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Štai kokia sovietinė 
tikėjimo laisvė 

(Tęsinys) 
5. Kai kitose demokratinėse 

šalyse tikintieji laisvai atlie
ka religines eisenas į kapus ar 
kitas bažnyčias, pas mus už 
tai baudžia ir teisia, nors tary
binė Konstitucija 50 straips
niu tai leidžia. Kodėl taip? J a u 
600 metų kaip mūsų krašte 
vyksta tokios eisenos. 

6. Kodėl mes turime mokėti 
už elektrą bažnyčiose 6 kartus 
brangiau kaip kiti? Sakoma, 
kad mums nemokamai duo
damos bažnyčios, o iš tikrųjų 
mes privalome mokėti milži
niškas sumas, nors patys jas 
pastatėme. Kur rasti dar tokią 
valstybę? 

7. Neteisingai atėmė Klaipė
dos bažnyčią, pastatytą mūsų 
pačių rankomis ir lėšomis, ir 
iki šiol negražina, tik vis žada 
pas ta ty t i kitą. Kur tei
singumas? 

8. Ateistinė administracija 
daugelyje vietų, laidojant 
tikintį, tikintiesiems draudžia 
jį lydėti su kryžiumi ir gedu
lingomis vėliavomis, kaip 
mūsų apeigos to reikalauja. 
Taip pat neleidžia statyti 
kryžių ant tikinčiųjų kapų ir 
prie nuosavų namų, kaip pas 
mus nuo seno įprasta. Taigi ir 
mirusieji neturi religinės lais
vės. 

9. Naujuose miestuose kaip 
Akmenė, Elektrėnai, Sniečkus 
neleidžiama atidaryti maldos 
namų, nors dauguma gy
ventojų to nori. 

10. Lietuvos TSR Aukščiau
sios Tarybos Prezidiumas 
1976 m. liepos 28 d. nutarė: 
„ReUginės bendruomenės turi 
teisę įsigyti transporto prie
mones", o praktikoje tikintie
siems neleidžiama net išsi
n u o m o t i a u t o b u s ą a r b a 
nusipirkti seną. 

11. Pagal lenininį principą 
„bažnyčia atskirta nuo mo
kyklos „reiškia, kad negalima 
mokyti religijos. Bet pas mus 
ateistai draudžia mokyti vai
kus religijos net bažnyčiose. 
Demokratinėse šalyse tai 
daroma laisvai. 

12. Ateistinė vadovybė ver
čia tikinčiuosius dirbti sekma
dieniais ir šventadieniais, 
nors jų dauguma. Lenkijoje 
katalikai gali laisvai švęsti, o 
darbą visgi atlieka. 

13. Bedieviškos priespaudos 
pasekmė aiškiai pasireiškė 
kunigų A. Svarinsko ir S. 
Tamkevičiaus areštu, kurie 
stengėsi apginti tikinčiųjų tei
ses. 

Tie ir kiti skaudūs dalykai 
labai spaudžia ir erzina visą 
tikinčiąją liaudį; be religijos 
laisvės mes negalime gyventi 

kaip ir be duonos. P rašome jus 
išgyvendinti tokią prieškon-
8titucinę bedievių priespaudą. 

Mūsų adresas: 
Lietuva, Kaunas 
Mažoji g-vė 1-10 
Juozas Kazalupskas . 

1983.VII.26. 

TSRS KP CK General iniam 
sekretoriui J . Andropovui 
TSRS Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumui 

Lietuvos tikinčiųjų: 

Aldonos Šukytės, 
Albinos Žemaitytės , 
Alfonso Bumbulio, 
Juozo Kazalupskc 

P a r e i š k i m a s 

1983 m. gegužės mėn. mes 
atvykome į Maskvą pas Gene
ralinį Prokurorą su prašymu 
peržiūrėti kunigo Alfonso Sva
rinsko ir Sigito Tamkevičiaus 
bylas ir išlaisvinti , kaip netei
sėtai nubaustus . Mus priėmė 
prokuroras Utkin, kuris nu
rodė, jog pirmiau reikia kreip
tis į LTSR Prokurorą, o su jo 
rašt išku a t sakymu atvykt i vėl 
pas jį. 

1983 m. birželio mėn. 24 d. 
mes kreipėmės į LTSR Proku
ra tūrą su Lietuvos tikinčiųjų 
pareiškimu, kun. A. Sva
rinsko ir kun. S. Tamkevi
čiaus išlaisvinimo klausimu. 
Mus priėmė jo pav . prokuro
r a s Bakučionis, kur is paža
dėjo, mėnesio laikotarpyje 
duoti atsakymą. Gavome atsa
kymą tik žodinį, jog kun. A. 
Svar inskas nusikaltėl is ir ne
bus paleistas. Kun. S. Tam
kevičiaus byla nebus panai
kinta . 

1983 m. rugpjūčio mėn. 25 d. 
9 vai. 20 min. a tvykome į 
Maskvą su tikslu kreiptis į 
Tarybų Sąjungos aukščiau
sios valdžios įs taigas; prašy
dami išleisti ka ip neteisėtai 
nubaustus kunigus: Alfonsą 
Svarinską ir Sigitą Tamkevi-
čių. 

Mes atvykome su šiais do
kumentais: 

1. Lietuvos tikinčiųjų pareiš
kimas TSRS General in iam 
Prokurorui, kur iame buvo nu
rodytas bendras skaičius 123,-
000 iš jų — 22 krauju pasira
šiusieji. Lietuvos tikinčioji 
liaudis liudija, jog kunigai A. 
Svar inskas ir S. Tamkevičius 
yra neteisėtai nubaust i ir 
prašo juos paleisti kaip visai 
nekaltus. 

2. Aštuoni pokai parašų su 
tekstais, dėl minėtų kunigų 
išlaisvinimo. 

(Bus daugiau) 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Pirminiai rinkimai 
VVashingtonas. — Sena

torius Gary H art , kuris lai
mėjo pirminius rinkimus Obio 
ir Indianos valstijose, pasakė, 
kad kova dėl nominacijos 
vyks iki pat demokratų kon
vencijos liepos 16 d. Iki tos 
dienos jis dar turi vilties lai
mėti birželio 5 d. pirminius 
nnkimus New Jersey valsti
joje ir Kalifornijoje, kuri turės 
skirti 305 delegatus. New Jer
sey paaiškės 107 delegatai. 

Šiuo metu kandidatas Mon-
dale turi 1,518 delegatų, sen. 
Hart — 886 delegatus, Jack-
sonas — 303. Išrinkti ir 339 ne
įsipareigoję delegatai. Nomi
n a c i j a i d e m o k r a t ų 
suvažiavime reikės 1,967 dele
gatų. 

Popiežius Jonas Paulius II susidomėjęs seka Solomonų salų vienos 
karingos genties šokėją su ietimi rankoje. Vakar popiežius išvyko j 
Tailandiją. 

Prezidento kalba 
VVashingtonas . — Prezi

dentas Reaganas savo trečia
dienio kalboje, kurią translia
vo didžiosios televizijos stotys, 
apeliavo į Kongresą priimti jo 
siūlomą Centrinei Amerikai 
planą. J i s priminė, kad pla
n a s buvo rekomenduotas visų 
partijų komisijos. Ekonominė 
ir karinė parama galėtų iš
spręsti Centrines Amerikos 
problemas. 

Kalboje prezidentas skyrė 
didesnį dėmesį Nikaragvos 
politikai. Sandinistų valdžia 
pažadėjo Amerikos Valstybių 
Organizacijai įvesti demokra
tinę sistemą, tačiau įvedė tero
ro režimą, pradėjo žudyti indė
nus meskitus, persekioti žydus 
ir kata l ikus , deginti bažny
čias. Šalia teroro namie san-
d i n i s t a i ekspor tuoja revo
liuciją į kaimynines šalis. Čia 

mentatoriai mano, kad prezi
dentas, nurodydamas, kad 
Kuba organizuoja didesnį 
puolimą prieš Salvadorą šių 
metų rudenį, apsidraudžia 
rinkiminės kampanijos su
metimais. J e i Salvadore pa
dėtis pablogėtų, jis galės tvir
tinti, kad dėl to kalti Kongreso 
demokratai. 

Salvadore neaiškus 
laimėtojas 

S a n Salvadoras . — Salva
doro Rinkimų Taryba dar ne
paskelbė prezidento rinkimų 
rezultatų. Amerikos spauda ir 
Ispanijos, Prancūzijos laikraš
čiai skelbė, kad rinkimus lai
mėjo krikščionių demokratų 
kandidatas Duarte, gavęs 54 
nuoš. visų balsų. Trečiadienį 

Pirminių rinkimų rezultatai 
Marylande: Mondale gavo 43 
nuoš., J acksonas — 27 nuoš. ir 
sen. Har t — 25 nuoš. Ohio 
valstijoj: sen. H a r t — 42 nuoš., 
Mondale — 40 nuoš . ir Jack
sonas — 16 nuoš . Indianoj: 
sen. Har t — 42 nuoš., Mon
dale — 41 nuoš. i r Jacksonas 
— 13 nuoš. Šiaurinėj Karoli
noj: Mondale — 36 nuoš., Ha r t 
— 30 nuoš. ir J acksonas — 25 
nuoš. 

Kandidatui Mondale šie 
rezultatai yra daugiau psicho
loginis smūgis, nes delegatų 
jis laimėjo daugiau už kitus. 
Rezultatai parodė, kad sen. 
Har t šal ininkai palaiko jį, ne
žiūrėdami jo turėtų sunkumų 
kitose valstijose. J i s toliau 
lieka pavoj ingas konkuren
tas. 

dešiniųjų partijų kandidatas 
juos remia Kuba ir Sovietų Roberto d'Aubuisson paskelbė 
Sąjunga. Je i Kongresas a tmes spaudos konferencijoje, kad jo 
paramos JAV draugams pro
gramą, komunistai greičiau
sia laimės. Tie Nikaragvos 
„kontras" , kurie šiandien ko
voja prieš sandinistų valdžią, 
y ra laisvės kovotojai ir jiems 
reikia Amerikos paramos. 
Turime remti ir Salvadore iš
rinktą vyriausybę, kurią ban
do nuverst i Nikaragvos re
miami komunistai . Jie seniai 
gauna paramą iš Palestinos 
Laisvinimo Organizacijos ir iš 
Libijos Khaddafio. 

Kaip žinoma, Kissingerio 
vadovauta komisija rekomen
davo skirti penkeriems me
t a m s apie 8 bil. dol. paramos. 
Prezidentas nurodė, kad iki 
šiol J A V paramos vos užtek
davo atstumti katastrofą, ta
čiau nebuvo pakankama, kad 
išspręstų krizę. Salvadoras pa
mažu kraujuoja iki mirties. 18 
trijų sužeistų kareivių vienas 
pakeliui į ligoninę miršta, nes 
nėra pakankamai helikopte
rių ar pakankamai medika
mentų, pasakė prezidentas. 

Administracijos pareigūnas 
nurodė po prezidento kalbos, 
kad vyriausybė iki šiol yra 
prašiusi lėšų Salvadorui 532 
mil. dol., tačiau Kongresas yra 
paskyręs tik 263 mil. dol. Ko-

šalininkų pravestas balsų 
skaičiavimas rodo, kad jis ga
vęs 52 nuoš. balsų. 

Šis paskelbimas sukėlė są
myšį Salvadore. Manoma, kad 
dešinysis d'Aubuisson siekia 
mesti šešėlį rinkimų procedū
rai. Tuo pačiu jis parodo, kad 
jo šal ininkai nerems išrinkto 
prezidento, bet bandys j am 
kenkti. Tai pavojinga padėtis, 
pasakė Vakarų diplomatas. 
Dešiniųjų partijų rėmėjų daug 
yra kariuomenės eilėse. 

Maskva atšaukė 
vizitą Į Kiniją 

P e k i n a s . — Sovietų Są
junga painformavo Kiniją, 
kad numatytas vicepremjero 
I v a n o Archipovo v i z i t a s 
a t š a u k i a m a s , nauja d a t a 
nenusta tyta . M.»skva pareiš
kė, kad dar nespėta vizitui 
pasiruošti. Pasaulio spauda 
spėlioja, kodėl seniai skelbtas 
aukšto sovietų pareigūno atvy
kimas atidėtas Kai kurie ste
bėtojai riša tai s a neseniai bu
vusiu prezidento Reagano 
ats i lankymu. Kiti mano, kad 
vizitą privertė atšaukti įtempi
ma i Kinijos - Vietnamo pasie
nyje. 

— Prezidento ekonominių 
patarėjų tarybos pirm. Martin 
Feldstein pasitraukė iš parei
gų. J is norįs grįžti į mokslo 
darbą Harvardo universitete. 
Feldstein pagarsėjo nepri
klausomumu. Jis dažnai išei
davo prieš vyriausybės narių 
p a r e i š k i m u s e k o n o m i n i a i s 
klausimais. 

— Panamos rinkimų tary
b a dar nepaskelbė sekma
dienio rinkimų rezultatų. 

— Šiaurinėj Airijoj nušau
t a s Uisterio savanoris pagal
binis kareivis. Šiemet jau žuvo 
27 žmonės. 

— Vakarų Vokietijoje lan
kosi Kinijos vicepremjeras I i 
Peng. Vokietija žadėjo padėti 
Kinijai išvystyti branduolines 
jėgaines taikos t ikslams. 

— Prancūzų p ieno ūki
ninkai pradėjo streiką, ėmė 
blokuoti Prancūzijos kelius, 
protestuodami prieš planus su
mažinti pieno gamybą. 

— Pirmadienį Filipinuose 
įvyks parlamento rinkimai, 
kuriuos gali laimėti prezi
dento Marcos šalininkai. Opo
zicija jau skundžiasi, kad rin
kimai bus sukti, balsai bus 
vagiami. 

— Kuba paskelbė Angolai, 
kad ji nusistačiusi prieš savo 
kariuomenės išvežimą iš An
golos šiais metais, nes toks 
pasitraukimas padėtų Reaga-
nui laimėti rinkimus. 

— Etiopijoje, diplomatinių 
atstovybių rajone susprogo 
namas, kuriame dažnai rink
davosi Libijos piliečiai. Šeši 
asmenys žuvo. Langai spro
gimo išdaužyti Indonezijos ir 
Vatikano pasiuntinybės. 

— Persų įlankoje toliau de
ga naftos pilnas Saudi Ara
bijos tanklaivis. Laukiama 
smarkaus sprogimo. 

— Domininkonų respubli
koje suimti aštuoni darbi
ninkų profesinių sąjungų va
dai, kurie sumanė skelbti 
generalinį streiką. 

— Šiaurės Korėja pasi
traukė iš derybų su Pietine 
Korėja dėl jungtinės sporti
ninkų komandos Olimpiniuo
se žaidimuose. Pietiečių dele
gaci ja pare ikalavo, kad 
Siaurės Korėja atsiprašytų dėl 
Burmos atentato, kuriame 
žuvo 17 P. Korėjos aukštų 
pareigūnų. Išgirdę šį reika
lavimą šiauriečiai išėjo iš 
derybų salės. 

— Salvadoro jūrų laivyno 
karininkai skelbia, kad du 
JAV karo laivai: naikintuvas 
„Deyo" ir raketų fregata 
„Reid" jau patruliuoja jūras 
tarp Nikaragvos ir Salvadoro. 
Jautrūs žvalgybos aparatai 
seka Nikaragvos ginklų siun
timą Salvadoro komunistams. 

— Šiaurės Korėjoje, kartu 
su Kinijos komunistų partijos 
pirmininku Hu lankosi aukšti 
Kinijos karininkai. Bus at
verstas naujas puslapis Ki
nijos - Korėjos draugiškumo 
knygoje, rašo kinų spauda. 

— Gynybos sekretor ius 
Weinbergeri8 britų BBC ra
dijo programoje atsakinėjo į 
radijo klausytojų klausimus 
apie Europos gynybą. Klau
simų buvo iš septynių valsty
bių, net Indijos ir Australijos. 

— Nikaragvo j su imtas 
reporteris, kuris rašė į „La 
Prensą", kuris kritikuoja san
dinistų valdžią. 

— Indijos policija išardė di
delę demonstraciją, suimti keli 
buvusių vyriausybių nariai. 
Tūkstančiai buvo tardomi ir 
paleisti. 

— Prancūzijoje nušautas žy
mus Ispanijos baskų veikėjas, 
kitas sužeistas. 

Pabėgti planavo 
200 sportininkų 

Los Ange le s . — Olimpinio 
organizacinio komiteto narys 
Ziffren pareiškė viltį, kad ko
munistinių valstybių nedaly
vavimas vasarom žaidynėse 
nepakenks žaidynių finan
sams. Populiarių sportų šakų 
bilietai baigiami išparduoti, 
k i tų šakų bi l ie ta i e i n a 
pamažu, bet gerai. Nors rusai 
turi gerų atletų, jų yra ir kitų 
šalių komandose, pasakė jis. 

„Estų namuose susirinku
siems korespondentams „Ban 
the Soviets Coalition" atsto
vas pripažino, kad koalicija 
daug prisidėjo prie sovietų ne
dalyvavimo. David Balsiger 
pasakė spaudos konferencijai, 
kad koalicija planavo apie 
10,000 žmonių demonstraciją, 
kuri būtų protestavusi dėl Ko
rėjos lėktuvo numušimo, dėl 
Afganistano okupacijos ir pa
niekos žmonių teisėms visame 
pasaulyje. Olimpinių žaidy
nių metu grupė planavo pa
dėti Rytų Europos sportinin
kams varžybų metu pabėgti, 
jei kas to norėtų. Koalicija pla
navo paskleisti 500,000 lape
lių, nupirkti skelbimų lentas, 
nusamdyti lėktuvų, kurie pie
tinėje Kalifornijoje ore gar
sintų koalicijos šūkius. 

Balsiger pasakė: „mes čia 
suvaidinome nemažą vaid
menį" Sovietai gavo viską, ko 
jie norėjo, tačiau vyriausybė 
nesutiko su jų reikalavimu už-

Popiežiaus kelionė 
H o n i a r a . — Popiežius 

Jonas Paulius II trečiadienį 
aštuonias valandas viešėjo 
Solomonų salyno Guadalca-
nalo saloje, kur II Pasaulinio 
karo metu vyko aršios kauty
nės. Saloje žuvo 28,000 japonų 
ir apie 2,000 amerikiečių. 
Popiežius savo pamoksle prisi
minė žuvusius ir už juos pasi
meldė. 

Vizito metu saloje buvo la
bai karšta, svečias gerokai nu
vargo. Vietiniai politikai sakė 
ilgas kalbas, kuriose pasmer
kė branduolinių ginklų ban
dymus šioje pasaulio dalyje. 
Savo ginklus čia bando Pran
cūzija. 

Solomonai nepriklausomy
bę gavo 1978 m., turi apie 
240,000 gyventojų, kurių 
penktadalis — katalikai. 

Sovietai šventė 
pergalės diena 

Maskva. — Sovietų Są
junga gegužės 9 šventė Per
galės dieną. Miestų aikštėse 
buvo organizuojami paradai, 
šokiai. Karo veteranai pasi
puošė savo laimėtais me
da l i a i s , chora i da inavo , 
ekskursijos lankė žuvusių 
karių kapus. 

Užsienio korespondentai mi
niose girdėjo žmonių pokal
bius, kurie dažniausiai lietė 
Olimpinių žaidimų boikotą. 
Sovietų piliečiai piktinosi, kad 
Amerikos vyriausybė nega
rantavo sovietų sportininkų 
saugumo. Sovietų spauda 
skelbia piliečių la i škus , 
kuriuose vyriausybė giriama, 
o Amerika puolama. 

draust i pil iečiams Kon
stitucijos garantuotas pagrin
dines teises. Balsiger pasakė 
spaudos konferencijoje, kad iš 
sovietų ir Rytų bloko sporto 
rinktinių buvo laukiama pa
bėgant apie 200 atletų. Sis 
skaičius nustatytas po kon
taktų Sovietų Sąjungoje ir Ry
tų Europoje. 

Tony Mažeika dar prieš so
vietų nutarimą boikotuoti žai
dynes pareiškė spaudai, kad 
koalicija pareikalavo Olimpi
nio organizacinio komiteto 
pirmininko Peter Ueberroth 
atsiprašyti koalicijos viešai, 
nes jis ją pavadino „a nutty 
group" balandžio 9 d. spaudos 
konferencijoje. Toks pareiš
kimas yra nejautrus, šmeiži
kiškas, anti-etninis. Jei Ue
berroth neatsiprašys, koalicija 
svarstys, kaip atsiliepti į tokį 
įžeidimą. Galvojama ir apie 
teismo bylą, apie Olimpiados 
sponsorių boikotą, pareiškė 
Mažeika, UPI žiniomis. 

Bulgarija pirmoji iš sovie
tinių satelitų paskelbė, kad ji 
irgi nedalyvaus Los Angeles 
žaidynėse. Lenkijos, Čekoslo
vakijos spauda rašo palankiai 
apie Maskvos nedalyvavimą. 
Laukiama, kad jos irgi pa
skelbs Los Angeles boikotą. 
Sovietų žurnalistas Londone 
Victor Louis pareiškė, kad jau 
seniai sudaryti pianai suruoš
ti Bulgarijoje „Raudonąją 
olimpiadą", kurioje dalyvaus į 
Los Angeles nevažiuojančios 
valstybės. 

Trys Tarptautinio Olimpi
nio komiteto nar ia i šiandien 
važiuoja į Maskvą prašyti , 
kad sovietai dalyvautų Olim
pinėse žaidynėse. JAV valsty
bės departamentas pareiškė, 
kad Amerika nieko nedarys, 
kad sovietai pakeistų spren
dimą. Los Angeles meras 
Bradley pasakė, kad jis mielai 
važiuotų į Maskvą, jei ta i pa
dėtų pakeisti Kremliaus nusi
statymą. 

Komunistinės Kinijos spor
to vadovybė patvirtino, kad 
jos sportininkai dalyvaus Los 
Angeles žaidynėse. 

Kandidatas į demokratų no
minaciją Jesse Jackson vakar 
turėjo pasimatymą su sovietų 
ambasador iumi Maskvoje 
Dobryninu. Jacksonas bandė 
pakeisti sovietų nusistatymą 
nedalyvauti. 

Valstybės d e p a r t a m e n t o 
pareigūnas pareiškė spaudai, 
kad JAV vyriausybė ir Los 
Angeles komitetas viską darė 
patenkinti sovietų reikala
vimus, padaryta daug nuolai-
dų. 

Prezidentas Reaganas tre
čiadienio kalboje pareiškė, kad 
jis nusivylęs dėl sovietų boi
koto. Jų n e d a l y v a v i m a s 
paliečia jaunuolius, kurie taip 
ilgai ruošėsi šioms varžy
boms. Prezidentas priminė, 
kad Olimpiniai žaidimai Grai
kijoje atnešdavo taiką tarp 
miestų. Net ir karai būdavo 
sustabdomi, kai ateidavo žai
dynių dienos. Būtų gerai, kad 
mes būtume tiek civilizuoti, 
pasakė prezidentas. 

— Italijos valstybės proku
roras rekomendavo teisti tris 
bulgarus ir keturis turkus, 
įveltus į suokalbį nužudyti 
popiežių Joną Paulių II. Aten
tato vykdytojas jau atlieka 
bausmę kalėjime. Trys byloje 
įvelti asmenys yra užsienyje: 
du bulgarai, vienas turkas. 
Byla sudaro 25,000 lapų doku
mentų. 

KALENDORIUS 
Gegužės 11 d.: Mamertas, 

Karena, Skirgaudas. Roma. 
Gegužės 12 d.: Nerėjus, Fla

vija, Vaidutis, Viligailė. 

ORAS 

teka 5:36. leidžiasi Saulė 
7:58. 

Saulėta, temperatūra dieną 
70 L, naktį 55 1. 
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/PORTO APŽVALGA 

KREPŠINIS 34-TOSE 
SALFASS ŽAIDYNĖSE 

TORONTE 
Krepšinis buvo gausiai at

stovaujama ir aktyviausiai 
pasireiškusi sporto šaka ba
landžio 28-29 d. Toronte vy
kusiose 34-tose SALFASS žai
dynėse. Dalyvavo: 7 vyrų „A" 
komandos, 7 vyrų „B" ko
mandos, 7 jaunių „A" ko
mandos, 4 jaunių „ B " koman
dos ir 3 jaunių „C" komandos, 
viso — 27 krepšinio koman
dos. Žaidėjai buvo iš JAV — 
Chicagos, Cicero, Clevelando, 
Detroito, New Yorko ir Kana
dos — Hamiltono, Londono ir 
Toronto. Žaidynės vyko paki
lioje, kovingoje ir t ikrai spor
tiškoje nuotaikoje. 

Turnyras buvo laba i tvar
kingai pravestas. Salės ir tei
sėjai buvo labai geri, organi
zaci ja v i s a i s a t ž v i l g i a i s 
girtina. Vienintelis nesklan
dumas buvo paskutinę dieną 
įvykęs programos lentelių pa
keitimas, ko pasėkoje kai ku
rioms komandoms teko žaisti 
net trejas rungtynes iš eilės. 

Nesileisdami į platesnį pa
čių rungtynių aprašymą, pa
teikiame rungtynių laimėto
jus: 

Vyrų „ A " k l a sė j e - I v . -
Toronto „Aušra", j au trečią 
kartą iš eilės (įskaitant P L 
2aidynes) ji išeina nugalė
toja. Šį kartą baigminėse 
rungtynėse nugalėjusi Detroi
to „Kovą". Kietoje kovoje 
„Kovo" pralaimėjimą gal da
linai lėmė tai, kad pusė „Ko
vo" vyrų komandos buvo su
daryta iš jaunių, kurie fiziškai 
dar nebuvo atsigavę nuo prieš 
valandą žaistų kitų rungty
nių. Tuo būdu „Kovas" liko 

Il-je vietoje. 111-ji v. teko Chi
cagos ASK „Lituanicai", įvei
kusiai Chicagos „Nerį". Abi 
komandos dėl įvairių priežas
čių žaidynėse dalyvavo su 
si lpnesniais sąs ta ta is . 

V y r ų „ B " k l a s ė j e I-ji v. te
ko Toronto „Vyčiui", baigmi
nėse įveikus Hamiltono „Ko
vą". Taigi, II-ji vieta teko 
Hamiltono „Kovui", o IlI-ji v. 
— Toronto „Aušros" „B" ko
mandai , dėl trečios vietos nu
galėjusiai Cicero „Ateitį". 

J a u n i ų „ A " k l a sė j e : I v. 
— teko Detroito „Kovui", 
baigminėse lengvai nugalėjus 
Hamiltono „Kovą". Taigi, Il-
je vietoje liko Hamiltono „Ko
vas" . IlI-je vietoje — Chica
gos „Li tuanica" labai lengvai 
n u g a l ė j u s i T o r o n t o „Auš
rą". 

Chicagos „Lituanicos" jau
nių „A" komanda buvo antra 
geriausia komanda žaidynė
se, bet dėl programos lentelių 
pakeitimo, anksčiau teko su
sitikti su Detroito „Kovu"; tas 
rungtynes po kietos kovos lai
mėjo detroitiečiai. 

J a u n i ų „ B " k l a s ė j e I v . — 
Chicagos „Lituanica" baig
minėse lengvai laimėjo prieš 
Chicagos „Nerį". II vietoje li
ko Chicagos „Neris", o IlI-ji 
v. teko Toronto „Aušrai", lai
mėjus prieš Detroito „Kovą". 

J a u n i ų „ C " k l a s ė j e I v , -
Clevelando „Žaibas", po sun
kios kovos laimėjęs prieš Chi
cagos „Nerį". II-ji v. — Chi
cagos „Neris". IlI-ji v. teko 
Hamiltono „Kovo" jaunu
čiams. 
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rimtą įspūdį. Iš trejų rungty
nių — trys pergalės. Koman 
dos vadovas, įsisenėjimo tei
se, Jonas Žukauskas. 

Rudens turnyras — Silver 
Lake C.C. įvyks rugsėjo 16 d. 
11:04 vai. r. 

Lietuvių inžinierių t u r n y r a s 
M e r g a i č i ų k o m a n d o s _ Woodridge C.C. įvyks rug-

rungtynių balansas 1:1. Toks sėjo 30 d. 
pa t ir veteranų. Rezervo ko
manda , kaip major divizijos 
k o m a n d o s a n t r i n i n k a s , 
neparodė dar savo rimto 
veido. Reikia tikėtis, kad ir jie 

Futbolas Chicagoje 

PERMAININGOS RUNGTYNĖS 

. . . 

„ L i t u a n i c a " -
Wilmette 2:2 

„Lituanicos" vyrų komanda 
praėjusį sekmadienį pradėjo 
futbolo sezoną debiutu Metro
politan Soccer Lygos major 
divizijos pirmenybėse žais
dama prieš stiprią Wilmette 
komandą. 

— Maniau, kad gausim 
kokius 1 0 - 1 1 golų! 

— Jau norėjau bėgti į ma
šiną ir spaust namo, — už
klausus apie rungtynes prieš 
Wilmette's komandą kalbėjo 
vadovai — koordinatorius G. 
Bielskus ir pirm. Bruno Trapi-
kas. Pradžia atrodė tragiška: 
po ilgokos pertraukos koman-
don grįžęs puikus vidurio sau
gas Audrius Krygeris pir
muo ju šūv iu n u s t e b i n o 
vartininką Joną Putną iš 
kokių 6 - 7 metrų įkirsdamas 
„savižudį" įvartį. Nepraėjus 
nė porai minučių po „savi
žudžio", Wilmette'8 komanda 
pati įkirto nelaikomą antrąjį, 
o „Lituanicos" vyrai negalėjo 
supras t i kas da ros i , kai 
Wilmette dar kelias mirt inas 
progas beveik vienu at
sikvėpimu prašovė, ar mūsų 
vartininkas desperatiškai su
laikė. Praėjo vos kelios minu
t ė s — i r jau 2:0! 

— Ne kokios sutiktuvės ma
jor divizijoje? 

— Atrodo atspėjai, — pa
tvirtino mano klausimą. 

— Reikėjo dar vieno įvarčio 
— ir būtų kaip Beirute. 

Pirmajai atakai pasibaigus. 
Žaidimas išsilygino ir „Litu
anicos" vyrai pradėjo rodyti 

a ts igavimo ženklus. Puslai-
kiui ba ig iant is mūsų puolėjas 
Tinley rezultatą sušvelnino, ir 
visa k o m a n d a lyg atgimė. 
Antrame puslaikyje „Litu
anica" dominavo aikštėje, o 
narsioji Wilmette buvo pri
versta gintis. Vart ininkas Put-
n a turėjo progos atsikvėpti, 
nes jam beteko tik keletas atsi
tiktinių kamuolių. Puslaikiui 
įpusėjus, „Lituanicos" E. Wosl 
įšovė išlyginamąjį įvartį ir dar 
turėjo porą gražių progų rezul
tatą persverti savo naudai. 

Komandos vadovas Ričar
das Jen igas paklaustas, ar 
patenkintas rezultatu, atsakė: 

— Mes turėjome laimėti. Ne
svarbu, kad pačioje pradžioje 
atrodėme kaip parašiutais nu
leisti. Vyrai kovojo kaip liūtai 
ligi paskut inės sekundės. Kur 
vienas nepajėgė, kitas prišo
ko. Komandoje nėra spragų. 
Puiki kovos dvasia. Esu pa
tenkintas komandos žaidimu 
100 procentų. Kas norės žais
ti, turės paprakaituoti. Jokio 
žva igždž ių s t a t u s o nepri
pažįstu. 

Išklausęs tokią nuomonę, 
nebeturėjau drąsos ką nors 
daugiau klausti . Per daug vis
kas aišku pasidarė. 

Kitose rungtynėse „Lituani
cos" jaunia i sužaidė 1:1 prieš 
lenkų „Wisla". Jauniams šiais 
metais vadovauja futbolu besi
domintiems pažįstami varti
ninkai — Zenonas Balčiūnas 
ir J o n a s Putna . Po trejetos 
rungtynių komanda eina dar 
be pralaimėjimo. 

Jaunučių komanda — ligi 16 
metų amžiaus klasėje, daro 

Pavasarinis tu rnyras j au 
praeityje. J is įvyko balandžio 
29 d. Jo aprašyme (praėjusios 
savaitės „Sporto apžvalgo-

,. , . , . , , . je"), buvo nepaminėti dar šie 
pasirodys verti deveti klubo d u l a i m ė t o j a i _ J o n a s K u b i . 
spalvų uniformą. l i u s p r i m u š ę s a r č į a u s i a į p r į e 

3-par vėliavėlės ir T o m a s 
Lapas — arčiausiai prie 4 p a r 
vėliavėlės iš dviejų smūgių. Be 
to, T. Lapas buvo ir pirmos 
vietos laimėtojas A klasėje. 

O. N . 

Šachmatai 
T a r p t a u t i n ė j e a r e n o j e 

Barcelonoje šachmatų žur
nalistai įteikė „Šachmatų Os
karus" sovietui G. Kaspa
rovui ir švedei P. Craml ing , 
išrinkę juodu 1983 m. prana
šiausiais šachmatininkais . G. 
Kasparovas neseniai tapo pa
saulio meistro varžovu, t a d 
netrukus paaiškės jo pajė
gumas. P. Cramling a ts isako 
dalyvauti moterų pasaul inėse 
pirmenybėse, papras ta i rung-
damasi vyrų tarpe, tačiau šiuo 
metu ji pirmauja varžvbose 
Gruzijoje, kuriose dalyvauja 
pranašiausios pasaulio šach
matininkės. 

Moterų pasaulinėse pirme
nybėse ukrainietė I r ina Levi-
tina įveikė leningradietę Lidią 
Semenovą 7 - 5. Seks varžy
bos tarp I. Levitinos ir pasau
lio meistrės M. Čiburdani-
dzės. 

„Lituanicos" komandos centro 
puolėjas Algirdas Krygeris. 

RUNGTYNĖS 
MARQUETTE PARKE 
Šį sekmadienį, gegužės 13 

d., „Lituanicos" vyrų ko
manda žais pirmenybių rung
tynes prieš stiprią vokiečių ko
mandą, „Kickers". Rungtynės 
bus Marąuette Parko aikštėje. 
Pradžia 3 vai. p.p. 

Pirmą valandą žais tų klu
bų rezervų komandos. 

Šeštadienį, gegužės 12 d., 
3:30 vai. p.p. jaunučių koman
da žais prieš „Vikings". 

Veteranai žais prieš „Auro
rą" 5 vai. vakare. 

Golfas 
S l O S E Z O N O T U R N Y R A I 

Chicagos Lietuvių Golfo klu
bas jau paruošė šio sezono tur
nyrų tvarkaraštį . 

„Best ball" turnyras — 
Westgate C.C. įvyks gegužės 
20 d. 10:30 vai. r. 

Vasaros turnyras — Glen-
eagles C.C. įvyks birželio 10 d. 
10:30 vai. r. 

Šeimos turnyras — Glen-
woodie C. C. — liepos 15 d. 10 
vai. r. 

Jono Paugos turnyras — 
Elmwood C.C. įvyks rugpjū
čio 5 d. 

36 skylių turnyras — Sil
ver Lake C.C. vyks rugpjūčio 
18 - 19 d.d. 11:04 vai. r. 

Lietuvių Chamber of Com-
merce — Palos C.C. įvyks 
rugpjūčio 22 d. 9 vai. r. 

SALFASS - Bay City, 
Michigan. vyks rugsėjo 1-2 
d.d. 

Ok. L ie tuvos m o t e r ų 
p i r m e n y b ė s e 

Lietuvos moterų pirmeny
bėse, šalia devynių lietuvių, 
dalyvavo penkios viešnios. 
Anot Vlado Mikėno, a tvi ros 
varžybos skatina lietuves pa
didinti pastangas. Varžybas 
laimėjo T. Chugašvili 9,5-3,5. 
Toliau išsirikiavo t rys Lietu
vos šachmatininkės: E. Epš
tein 9-4, R. Kar tanai tė 8,5-4,5, 
ir K. Baginskaitė 8-5. Tarp
tautinė meistrė E. Epšte in 
prieš keletą metų persikėlė iš 
Gorkio į Klaipėdą ir buvo į-
traukta į Lietuvos r inkt inę . 
Daug žada abi jaunosios vil
nietės. R. Kar tanai tė pernai 
laimėjo Lietuvos pirmenybes, 
o šešiolikametė K. Baginskai
tė pirmoji lietuvaitė pri
pažinta sporto meistre. 

L ie tuvia i C h i c a g o s 
P r a m o n i n ė s l y g o s 

v a r ž y b o s e 

Baigiasi Chicago Industr ia l 
Chess League varžybos. Rytų 
divizijoje pirmą vietą iškovojo 
Alumni Central 9-1. Šiam šeše
tukui priklauso pajėgūs šach
matininkai K. J a k š t a s , R. 
Fabijonas, ir A. Li tv inas . 
Alumni Central dukar t sužai
dė lygiomis su A J Softvvare, 
kūnai teko an t ra vieta, ir 

Nuotr. V. Korzono 

kuriai žaidžia lietuvis Jasai
tis. Trečią vietą pelnė First 
National Bank, kuriai va
dovauja A. Šalkauskas. 

Taisyklės neleidžia Alumni 
Central ats tovauti rytų di
viziją tolimesnėse varžybose, 
kadangi jis sulipdytas iš pa
skirų asmenų nepriklausan
čių vienai bendrovei. Užtat šis 
pergalingasis vienetas ruošia
si varžyboms su Alumni vie
netais iš šiaurės ir vakarų 
divizijų. 

L i e tuv i a i š a c h m a t i n i n k a i 
Ca l i fo rn i j o j e 

Califomijoje J o n a s Kuli
kauskas (bebaigdamas še
šioliktus metus), laimėjo La-
b a t e ' s C h e s s C e n t r e 
moksleivių varžybas 4,5-5. 
Linkime jam ilgiausių metų ir 
laimės šachmatuose. 

Californietis A. Baltutis, 
remdamasis patirtimi, pa
tar ia ne tik pažinti atidarymų 
teorijos šakotą kamieną, bet ir 
priskiepyti savų tęsinių, kad 
šachmat in inkas atpažintų vai
sius nokstančius žaidimo eigo
je. 

A. Ba luč io - J . S k r a t u l i a 
v a r ž y b o s 

Laiške A. Baltutis pasakoja 
kaip jis prieš keletą metų įvei
kė meistrą J . Skratulia, kuris 
juodaisiais gynėsi siciliškąja 
gynyba. Baltieji netikėtai 
paskubino rikiuotę ir karaliai 
atsidūrė priešinguose spar
nuose. „Šis ėjimas nustebino 
mano varžovą ir jis nedels
damas išmainė savo žirgą 
(stipriausią karal iaus gynėją), 
į mano dar neveiklų juoda-
spalvį rikį. Jo žirgui nesant 
an t lentos, nutar iau pradėti 
puolimą... Pradėjau įgauti 
pasitikėjimą, šioje vietoje jis 
pasiūlė lygiąsias, tačiau ma
čiau, kad pagal šachmatų laik
rodį jis turėjo sužaisti pen
k i o l i k a ė j i m u per dv i 
minutes". A. Baltutis atmetė 
lygiąsias ir šauniai užbaigė 
žaidimą. 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, Šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 

8:30 - 4:00 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iŠ anksto 
susitarus. Redakcija už skelbimų 
turinį neatsako. Skelbimų kainos 
prisiunčiamos gavus prašymą. 

Išminčius yra aukštesnis už 
karalių: kai jis miršta, kitas 
negali jo pavaduoti, o kai 
miršta karalius, visi galėtų jo 
vietą užimti. 

Talmudas 

• 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida • 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Chicago. Illinois 60t>29 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Peter T. Brazio ofisą pereme 

DR. VIJAY RAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

Tel. HE 4-5849 
Vai.: pirm. ir penkt 12—5; antr. ir ketv 
12-I-6.3C: Se4t. tik susitarus. 

DR. K. S. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija 

6449 So. PuSaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

DR. EDMUNDAS VlZlNAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytoias 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND E. CIARA 
. OPTOMETR1STAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. - GR 6-2400 

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

0»» 735 4477 Ru 246 0067 artu 246 6581 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JONAS MAŽEIKA 
DANTŲ GYDYTOIAS 

4600 VV 103 St. Oak Lavvn 
Tel. 423-8380. 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. e3rd St. 
V ai. pagal susitarimą: pirm irketv 12— 

o— 8 antr 12 —*•'. renkt 10—12. 1 - o 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

Family Mednal Clinic 
217 East 127 St., Lemont, 111. 

1 mylia i vakarus nuo Ateitininku namų 
Tel. 257-2265 

Vai. pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVlClUS 

J O K § A 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
C HIRLRGIIA 

6132 S. Kedzie, Chicago. III. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave . Elgin, 111. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

t>)32 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2e?0 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGU A 
Valando> pagal susitari-rj 

b c d f g h 

Icl Rl iiance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuv is gydyto*** 

3925 VVest 5«th Street 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 

nuo 12-4 vjl popiet ir o-o1 vai vak 
Tret ir sėst uždaryta 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
IMNTl . GYDYTOM 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlu ) \akarus nuo Harlero Ave 
Tel. 563-0700 

Valandi-s pagal ^uvurima 

DR. FRANK PLECKAS 
Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai pagal susitarimą L/daryta trecf 

26. 
27. 
28. 

e7-d6 
Kf8-e7 

Bdl-d6 B 
e6-e7 
Vh7-g7 

Juodieji pasidavė, nes seks 
Bhl-h8 ir matas . Nelauktu tęsi
niu at idaryme A. Baltutis iš
mušė meistrą iš vėžių, ir pri
vertė jį skirti daug laiko 
susivokimui nepažįstamose 
aplinkybėse. Meistras, spau
džiamas tiek A. Baltučio, tiek 
laikrodžio, galop suklupo. 

A n d r i u s K u l i k a u s k a s 

OR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOIA 

2659 VV. 59 St.. Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarime — Pirm 
antr . treč . ketv ir iestad 

Te l . o f i so ir buto: O L y m p k 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So SOth Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak 

išskyrus treč 5eSt 12 iki 4 vai popiet 

Dr. luozo Meškausko ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Vai : pirm , antr, ketv ir penkt 
3 iki 7 v.p.p. Tik susitarus 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURCIIA 
2656 VV. 63rd Street 

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

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

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

Rezid. 385-4811 

Ofiso tel. 434-2123, namu 448-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
CHIRURGAS 

2454 W*st 71»t StrMt 
Pirm . antr. ketv ir penkt 
valandos pagal susitarimą 

- _ | 

Ofs. tel. 50O-3166: namu 381-3772 

DR. PETRAS ZLI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2-6: šeštadieniais pagal susitarimą 

file:///akarus


„Laimėjom prieš ruskį!" 

BET... LAIMĖJOM KĄ? 
— Antanas Mažeika išgąs

dino sovietus, — nuvilnijo žo
džiai per tautiečių lūpas, kai 
tik jie antradienio rytą išgir
do apie Maskvos atsisakymą 
dalyvauti busimoj olimpiadoj 
ir jų pasiaiškinimą, dėl ko, 
tarp kitko, jie taip atsisako... 
— Antanas Mažeika, o ne 
Vlikas, ne Altas, ir ne Lietu
vių Bendruomenė... — dar pri
dūrė vienas kitas mūsų „vi
daus politikos" stebėtojas. 

Antanas Mažeika, aišku, 
čia simbolizuoja ne tik save 
patį, bet ir tuos visus išra
dingus Kalifornijos aktyvis
tus, kurie prieš kelerius metus 
energingai susibūrė į Baltų 
laisvės lygą, o nuo praėjusio 
rudens, daugybei amerikiečių 
prisidėjus, ir į „Ban the So-
viets" sąjūdį. Šieji aktyvistai 
pasistatė uždaviniu visaip ga
dinti sovietams nervus ir, 
atrodo, savo tikslą pasiekė. 

Oficialiame gegužės 8 d. 
komunikate Maskva, šalia 
kitų atsisakymo motyvų, dos
n i a i ka l t ina „ reakc in ius 
sluoksnius", „visokias ekstre
mistines, antisovietines, anti-
cosialistines organizacijas ir 
grupuotes", kurios šiame kraš
te keliančios „antisovietinę is
teriją" ir „atvirai siekian
čios" sovietų sportininkams 
s u d a r y t i „ n e p a k e n č i a m a s 
sąlygas". Jau ir anksčiau, kai 
jie prieš mėnesį reikalavo su
šaukti nepaprastą Tarptau
tinio olimpinio komiteto posė
dį, sovietai tas „reakcines" 
„emigrantų" grupuotes išva
dino „teroristais", planuojan
čiais žaidynių metu „grobti" 
80vietų žaidėjus ir su jais net 
„fiziškai susidoroti". Niekam 
nekilo abejonių, kad sovietai 
čia turėjo minty mažeikinę 
Baltų laisvės lygą ir „Ban the 
Soviets" koaliciją (sudarytą, jų 
pačių skelbimu, net iš 165 pri
tariančių organizacijų), nes 
niekas kitas jokios pastebi
mesnės priešsovietinės ak
cijos Los Angeles šia proga 
neišvystė. Svarbiausia, Krem
lius pakartotinai skundėsi 
tuo, kad šių grupių veiklos 
visai netramdo JAV vyriau
sybė, o priešingai, ją „remia ir 
laimina". (Viename savo pa
reiškimų jie įsakmiai minėjo 
faktą, jog JAV valstybės pa-
sekretorius Eliot Abrams da
lyvavo ir pasakė kalbą Baltų 
laisvės lygos sušauktoje žmo
gaus teisių konferencijoje.) 

Sovietams paskelbus nuta
rimą olimpiadon nesiųsti savo 
komandos, minėtų organiza
cijų vadai Estų namuose tuoj 
pa t sukvietė spaudos konfe
renciją (kurią aprašė visi di
dieji JAV laikraščiai) ir už so
vietų sprendimą džiūgaudami 
nuopelnus prisiėmė sau. Va
dinasi, „mažeikininkai" ir 
kremlininkai ties vienu punk
tu pilnai sutarė: pirmųjų bruz
desys buvo bent viena iš ant
rųjų atsisakymo dalyvauti 
priežasčių... 

Tačiau yra ir „kita medalio 
pusė" — ar bent keletas ne
atsakytų ir gana painių klau
simų, kuriuos vertėtų kada 
nors ramiai ir nuodugniai pa
svarstyti. Pavyzdžiui — 

(1) „Ban the Soviets" koali
cijos ir Baltų lygos vadovai 
įsitikinę, kad būtent jų akcija 
pastūmėjo sovietus paskelbti 
Los Angeles žaidynėms boi
kotą. Pačių sovietų pareiški
mas , kaip matėme, juos čia 
paremia. Bet yra ir tokia gali
mybė, kad Maskva jau seniai 
buvo nutarusi olimpiadoje ne
dalyvauti, tik laukė preteksto, 
kabliuko, kuriuo galėtų šį 
savo sprendimą formaliai pa
teisinti. Mažeikininkų garsios 
Šnekos apie žaidynių metu 
laukiamus „pabėgėlius" („de-
fectors"), kunems būsianti tei
kiama „fizinė ir teisinė" 
globa, Maskvai kaip tik tą 
kabliuką suteikė. Taigi, dar 
nežinia, katrie katruos čia 
„pastūmėjo". (O „parankių 
kabliukų" ieškojimas yra sena 
sovietinės agresijos taktika: 
prisiminkime „pagrobtus rusų 

ANTROJI LAISVĖS OLIMPIADA 
kareivius", kur ia is Maskva 
pateisino 1940 m. ultimatu
mą Lietuvos vyriausybei. 

(2) Bet dėl kurių gi priežas
čių 80vietai galėjo būti jau 
anksčiau nu ta rę Los Angeles 
žaidynėse nedalyvauti? Pir
miausia, dėl noro atkeršyti 
Amerikai už jos pravestą 1980 
m. Maskvos žaidynių boiko
tą vimą: Maskva juk nei vie
nam priešui nel ieka skolinga 
(ypač kad Amerika, išsi
rinkusi prezidentu Reaganą, 
pasuko anaiptol ne „deten-
tės", o „ ta rp tau t inės įtampos 
didinimo" keliu). 

Antra, sovietai galėjo būti 
jau iš anksto apskaičiavę, kad 
jie propagandine ir net mate
rialine prasme pralaimės ma
žiau, olimpiados atsisaky
dami, negu joje dalyvaudami. 
Jie galėjo jau ir be mažeiki
ninkų sukelto triukšmo nu
matyti, kiek j iems dabartinių 
bendrųjų politinių nuotaikų 
sąlygomis ka inuos jų laikinai 
„iš na rvo" paleistų piliečių 
priežiūra. „Rojaus paukš
teliai" pastaruoju metu vi
somis progomis vis dažniau 
pasprunka net ir niekieno ne
raginami. O lab iau už mažei-
kininkus sovietai galėjo pa
bijoti tokios Jevvish Defense 
League, kuri savo planų 
viešai iš anks to neskelbia, bet 
kurios „kietą ranką" sovietai 
kaip tik gerai žino iš patir
ties. 

Tačiau tie, kurie šitaip gal
voja (pvz., mūsų akirati-
ninkai), vis dėlto turėtų pri
paž in t i , k a d je igu mažei 
kininkai ir nebuvo tos sovie
tų baimės pirmine a r pa
grindine priežastim, jie betgi 
ją Maskvai pastebimai su
tvirtino ir paaš t r ino. 

(3) O štai ir principinis 
klausimas: lietuvišku antiso-
vietiniu požiūriu žvelgiant, 
kas laimėta, sovietams atsi
sakius olimpiadoje dalyvauti 
(nežiūrint kieno tai būtų nuo
pelnas)? 

Baltų lygos veikėjai nuo 
pradžių kalbėjo, kad, sovie
tams atvykus į žaidynes, bū
sią surengtos antisovietines 
demonstracijos, spaudos bei 
televizijos ats tovai būsią 
informuojami apie Baltijos 
valstybių okupaciją, jose 
vykstančius žmogaus teisių 
pažeidimus, kad jie būsią ra
ginami nevadint i lietuvių, lat
vių, estų ir kt. tautybių žai
dėjų „rusais" , kad jiems būsią 
pirštu pr ik išamai parodyta, 
kaip sovietų vadovai elgiasi 
su savo pačių garbingais 
sportininkais (kaip juos izo
liuoja nuo k i t ų va l s tyb ių 
sportininkų, neleidžia jiems 
laisvai judėti, reikalauja, kad 
jie laikytųsi nusta tytose gru
pėse) ir t.t. O dabar, kadangi 
sovietų žaidėjų Los Angelėse 
nebus nė kvapo, visa tai 
atpuola. Taigi, k a s laimėta? 

Ar neatrodo, kad sovietai, 
„paklusdami" kaliforniečių 
aktyvistų „norams" ir iš 
olimpiados pasi traukdami, 
tuo pačiu a t ėmė iš jų ir vien
kartinę progą pasireikšti taip, 
kaip jų buvo užsibrėžta? 
Taigi, kas ką apgavo? 

Lygos veikėjai teisinasi, 
kad kai kas vis dėlto laimėta: 
pabaltiečių išeiviai atkreipė į 
save piktą sovietų dėmesį, 
juos suerzino, o šis faktas, ra
dijo bangomis perduotas už 
geležinės uždangos, ir tenykš
čiams mūsų broliams gali su
teikti m o r a l i n i o pas i t en 
kinimo. 

Bet ar nebūtų buvę dar ge
riau, jei būtų išėję ta ip, kad 
sovietus bū tume galėję paer
zinti ne tik iš anksto (tuo duo
dami jiems pretekstą dar 
„prieš kovą" pasitraukti), bet 
ir pačių žaidynių (taigi, tikro
sios kovos) metu, kada į juos 
būtų nukre ip tas viso pasaulio 
dėmesys? 

(4) Galop, lieka jautrus eti
kos rūpestis: bėglius, žinoma, 
reikia globoti, bet ar leistina 
jų pabėgimą aktyviai skatinti? 

(Bus daugiau) m. dr. 

1980 metais lietuviai, lat
viai , estai ir ukrainiečiai To
ronte suruošė pirmąją „Lais-

R A M U N Ė JONAITIENĖ 

žaidynėse ir paremti organi-
vės Olimpiadą". Ta i žaidynės, z u o j a m ą bėgimą iš Laisvės 
kurių t ikslas buvo atkreipti Olimpiados į Los Angeles 
dėmesį į tai , kad Lietuva ir Pasaulinę Olimpiadą. 
kitos pavergtos tautos ne
atstovaujamos olimpinėse žai
dynėse, o yra priverstos daly
vaut i po Sovietų Sąjungos 
vėliava. Šis protestas taip pat 
buvo pritarimas J A V boikota-
vimui pasaulinių žaidynių 
Maskvoje. 

Sių metų „Laisvės Olimpia
dos" tikslai yra net ryškesni. 
Svarbu y r a ne tik skatinti atle
tinį bendravimą bei kompe-
ticiją Sovietų Sąjungos pa
vergtų tautų tarpe išeivijoje ir 
atkreipti kitataučių dėmesį į 
lietuvių, latvių, estų ir ukrai
niečių sportines pajėgas, bet 
ypač atkreipti viešosios publi
kos dėmesį į ta i , kad nei 
olimpiniai idealai, nei žmonių 
t e i sės n ė r a pa i somi ka i 
kuriuose kraštuose. Norima 
ta ip pat išgauti iš pasaulinės 
olimpiados vyriausybės teisę 
pavergtoms tautoms daly
vauti ateities žaidynėse atsto
vaujant savo kraš tams. 

Iškėlimas tautinio identi
teto, laisvas apsisprendimas, 
laisvas savęs atstovavimas 
olimpinėje arenoje ir siekimas 
t a r p t a u t i n i o p r ipaž in imo 
savos tautos laimėjimų per 
individualių atletų pasie
kimus — tai yra teisės, kurio
mis kiekvienas, gyvenantis 
laisvame krašte, gali nau
dotis. 1984 Laisvės Olimpiada 
norima pabrėžti ta i , kad daly
vaujantys pavergti kraštai šių 
paprastų teisių visai neturi. 

Laisvės Olimpiados žaidy
nės prasideda Toronte šešta
dienį, birželio 23 d., su šaudy
mo r u n g t y n ė m i s l a t v i ų 
žūklautojų klube. Šios rungty
nės tęsis ten pat sekantį šešta
dienį, birželio 30 d. Liepos 2 d., 
pirmadienį, nuo 5:30 iki 7:30 
Ontario Place Summer Gar-
dens rengiamas „Laisvės 
O l i m p i a d o s F e s t i v a l i s " , 
kuriame pasirodys lietuvių, 
latvių, estų ir ukrainiečių 
a t s t o v a i su k u l t ū r i n e 
p r o g r a m a . Ketvirtadienį, 
liepos 5 d. prasidės atletiniai 
įvykiai Etobicoke Centennial 
Olympium patalpose. Vyks 
krepšinio, futbolo, ledo rutulio 
bei lengvosios atletikos rung
tynės. Šeštadienį, liepos 7 d. 
vyks orasvaidžio, teniso, plau
kimo, lengvosios atletikos 
r u n g t y n ė s bei fu tbo lo , 
krepšinio ir ledo rutulio 
finalai. Taip pat šeštadienio 
v a k a r e įvyks ol impiados 
šokiai. 

1984 Laisvės Olimpiados 
g a r b ė s p i rmininkas y ra 
Leonas Rautinš, garsus Phi-
ladelphia 76-ers krepšinio 
komandos lošėjas. Taip pat 
žaidynės yra sužadinę dėmesį 
ir kitataučių rėmėjų: Ontario 
premjero William Davis bei 
kitų partijų vadų, Toronto ir 
priemiesčių burmistrų, įvairių 
parlamento narių bei daly
vaujančių tautų diplomatinės 
tarnybos atstovų. Laisvės 

Ypatingai paaštrėja Lais- Olimpiados rengėjai yra: Bal-
vės Olimpiados svarba atsi- tų Šiaurės Amerikos atletų fe-
žvelgus į tai, kad Pasaulinės deracija, Ukrainų Atletų fede-
Olimpiados atidarymo komi- racija Šiaurės Amerikoje, 
tetas y ra atmetęs lietuvių, lat
vių, estų ir ukrainiečių prašy
mus dalyvauti atidarymo 
iškilmėse Los Angeles. Prama-
t o m a s „ E t h n i c P a r a d e " , 
kuriame kviesti dalyvauti 
JAV gyvenančių įvairių tau
tybių kilmės atstovai. Orga
n i z a c i n i s komi t e t a s pasi 
sakęs, k a d baltų ir ukrainiečių 
dalyvavimas sudarysiantis 
per daug keblią padėtį, kas 
liečia sovietus — jie esantys 
labai jautrūs mūsų prisi
dėjimui. 

Šitoks komiteto atsiliepi
mas yra ne tik pataikavimas 
s o v i e t a m s , b e t formaliai 
diskriminacija prieš dalyvių 
tautybes ir etninę kilmę. Ypač 
Amerikoje toks rengėjų atsi-
nešimas yra netoleruotinas ir 
yra kiekvieno piliečio pareiga 
protestuoti prieš šį ryškų pra
sižengimą žmogaus teisėms. 
Kaip galima ta i daryti? Atsi
lankyti Laisvės Olimpiados 

Kanados Estų Bendruomenė, 
Kanados Latvių Bendruo
menė , Kanados Lietuvių 
Bendruomenė ir Kanados 
Ukrainų Bendruomenė. 

Toliau gyvenančius gali 
kiek daugiau sudomint i 
organizuojamas bėgimas iš 
Laisvės Olimpiados Toronte į 
Pasaulinę Olimpiadą Los 
Angeles, Californijoje. Bėgs 
lietuvių, latvių, estų, ukrainie
čių bei kitų simpatizuojančių 
kraštų bėgikai, nešdami Lais
vės Olimpiados liepsną nuo 
Toronto iki Los Angeles, bėg
dami per vieną provinciją ir 
devynias valstijas: Ontario, 
Michigan, Indiana, Illinois, 
Iowa, Nebraska, Colorado, 
Utah , Arizona ir California. 
Tikslus maršrutas bus nu
rodytas vėliau. 

Bėgikai vyks per įvairias ko
lonijas, kuriose tikimasi iš 
anksto suorganizuoti bėgimo 

pakomisijas. Centrinis komi
tetas Toronte jau bus susi
siekęs su vietiniais burmist
r a i s , . . C h a m b e r s o f 
Commerce", senatoriais, JAV 
Kongreso atstovais bei Onta
rio provincijos atstovais ir 
jiems išaiškinęs bėgimo tikslą. 
Informacija spauda i b u s 
perduodama tose vietovėse, 
per kurias vyks bėgimas. Taip 
pat bus organizuojamos kon
ferencijos su vietinės spaudos 
atstovais. 

Esmėje šio bėgimo tikslas 
tas pat, kaip Laisvės Olimpia
dos: atkreipti dėmesį angliš
kos spaudos — ir tokiu būdu 
kiek galima daugiau eilinių 
kanadiečių bei amerikiečių — 
dėmesį į tai, kad milijonai 
žmonių yra pavergti sovietų ir 
nuo jų yra sistemingai atima
mos visos tautinio apsispren
dimo teisės. 

Bėgimui ypatingai daug 
talkos reikės ne tik Toronte ir 
Los Angeles, bet iš visų, gyve
nančių vietovėse, per kurias 
vyks bėgimas. Reikalingi 
asmenys, kurie dalyvautų 
vietinėse organizacinėse pako-
misijose ir padėtų suruošti pri
ėmimą bėgikų, susisiektų su 
vietine spauda, radiju bei tele
vizija, sudarytų sąlygas susi
tikimams su vietiniais parei
gūnais. Reikia savanorių 
bėgikų, kurie galėtų prisidėti 
prie pagrindinio bėgimo į Los 
Angeles. Jie turėtų galėti bėgti 
po vieną valandą, nuo 8 iki 10 
mylių į valandą greičiu. 
Bėgimas vyks nuo liepos 2 d. 
iki rugpjūčio 5 d. Ieškomi ta ip 
pat ir bėgikai, kurie galėtų 
nors ir dalį kelio bėgti arba tik 
atskirose vietovėse perimti 
fakelus iš pagrindinių ir tęsti 
ceremonijas ten pat, kol pa
grindiniai bėgtų toliau, kad 
nuvykti į Kaliforniją laiku. 
Reikalingi medicinos dak
tarai, kurie galėtų keliauti su 
bėgikais, nors ir laikinai. Ieš
komi asmenys, kurie prisidėtų 
maisto parūpinimu, medi
cinos (pirmosios pagalbos) bei 
mašinų taisymo reikmenimis, 
palapinėmis, mašinomis bei 
„vans", kuriuose būtų galima 
apnakvydinti bėgikus. Reik
menis būtų prašoma pasko
linti nuo liepos pradžios iki 
rugpjūčio vidurio. 

Bėgimą organizuoja centri
nis komitetas Toronte, kartu 
su Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjungos valdyba ir Baltic 
American Freedom League 
(BAFL), kuri veikia Los Ange
les. 

1984 Laisvės Olimpiados 
(Free Olimpiad) ir bėgimo 
(Torch Relay Run) būstinė yra 
ukrainiečių patalpose: 83 
Christie Street, Toronto, On
tario, M6G 3B1. Šiuo adresu 

ŠPIONAŽAS IR 
TERORIZMAS 
VOKIETIJOJE 

Neseniai išleistame 1983-čių 
metų pranešime, liečiant špio
nažą ir terorizmą Vak. Vokie
tijoje, vokiečių vidaus reikalų 
ministerija pažymėjo, kad Ry
tų špionažo veiksmai labai pa
didėjo. Varšuvos sutarties 
valstybės deda visas pastan
gas išgauti informacijas apie 
geriausius vokiečių ekonomi
nius, techniškus ir mokslinius 
gaminius šiose srityse — mik
roelektronika, kompiuteriai, 
chemija , mikrobio logi ja , 
energetika, karo ginklų gamy
ba ir b r a n d u o l i n ė tech
nologija. Politinėj špionažo 
sferoje dėmesys nukreiptas į 
vokiečių partijas, kurios su
d a r o d a b a r t i n ę va ldž ios 
koaliciją. Tačiau čekoslovakų 
žvalgyba žymiai daugiau 
kreipia dėmesį į „žaliuosius" 
(die Gruenen) ir į Social
demokratų partijos (SPD) sau
gumo ir užsienio politiką. 

Didžiaus ią dalį špiona
žo p r i e š V a k a r ų Vok ie 
tiją vykdo Rytų Vokietijos 
žvalgybos tarnyba. Raportas 
nurodė, kad 1983-čiais metais 
31 asmuo buvo nuteistas už iš

galima siųsti aukas olimpia
dai ir bėgimui. Telefonas 416-
537-4375 veikia 24 valandas į 
dieną. Šiuo numeriu prašomi 
skambinti ieškantys daugiau 
informacijos ir ypač kuo grei
čiausiai galintys dalyvauti 
a rba prisidėti prie bėgimo 
savo darbu arba reikmenų 
parūpinimu. 

Šitokio masto įvykiai yra be 
galo svarbūs ne tik lie
tuviams, bet ir visoms paverg
toms tautoms. Be abejo jų 
įvykdymas labai daug kai
nuoja. Išlaidos vien tik bė
gimui gali siekti daugiau kaip 
30,000 dol. Tad prašome nors 
ir smulkiausių aukų. Pavyz
džiui 20 dol. a ts iųsdamas 
asmuo padengia vienos my
lios bėgimo išlaidas ir tokiu 
būdu pats dalyvauja įvykyje, 
kuris išreiškia nuoširdų soli
darumą tiems, kuriems nelei
džiama bėgti nei žaidynėse 
lošti savo tėvynės vardu. 
Aukotojas sudaro sąlygas 
bėgti tiems, kurie pajėgia, bet 
dvasioje bėga su jais ir dva
sioje bėga už tuos, kuriems 
draudžiama. 

„ D v a s i o j e su j u m i s " — tai 
yra 1984 Laisvės Olimpiados 
ir bėgimo šūkis. įgyven
dinkime jį taip, kad visi pa
vergtieji jį išgirstų ir pasi
semtų mūsų stiprybės ir 
vilties. 

davimą. Toliau ministerija tei
gė, kad praei tais metais ofi
cialūs ir pusoficialūs Sovietų, 
Čekoslovakijos ir Lenkijos at
stovybių nariai , Vakarų Vo
kietijoje palaikę kampaniją 
prieš naujas NATO raketas, 
panaudojo „taikos" klausima 
simą užverbuoti agentus ir pa
rėmė Varšuvos sutarties sau
g u m o p o l i t i k o s i d ė j a s 
įvairiuose susirinkimuose. 

Komunistų špionažo pa
grindiniai taikiniai yra vokie
čių kariuomenė (Bundeswehr) 
ir jos kareivinės, jūrų laivyno 
bazės, aerodromai, sandėliai, 
raketų įrengimai ir NATO 
daliniai. Pagal oficialų pra
nešimą, santykis žvalgybos 
tarnautojų Sovietų diploma
tinėse įstaigose šiuo metu susi
deda iš 50 procentų. 

Kiek tai liečia kairiųjų (ko
munistų) terorizmą, vokiečių 
vidaus reikalų ministeris dr. 
Friedrich Zimmermann tvir
tina, kad komunistų organiza
cijų narių skaičius padidėjo iki 
61,000. Jų centrinė teroristinė 
veikla nukreipta prieš NATO 
apsiginklavimą. Vokiečių ko
munistų partija (DKP) ir jos 
d o m i n u o j a m i p a d a l i n i a i 
i r s ą j u n g o s , k u r i ų y r a 
labai daug, sudaro stipriausią 
ir įtakingiausią teroristinę 
jėgą. DKP yra valdoma ir iš 
dalies finansuojama Rytų Vo
kietijos komunistų partijos 
(SED). Kasmet Rytų Vokietija 
skiria lėšų DKP paramai apie 
60 mil. markių. 

Skaičius teroristų įvykdytų 
bombų sprog imų i r pade
gimų, įskai tant žygius dviejų 
gerai ž inomų teror is t in ių 
grupių „Revoliucinės Celės" ir 
„Raudonoji Zora", 1983-čiais 

.metais padaugėjo nuo 184 iki 
215. Kita pasižymėjusi tero
ristų organizacija „Raudonoji 
Armijos Frakcija" (Rote Ar-
mee Fraktion) praeitais metais 
buvo neveikli ir nedavė jokių 
politinių pareiškimų. Iš viso 
1983-čiais metais Vakarų Vo
kietijoje įvyko 1,540 teroris
tinių aktų. 

Dr . E d m u n d Remys 

Jeigu turt ingas savininkas 
samdosi didelį darbininkų 
skaičių ir naudoja juos, tai, 
krikščionybės mokslu, jis turi 
pareigą ne tik teisingai apmo
kėti jų darbą, bet privalo rū
pintis ir jų dvasine bei dorovi
ne gerove. Tai yra jo sąžinės 
pareiga tiems, kurie jo naudai 
eikvoja savo fizines pajėgas. 

O. Lehmkuhl 

miesto statiniai atrodo lyg sumaišytos, pamirštos ir — Atsimenu Kauno Rotušę! J ą vadindavome 
tirštai sniegu apsnigtos vaikų kaladėlės. dar ir Baltosios Gulbės namais , o dažniau sale. 

Taip, gražus tai miestas! Ne tik žiemą, o ir va- Seniau toje salėje būdavo surengiami šokiai, bet 
sąrą. Lapuočiai tirštomis viršūnėmis pasipuošdavo, vėliau kažkodėl nustota rengti pasilinksminimus, 
apačioje gėlės... Ir ne tik parke ar Miesto sode. Daug Ten pat ir Jėzuitų bažnyčia, poeto Maironio namai , 
kur gatvėse buvo susodinti medžiai. O Laisvės alėjo- netoli ir katedra, Vytauto bažnyčia. Senamiesčio ro
ję dvi eilės medžių puošė gatvės vidurį su taku ir suo- mantiką paryškindavo gatvių siaurumoj besistum-
leliais pailsėti. Eini sau tuo plačiu taku, o iš abiejų dą barzdoti ir kumpanosiai prekybininkų veidai, 
šalių zuja automobiliai, pravažiuoja kitokie motorai Mažos krautuvėlės Lukšio, Seimo, Prezidento ir Vil-
ir šaligatviais praeina skubantieji žmonės... -niaus gatvėse man visada dvelkė Jeruzale... 

— Taip! Laisvės alėja! Tai kauniečių centras, _ iiet i r La į s v ės alėjoje beveik visos įmonės ir 
svarbiausioji miesto gatvė, poilsio ar susitikimo krautuvės buvo žydų valdomos. Išskyrus Atei-

— Graži buvo mūsų laikinoji sostinė! Ak, Kau- vieta. Ne tik jaunimas, moksleiviai a r studentija, bet tininkų namus . Pažangos rūmus ir centrinį paštą bei 
nas! Atsimenu jį, raštuoto speigo sukaustytą, apšar- ir rimti, suaugę žmonės turėjo įprotį „pereiti" per Valstybės teatrą, šiaip, visokios Fru-Fru, Orfa, Burš-
mojusiais medžiais, baltais parkų takais. . Atsimenu Laisvės alėją bent ten ir atgal. „Šlifuodavo" šią teinų įr kitokių manufaktūrininkų puošnios 
Vytauto parką tarytum pasakišką sniego karaliją, gatvę darbininkija, profesoriai ir departamentų vitrinos... 
Nė šakelė nejuda. Šaltis sukaustęs ir greitasparnį direktoriai, o labiausia gimnazistai. _ _ _ ^ ^ m Valstybės teatro sodą, populia-

'] riau vadinamą Miesto sodu. Ten vasaros metu veik
tai dažnai užeidavau alaus atsi-

PIETŲ KRYŽIAUS 
DUKRA 

A N D R I U S NORIMAS 

ROMANAS 

S a m b ū r i o p r a d ž i a 

šiaurės vėją. Tars i lokio miegu užsimiršę, nejuda — O Konrado kavinė, lyg koks Olimpo kalnas, 
medžiai, krūmai ir po storu sniego žvaigždelių klodu buvo menininkų, aktorių, rašytojų ir žurnalistų susi-
tūnančios gėlės. tikimo vieta. Hofmeklerio orkestras jaudindavo uver- davo « ™ ^ ^ ^ . ^ 

Nuo parko šlaito pro medžių kamienus žvelgę tiūromis, valsais lietuviškomis Py"«™> " * n « 0 ^ ™ d a v o ^ ^ b ^ s o ar imtynių rungtynės, kas 
žemai stūksančius, susigrūdusius ir apsnigtomis melodijomis girkšnojančius pne staliukų kavą, v / ., . • . . . ,__, 
kepurėmis apsunkusius miesto pastatus, gatves ir smaguriaujančius tortais, plepančius apie kitus ir dvelkė labiau balaganu.. 

baltas aikštes, nors šias tik atspėti gali. Sunku įžiū- kitas, tylius, susimąsčiusius bei nejudrius lanky- — Tai buvo dar daug seniau! Paskutiniuoju 
" j * " m*>tu ten būdavo ruošiami koncertai ir vasaros teatro 

rėti net ir svarbiausiąją gatvę — Laisvės alėją. Arba tojus. Deja, tik jkišdavome nosį, tik pajusdavome m e l u i e n ° u u a v u r u 

Gedimino, Donelaičio, Kęstučio ir Mair-nio gatves, muzikos, tabako dūmų, saldumynų ir moterų vaidinimai. 
Kartais toli toli rūke, it smilga, kyšo Laisvės statula, kvepalų dvelkimą, pasistaipydavome prie durų, kol — Labiau mėgau pavėsingus, nuošalius suo-
šalia Vytauto Didžiojo muziejaus masyvo. O gal tai už litą, kitą pardavėja paruošdavo porą pyragaičių, lėlius. Ten mažiau praeivių, tik iš Laisvės alėjos 
tik miražas? Apvalūs įgulos bažnyčios bokštai labai O tada su gailiu atodūsiu tekdavo kiūtinti gatvėn... sklisdavo auto mašinų ūžimas arba praeivių 
arti ir balti baltutėliai! Ir juos sniegą.- pridengęs Buvome dar jaunos... kalbos... 
tarsi stora, gerai prigulusia, balta gūnia. Tik viršū- — Laisvės alėja vienintelė gatvė, turėjusi net — O aš dažnai sustodavau pne Kapitono Gudy-
nės kryžius išsiskiria juodomis linijomis pilkame kelis filmų teatrus, Valstybinį teatrą, daug krau- no žuvimo vietos. Šaligatvyje paminklinė lenta, 
dangaus fone. tuvių, įstaigų, bankų ir restoranų. Visos kitos įmo- visiškai netoli įėjimo į Valstybės teatrą. V isada šalia 

Daugiaaukščių pastatų matoma tik dalis su nės žymiai rečiau barstėsi šalutinėse gatvėse, labiau būdavo kieno nors padėtos gėlės a rba ir visas gėlių 
keliomis langų eilėmis, bet negali tvirtinti kur Vals- abipus Laisvės alėjos, apie Ukmergės plentą ir Žalia- vainikas... 
tybės saugumo rūmai, kur Ateitininkų namai, o kur kalnyje. Na, ir Šančiuose, apie Juozapavičiaus pro-
Raudonojo Kryžiaus ligoninės pastato kampas. Visi spektą. Dar ir svarbesnėse Senamiesčio gatvėse. (Bus daugiau) 
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LIETUVIŲ K A L B O S 

T Ę S T I N U M A S 

Su lietuvių kalbos išlaiky
mo problema mūsų tautos isto
rijoje susidurta daugelį kartų. 
Gal aštriausiai šis klausimas 
m u s palietė šiandien, kada 
tautos branduolys tėvynėje 
prievarta verčiamas mokytis 
rusų kalbos, o po įvairius 
pasaulio kraštus pasklidę išei
viai savaime susiduria su sve
t ima kalba ir kultūra. Dvikal-
biškumo problema šiandien 
palietė visą mūsų tautą ir to
dėl ne i šveng iama i esame 
verčiami ja domėtis ir rūpin
tis . 

Balandžio 29 Clevelando 
lituanistinė Šv. Kazimiero 
mokykla buvo pakvietusi psi
chologą dr. Algį Norvilą supa
žindinti šios mokyklos moky
tojus ir liet. visuomenę su šia 
problema iš mokslinio taško. 
Dievo Mot inos parapi jos 
mažojoje salėje gausiai susi
rinkusiems cievelandiškiams 
lituanistinės mokyklos ve
dėjas Jonas Vyšnionis prista
tė dr. Alg. Norvilą, kuris kal
bėjo tema: „Lietuvių kalbos 
nevartojimo problema". 

Dr. Alg. Norvilas savo pa
skaitą pradėjo gana optimis
tiškai, nenorėdamas susi
rinkusiems siūlyti konkrečių 
pamokymų ar nurodymų gim
tosios ka lbos iš la ikymo 
atžvilgiu, bet išreiškė viltį, kad 
jaunoji karta šalia anglų 
kalbos išmoks ir gerai lietuviš
kai. 

Savo kalboj jis nagrinėjo 
dvikalbiškumo problemą ne 
p o p u l i a r i a p r a s m e , be t 
m o k s l i š k a i , r e m d a m a s i s 
mokslininkų surinktais duo
menimis ir statistika. Paskai
tininkas dvikalbiškumą palie-. 
tė iš sociokultūrinio taško 
remdamasis dviem moksli
ninkais: norvegų Haugen ir 
New Yorko Fishman. Šie 
mokslininkai tyrinėję į šį kraš
tą atvykusias įvairių tautų 
grupes priėjo išvados, kad kal
binis likimas visų šių tautų 
panašus, nežiūrint iš kur ir dėl 
kokios priežasties jie čia atsi
rado. J ie nustatė, kad at
vežtoji kalba po trijų genera
cijų d i n g s t a . Su a n t r a 
generacija atvežtoji kalba jau 
pradeda silpnėti ir tokiu būdu 
atsiranda dvikalbystės pa
dėtis, o su trečia jau pasiekia
mas kalbos pasikeitimo taš
kas. Mūsų antros kartos 
dabartinę kalbos padėtį kal
bėtojas pailiustravo keliais 
vaizdžiais pavyzdžiais. Pavyz
džiui, pasitaiko, kad lietuviš
ko vaikų darželio mokytoja 
savo generacijos tėvus, atve
dusius vaiką į darželį, prie 
durų sutinka jau su anglų 
kalba, arba tos generacijos su
buvimuose mėgiama taip pat 
naudotis bendra anglų kalba 
ir t.t. Taigi iš dvikalbystės 
taško einama į vieną anglų 
kalbą. Prelegentas nurodė ir 
keletą priežasčių, kurios ver
čia į tokią situaciją. Daug 
įtakos kalbos išlaikymui turi 
demografiniai veiksniai, gy
venamoji erdvė ir kalbinės 
grupės kompaktiškumas. Ir 
norvegų Haugenas pastebėjo, 
kad ten, kur kompaktiškiau 
grupės gyvena, ten kalba il
giau iš l ieka. Taigi š iuo 
atžvilgiu minėti veiksniai 
k a l b a m ū s ų n e n a u d a i . 
Lietuviai gyvena per daug 
išsibarstę po plačias Ameri
kos miestų apylinkes. Ir socio
kultūriniai veiksniai veikia į 
mus neigiamai, nes mes labai 
intymiai bendraujam su mus 
supančia visuomene. Arba 
noras prisitaikyti prie silpnai 
lietuviškai kalbančių, taip pat 
išstumia kalbą. Mes neišven
giamai susiduriam su anglų 

kalbos erdve, todėl, norėdami 
nusakyti tą pasaulį, kuriame 
gyvename, dažnai įtraukiam į 
savo kalbą anglų žodžius. 
Taip pat ir psichologiniai 
veiksniai turi daug įtakos į 
savo kalbos išstūmimą. Jau
noji ka r ta labai skirtingai iš
gyvena gimtos kalbos mo
kėjimo lygį. J ie dažnai sako, 
kad lietuvių kalba jiems sun
ku išsireikšti, tuo tarpu anglų 
kalba daug sklandžiau ir pato
giau išsireikšti. Dėl to jie nesi
jaučia patogiai ir tai jautriai 
išgyvena. Šiuo atveju prele
gentas pastebėjo, kad tik tau
tinė sąmonė čia veikia mūsų 
naudai . Mat kalba gali būti 
perteikta savaimingu ir sąmo
ningu būdu. Todėl svarbu auk
lėti ir ugdyti vaikuose tautinę 
sąmonę. 

Toliau prelegentas kalbėjo 
apie dvikalbiškumo ugdymą ir 

New Yorko „Harmonija": Matas Yatkauskas — akompania-
torius, Birutė Ralytė-Malinauskienė, Viktoras Ralys — va
dovas, Astra Butkutė ir Petras J. Tutinas. 

prie gerų norų galima atsiekti §ių metu ir vaišes salėje filma-
ir idealių rezultatų, jei su 
bendraamžiais mūsų jau
nimas kalbės tik lietuviškai. 

Paskaita susirinkusiems 
paliko gilų įspūdį ir vilčių švie
sesnei mūsų kalbos ateičiai. 
Clevelando visuomenė yra 
dėkinga dr. Alg. Norvilai už 
aktualią ir naudingą paskaitą. 

S te fan i j a S t a s i enė 

V E L Y K Ų STALAS 
C L E V E L A N D E 

vo trečiasis Clevelando televi
zijos kana l a s ir vė l iau 
transliavo 6 vai. ir 11 vai. ži
nių pranešimuose. Publicisti
ka ir televizijos kvietimu rūpi
nosi Dalia Kasiulaitienė. 

Velykų stalą palaimino pa
rapijos klebonas kun. Juozas 
Bacevičius. Po vaišių trumpa 
kalba dienos prasmę apibūdi
no parapijos tarybos pirm. Al
girdas Kasiulaitis. 

Jis nuoširdžiai padėkojo vi-

ABITURDENTŲ BALIUS 
Jau 15-tą ka r t ą JAV LB Ohio 

Apygardos valdyba ruošia Abi
turientų Pr i s ta tymo Balių birže
lio 2 d., šeš tadieni 7:30 vaL va
karo Lietuvių Namuose. 

Meninei programai išpildyti 
pakviestas šių metų Kultūros 
Tarybos d ramos laureatas akt . 
Vitalis Žukauskas iš New Yor
ko. 

Stalų rezervavimo reikalu 
kreiptis j Juozą Cyvą, teL 486-
5970 a rba į Steponą Butrimą, 
teL 481- 2130. 

Šilta vakarienė, gėrimai i r šo
kiai, grojant R. Strimaičio or
kestrui — 15 dol. asmeniui. 

Visi kviečiami dalyvaut i 
Apygardos Valdyba 

CLASSIFIED ADS 
R E A L E S T A T E 

IIIIIIIIItlIlilIlIlIlIlIlIlimillimillllllliliiH 

BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Namu pirkimas — Pardavimą* 

1NCOME TAX 
Notariatas — Vertima* 

BELL REALTY 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-22SS 
BllllllllllllUUUUUUmiUUUUUUlUUUUL 

"IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

R E A L E S T A T E 

Pamatykite. Mūrinis—3 miegami, vo
nia Centr. oro vėsinimas. Naujas 
stogas, platus sklypas. Arti: valdiškų 
ir katalikiškų mokyklų, parko, susi
siekimo ir krautuvių. Labai švarus 
namas. Apyl. Archer ir Narragansett 
Ave. Virš 70,000 dol. 
Skambinkit (angliškai) 586-8532. 

ISNUOM. naujai atremontuotas 3-jų 
kamb. apšildytas butas. 55-os ir Sac-
ramento apyl. Skabint 436-8051. 

ttntuiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiimmii! 
ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V . B Y L A I T I S ir 
V . B R I Z G Y S 
6606 So. Kedzie Avenue 

Chicago, I L 60629. Tel. 778-8000 * 
t»*rbo -valandos: 

Nuo 9 v. ryto iki 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais pagal aus:tarimą 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiuiiiiiiisiiiiiiiuiiiiiiiiiiK 

Išnuomojami i kambariai su šildy-
mul-as aukštas, 7136 S. Mozart St., 
Chicago. 

gimtosios kalbos išlaikymą (Nukelta ; 5 psl.) 
išeivijos sąlygose. J i s pašte- Kasmet Šv. Jurgio lietuvių „„.., 
bėjo, kad " dvikalbiškumas parapija Clevelande Atvely- |«»««»»«»'«" llllltlimilimiIlllllliniHllIiiIllllllllllllllllIHlllllillllllimiii| 
vaikui nekenkia, o yra nau- kio sekmadienį rengia parapi- 5 * •*• * * • • * • ' •*• • • * • ^ • * ^ • » • I * 1 : 

P A R D A V I M U I 

gintariniai šachmatai su 
gintarine lenta. Kaina 6,000 dol. 
Taip pat gintarinė meniška apyrankė 
ir kaklo papuošalas. Teirautis telef. 
687-8874. 

dingas. Tačiau gimtąją kalbą 
reikia stiprinti, kad ji atsvertų 
svetimą. Kalba išmokstama 
a r b a , t i k r i a u s a k a n t , 
sukuriama susiduriant su 
kalbos pavyzdžiais ir reikia 
būti toje erdvėje, kur ta kalba 
naudojama. Su anglų kalba 
nėra taip blogai, nes jos pa
vyzdžių apstu, be to, ir moty
vacijos nereikia. Problema y r a 
su lietuvių kalba, trūksta 
patirties ir reikia motyvacijos. 
Tad iš pačios jaunystės reikia 
pateikti kuo daugiau pavyz
džių. Vaikas kalbą pasi
savina iš aplinkos ir iš pavyz
džių. Pre legentas p a t a r ė 
šeimoje kalbėti tik 100% ir 
didinti gimtosios kalbos erdvę. 
Šiandien daug kur šeimose t ik 
50% vartojama gimtoji kalba, 
taigi galimybė ją išmokti vai
kams nedidelė. Paūgėjusiam 
reikalinga ir motyvacija, kuri 
taip pat turi išplaukti iš 
šeimos. Kalbėtojas dar paste
bėjo, kad kalba turi būti iš
mokta ir kultūriniu atžvilgiu, 
t.y. reikia vaikui išmokti ne tik 
kalbėti, bet ir rašyti bei skai
tyti. 

S a v o pokalbi p a s k a i t i 
n inkas baigė vildamasis, k a d 

jos globėjo šventę, Velykų sta
lą ir parapijos savanorių 
pagerbimo pietus. Šiemet to
kia šventė buvo balandžio 29 
d. parapijos salėje. Pilnutėlėj 
salėj buvo nemažai ir svečių iš 
plačiųjų Clevelando apylin
kių. 

L. Nagevičienės vadovauja
mos šeimininkės paruošė Ve
lykų stalą, kuris savo puošnu
mu tikrai buvo stebinantis. 
Puošnumą gal tik pralenkė 
įvairiausių valgių skanumas. 

Iškilmes bažnyčioje šv. Mi-

APSIP1RKITE DABAR! M I S C E L L A N E O U S 

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PKE. — 
GERIAUSIA VIETA LIETUVIAM*. 

9 butų mfliinis. Labai ge^cs pajamos 
Didelis butas savininkui. Geras inves
tavimas. 

3-jų butų mūrinis. Garažas. Nebran-
gus. 

Didelis gražiai įrengtas bungaio. Pui
ku didelei šeimai. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 63rd Street 
lel . 436-7878 

IŠNUOMOJAMA — PARDUODAMA 

4 vienetai išnuomavimui, plius atski
rai namelis N'auįai dekoruota. Dide
lis privatus sklypas. Pusė bloko nuo 
Michigan ežero L'nion Pier. Kaina 
70,000 dol. 
ERA RED ARROVV REALTY, INC 

Kreiptis angliškai j Art, Dorina 
ar Linda: 

Union Pier įeL — (616) 469-1218 
arba (616) 695-9805 

>00000000000<XKX>0000<KK)Oyv 
l t 20 — 30^- pigiau mokėsiu 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio E 

F R A N K Z A P O L I S | 
TeL GA 4-8654 Į 

3208*4 W. 95th Street = 
^ o o o o o o o o o o o o o o o < x x > o o o o o < x E 

iiiiiiiiiiiiiimiimiiiiinitininiiniiiiiiiiut | 
NAMŲ APSITVARKYME | 
Ruošiatės k» perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Gcraža. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinama kaina pa
dės, skambinant po 6-oa vai. vakaro: 

Teief. — 476-3950 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidiniai ir 
pilna apdraudą. 
Priimame MASTER CKARGE ir VISA 

TeL — WA 5-8063 

> X ) 0 0 0 > ' « O-C-OOOOOO-OOOOOOO-fV 

LEVIZIJOS 
Spalvotos 

Stereo 

PARDAV 

M I G 
2346 W. 

ir '-.apr; 
r Oro 

IMAS !R 

(SIOS. 
Vesią 

Rsdi ai. 
i m 

TAISYMAS 

L I N A S 
69 St., tel. 

TV 
776-1486 

GRABE - A EXTRA LARGE ECrGS— 
Kiaušiniai, tuz. ,d C* •=• 

Nedaugiau 3 tuz. 

• O O O v C v C ' C < S X ) J O OOO-O-OOOOO. C<>'. i 

F A S H I O N C A R P E T S : 

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

SS04 W. 63 St. — TeL 778-9064 

Atdari apžiūrėjimui sekmadienį 
nuo 1 iki 4 vai. popiet 

6740 W. 63 St. — Naujas 3-jų butų, 
po 3 mieg. iy2 vonios. 

3827 W. 61 Street — 1% aukšto. 5 
kamb. apačioj, 3-jų kamb. butas 
viršuj. Modern. virtuvės, spintelei. 
Pilnas rūsys. Naujas stogas. Ther-
mcpar.e langai. Garažas su autor.iar. 
atidar y.r.o n durim. Turite pamaty
ti. Paskubėkit.'. 

3604 S. Palasivi — Nauju-; 2-jų bulų 
po 3 BiTgganMU, ! : vonios. Krautu
ves p;talpa tinki gro*;-., salioi-.ui, 
covacę prekybų 'rba- ^Jncatae tax": 

,.-; tar.iaviniui. Ats'tiri šildymui. ^3 p. 
sklypas. .ieikra.M>• Aukštos nuo-
rncu ZLTA^ ;U .1. Sk:.:hO-ki:e. 

5057 S. Kno;: — N uju; .',-\ų butų 
3818 W. 63rd rtaes — 3-jų miega
mų mūrinis. Modern virtuvė ir vo
nia. Įrengtas rūsys, su baru. 50 p. 
sklypas. Reikmenys. Labai švarus. 2 
maš. garažas. Pasiskubinkite, nepra
leiskite progos už šią kainą — tik 
$55,900. 

I SLICLNG CLCUMBERS—Agurką. 4 sv. « 1 . 0 0 1 

S GOLDEN RIFE BANANAS—-Bananai 4 v. *1 .00 H 

5 CALD70RNIA CARROTS—Morkos, 5 po 1 sv. pk., $ - | .00 j= 

limilIlllllllIlimilllllllllHllllilliilUMiKii 5 § FLORIDA PEACHES—Persikai sv. c = 

5 CAJJFORNL\ AVOCADGS J.&J. P H A R M A C Y 
2557 W. Lithuanian Plaza Court 

TeL _ 776-4363 
Vaistai, vitaminai, importuoti kvepalai, gy- | RACCONTO TOMATOES—Famidorai, 

3 už 

= PURE HON'EY—Medus o sv. 

S-j .00 

S ^ . 9 8 

įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2091 W. 69 St., Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI l LIETUVA. 
TeL 925-2737 

Vytautas Valantinas 

domos žolės i r kt. Važiuojamos kėdės, re-
mentai ir k t pirkti ar nuomoti. 

Nemokamai supakuojame dovanas 
Pristatymas nemokamai 

David Bialka. RPb . 

28 oz. dėžė c. s 

| D e I i 
I FARMLAND BACON—Lašiniai sv. $ 1 .39 = 

_ = HOFFMEISTKR BOILFJD HAM— 
~ Vir tas kumpis, sv. 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

• • • u * for 
atyfftt f«n«ncin«. 

§ MUNSTER CHEESE—sūris sv. 

$ - | .99 

$2-19 

0*ly »"d »»>d Ouwf«rty 

Mutual Federal 
Savinas and Loan P 

2212 WEST CERMAK R0AD CHICAGO, ILL 60608 
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.. 847-7747 

I IBUKS1 HH. 1M». rr t . V4 Ifcur.VS M t . V i 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

f P i e n o S k y r i u j e 
I NUGRIEBTAS PIENAS ar PASUKOS 

I PIENAS 

I Vft PIENAS 

I 1% arba M GRIEBTAS PIENAS 

gai. 7 0 o. I 

gal. $ - | . 5 9 p 

g&L $ - | . 4 9 I 

gal. S - | .39 I 

>000000<XKK>0-CrO<X>0000000000-

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded. Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
tės. Karšto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną — lietuviškai. 
SERAPINAS — TeL 636-2960 

>000000000000000<XXXX500CKXH 

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir k i tus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, IL 60632. Tel. 927-5980 

No. 864. Archer ir Narragansett. 2-jų 
butų: Savininkui su 3-mis miega
mais, išnuomavimui 2-m miega
mais. Svarus. 2 židiniai. 60 p. skly
pas. 2 maš. garažas, l blokas iki 
Archer autobuso ir krautuvių. 

AR NORITE PARDUOTI ? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

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

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

Išpardavimas gegužes 9-13 dienomis 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDU* 

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

TeL — R E 7-5168 
Dėl kasdieniniu specialiu nuolaidu pasukite 

telefonu raides PRODUCE. 

EGG STORE 

7JM 

6190 Archer Avenue — Tel. 
4177 Archer Avenue — Tel. 
8740 S. Ridgeland Ave. — Tel. 
7069 W. Cermak Rd. — Tel. 

HMtlIMHUtUMaMi 

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

A . V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Jvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 

| Perskaitę "Draugą" duokite j 

kitiems paaiakaityti. 

62-os ir Francisco. Modernus 6 
kamb., 3-jų miegamų mūro namas, 
{rengtas rūsys. Vertas dėmesio. 

62-os ir Keeler. 5 kamb. (2-jų miega
mų) mūro rezidencija. Garažas. Pra
šoma 68,500 dol. 

44-os ir Artesian. 2-jų butų po 3 
miegamus. 52,500 dol. 

2822 W. 67 Street. Grožio salionas 
ir 3 butai. Genm stovy. Tik 69.000 
dol 

Summit, 111. 4 butų mūr. namas. Pui
kiai išlaikytas. 39,900 dol. 

Lemont, ūl. Puikus investavimui. 4 
butai po 2 miegamus. 109,000 dol. 

Skambinkit Budraičiui. 

BUDRAITIS REALTY 
6600 South Pulaski Road 

Tel. 767-0600 

'iiimimiiiiiimiiiiimimimiiiiiiniimmt 
Apsimoka skelbtia dien. DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitoma* lie

tuvių dienraštis, g i skelbimų kai

nos yra visiems prieinamos. 

iiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiMiitiiitt 

| Platinkite "Draugę". 
IUMIIIIMMH1IIIIMIIIH,-. 



Klaipėdos Krašto vadavimo kovų dalyvis, visuomenininką' 
skautininkas v.s. Vaclovas Tallat-Kelpša. 

AGR. VACLOVAS 
TALLAT- KELPŠA 

1900. XI. 6 - 1983. V. 9 
Jau praėjo vieneri metai, kai 

Šv. Kazimiero kapinės pri
glaudė mūsų kolegą Vaclovą 
Tallta-Kelpšą. Labai gražiai 
atsisveikinimą su savo vyr. 
skautininku pravedė skautų 
šeima. Buvo prisimintas jo il
gas skautybės kelias nepri
klausomoje Lietuvoje ir Chi-
cagoje. Koplyčia buvo pilna 
uniformuotų skautų, nuo vy
riausių iki jauniausių. Prie 
karsto budėjo garbės sargyba, 
Chicagos tuntų ir ASS vėlia
vos. 

Paskutinį sudie atėjo pasa
kyti profesijos draugai agro
nomai, Tautinės sąjungos na
riai, Balfo ir kitų organizacijų 
atstovai, kurių veikime jis ak
tyviai dalyvavo. J i s buvo visų 
gerbiamas, t ikras džentelme-

Clevelando žinios 
(Atkelta iš 4 pusi.) 
šiems parapijos savanoriams, 
kurie su džiaugsmu ir pasiau
kojimu tarnauja savo lietuviš
kos parapijos reikalams. Sa
vanoriško darbo gilią prasmę 
yra nagrinėję daugelis. Popie
žius Jonas Paulius II yra ta
ręs, kad kiekvienas krikščio
nis jungiasi į brolių ir sesių 
darbą tik darbu. Nei piniginė 
auka, nei niekas kitas neat
stoja savanoriško darbo sie
kiant aukštųjų idealų — sakė 
popiežius. 

Kasiulaitis baigė kviesda
mas visus jungtis į savo para
pijos dvigubą misiją: su Kris
tumi ir per Kristų jungtis į Jo 
pasaulinę misiją kartu savo 
parapijoje puoselėjant lietu
viškas religines ir tautines tra
dicijas bei Dievą garbinant lie
tuvių kalba. 

Vaišių pabaigoje įvyko pa
rapijos mėnesinės loterijos 
traukimas. 

Šv. Jurgio metinis parapie-
čių susirinkimas įvyks gegu
žės 20 d., sekmadienį, po 10:30 
vai. šv. Mišių parapijos salėje. 
Tą dieną Mišias Šv. Jurgio 
bažnyčioje aukos Clevelando 
miesto vyskupas James Ly-
\e, OFM. J i s dalyvaus ir meti
niame susirinkime. Būtų gera, 
kad visi parapiečiai ir daug 
svečių šiose Mišiose dalyvau
tų. 

Susirinkime bus pranešta 
apie parapijos tarybos veiklą 
ir renkama nauja taryba. 

a. 

nas . toierantas, mokėjo savo 
nuomonę pareikšti nieko ne-
užgaudamas. J is ištiesė ranką 
bėdoje, jis džiaugėsi kitų lai
mėjimais. Nenuostabu, kad 
koplyčia negalėjo sutalpinti 
visų atvykusių į atsisveikini
mą. 

Laidotuvių dieną ilga auto
mobilių vilkstinė palydėjo 
karstą į Aušros Vartų bažny
čią, kur. kun. J. Vaišnys atna
šavo šv. Mišias už velionį ir iš 
ten palydėjo į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines — amžiną po
ilsio vietą. 

Vaclovas gimė Kelpšaičiuo-
se, Laukuvos vis., Tauragės 
apskr., medicinos gydytojo 

Bronislavo ir Marijos Tallat-
Kelpšų šeimoje. Tallat-Kelp-
šai yra garbingos lietuvių ba
jorų šeimos atstovai, jų vardas 
r andamas jau Vytauto Di
džiojo laikais. Tallat-Kelpšai 
giminiavosi ir su vysk. M. Va
l anč iumi . Vaclovo senelė 
Olimpija Tallat-Kelpšienė bu
vo vysk. M. Valančiaus sesers 
Pe t ronė lės Beresnevič ienė 
duktė. 

Vaclovo tėvai labai akty
viai dalyvavo mūsų atgims
tančios tėvynės tautiniam ju
dėjime. Per jų namus, spaudos 
draudimo laikais knygos plito 
po plačią Žemaitiją. Jų namai 
buvo vietinės inteligentijos 
veikimo centras. J u namuose 
M. Tallat-Kelpšienė su O. Kau-
lakyte-Vyšniauskiene suorga
nizavo privatinę mokyklą vie
t o s j a u n i m u i , r u o š ė 
vaidinimus. Dr.Bronislavo ir 
Marijos Tallat-Kelpšų nuopel
nai buvo dideli ne tik besiku
riančios, bet ir nepriklauso
mos Lietuvos gyvenime. 1936 
m. daktaras buvo išrinktas į 
seimą. 

Vaclovas ir sesuo Elena, 
augdami tautinio atgimimo ju
dėjimo centre, nuo pat vaikys
tės dienų pamilo savo gražią 
tėviškę, karų išvargintą tėvy
nę ir tik dėl jos gerovės gyve
no. 

Vaclovas išlaikęs egzami
nus, įstojo į Palangos progim
nazijos antrąją klasę, bet I ka
ro audrai artėjant, tėvai 
išsiuntė jį Rusijon į Balašovą 
prie Volgos, pas šeimos drau
gą toliau tęsti mokslą. Čia už
klupo revoliucija. J aunam 
Vaclovui teko daug vargo pa
tirti, kol atsikrapštė iki Vil
niaus. 1919 m. Vaclovas įstojo 
į Šiaulių gimnazijos 8 klasę. 
Baigęs gimnaziją, matyda

mas sunkią besikuriančio ūki
ninko būklę, pasirinko agroni-
mo profesiją. J i s norėjo padėti 
vargstančiam ūkininkui, no
rėjo pakelti Lietuvos žemės 
ūkio lygį ir viso krašto ekono
minę gerovę. Pasir inko Dot
nuvoje tuo metu veikiančią Ž. 
Ūkio aukštesniąją mokyklą. 
Cia studijas Vaclovas per
traukė — stojo į savanorių ei
les ir dalyvavo Klaipėdos 
krašto atvadavimo kovose. 

1923 m. baigęs Dotnuvos Že
mės ūkio technikumą išvažia
vo į Daniją 2 metų prakt ikos 
atlikti. Praktiką atliko netoli 
Odensės Dalum Hjalesse že
mės ūkio mokykloje, kur ir da
nų ūkininkaičiai prieš prade
dant studijuoti agronomiją 
turėdavo atlikti prsktiką. 

Grįžęs iš Danijos mokytoja
vo Rietavo žemės ūkio mer
gaičių mokykloje ir po pusant
rų metų buvo paskir tas Ž. U. 
rūmų į Telšių apskrities agro
nomo pareigoms. 1932 m. 2. O. 
rūmų buvo pas iųs tas mėne
siui vėl į Daniją, kurios kalbą 
jis jau mokėjo, susipažinti su 
Danijos žemės ūkio produktų, 
ypač bekonų eksportu. 

Šeimą Vaclovas sukūrė 1928 
m., pasirinko savo gyvenimo 
drauge agr. Stasę Cukuraitę. 
Gražiai įsikūrė, pradėjo au
ginti šeimą, bet Sovietų oku
pacija išardė visus planus. 

Tėvus dr. Bronislavą ir Ma
riją Tallat-Kelpšus 1941 m. iš
vežė į Sibirą. Neteko jiems 
grįžti į Lietuvą. Motina mirė 
Sibire 1941 m.,o tėvas 1956 m. 
tolimoje Rusijos šiaurėje, Ko
los pusiasalyje. Okupacijos 
metu Vaclovas dirbo Pajūrio 
žemės ūkio mokykloje. An t rą 
kartą sovietams artėjant, su 
didele širdgėla, Vaclovas pali
ko tėvynę. Karo audros metu, 
kurį laiką buvo atskir tas nuo 
šeimos, bet Dievo buvo lemta 
ir jis atrado savo žmoną Stasę 
ir vaikus. 

Vokietijoje ir besikuriant 
JAV-bėse laikai nebuvo leng
vi. Bet šis užgrūdintas žemai
tis nepalūžo. Nuo kasdieninio 
darbo atitrūkęs stengėsi visur 
dalyvauti, rūpinosi lietuviš
kais reikalais, sielojosi Lietu
vos likimu, ypač daug dirbo 
skautuose, nes čia būrėsi jau
nimas, o jaunimas mūsų tėvy
nės ateitis. 

Pasigendame mes jo visi, 
bet daugiausia jo pas igenda 
žmona agr. Stasė, sūnus Rim
tis su žmona Marija, anūkės 
Rūta ir Audra, duktė Dalia Ur-
butienė su vyru Algimantu, 
duktė J an ina , sesuo Elena Zel-
bienė ir jos šeima. 

Ilsėkis ramybėje, b r angus 
Vaclovai, palikęs savo didelį 
įnašą Lietuvos lobių aruode. 

Agr. S. Janulaitienė 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
DRAUGAS, penktadienis, 1984 m. gegužės mėn. 11 d. 

Minin t Adomavič ių 10 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį, Irena Markevičienė ir 
choro pirm. Algis Glodas įne
šė dešimtimi degančių žvaku
čių papuoštą sukaktuvinį tor
tą. „Ilgiausių metų"linkint 
suskambo daina ir pakilo šam
pano tostai. 

Po vakarienės vyrų choras, 
diriguojant muz. Snarskiui ir 
akompanuojant vargoninin
kei Olgai Keršytei, sudainavo 
keturias dainas. 

Pagerbime dalyvavo ir Vy
čių 26 kuopos, Vyrų klubo, 
Liet. Bendruomenės, Šv. Kazi
miero moterų gildijos ir skau
čių atstovai, vės. Po meninės 
programos Z. Snarskis ir O. 
Keršytė įteikė K. Adomavičiui 
choro garbės nario pažymėji
mą. Kazys Adomavičius, savo 
ir žmonos Teresės vardu, nuo
širdžiai padėkojo chorui, jo va
dovams ir organizacijų atsto
vams, bei visiems svečiams už 
jam suruoštą staigmeną, pa
gerbiant jį jo 20 metų vadova
vimą Maironio Parkui ir 10-tų 
jo vedybinio gyvenimo sukak
ties proga. 

J. P. 

Melrose Park, 111. 

P A G E R B S I M E 
S T I P R I U O S I U S 

Ą Ž U O L U S 

Meluose Parko lietuvių kolo
nijos organizacijų vadovybės 
sumanė į pagerbimo k įlenio-
rių įvesti vieną pagerbimo rū
šį — peržengusių deimantinės 

| sukakties amžiaus slenkstį sa
vo narių pagerbimą. Tokiame 

1973 m. Kūčių vakare gaiš- pagerbime galės dalyvauti ir 
ro sunaikintas pas t a t a s po me- pagerbiamųjų vaikai, anūka i 

Worcester, Mass. 

MAIRONIO PARKO 
P I R M I N I N K O P A G E R 

BIMAS 

Kovo 24 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos vyrų choras, atsidėko
d a m a s už globą ir paramą, sa
vo geradariui Maironio Parko 
pirmininkui Kaziui Adomavi
čiui, suruošė pagerbimą jo 20 
metų pirmininkavimo ir 10 
metų vedybinės sukakties pro
ga. 

Renginys buvo gerai orga
nizuotas. Visą organizacinį 
darbą atliko nenuilstantis cho
ro pirm. Jilgis Glodas. 

P radėdamas pobūvį A. Glo
das aptarė pagerbimo priežas
tis. Programai vesti buvo pa
kviestas Eduardas Meilus, jr. 

Maironio Parko vicepirm. 
J o n a s Pipiras sveikindamas 
papasakojo Kazimiero Ado
mavičiaus 20 metų vadovauto 
Maironio Parko veiklos eigą. 
K. Adomavičius, prieš 32 me
tus atvykęs iš Anglijos, įsijun
gė į Worcesterio organizacinį 
gyvenimą. Pirmiausiai įsijun
gė į Meno mėgėjų ratelį ir jam 
5 metus vadovavo. Nuo 1964 
m. perėmė vadovavimą besi
kur iančiam Maironio Par
kui. Pareigos buvo nelengvos. 

Pinigų kasoje, netik, nebu
vo, bet da r slėgė nemaža sko
la. Pirma pastatytoji salė sto-
k o j o r e n g i n i ų . Dide l io 
sumanumo dėka, pirmininką:-
pakėlė renginių skaičių, suor
ganizavo piniginį vajų ir 1970 
m. jau buvo pas ta ty ta antroji 
sa iė su pagalbiniais įrengi
mais . 

tų buvo a ts ta ty tas . Ir šian
d i e n K. A d o m a v i č i a u s 
vadovaujamas Maironio Par
k a s išaugo į' gyvą lietuvišką 
centrą Worcesteryje ir apylin
kėse, o taip pa t tapo ir kitų 
tautybių amerikiečių labai m ė 
g iama renginių vieta. Baigda
m a s sveikinimą, J. Pipiras lin
kėjo K. Adomavičiui dar daug 
metų dirbti ir vadovauti Mai
ronio Parkui, o taip pa t ir sau
lėtos ateities vedybiniame gy
venime. 

Sveikino ir Worcesterio Lie
tuvių Organizacijų tarybos 
pirm. Petras Molis. Valstijos 
a ts tovas William J . Glodis 
sveikindamas įteikė atitinka
mą pažymėjimą, pasirašytą na Poderienė, Agnė Šimaitie-

Tėra tik dvi dorybės. O, k a d 
jos būtų kartu! Kad gerumas 
būtų didis ir d idumas — geras . 

Fr. Schiller 

Massachusetts atstovų pirmi
ninko Thomas W. McGee ir 
valstijos atstovo William J. 
Glodis. Sveikino ir Šv. Kazi
miero parapijos klebonas kun. 
An tanas Miciūnas, MIC, o 
ta ip pat Meno mėgėjų ratelio 
vardu — ratelio įkūrėjas Leo
poldas Jakubauskas , Lietuvių 
skautų sąjungos Atlanto rajo
n o vadas v.s. Apolinaras 
Treinys ir choro vadovas muz. 
Zigmas Snarskis. 

k a n d ž i a u d a m i prie stalų. 
Trumpu žodžiu pagerbimą api
būdins inž. V. suopy8. Melro
se Parko Lietuvių klubo ir LB-
nės valdybos kviečia lietuvius 
pagerbimo vakarienėje gau
siai dalyvauti . Dalyviams jo
kio mokesčio mokėti nereikės 
— viskas bus veltui. Kas netu
rės susisiekimo priemonių ir 
norės pagerbime dalyvauti, 
paskambina šiais telefonais: 
A. Sinkevičius te. 344-0125, 
Onutė Rakauskienė, tel. 345-
0473 ir J o n a s Černius tel. 344-
7266 ir susisiekimo priemonės 
bus parūpintos. Bus pagerbti 
stiprieji ąžuolai, kurie savo 
darbais mūsų kolonijos gero
vei tikrai y ra užsitarnavę. 

(kt). 

ir proanūkai. Kadangi vei
kiančiose kolonijose dirba ir 
yra nariai beveik tie patys 
žmonės, tad Melrose Parko 
lietuvių klubo ir LB-nės vado
vybės (šiais metais visu 80 
proc. pajaunėjusios) sutarė 
ruošti pagerbimą kartu. 

Pajaunėjusios organizacijų 
vadovybės pasiknisusios savo 
archyvuose, senose narių mo
kesčių knygose surado, kad 
klubo ir LB-nės apylinkės or
ganizacijų nariai, kaip per
žengusieji deimantinio am
žiaus sukakties slenkstį, bus 
pagerbti: Felicija Urbelienė, 
Onutė Raštikienė, Marija Pau-
gienė, Lionė Puodžiūnienė, Ni-

KRAŽIAI 
Redagavo 

PRANAS RAZMINAS 
Tai graži monografija, kurio

je sukaupta daugelio autorių is
torinė medžiaga apie KRA2IUS 

Leidinys didelio formato, tu
ri daug iliustracijų, 252 psl. 
Kieti viršeliai. Išleido Kražiš
kių sambūris, Chicagoje 1983. 
Spausdino DRAUGO spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu 13.50 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, W5 W- 6Srd St., 

Chicago, IL 60629 

F 

nė, Vincas Šuopys, An tanas 
Stankevičius, Petras Metrikis, 
Titas Briškaitis, Bronius Mu
rinas, Kazys Tautkus, Kęstu
tis Valavičius, Jurgis Mejeris 
ir Albinas Repšys. Jų pagerbi
mas bus gegužės 20 d. 1 vai. 
po pietų Eagles salėje, 147 N. 
Broadway, Melrose Park, 111. 

Pagerbimo rengėjai sudarys 
jaukią pagerbimo programą, 
kurioje galės ir turės dalyvau
ti visi pagerbimo dalyviai už-

LIETUVIŲ TAUTOS PRAEITIS 
Istorijos ir gretimųjų sričių neperiodinis leidinys 

Tomas IV / knyga % (15-16) 
JUOZAS JAKŠTAS, PH.D. redaktorius 

J. A. RAČKAUSKAS, PH. D. viceredaktorius 
Išleido Lietuvių Istorijos Draugija 1960 m. Didelio 

formato, 416 pusi. Kaina su persiuntimu H6.S5 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, m$ West 63rd Streett 
Chicago, IU. 60629 

Illinois gyv. dar prideda 9ū« valstijos mokesčio. 

Mi^ia-i kolegei 

A. f A. 
Pranei Plechavičiutei-Balandienei 

atsiskyrus iš mūsų tarpo, reiškiame nuoširdžią užuojautą 
joa SCNUMS ir ARTIMIESIEM^. 

Mieloji Pranute, ilsėkis ramybėje. 

,FIUA SAMOGITIA" 
Kalifornijos kerporantės: 

S.F. Marija Bytautaitė - Kizienė 
L.A. Danutė Rusteikaitė • AlseUcienė 
LJL. Janina Stetlickaitė • šepetienė 
L Ji. Venclauskaitė - Apeikienė 
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LAIDOTUVIŲ; DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS IR GERALDAS F. DAIMID 
T R Y S MODERNIŠKOS KOPLVCIOS 

4330-34 So. C'alifornia Avenue 
Teleton.ii LA 3-0440 ir LA 3 " 8 5 2 

4t>05-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas YArds 7-1741-2 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

Laidotuvių direktoriai 
2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213 
11028 Southvvest Hvvy., Palos Hiils, Illinois 

Tel. — 974-4410 
. 

Maironio Parko pirm. K. Adomavičiui įteiktas 
Worce8terio Šv. Kazimiero parapijos choro gar
bės nario pažymėjimas. 18 k.: muz. Z. Snarskis. 

K. Adomavičius, T. Adomaviecienė. O. Kertytė. 
II eil.: choro pirm. A. Glodas ir Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas kun. A. Miciūnas. MIC!. 

Nuotr. L. ir E. Koslowgki 

V A S A I T I S - B U T K U S 
Laidotuvių Direktoriai 

1446 South 50 Avenue 
Gcero, Illinois 

Telefonas — 6 5 2 -1 0 0 3 

• 



DRAUGAS, penktadienis, 1984 m. gegužės mėn. 11 d. 

X "Aušros Vartų" tunto Mo
tinos dienos sueiga įvyks šį sek
madienį, gegužės 13 d. Sueiga 
bus pradėta 9:15 vai. r. dalyva
vimu šv. Mišiose Jėzuitų koply
čioje. Po pamaldų sueiga Jau
nimo centro maž. salėje. Visos 
mamytės ir močiutės kviečiamos 
ir laukiamos. 

x Lietuvių Foto archyvo me
tinis narių susirinkimas šaukia
mas trečiadienį, gegužės 16 d., 
7:3C vai. vak. Jaunimo centro 
posėdžių kambaryje. Visi nariai 
ir prijaučiantys yra kviečiami 
dalyvauti. 

x Audrius Remeikis, JAV į 
LJS atstovas, išvyko į New Yor- į 
ką dalyvauti jaunimo veiklos i 
problemų simpoziume. kuris į 
įvyks šį šeštadienį LB politinės į 
konferencijos metu. I konferen* f 
ciją iš Chicagos taip pat išsi*! 

X Gailės Kazlauskaitės ir 
Dan GogoIew užsakai prieš mo
terystės santuoką eina švč. M. 
Marijos Gimimo par. bažnyčioje. 

X Domia Kanun, mūsų ben
dradarbė Seminole, F la , šiuo 
metu atostogauja pas savo sūnų 
F t . Myers, Fla., kur anūkų bu
vo Sutvirtinimo sakramento iš
kilmės. I š ten sveikina "Drau
go" redaktorius ir visus drau
gus Chicagoje, nes seniau buvc 
Chicagos gyventoja 

X Inž. Algirdas Idika iš Bra 
zilijos lankosi JAV-bėse ir yra 
pasiekiamas šiuo adresu: 912 
Fairway Dr., Palatine. Illinois 
60067, tel. 991-3280. 

X Kun. Vytauto Bagdanavi-
čiaus paskaita apie šv. Kazimie
rą ir Putnamo seselių rėmėjų 
metinis narių susirinkimas bus 
birželio 3 d. švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje tuoj po 
8 vai. ry to šv. Mišių. Bus meni
nė dalis. Kviečiami nariai ir 
svečiai. 

x Motinos pagerbimas — sa
vos sveikatos gerinimas, 627 
Alvudo radijo paskaita šį sek-

rengė PLB pareigūnai R. Dirvo- • madienį, 9:13 vai. r. Sofijos 
nis. M. Drunga, D. Korzonienė, \ Barkus radijo šeimos valandos 
Br. Nainys ir dr. T. Remeikis. | metu. 

x Kęstutis P . Bojevas, labai \ x Gegužinės pamaldos, moti-
gerais pažymiais bebaigiąs aukš- nos prisiminimas i r kultūrinė 
tesniąją mokyklą Oak ForestI programa. Maj. J. Tapulionio 
ir priklausąs tos mokykics vo-' pranešimas apie Lietuvos ka-
kiečių kalbos klubui, buvo Vely-' riuomenės veiklą, dipl. teis. Pra-
kų atostogų laikotarpy su klubu į no Šulo žodis pensininkams, 
išvykęs į Vokietiją pasitobulinti' sveikatos reikalai. Visų laukia 
vokiečių kalboje, šiemet jis bai- j skanus kugelis. Visi laukiami 
gia aukštesniąją mokyklą ir ru- j Sodybos gėlynuose šį 3ekmadie-
denį pradės studijuoti Illinois j n i nuo 2 vai. p. p. 
universitete Urbanoje. K. P. į 
Rf • as yra žuvusio V'e.-~ame i 
kpt. K. Bojevo ir D. šantaraitės-

X Dr. Birutė ir Bronius Ka-
sakaičiai, dr. Ona Mironaitė, dr. 
Irena Kuras, Chicago, UI., mūsų 
rėmėjai, pirmieji grąžino "Drau
go" lėšų telkimo laimėjimų šak
neles su 10 dol. a u k a Labai 
ačiū. 

X K. Leonaitienė, Chicago, 111., 
lietuviškų organizacijų darbuo
toja, grąžino laimėjimų šakne
les, pridėjo 10 dol. auką su 
prierašu: "Geriausi linkėjimai 
"Draugui", kuris taip kantriai 
mus lanko. Deja, pirmadieniais 
jo pasigendame". Labai ačiū už 
viską. 

X Bromus Keturakis, Mil-
waukee, Wisc., mūsų bendradar
bis, garbės prenumeratorius, 
sporto veteranas, buvo atvykęs 
į Chicagą, lankė savo draugus, 
pažįstamus i r t a proga "Drauge" 
rinko medžiagą apie lietuvių 
sportą išeivijoje. Br. Keturakis 
dienraščio paramai įteikė ir 20 
dol. Nuoširdus ačiū. 

X Aniceta Stropienė, Chica
go, OI., mūsų rėmėja, buvo at
vykusi į "Draugą" savais reika
lais ir ta proga įteikė 25 dol. jo 
stiprinimui. A. Stropienė yra ge
ra šeimininkė, kuri daugelį me
tų skaniai pagamintu maistu 
aprūpina didesnius renginius. 

X Po 5 doL atsiuntė aukų: 
Sofija 2ibutienė, Ona J. Kreivė-

! nienė, dr. A Palaitis, R. P. Va-
i laitis, Sigutė Užupis, Jonas Jan-
! kūnas, Eug. F . Tucker, A. Tus-
kenis, Juozas Jucaitis, J. Ska-

llinski, Adelė Jurkus, J. Abrai-
į tis, N. Bojorsky", Leonas Gūdis, 
: Chas. Rulys, A. Poškus, Kazys 
Bagdonas. Visiems labai ačiū. 

Popietė su Danute Augiene Ateitininkų namuose. 
Vaičaitienė, D. Silimaitienė ir J. Jakštyte. 

Iš ka R. Černius, In.̂ rda Blekytė, J. Danute Augiene, R. 
Nuotr. Z. Degučio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

Bojevienės vyriausias sūnus. 

x Dėmesio, jaunime! Dar yra 
vietų autobuse, kuris gegužės 
20 d. iškeliaus į VVashingtoną 
Jaunimo s-gos politiniais reika-

x "Viltis", folkloro žurnalas, ; lais. Tačiau reikia skubiai užsi-
birželio - rugpiūčio mėnesių nu-1 registruoti ir užsimokėti — ne-
meris išėjo iš spaudos, šiame vėliau šio sekmadienio: Kelio-
numery daugiausia rašoma apie j nės kaina (įskaitant viešbutį) 
lenkų, vengrų ir kitų tautų tauti- _ 60 dol. Registruokitės Jauni
mus šokius. Plačiai informuo-, mo centre, PLJS Ryšių centre, 
jama apie šv. Kazimiero šven- į arba kreipkitės į Ritą Dapkutę, 
te Romoje ir iliustruojama nuo-; tel. 776-4755, po 5 vai. vak. 
traukomis iš audiencijos Vati-į „ „ . „ T . . , . 
kane. žurnalą leidžia ir reda-' . X V* ?"** J aJ*f' inZ" M * ' 
guoja V. F. Beliajus Denvery, ' ™ S , ^ • * * £ S ° d ° ^ f ' , M 

Colo. Paminėta ir 40 metų ž u r - ^ e l a i t l S if, * f f * * * * 
nalo sukaktis. j Chicago, 111., grąžino laimėjimų 

1 šakneles ir kiekvienas pridėjo po 
X Už a a Petronėlę i r Cipri- 10 dol. aukų. Labai dėkojame. 

joną Barkauskus šv. Mišios bus ^, . , . 
atnašaujamos šeštadienį, gegu-! „ X 9^,..grfaaaUS,a ^ ° v ^ a 

žės 12 d., 9:30 vai. rvto Tėvų i *«**"•. Visokiausių gehų di-
T-^,,;* » - — • * - delis pasirinkimas. Pristatome 
Jėzuitų koplyčioje, šeima pra- . * ^ „ „ . „ , . . „ 
. -„ __. ' . — r ; i namus. Baitu: Blossoms, 2451 
so uz mirusius pasimelsti. « ""V . , W. 69 St., tel. 434-2036. (sk.). (pr.). 

X Lietuvių Moterų Dailini n-
x Lietuvos Dukterų draugijos i 

tradicinis pavasario balius ren- • 
giamas gegužės 12 d., šeštadie-; 
nį. Jaunimo centre 7 vai. vak. į 
Programoje išgirsime sol. Prau 

kiu draugija ruošia parodą Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo cen
tre, kurios atidarymas įvyks šį 
penktadienį, gegužės 11 d., 7 v. 

r imį Ragienę7 akompanuojant v a k - Paroda vyks du savaitga 
Manigirdui Motekaičiui. šokiams 
gros L. Bichnevičiaus orkestras. 
Laimės keliu bus įsigyjamos į 

liūs. Lankymo valandos penk
tadieniais nuo 7 iki 9 vai. vak.: 
šeštadieniais ir sekmadieniais 

vertingos dovanos — ta rp jų ir | n u o 1 0 v a L •»•» iki 9 vai. vak. 
kun. J. Domeikos paveikslas. 
Trijų patiekalų šilta vakarienė 
paruošta S. Stropienės. Stalus 
rezervuoti ir bilietus įsigyti 
patalpose — 2735 W. 71st St. 
TeL 925-321L (pr) . 

x Lietuvių Dailiojo meno in
stitutas, Lietuvių Fondo padali-

(pr.) 
x Lietuvių Katalikų Religinė 

šalpa / Lietuvių Informacijos 
Centras praneša, kad ieško stu
dento norinčio dirbti šioj lietu
viškoj įstaigoj 1984 m. vasarą 
New Yorke. Pageidautina, kad 
stažuotojas dirbtų 8 savaites, 

dalyvauja International j B u s ParūP"** gyvenvietė bei 
Ar t Exposition gegužės 10-15 1100° dt>1- «t'Pendija ir padeng-
dienomis N avy Pier, 600 E. 
Grand Ave. Tai didžiulė tarp
tautinė paroda, kurioj dalyvau
ja pačios žymiausios pasaulio 

į tos su darbu surištos išlaidos. 
į Tai puiki proga studentui ar-
Įčiau susipažinti su lietuviškos 
! informacijos vaidmenim bei tie-

galerijos. LDM institutas š ia j » ^ a i į sė l in t i į Religinės 
proga tų galerijų atstovus supa-1 
žindins su Pr. Domšaičio kūry-

Šalpos (Informacijos centro) 
plačias veiklos formas. Stažuo-

J o būstinė bus a n t ^ e į tojas turi laisvai valdyU lietuvių 
ir anglų kalbas, būti bent 18 
metų amžiaus ir mokėti vairuoti. 

aukšte. Paroda atidarą nuo 12 
vai. iki 6 valandos vakaro. Tau
tiečiai raginami atsilankyti 

(Pr.). 

DFNGIAMF IR TAISONE 
VISŲ R f SI \ ' STOOl S 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVYDO KIEIJU 

T*.: 434-9655 arbs 737-1717 

Prašymą bei reziume siųsti iki 
gegužės 25 dienos Lithn&nian 
Catholic ReUgJous Aid, 351 High. 
tend Brvd., BrookJyn, New York, 
11207. Dėl daugiau informaci
jų kreiptis į įstaigą telef. 212— 
647-2434. (pr.). 

X Rugpiūčio 15-29 dienomis 
ruošiama ekskursija į Vilnių ir 
Rygą (14 dienų). Kelionę ruo
šia ir vadovauja Mariu** Kiela, 
tel. 73-7-1717. ( ak ) . 

X Linda Jakubauskienė, Los 
j Angeles, Cal., mūsų ilgametė 
j skaitytoja ir rėmėja, atsiuntė 10 
• dol. už kalėdines korteles ir ka-
; lendorių, o savo laiškelyje pasi-
| skundė, kad nesijaučianti gerai 
ir turės eiti į ligoninę operacijai. 
Linkime sėkmės ir sveikatos. 

X Napoleonas Zajančauskas, 
Chicago, m., apsilankė "Drau
ge", įsigijo naujausių leidinių ir 
dar įteikė 8 doL auką lietuviš
kos knygos palaikymui. Labai 
ačiū. 

X Atsiuntė aukų po 5 doL: 
! Elena Janušaitis, V. Jakubaus-
jkas, Jonas Savickas, L. Navic-
jkas, K. Čiuželis, M. Gludą, L 
! Manomaitis, V. Kartanas, S. 
į Grigaitis, Greta Barauskis, Ig-
;nas Skirgaudas, V. Sendzikas, 
į Marija Melsbakas, Petras Ma 
j leckas, Stasys Kviecinskas, Vla-
| das Pocius, Kennetb, Mead, V. 
j Ūselis, Tekia Kakta, M. Kavo
lius, J. Kregždė. Labai ačiū. 

x Lietuvos Dukterų draugija 
! kviečia visus į labai šaunų t ra-
j dicinį pavasario balių, kuris ren-
! giamas gegužes 12 d., šeštadie
nį, 7 vai. vak. Jaunimo centre. 
Bilietus įsigyti draugijos patal
pose, 2735 W. 71 St., arba pa
skambinant tel. 925-3211. Dar 
bilietų bus galima įsigyti ir prie 
įėjimo. (pr . ) . 

x "Galerijos" patalpose (226 
W. Snperior S t ) vykstanti Algi
manto Kezio foto paroda bus 
atidaryta šį šeštadienį, gegužės 
12 d., nuo 12 iki 4 vai. popiet. 
Kitu Įaiku galima ją lankyti pa
gal susitarimą, pirma paskambi
nant tel. 280-1149. (pr.) . 

x Izabelės Motekaitienės dai
navimo stadijos tradicinis pa
vasario koncertas įvyks gegužės 
20 d., sekmadienį, 3 vaL p . p. 
Jaunimo centro didžiojoj salėj. 
Akompanuos Manigjrdas Mote-
kaitis. Po koncerto tėvų vaišės 

[visiems, kurias praves Gražina 
! Vitienė. Maloniai kviečiame at
silankyti, (pr . ) . 

x KASA Lietuvių Federalinė 
Kredito Unija pakėlė nuošim
čius už terminuotus indėlius. 
Dabar moka: 10.5%, 10.75% ir 
11%. Kasa atdara kasdien nuo 
10 iki 6. šeštadieniais nuo 10 
iki 2 2615 W«rt 71st Street, 
tel. 737-2110. Cicero — 1445 S. 
50 Avenne, M , 656-2201. Va
landos: antradieniais ir ketvir
tadieniais 3 iki 6; šeštadieniais 
10-12į ( « t ) . 

"DRAUGO" RENGINIŲ 
KOMITETO SUSIRINKIMAS 

Gegužės 9 d. "Draugo" rengi
nių komiteto nariai buvo sukvie
sti pasitarimui marijonų vie
nuolyno svetainėje. Dalyvavo 
19 asmenų: M. Remienė, J. Doč-
kienė, F . Mackevičienė, B. Bag
donienė, I. Kerelienė, A. Ankie-
nė, K. Milkovaitis, K. Dočkus, 
B. Barauskienė, V. Lapienė, S. 
Džiugas, A Rūgytė, J . Ivašaus-
kienė, M. Marcinkienė, S. Paulio-
nienė, Z. Sinkevičienė, M. Mac
kevičius, kun. V. Rimšelis ir kun. 
P. Cibulskis. 

Komiteto pirmininkė Marija 
Remienė davė pranešimą apie 
"Draugo" šių metų renginius. 
"Draugo" 75 metų sukakties 
minėjimas prasidės Los Ange
les, Calif., Šv. Kazimiero para
pijos salėje gegužės 20 dieną. 
Tai bus "Draugo" romano pre
mijos įteikimo iškilmės. Premi
ja bus įteikta rašytojai Alei Rū
tai už romaną "Pirmieji Svetur". 
Paskui bus koncertas, kurį at
liks solistai Maralin Niska ir Al
gis Grigas, smuikininkas Wil-
liam Mullen, lietuvių kilmės Ma
ralin Niska vyras, akompanuos 
muz. Alvydas Vasartis. 

Ilgiau užtruko pasitarimas 
apie "Draugo" gegužinę (pikni
ką). Gegužinė bus liepos 29 d. 
prie "Draugo" aikštėje kaip ir 
kitais metais. Aptarta, kas ir 
kokius darbus atliks. 

"Draugo" jubiliejinis banke
tas šiemet ruošiamas Martini-
que restorane, 2500 W. 95th St., 
Evergreen Park, rugsėjo 30 d. 
Prieš 75 metus Garbingasis Die
vo Tarnas arkiv. Jurgis Matu
laitis padarė pirmuosius įžadus 
rugpiūčio 29 dieną, š i data lai
koma atnaujintos marijonų vie
nuolijos pradžia Komiteto na
riai pritarė, kad, minint bankete 
"Draugo" 75 metų jubiliejų, rei
kia paminėti ir atnaujintos vie
nuolijos sukaktį. Komitetas pa
sisakė prieš ilgas kalbas ir il
gus sveikinimus. 

"Draugo" 75 metų sukakties 
minėjimas bus užbaigtas kitų 
metų koncertu, kuris įvyks Mari
jos aukšt. mokyklos salėje, 6727 
S. California Ave., Chicago, Dl, 
1985 m. balandžio 28 d. Koncer
tui užkviestas yra iš Kanados 

"Volungės" choras. Su solistais 
, dar nesusitarta 

Susirinkimas praėjo jaukiai ir 
gražia nuotaika V. Rm. 

LIETUVIAI RESPUBLIKONŲ 
SUVAŽIAVIME 

Lietuviai respublikonai ruo
šiasi dalyvauti JAV tautinių 
grupių respublikonų suvažiavi
me. Suvažiavimas vyks gegužės 
17-20 dienomis naujame S. W. 
Marriott viešbutyje, National 
Place, Washington, D. C. 

Keturių dienų suvažiavimo 
programoje yra numatyti ne 
vien posėdžiai, bet ir tautybių 
festivalis, tautodailės paroda, 
tautinių grupių spaudos konfe
rencija, moterų pagerbimo prieš
piečiai, jaunųjų respublikonų ir 
kiti priėmimai. 

Amerikos Lietuvių Respubli
konų federacijos metinis susi
rinkimas vyks penktadienį, ge
gužės 18 d., 9 vai. vak. tame 
pačiame viešbutyje tuoj po 
"Century" priėmimo. Lietuviai 
respublikonai į šį suvažiavimą 
atvyks iš Ulinois, Cahfornijos, 
Michigano. Ohio. Connecticut ir 
kitų valstijų. Visi Washingtone, 
D. C , ir jo apylinkėse gyvenan
tys lietuviai respublikonai (bei 
jiems prijaučiantys) šiame su
važiavime laukiami Numatyta 
įdomi ir aktuali programa. Į šį 
suvažiavimą yra pakviestas 
JAV prezidentas R, Reaganas ir 
kiti aukšti pareigūnai. K. 

PAGERBĖ MOTINAS 

Pagal lietuvišką tradiciją Ci
cero lietuviai pagerbė motinas 
pirmąjį gegužės sekmadienį, ge
gužės 6 d. Tą dieną organizuo
tą motinų pagerbimą surengė 
LB Cicero apylinkės valdyba. 

Po šv. Mišių, kurias atnaša
vo kun, Kęstutis Trimakas, jų 
dalyviai sugužėjo į Šv. Antano 
par. salę. Cia susirinkusiųjų 
laukė staigmena — bendri pus
ryčiai, kuriuos parengė Dana 
Pareigienė su talkininkėmis. 
Prie gražiai sustatytų stalų su
sėdus, maldą sukalbėjo kun. B. 
Rutkauskas, o apylinkės valdy
bos pirm. Raimundas Rimkus 
pakvietė pasivaišinti pusryčiais 
— kiaušiniene su spirgučiais, 
pyragais, kava ir kitomis gėry
bėmis. Įdomu, kad iš susirinku

siųjų rengėjai net jokių aukų 
neprašė. 

Ta' istiprinus buvo Danutės 
Augienės paskaita, kurioje kal
bėtoja pažvelgė į motinos užda
vinius. Jos kalba turėjo dvi da 
lis ir pirmoje paskaitininke metė 
bendrą, platesnį žvilgsnį į mo
tiną - moterį. Antroje dalyje 
kalbėtoja papasakojo savo pa

čios patyrimus, įterpdama ir sa
vo eilėraščių ištraukų. 

Paskaitininke pažymėjo, kad 
j žmonijos kelias į ateitį eina per 
Į šeimas. Priminė, kad lietuvių 
! tauta i reikalingas atsparus bei 
i tvir tas žmogus, pridėdamas, jog 
| šeima turi išauginti stiprių duk-
| terų, galinčių tęsti motiniškas 
| tradicijas. 

Antroje dalyje kalbėtoja klau
sytojus domino savo eilėraščių 
citatomis, kurių dauguma liete 
pačių vaikų nuomones apie mo
tinas. 

Po paskaitos Cicero jaunieji 
Į ateitininkai, kuriuos paruošė 
į Ona šulaitienė, padeklamavo 
eilėraščių motk.os — tėvynės te
matika. Deklamavo Danguolė 
Vilutytė, Juozas Vilute ir To
mas Tiknius. 

Pabaigai skambėjo bendros 
dainos, kurioms vač^vavo ir 
pianinu pritarė Aldona Prapuo-
lenytė. Kelios balsingesnės mo
terys už--'lipo ant scenos prie 
vadovės, o visi kiti joms gražiai 
'turavojo". 

Pažymėtina, kad visa progra
ma buvo trumpa, bet nuotai
kinga J i užtruko tik truputį 
daugiau kaip valandą ir per tą 
trumpą laiką buvo suspėta daug 
ką atlikti. Tai jau didelis suge
bėjimas šiaip jau laiką nelabai 
branginančių mūsų tautieč^" 
tarpe. 

Nuotaikingą minėjimą prave
dė Aldona Markelienė. (eš). 

IŠ ARTI IR TOLI 

Lietuvių Respublikonų federacijos pirm. Anatolijus M.lūnas posėdžiauja su 
Clevelando lietuvių respublikonų atstovais. Iš kairės: VI. Plečkaitis, Cleve-
lando liet. resp. pina, L. Caplinskiene it Vyt Jokūbaitis. 

.Nuotr v B*c*v etatui 

i. A. VALSTYBES* 
— "Draugo" romano premijos i 

įteikimas rašyt . Alei R.ūtai už Į 
jes romaną 'Pirmieji sve tu r ' i 
bus gegužės 20 d. Lo- Angeles j 
Šv. Kazimiero parapijos salėje, j 
10:30 vai. bus šv. Mišios, kurių 
metu pamokslą pasakys "Drau
go" redaktorius Jcun. Prana3 j 
Garšva, a tvykęs iš Chicagos. j 
12:30 vai. salėje bus iškilmės, Į 
kuriems vadovaus premijos įtei- j 
kimo iškilmėms rengti komisijos į 
pirmininkė Danguolė Vizgirdie- i 
nė. Po įteikimo iškilmių bus 
koncertas, kuriame dainuos Me-1 
tropolitan operos solistė Maralin į 
Niska, sol. Algis Grigas ir smui- į 
kininkas William Mullen. Vi-
šiems akompanuos muz. Alvy- i 
das Vasaitis iš Chicagos. Bilie- j 
tai jau dabar gaunami. Komisi- j 
ja kviečia juos įsigyti iš anksto, t 

— OSI reikalu laiškus prezi- į 
dentui, vyr. prokurorui, Califor- Į 
rujos senatoriams i r kai kuriems j 
kongresmanams pagal Ameri-, 
cans for Due Process direktyvas ! 
parašė visi Los Angeles litua- Į 
nistinės mokyklos visuomenės į 
mokslo klasės mokiniai: R. Na- j 
vickaitė, I. Nelsaitė, G. Radve- ' 
nytė, 2. Tomkutė, R. Jarašūnas I 
ir T. Burokas. 

— Antano Mažeikos pareiški- j 
mos balandžio 22 d. numeryje ( 
paskelbė Londono 'The Sunday 
Times" korespondentas John 
Barnes. Straipsnis mini Pabal
tijo valstybių okupaciją ir ruo
šiamus planus pagelbėti olim
piados metu norintiems pabėgti 
sportininkams. "Rusai be galo 
susirūpinę galimomis antisovie-
tinėmis demonstracijomis ir ko
munistų bloko atletų pabėgimu, 
kas susilauktų viso pasaulio 
dėmesio", rašo anglų laikraščio | 
korespondentas. 

— Solistės Alodijos Dičiūtės-
Trečiokienės sodyboje, Santa 
Monica, Calif., gegužės 27 d. 
įvyksta L B Santa Monicos-Va-
karų Los Angeles apylinkės ge
gužinė su vaišėmis ir aktualia 
programa. Iš gauto pelno bus 
paremta jaunimo ansamblio 
"Spindulys" kelionė į tautinių 
šokių šventę Clevelande. 

— Iš Australijos pranešama, 
kad Australijos televizija rodė 
Los Angeles Estų namus, ku
riuose balandžio 17 d. vyko di
džioji spaudos konferencija 
Konferenciją organizavo Baltų 
Laisvės lyga kar tu su Ban the 
Soviet Coalition organizacija. 
Dalyvavo 28 laikraščių, televizi
jos ir radijo korespondentai iš 
Amerikos ir kitų kraštų. 

BRAZIUJ0K 
— A. o. Julija Lisauskienė 

mirė ligoninėje vasario 5 d. Li
ko nuliūdime jos vyras Juozas 
Lisauskas, du sūnūs su šeimo
mis. 

— Brazilijos lietuviai kunigai 
visų Pietų Amerikos lietuvių 
vardu išleido atsišaukimą į visus 
lietuvius šv. Kazimiero 500 me
tų mirties sukakčiai, kviesdami 
visus prisidėti malda, atgaUa ir 
labdara prie šių metų paminėji
mo ir gyvenimo atnaujinimo. 
Jie !rvie^ia visus pasekti Lietu
vos Eucliaristijos Karžygių pė 
domis, per Mariją eiti prie Kris
taus ir "Viską atnaujinti Kris
tuje". Atsišaukimą pasirašo Ar
gentinos lietuvių kunigų ir lie
tuvių veikėjų vardu kun. Juo
zas Petraitis, kun. Augustinas 
Steigvilas, saleziefis Jurgis Briz-
gys ir A. Papečkys. Brazili
jos kunigų vardu pasirašo kun. 
Pranas Gavėnas, kun. Petras 
Urbaitis ir kun. Petras Rukšys. 

— A. a Viktorija Marcinke-
\ įčiūtė-Butkienė, 80 metų am
žiaus, mirė kovo 21 d. Santos 
mieste. Velionė gimė 1903 m. 
Šiauliuose. Ištekėjusi už Anta
no Butkaus išvyko į Braziliją 
1928 m. Vyras jau an sčiau yra 
miręs, buvo likę giminės tik iš 
vyro pusės. Ilgai sirgo reuma
tu, bet paskutiniu metu pakirto 
vėžio liga Santos klinikoje. 

— Šv. Kazimiero sukakties 
minėjimas ^zyko kovo 30 — ba
landžio 1 d. Sao Paulo mieste 
ir priemiesčiuose. Buvo sureng
tos specialios pamaldos anks
čiau, o mėnesio pabaigoje Kaziu
ko mugė, kuri sutraukė lietuvius 
ir vietinius. Tai prisidėjo prie 
Lietuvos vardo iškėlimo, nes pa
minėjo televizija, radijo, vietos 
laikraščiai. Mugę ir sukakties 
minėjimą aplankė apie 12 tūks
tančių žmonių. 

— Šv. Kazimieras sukakties 
proga iškilmingai paminėtas ir 
Maua Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčioje, statytoje 
prel. Aleksandro Armino, nors 
klebonas dabar yra brazilas. 

— A. a, Stasys Rimkevičius, 
83 metų amžiaus, mirė pereitais 
metais Sao Paulo provincijoje. 
Liko žmona, sūnus ir brolis, gy
venąs Detroite, JAV-bėse. 

— A. a kun. Benediktas Su
gintas, buvęs Brazilijos lietuvių 
veikėjas ir šv. Juozapo bažny
čios Vila Zelinoj statytojas, jo 
12 metų mirties sukaktyje pa
minėtas balandžio 29 d. šv. Mi-
šiomis šv. Kazimiero bažny
čioje. 


