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Žinios iš vyskupijų 
(Tęsinys) 

KATALIKAI 
SOVIETINĖSE 

R E S P U B L I K O S E 

Ž i t o m y r a s . 35 metų am
žiaus Žitomyro bažnyčios 
vargonininkė Zofija Bieliak 
buvo nuteista 5 metams ka
lėjimo ir 5 tremties už sklei
dimą informacijos apie Dievo 
Motinos pasirodymą Fati-
moje. 

* * * 

R y g a . 1983 m. rugsėjo K) d. į 
Šiluvos atlaidus iš Rygos va
žiavo du autobusai maldi
ninkų (maždaug 60 žmonių), ta
čiau tikslo nepasiekė — netoli 
Šiluvos jie buvo sustabdyti au
toinspekcijos. Pareigūnai klau
sinėjo, kas organizavo kelionę 
ir dėl ko į Lietuvą važiavo mels
tis. Kelionės organizatore prisi
pažino Konstancija Cima-
novskaja . Visiems buvo 
įsakyta grįžti atgal. Kadangi 
žmonės nesutiko, buvo išlai
pinti ir Šiluvą pasiekė marš
rutiniais autobusais, o jų 
i š s i n u o m o t u s a u t o b u s u s 
mi l ic in inka i palydėjo iki 
Lietuvos - Latvijos sienos ir 
įsakė vairuotojams daugiau 
tokiu tikslu į Lietuvą ne
važinėti. 

Vokiečių ka t a l i kų 
padė t i s T S R S 

Jekaterinos II kvietimu Pa-
volgyje ir kai kuriose pietų Uk
rainos srityse apsigyveno ne
mažai vokiečių: iki deportacijų 
jų buvo apie 3 milijonai. Didelė 
jų dalis buvo katalikai. Jie 
buvo susiorganizavę į pa
rapijas, turėjo savo bažnyčias, 
kunigus, net Kunigų seminari
ją. Dar prieš Antrąjį Pasaulinį 

karą (apie 1930 m.) buvo pradė
ta uždarinėti vokiečių katalikų 
bažnyčias, o juos pačius depor
tuoti į Kazachstaną. Hitleriui 
užpuolus Rusiją, visi vokiečiai 
buvo ištremti iš Ukrainos ir iš
sklaidyti Kazachstano įlaty-
bėse. Karo metu vyrus, o nere
tai ir moteris ėmė į vadinamą 
„Darbo armiją", kur dėl blogo 
maitinimo daugelis išmirė. Po 
karo dalis vokiečių vėl grįžo į 
P a v o l g į , k i t i a p s i g y 
veno Kirgizijos, Tadžikijos ir 
Uzbekijos miestuose ir kai
muose ar pasiliko toliau gy
venti Kazachstane, kur, kaip 
mini LTE, gyvena apie 1 mili
jonas vokiečių. 

Karo metu ir tuoj po karo 
vokiečiai katalikai neturėjo nė 
vienų maldos namų, nė vieno 
kunigo. Tik reabilitavus iš la
gerių kunigus, kai kurie, jų 
tarpe ir lietuviai, pradėjo ap
tarnauti tikinčiuosius, — iš pra
džių neoficialiai juos lanky
dami, o vėliau su leidimais. Kai 
kur tie leidimai buvo atšaukti, 
pvz. kun. Antanas Šeškevičius 
apie dvejus metus oficialiai 
darbavęsis Slavgorode, Al
tajaus krašte, buvo priverstas 
išvykti dirbti į Kantą, netoli 
Frunzės. Apsigyvenęs netoli 
Frunzės, pagal žodinį leidimą 
ėmėsi statyti maldos namus. 
Po kurio laiko maldos namai 
buvo uždaryti, o kun. A. Šeš
kevičius areštuotas ir nuteis
tas 1967 m. Kustanajaus tikin-
t i e s i e m s v a l d ž i a b u v o 
prižadėjusi priregistruoti ku
nigą oficialiam darbui. Atvy
kęs iš Lietuvos kun. Albinas 
Dumbliauskas įsigijo maldos 
namus ir, padirbėjęs beveik 
metus, vėl neteko teisės le
galiai dirbti. 

(Bus daugiau) 

TRUMPAI 
IS VISUR 

Nobelio Taikos premijos laureatas Andrejus Sacharovas su savo žmona 
Yelena Bonner. Vakarų agentūrų žiniomis, jiedu badauja reikalaudami 
žmonai vizos išvykti į Vakarus. Sovietų „Tass" skelbia, kad Sacharovas 
gyvas ir sveikas. 

Ballyporeen laukia 
prezidento Reagano 
Ballyporeen. — Airijos pie

tuose yra nedidelis Ballypo
reen miestelis su 320 gyvento
jų. Tai t i p ingas a i r ių 
užkampis. Jo gyventojai dir
ba žemės ūkiuose. Kaime yra 
dvi gatvės: Main ir Church. 
Pienas į miestelį atvežamas 

— Prezidentas Reaganas 
pasakė kalbą karo aviacijos 
kariūnų išleistuvėse Colorado 
Springs. Laidą baigė 997 kade
tai, apeigas stebėjo apie 30,-
000. Prezidentas pasakė, kad 
jaunų karininkų atsakomybė 
žiūrėti, kad neužgestų taikos ir 
laisvės liepsna. 

— Wa8hingtone lankosi 
Izraelio gynybos ministeris 
Arens. 

— Anglijoje streikuojantys 
angliakasiai ėmėsi smurto 
veiksmų prieš dirbančius 
angliakasius. Per kovas 
sužeista 50 policininkų, suim
ta 117 darbininkų. Buvo suim
tas ir unijos vadas. 

— Galupo opinijos tyrimų 
įstaiga paskelbė, kad preziden
tas Reaganas sumuštų abu 
galimus demokratų kandi
datus: Hartą ir Mondale, jei 
rinkimai būtų šiandien. Rea-
gano-Busho bilietas nugalėtų 
Mondale-Harto bilietą 50 
nuoš. prieš 46 nuoš., skelbia 
Gallup Poli. 

— Kambodijos princas No-
rodom Sihanouk atvyko į 
Japoniją, kur jis paskutinį 
kartą lankėsi 1961 m. 

— Kinija paskelbė, kad jos 
kariuomenė išvijo vietnamie
čius iš dviejų strateginių 
kalvų. Kovos pasienyje tebe
vyksta. Hanojaus žiniomis, 
šią savaitę kovose žuvo 280 
Kinijos kareivių ir U Vietna-

Bomba Nikaragvos 
sukilėlių štabe 

San Jose . — Pasienyje tarp sius Nikaragvos diktatoriaus 
Nikaragvos ir Kostarikos slap- Anastasio Somoza Debayle 
tame sukilėlių prieš sandinis- karininkus. Tuomet ir jis 
tų vyriausybę Nikaragvoje pritartų abiejų jėgų sujungi-
štabe buvo sukviesta spaudos 
konferencija. Grupės vadas 
E d e n P a s t o r a G o m e z , 
Demokratinės Revoliucinės 
Santarvės karo vadas pradėjo 
spaudos konferenciją ir staiga 
įvyko sprogimas. Bomba 
sužeidė Pastorą ir 25 asmenis. 
Vienas amerikietis reporteris, 
kuris rašo į Kostar ikos 
laikraščius, žuvo. Kai kurie 
sužeisti sunkiai . Pas to ra 
nuvežtas į Kostarikos ligo
ninę. 

Dar nežinia, kas šį atentatą 
organizavo. Eden Pastora jau 
seniai rengė Šią konferenciją, 
norėdamas paaiškinti, kodėl 
jis nesutinka jungtis su kita 
sukilėlių organizacija, veikian
čia iš Hondūro, Nikaragvos 
Demokratinėmis Jėgomis . 
Kostarikoje veikiančioje 
grupėje daug Pastoros draugų 
šią savaitę nubalsavo jungtis 
su Hondūro grupe ir sudaryti 
prieš Nikaragvos valdžią ben
drą frontą. Pastora reikalavo, 
kad Demokratinės J ėgos 
pašalintų iš vadovybės buvu-

Ballyporeen gyventojai 
neslepia, kad tikimasi daugiau m o civilių, 
turistų, daugiau biznio. Airiai _ Kuwaitas irgi paprašė 
prisimena, kaip pagerėjo JAV parduoti priešlėktuvinių 
gyvenimas Wexfordo kaime, „Stinger" raketų, kurių jau 
kurį 1963 m. aplankė buvęs 
JAV prezidentas John F. 
Kennedy. Airijai labai svar-

arkliais traukiamu vežimu, bios pajamos iš turizmo. Šiais 
visi gyventojai pažįsta viens metais tikimasi 1.1 bil. dol. 
kitą, gatvėse retai pasirodo Miestelyje jau at idaryta 

valgykla, pavadinta „The 

Persų įlankoje 
mažiau laivų 

au tomobi l i s . Siuo metu 
gyvenimas miestelyje virte 
verda, nes birželio 3 d. čia 
lankysis JAV prezidentas. 

Jau 1980 m. Londono 
g e n e a l o g i j o s e k s p e r t a i 

K u w a i t a s . — Užsienio ko
re sponden ta i i š Kuvvaito 
praneša, jog ten jau jaučiami 
laivininkystės karo padari
niai. Naftos eksportai sumažė
jo. Kelios tarptautinės naftos 
transporto bendrovės paskel
bė, jog laivų kelionės į 
šiaurinę Persų įlankos dalį ati
dedamos, kol praeis pavojus. 
Apie 60 laivų su įvairiomis 
vėliavomis laukia uostuose 
netoli Persų įlankos. Jų daug 
stovi Fujaira ir Khor Fakkan 
uostuose Jungtiniame Arabų 
Emirate. 

Švedijos tanklaivių bendro
vė Salen Tanker atšaukė savo 
laivus iš Persų įlankos, nes 
ten jiems gresia Irako-Irano 
karas . Japonija paskelbė, kad 
laivai su japonų įgulomis 
nebeplauks į šiaurinę Persų 
įlankos dalį. Vieno Amerikos 
Caltex laivo 37 jūreiviai 
australai kreipėsi į savo profe
sinę sąjungą, reikalaudami 
didesnių algų, nes jie plaukio
ja karo zonoje, kur jiems kas
dien gresia pavojus. Daug 
laivų laukia ir Omano uostuo
se, žiūrėdami, kaip padėtis 
išsivystys. 

Taivanas turi sutartį su 
Kuwaitu paimti 100,000 stati
nių naftos kasdien. Taivano 
bendrovė pranešė, kad pirmą
jį naftos krovinį ji paims birže
lio mėn. Mitsui korporacija 
Japonijoje irgi atidėjo žibalo 
pakrovimą. British Petroleum 

vilkina savo užsakytos naf
tos paėmimą. 

Daug laivininkystės bendro
vių nenori mokėti draudimo 
bendrovių smarkiai pakeltų 
laivų apdraudos kainų. 
Kuvvaito uostams draudimas 
pakeltas keturiskart. Tas tuoj 
pakėlė Kuwaito naftos kainas 
po 30 centų statinei. Kuvvaito 
naftos ministeris šeikas Alial-
Khalifa pasakė spaudai, kad 
kasdieninė naftos gamyba 
nemažinama, tačiau jam kelia 
rūpes t į neu t r a l ių la ivų 
puldinėjimas. Tas sukelia 
pavojų, kad konfliktas išsi
plės. 

Bahra ine pernai laivų 
judėjimas siekė 800 laivų. Šiuo 
metu jų plaukioja apie 100. 
Apie 60 laivų stovi Abu Dhabi 
uoste, laukdami laivų savinin
kų instrukcijų. Kuvvaito naf
tos uostai yra vos 10 minučių 
skridimo atstume nuo Irano 
Bushire aviacijos bazės. Irano 
premjeras Mousavi įspėjo Per
sų įlankos valstybes, kad jos 
labai silpnos ir užėmė pozi
cijas, kurias labai sunku 
apginti. Mes ilgai toleravome 
jų elgesį ir paramą Irakui, 
tačiau padėtis pasikeitė. Irano 
prezidentas Khamenei irgi 
pasakė, kad įlankos valstybių 
Iranas neprašo paramos, 
tačiau prašo laikytis neutra
liai. Jei j oš išeis prieš mus, 

visai natūralu, kad teks kęsti 
padarinius. Tai neišvengia
ma, pasakė Irano prezidentas. 

Debrett's Peerage nustatė, kad Tuo atveju miestelio biznis 
prezidento Reagano senelis ilgesnį laiką džiaugtųsi pakili-
kilęs iš šio Airijos miestelio, mu ir žydėjimu. 
Prezidento senelio tėvas buvo Iš Airijos, kur prezidentas 
krikštytas 1829 metais vietinė- viešės dvi dienas, jis vyks į 
je bažnyčioje. Prezidentui Normandiją, Prancūzijoje, kur 
Reaganui tapus JAV prezi- paminės sąjungininkų kariuo-
dentu, vienas miestelio taver- menių išsikėlimo „D-day" 
nos savininkas atidarė greta sukaktį. Po to jis važiuos į 
tavernos „The Ronald Reagan Londoną, kur įvyks septynių 
Lounge", suorganizavo JAV pramonės valstybių viršūnių 
prezidentui pagerbti paradą, o konferencija. 
vietinėse kapinėse buvo . 
pastatytas paminklėlis Rea-
ganų šeimos kapams pažymė
ti. Miestelio gyventojai 
džiaugiasi gavę tokį žymų 
„giminaitį". 

Belaukdami Reagano vizi 

Iranas atpigino 
savo naftą 

B a g d a d a s . — I r a k a s 
pasigyrė, kad dar vienas 
laivas buvo apšaudytas prie 
Irano naftos uosto Khargo 
saloj. Reuterio žiniomis buvo 
sužalotas Liberijos tanklaivis. 

Irano vyriausybė paskelbė, 
kad nafta bus parduodama 
1.50 dol. pigiau. Naftos 

siuntimą į Europos frontą, atpiginimas turėtų išlyginti 
House". Planuojama Premjeras pasakė, kad abiejų draudimo bendrovių paskelb-

didžgalybių konkurencija įve- tus apdraudos pabrangini-
dė pasaulį į neramų laiko
tarpį. Siūlė šaukti tarptautinę 
konferenciją, kuri ieškotų 
būdų sumažinti ginklų arsena
lus. 

— Amerikos diplomatai 

gavo Saudi Arabija. 
— Kinijos premjeras Zhao 

pasakė kalbą Prancūzijos 
parlamente. Jis ragino Ameri
ką i r Sovietų Sąjungą 
sustabdyti naujų raketų 

White 
įrengti Reagano muziejų 
Ballyporeeno gyventojai tiki
si, kad Reaganas bus perrink
tas dar ketveriems metams. 

mui. 
Kostarikoje kalbama, kad 

Amerikos CIA seniai spaudžia 
Pastoros grupę susijungti su 
Hondūro sukilėliais. Kelis kar
tus CIA grasino sustabdyti 
visą paramą, tačiau Pastora 
priešinosi sąjungai su savo 
buvusiais priešais somozinin-
kais. J i s buvo revoliucijonie-
rius, dabartinės Nikaragvos 
sandinistų valdžios narys. J is 
susipyko su kitais vadais, 
kal t indamas juos tautinės 
r e v o l i u c i j o s i š d a v i m u , 
pakrypimu į komunizmą. Jam 
pritaria apie 3,000 Nikarag
vos sukilėlių, kurių tarpe jis 
labai populiarus. Jo dalyvavi
mas sujungtose sukilėlių jėgo
se būtų labai naudingas, o jo 
opozicija labai kenksminga. 

Abiejų sukilėlių organizaci
jų integracija jau buvo pradė
ta. Nedideli Demokratinių 
Jėgų daliniai jau pradėjo 
operacijas iš Kostarikos, ypač 
ieškodami rekrutų Nikarag
vos gyventojų tarpe. Apie 100 
s u k i l ė l i ų o p e r a v o tose 
apylinkėse, kur sueina Nika
ragvos, Salvadoro ir Hondūro 
sienos. Nikaragvos Demokra
tinės Jėgos, vadovaujamos 
Robeio, turi apie 8,U00-iU,0O0 
karių. Demokratinę Revoliu
cinę Santarvę sudaro šešios 
organizacijos. Jų vadai buvo 
kelis kartus susitikę San Jose. 
Kostarikos sostinėje ir Miami 
mieste, tačiau sujungti abi 
grupes nepavyko daugiausia 
dėl Pastoros opozicijos. J is 
reikalavo pašalinti „apie pusę 
tuzino" buvusių somozininkų 
iš sukilėlių kariuomenės štabo. 

mus. Irano* naftos eksportai 
dėl Irako karo veiksmų nukri
to iki 500,000 statinių per 
dieną. Iranui reikia lėšų karo 
veiksmams finansuoti. 

Ozai 

Saugumo taryba 
atideda sprendimą 

Turkijos premjeras 
Beirute persikelia iš musulmo- i r ake pasisiūlė būti tarpinin-
nų dalies į miesto rytinę pusę, ku tarp kariaujančių šalių, 
nes, žvalgybos žiniomis, i r a kas tarpininkavimą ir 
radikalai teroristai planuoja 8 į u lomas karo pa l i aubas 
pagrobimų kampaniją. priima, tačiau Irano vyriausy-

l i a t n t n i n i c t o r i i i b e s t a t o sunkias sąlygas. Ji 
NaiO m m i S i e n ų r e i ka lau ja , kad iš I rako 

k o n f e r e n c i j o j valdžios būtų pašalintas prezi-
\Vashingtonas. — Nors ofi- dentas Husseinas, reikalauja 

visų karo nuostolių atlygini
mo. 

Komentatoriai mano, kad 
Iranas birželio mėn. pradžioj 
pradės naują ofenzyvą. Birže
lio mėn. prasideda šventasis 

cialiai skelbiama, kad NATO 
valstybės nesidomi Persų 
įlankos įvykiais, ministerių 
suvažiavime šis klausimas 
buvo iškeltas Amerikos. Buvo 

atskiros New Yorkas. — Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybai svarstoma kaip 

to, gyventojai išdažė namus, nelengva priimti arabų siūlo- valstybės galėtų prisidėti prie m u s u l m o n ų R a m a d a n o 
Valdžia padėjo pataisyti mą rezoliuciją, kuri pasmerk- konflikto sustabdymo. Amen- mėnuo 
kelius. Miestelio centre įreng- tų Iraną. Amerikos delegatas ka nurodo, kad ji iš Persų fan
tas pirmas viešas telefonas, Sorzano pritarė Persų įlankos k o 8 P e r k a l a b f į ^ f ž m , n a ^ 
pirmosios išvietės. Atsidarė valstybių rezoliucijos projek- k a d a k l t o 8 N A T O valstybės 
dar dvi kavinės, o iš seniau tui. J is pasmerkė tarptautinės d a u « d a u ^ a u nuo jos pnklau-
buvusios šešios tavernos laivininkystės trukdymą. so, tačiau šiame kare Ameri

ka turi saugoti Hormuzo 
sąsiaurį, turi siųsti ginklus 
Saudi Arabijai, kada kiti 
sąjungininkai nieko nedaro. 

Daug laiko NATO konferen
cijoje užėmė Amerikos-Sovie-
tų Sąjungos s a n t y k i a i . 

Maskva skelbia: 
Sacharovas sveikas 

atremontuotos, įsigyta įvairių tanklaivių puldinėjimą, tačiau 
suvenirų. Viena taverna bandė atskirti tą klausimą 
pardavinėja velėnos gabalus nuo I r a k o - I r a n o k a r o 
plastmasės maišeliuose.. Tai klausimo, 
žolė iš tos vietos, kur stovėjo Daug neutralių valstybių 
Reagano, išvykusio į Ameri- Saugumo Taryboje nurodo, 
ką, lūšna. Turtingiausias kad negalima apkaltinti vien 
tavernos savininkas savo Iraną. Irakas pirmas pradėjo Pripažįstama kad sovietai 
dukterį pakrikštijo Catherine skandinti laivus, pirmas ėmė bando . - • V \ . 
Nancy vardu, ponios Reaga- trukdyti tarptautinei prekybai 
nienės garbei. įr navigacijai. Kiti nurodo, 

Miestelyje jau lankosi kad Irakas šį karą pradėjo, jis 
saugumo ir tvarkos prižiūrė- pirmas ėmė naudoti nuodin-
tojai. Nustatyti planai, kur gas dujas. Rezoliucijos priėmi-
svečias sustos, kur ką m a s labai problematiškas, 
aplankys. Prezidentas nakvos 
netoli esančioje Ashford pily
je. Jo saugumu rūpinsis apie 
1,000 sargybinių. Airijos poli
cijai, kurią sudaro 11,000 

— Panamos prezidento 
inauguravimą sutrukdė poli
tinių priešų muštynės. Teko 
iššaukti kariuomenę, sužeista 

tarnautojų, atšauktos atosto- 50 žmonių, sudegintas autobu-
gos. sas. 

vieningumą, įvaryti kylį tarp 
Europos ir Amerikos. Baltųjų 
Rūmų bankete prezidentas 
Reaganas pabrėžė, jog dabar 
reikia laikytis tvirtai ir nepasi
duoti sovietų kampanijos 
bandymams susilpninti są
jungos įsipareigojimus ginti 
Europą. Sovietai turi įsitikinti, 
kad NATO nesu skaldomas, 
tuomet jie turės interesą grįžti 
prie derybų stalo, pasakė 
Reaganas. 

Maskva. — Sovietų žinių 
agentūra paskelbė pareiškimą 
apie Sacharovus. Užsienio 
spaudos žinios esančios 
Amerikos CIA agentūros 
propaganda. Sacharovas gerai 
jaučiasi, reguliariai valgo ir 
veda aktyvų gyvenimą. Jo 
žmonai Bonner nėra reikalo 
važiuoti į Italiją gydyti akių, 
nes jos akys sveikos, o be to, 
sovietai gydytojai šioje srityje 
stiprūs. 

„Tass" rašo, kad dabartinė 
antisovietinė kampani ja 
sprogs lyg muilo burbulas. 
Agentūra neskelbia, kur 
Sacharovas yra. Nutylima ir 
tai, kad Sacharovo žmona 
nesiekia užsieniuose akių 
gydymo, bet nori pataisyti 
savo širdies sutrikimus. 

Bolivija atidėjo 
skolų grąžinime 

La Paz . — Užsienio skolų 
s p a u d ž i a m a , B o l i v i j o s 
vyriausybė pripažino negalin
ti skolų grąžinti. Valstybė 
užsienio bankams skolinga 4 
bil. dol. Apie 1 bil. dol. gauta 
i š J A V b a n k ų g r u p ė s , 
vadovaujamos Bank of Ameri
ca. Bolivija sustabdo skolų 
mokėjimą ketveriems metams, 
pranešė vyriausybė. 

Domininkonų vyriausybė 
irgi a t s i sakė paklausyti 
Tarptautinio Valiutos Fondo 
reikalavimo pakelti gazolino 
kainas, nutraukti valdžios 
subsidijas naftos produktams. 
Vyriausybė buvo paskelbusi, 
irgi Valiutos Fondo spaudžia
ma, maisto produktų kainų 
pakėl imą. Įvyko riaušės. 
kuriose žuvo 60 žmonių. 

D o m i n i n k o n ų užs ienio 
reikalų ir ekonominio plana
vimo ministeriai išvyko į 
Salvadorą dalyvauti naujojo 
prezidento Duartes inaugu 
racijoje. Čia jie tikisi susitikti 
su JAV valstybės sekreto
riumi Shultzu ir prašyti jo 
p a g a l b o s e k o n o m i n i a m s 
sunkumams nugalėti. 

K A L E N D O R I U S 
Birželio 1 d.. Justinas, For

tūnatą, Danguotas. Galinda. 
Birželio 2 d.: Marcelinas. 

Blandina, Ąžuolas. Auksuolė. 

Saulė 
8:18. 

ORAS 
teka 5:20. leidžiasi 

Saulėta, šilčiau, temperatū
ra dieną 85 1., naktį 60 1. 
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VYRŲ SENJORŲ 
KREPŠINIO 

PIRMENYBES 
1984 m. Š. Amerikos Lietu

vių Vyrų senjorų krepšinio pir
menybės įvyks birželio 9 d. 
Clevelande. Ohio. Rengia Vid. 
Vakarų Sporto apygarda ir 
Clevelando LSK „Žaibas". Žai
dėjų amžiaus riba: gimę 1949 
m. ir vyresni. Varžybos vyks 
Dievo Motinos N. P. parapijos 
salėje. Dalyvių registracija at
liekama iki birželio 4 d. šiuo 
adresu: 
Vitas Cyvas, 18301 LaSalle 
Rd., Cleveland, OH 44119. 
Tel. (216)-486-3228. 

Tvarkaraštis bus paskelb
tas po registracijos. Reikalui 
esant, varžybų tąsa bus birže
lio 10 d., sekmadienį. Dalyva
vimas atviras visoms Š. A. lie
tuvių komandoms. 

ĮSTEIGTA ŠALFASS-GOS 
SOFTBOLO SEKCIJA 

E U R O P A 
laimėtojų varžybų 

Praėjusiame 
ŠALFASS-gos 

visuotiniame 
suvažiavime, 

įvykusiame 1983 m. gruodžio 
10 d. Clevelande, buvo nutar
ta įvesti į ŠALFASS-gos var-
žybinę programą softbolą ir 
kėgliavimą (Bowling). 

SALFASS Centro valdyba 
ėmėsi šį projektą realizuoti. 
Jau į s t e ig ta s o f t b o l o 
ŠALFASS-gos sekcija, kurios Futbolas SVetlir 
vadovu laikinai sutiko būti: 

Algis Nagevičius, 7702 
West P leasan t Valley Rd., 
P a r m a , O H 4 4 1 3 0 . 
Telefonas: (216)—845-4954. 

Šios vasaros pabaigoje pla
nuojama suruošti turnyrą Cle
velande ar Detroite. Klubai, 
turintieji softbolo sekcijas ar 
komandas, prašomi nedel
siant susisiekti su A. Nagevi
čium dėl tolimesnių planų. 
Klubams, turintiems koman
das, patartina mėginti tarpu
savyje parungtyniauti. 

Dėl kėgliavimo yra daromi 
kontaktai ir tikimasi rudeniop 
ką nors suorganizuoti. 
SALFASS Cent ro V a l d y b a 

C h i c a g o s l ie tuviai gol f in inkai jau pradėjo š io sezono veiklu 
Iš k.: A . Traška , B. Racevič ius , E. Lapas, dr. O. N a k a s , J. Ta-
landis ir dr. E. R ingus . 

Futbolas Chicagoje 

• 

Šachmatai 

Didmeistrių 
varžybose Londone 

Pasaulio meistras Anatoli
jus Karpovas „pagrybavo" 
didmeistrių varžybose Londo
ne ir užtiko „baravyką" 9-4. 
„Grybas" apkirmijes tik ten, 
kur pralaimėta filipinui E. 
Torrei. o šiaip tinka į sovieto 
laimikių krepšį. 

Sovietas L. Polugaevskis ir 
anglas M. Candleris pasidali
jo „lepšę" perpus 8-5. Nors 
Anglijai tai retas skanėstas; 
senajai motinėlei panašių vis 
daugiau prineša šiame de
šimtmetyje užaugę jauni did-
meistrėliai. „Gerų grybų" tai
pogi prisirinko olandas J. 
Timanas 7,5-5,5, amerikietis J . 
Seirevanas, ir vengras Z. Rib-
lis 7-6. 

J . Se i ravanas kyla 
J. Seiravanas yra vis daž

niau kviečiamas dalyvauti 
stambiausiose tarptautinėse 
varžybose. Pirmajame rate jis 
pralošė L. Polugaevskiui, bet 
visgi atsigriebė ir pusiaukelė
je buvo pilnai atsitaisęs 5-2. 
Kai jis iškovojo lygiąsias su 
pasaulio meistru, atrodė, kad 
jis paklius į pirmąsias vietas, 
tačiau pabaigą sudarkė du 
netikėti pralaimėjimai. 

Tarp kitų, J. Seirevanas 
įveikė šveicarą V. Korčnojų. 
Žaisdamas juodaisiais, ameri
kietis įgijo aiškią persvarą. V. 
Korčnojui pavyko numainyti 

kada baltieji neišvengtų mato 
30. Bb8-h8. 
Užtat V. Karčnojus atsiliepė: 
28. 2a3-bo Ke8-d7 
29. Kh2-h3 f6-fo 
kada pasidavė, nes būtų sekęs 
matas po 
30. e4-f5 2d5-f6 

Korčnojus s m u n k a 
V. Korčnojus šiose varžybo

se pasirodė gana kukliai 6,5-
6,5. Nuo 1976 m., kada jį pri
globė Vakarai, V. Korčnojus 
dukart buvo pasaulio meistro 
A. Karpovo varžovas. Šalia 
pasaulio pirmenybių, A. 
Karpovas nesutikdavo daly
vauti varžybose kartu su V. 
Korčnojumi; šios varžybos su
darė vienintelę išimtį. Sių dvie
jų žaidimą laimėjo pasaulio 
meistras. Paskutiniu metu V. 
Korčnojus pradėjo smukti, ta
čiau tenka pridurti, kad eilę 
metų jisai vienas sužaisdavo 
su pasaulio meistru kaip ly
gus prieš lygų. Šias tarptau
tines žinias pateikė USCF. 

Ok. Lietuvos 
pirmenybėse 

Ok. Lietuvos pirmenybėse 
Gintas Piešina, jau užtikrinęs 
sau pirmą vietą, įveikė L. 
Maslovą paskutiniame rate ir 
užbaigė varžybas 12-1. Kau
nietis A. Butnorius ir klaipė
dietis A. Ivanovas abu pelnė 
po 9,5-3,5. Papildomosios tai
syklės išaiškino antrą vietą 
kauniečio naudai. Toliau iš
sirikiavo D. Lapienis 8-5, B. 
Rosicana8 7,5-5,5 L. Maslovas 

Taurės 
finalinėse Baselyje, prie 60,000 
žiūrovų, Turino „Juventus" 
įveikė portugalų stipriu gyni
mu pasižymintį FC Porto 2-1. 
Tuo būdu italų „Juventus" šį 
kartą laimėjo Europos taurę. 
Italams pergalę lemiantį įvar
tį pelnė lenkas Z. Boniek. Turi
no „Juventus" klubo pre
zidentas netolimoje ateityje 
numato pritraukti pas save 
vieną iš pasižymėjusių žvaigž
džių. Minimos pavardės brazi
lo Žico (Uidnese), argentinie-
čio Maradona (FC Barcelona) 
ir anglo Robson (Manchester 
Utd.)... Turino „Juventus" 
tapo ir nauju Italijos futbolo 
meistru. 

Italų AC Florenz, paskuti
nėse Italijos futbolo pirmeny
bėse užėmusi trečią vietą, (tuoj 
po AS Roma), lenktynėse su 
Milano „Inter" praradusi vo
kietį žaidėją K.H. Rum-
menigge, dabar užangažavo 
brazilą Socrates, 1983 metų ge
riausią Pietų Amerikos futbo
lo žaidėją. Atsiskaitomoji su
m a s u S a o P a u l o 
„Corinthians", (už kurį Socra
tes žaidžia), turėtų būti arti 
3,740,000 dolerių... 

1990 metų Pasaulio futbolo 
pirmenybės įvyks Italijoje, So
vietų Sąjungos galimybės šias 
varžybas pravesti smarkiai 
sumažėjo po Maskvos nuo
sprendžio nedalyvauti Olim
pinėse žaidynėse Los Angeles 
mieste. Nors FIFA susirinki
mo balsavimo smulkmenos ne
buvo paskelbtos, atrodo, kad 
egzekutyvinio komiteto dau
guma teikia pirmenybę konku
rentei Italijai. 

SAVAITGALIO 
RUNGTYNĖS 

Šį sekmadienį, birželio 3 d., 
„Lituanicos" vyrų komanda 
žais trečiąsias pirmenybių 
rungtynes prieš čekų „Spar
tą". Rungtynės bus.Marąuette 
Parko aikštėje. Pradžia 3 vai. 
p.p. 

Po ilgokos pertraukos tos 
rungtynės bus lyg naujo sezo
no pradžia. Pirmąsias dvejas 
rungtynes „Lituanicos" ko
manda sužaidė pasigėrėtinai. 
„Spartos" komanda nėra lai
koma didele futbolo tvirtove. 
Taip pat ir „Lituanica" Major 
divizijoje nėra pasiekusi ypa
tingų -laimėjimų. Jų susitiki
mas vertas didelio dėmesio. 

Rezervas žais 1 vai. ten pat. 
Šeštadienį, birželio 2 d., 

jaunučiai žais Marąuette Par
ke 3:30 vai. p.p. prieš Orland 
Park. 

Veteranai ten pat 5 vai. 
vakare žais prieš „Eagles". 

Golfas 
D V E J U K I Ų TURNYRAS 

Gegužės 20 d. įvyko „best 
ball" arba „dvejukių" turny
ras Westgate C.C. golfo lau
kuose. Oras buvo karštas ir 
drėgnas, bet susirinko arti 40 
lietuvių golfininkų. Pirmą vie
tą laimėjo R. ir A. Izokaičiai. 
Antrą vietą pasidalino L. Ju-
raitis — A. Lauras ir S. Virp-1 
ša — O. Nakas. Trečią vietą ir
gi teko p a s i d a l i n t i A. 
Žvinakiui — V. Meilei ir P. 
Stončiui — J. Bacevičiui. Ar
čiausiai prie 3-par vėliavėlės 
primušė S. Virpša, o prie 4-par 
iš dviejų smūgių P. Striupai-Į 
tis. Laimėtojai buvo apdova
noti golfo kamuoliukais. 

VASAROS TURNYRAS 

Vasaros turnyras įvyks 
birželio 10 d. 10:30 vai. r. Glen-
eagles raudoname kurse. 0 
kas nori dažniau palošti golfą 
lietuviškoje draugijoje, gali at 
važiuoti į Silver Lake C.C 
kiekvieną sekmadienį 9:30 vai 
r. 

O.N 

DĖL LIETUVIŲ 
SPORTO ISTORIJOS 

Išeivijos Lietuvių Sporto 
istorijos parengimo darbai jau 
eina prie pabaigos. Tetrūksta 
tik poros Amerikos lietuvių 
sporto klubų aprašymų. Taip 
pat dar reikalingos ir kai ku
rių Vokietijoje veikusių lietu
vių sporto klubų veiklos ap
žvalgos. 

Medžiagą galimai greičiau 
siųsti šio leidinio redakcijos 
talkininkui Chicagoje — E. 
Šulaičiui, 1330 S. 51st Ave., 
Cicero, 111. 60650; arba redak
toriui Pr. Mickevičiui, 4831 S. 
23rd St., Milwaukee, Wisc. 
53221. 
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turini neatsako. Skelbimų kainos 
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Pėdsakus, kuriuos parkete 
palieka vanduo ir nešvari 
avalynė, galima pašalinti sku
durėliu, suvilgytu terpentinu. 
Po keleto minučių išvalytą 
vietą reikia ištepti grindų 
tepalu ir įtrinti. 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė 
DR. VIJAY BAJAJ 
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skuduru, suvilgius jį actu, 
sumaišytu su keliais lašais 
augalinio aliejaus. 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 
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valdoves. Susiklosčiusioje pa 
dėtyje grasino sutrukdyti juo- 7-6, L. Šolys 6,5-6,5, ir kiti. 
dujų puolimą ėjimu Kh2-h3, 
tačiau J. Seirevanas staigiu Chicagos p r a m o n ė s 
smūgiu centre parėmė puo- lygoje 
limą karaliaus sparne „ , . ~ . , 

Chicagos Pramoninės lygos 
Artimųjų Vakarų divizijoje 
pirmą vietą laimėjo AT&T 
Tech Chargers 8-2. Prie penk
tos lentos pakiliai žaidė Ed
mundas Radavičiu8 7,5-1,5. E, 
Radavičius penkiolika metų iš
tikimai palaikė savo koman
dą CICL varžybose. Jisai ke
letą metų buvo komandos 
kapitonu. Yra buvęs pagerb
tas kaip vertingiausias ko
mandos narys. 

Antrą vietą iškovojo Vete-
rans Administration 7,5-2,5. 
Trečia vieta atiteko Argonne 
Knights komandai, kuriai pri
klauso K. Burba. Jisai , nors 
nežaidžia taip dažnai, kaip 
anksčiau, pasirodė paten-

Ke8-d7 kinančiai 1,5-2,5. 
f6-f5 Andrius Kulikauskas 

a b c d e f 

27 2e7-d5! 
Šios dovanos baltieji nedrįs

ta paimti, nes sektų 

28. e4-d5 
29. Kh2-h3 

V a k a r ų Vokiet i jos rinkti
nės vidurinio lauko žaidimo 
vienas iš vedėjų B. Schuster, 
(FC Barcelona), į kurį vokie
čiai dėjo nemaža vilčių Euro
pos kraštų rinktinių baigmi-
n i o r a t o v a r ž y b o s e , 
Prancūzijoje nedalyvaus. Jis 
buvo sužeistas ispanų futbolo 
pirmenybėse... Varžybos Pran
cūzijoje prasidės birželio 12 d. 

* * * 

Anglijos tradiciniai turtin
gą krašto taurę, (pelno buvo 
arti 1,370,000 dolerių), stebint 
100,000 žiūrovų, Wembley sta-
dijone FC Everton įveikė jau
ną, (amžiaus vidurkis 20 me
tų), nepa ty rus ią Watford 
komandą 2-0. Watford buvo 
jauniausia komanda patekusi 
į šias finalines; tačiau ji nebu
vo dar priaugusi didžiausiai 
Šio futbolo klubo valandai, jo 
93 metų istorijoje. 

AZIJA 
, Azijos prestižinę Nehru 

aukso taurę 1984 m. laimėjo 
Lenkija, finalinėse 1-0 įvei
kusi Kiniją. Rungtynės vyko 
Calcuttoje, stebint 90,000 indų 
žiūrovų. 1982 m. šią taurę lai
mėjo Urugvajus, o 1983 m. — 
Vengrija. Kinija visus tris 
kartus pateko į finalines, bet 
nei karto jų nelaimėjo. 

Lenkijai laimėjus, šią Nehru 
Azijos aukso taurę ir piniginę 
premiją įteikė garbės svečias, 
buvęs futbolo žvaigždė, anglas 
Bobby Moore. Kinijai teko 
„Fairplay" trofėjus. 

V. Krikščiūnas 

LAIŠKAI 
„Draugo" gegužės 25 d. 

sporto skyriuje atspausdinta
me „Sovietų skola baltiečiams 
atletams", yra klaidų ir neaiš
kumų. 

Ten rašoma, jog Anna 
Ambrazienė yra lietuvė. Iš 
tikrųjų tai Ana (ne Anna) 
Kasteckaja — rusų tautybės 
sportininkė, persikėlusi į Vil
nių ir čia prieš porą metų ište
kėjusi už lietuvio Ambrazo. Ji 
dabar Tarybų Sąjungos pir
menybėse, žinoma, atstovauja 
Lietuvai ir, kaip ten priimta, 
dėvi marškinėlius su vardu 
„Lietuva". Beje, ji 400 m barje
riniame bėgime pasaulio 
rekordininke tapo pernai per 
brolių Znamenskių atminimo 
varžybas Maskvoje, 0,26 sek. 
pagerinusi R. Vokietijos spor-

' tininkės turėtąjį pasaulio 
rekordą. Prie to rašinio ran
dame pavardžių sąrašą 15-kos 
lietuvių lengvaatlečių, neva 
turėjusių dalyvauti Olimpinė
se žaidynėse Los Angeles 
mieste. Atrodo, jog tai didelis 
nesusipratimas, nes vien tik 
pagal ten pateiktus rezulta
tus, galima suvokti, jog dau
gumai iš jų visai nebuvo jokių 
vilčių į Tarybų Sąjungos rink
tinę patekti. 

Čia reikia pažymėti, jog per 
aštuonias Olimpiadas (nuo 
1952 metų Helsinkyje iki 1980 
metų Maskvoje) Tarybų 
Sąjungos rinktinėse tebuvo tik 
16 lietuvių lengvaatlečių (B. 
Kalėdienė Olimpinėse žaidy
nėse dalyvavo 2 kartus). Taigi 
dabar tikėtis 15 lietuvių nega
lėjo būti jokių vilčių. Geriau
siu atveju į rinktinę būtų pate
kę 5 lietuviai, įskaitant ir 
vedybų keliu „lietuve" tapu
sią Ambrazienę, kuri tik vie
nintelė jau buvo užsitikrinusi 
dalyvavimą Olimpinėse žai
dynėse. 

Olimpinėse žaidynėse Los 
Angeles mieste daugiausia 
atstovų lietuviai būtų davę 
akader-.iniame irklavime ir 
krepšinyje (krepšinyje buvo 
tikri šeši — keturi vyrai ir dvi 
moterys). 

Taip pat tame rašinyje kal
bama apie pabaltiečių „rusi-

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel . LL 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

nimą". Iš tikrųjų yra kitaip. 
Tarybų Sąjungoje ir Lietuvoje 
pavardės rašomos pagal iš
tarimą. Todėl ok. Lietuvos 
spaudoje užsieniečių pavardės 
yra rašomos „lietuviškai", 
dažnai taip, kad sunku su
prasti jų tikruosius savinin
kus (dabar kai kur jau pradė
ta skliausteliuose žymėti ir 
originalias pavardes). Iš kitos 
pusės — lietuviškas pavardes 
p r i s t a t an t pvz. amerikie
čiams, jas stengiamasi irgi pa
teikti pagal čia naudojamą 
tarimą, tačiau dažnai jas la
bai „nuskriaudžiant". Ypač 
sudarkomos tos pavardės, ku
riose yra raidžių angliškai tu
rinčių kitą tarimą. Daugiau
s i a nukenč ia l ie tuvių 
Jovaišos, Chomičiaus, ir pa
našios pavardės. Tačiau nie
kada neteko matyti, jog būtų 
darkoma Sabonio pavardė, 
nes čia rašyba ir tarimas yra 
tas pats (bent apytikriai). 

Kalbant apie kitokį „rusini
mą", reikia pasakyti, jog 6a 
šiam darbui pasitarnauja tik 
amerikiečių spauda. Ilgą lai
ką tenka sekti „Sporto Tary
bų Sąjungoje" žurnalo angliš
kąją versiją — „Sport in the 
USSR" ir nė karto neteko ma
tyti, jog lietuviui sportininkui 
būtų prikergta ruso tautybė. 
Priešingai, ten daugeliu atve
ju pažymėta jo kilmė, gimimo 
vieta ir pan. 

Reikia manyti, jog „Olympic 
News" leidėjai, kuriais pasira
šo „Baltic American Freedom 
League", rašydami apie spor
tą susidomės* ne vien tik poli
tiniais, bet ir sportiniais klau
s i m a i s , o t a i p p a t ir 
konkrečiais veiksmais. Pavyz
džiui, atkreips Amerikos spau
dos dėmesį į tai, jog gana 
daug (apie pusė), Tarybų 
Sąjungos sporto komandų — 
rinktinių narių nėra rusai, bet 
kitų tautybių atstovai. O mū
sų džiaugsmui reikia pasaky
ti, jog nerusiškų tautų tarpe 
vieną iš ryškiausių pozicijų 
užima baltiečiai sportininkai. 
Amerikos spaudos „auklėji
mui" „Baltic American Free
dom League" turi plačią dir
vą. 

E. Šulaitis 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė I 
DR. E0MUN0 E. CIARA 

OPTOMETRISTAS . 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — GR 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr , ir penkt. 10-4; šeštad. 10-3 vai. 

DR. EDMUNDAS V12INAS 
Specialybė — Vidaus ligų-gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

Ofs. tel. LL 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 

; GYDVTOjASiR CHIRURGAS 
4255 VV. 63rd St. 

Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12—4 
o —8 antr 12—c. penkt 10—12. 1—o 

Ot* 735-4477 Raz 246 0067. artM 246 658; 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVV IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. 6LEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel . — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVlClUS 

J OK S A 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Clin.ic 
217 East 127 St., Lemont, III. 

1 mylia j vakarus nuo Ateitininkų namų 
Tel. 257-2265 

Vai. pagal susitarimą. 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie. Chicago, UI. 

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

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs . PO 7-bO00, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitanmj 

Tel. 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuvis gydytoias 
3925 VVest 59th Street 

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

Treč ir šešt uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

2659 W. 59 St., Chicago 
Tel . 476-2112 

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

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

I mvlia i vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal -.usitjrima 

DR. FRANK PLECKAS 
Kalba lietuviškai' 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2eI8 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 

\ ai paRal susitarimą L/daryta treč 

Dr. Juozo 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 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1 -3 vai ir 6-8 vai vak 
išskyrus treč 5ešt 12 iki 4 vai pov iet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81st. Street 
(Mišo tel. RE 7-1168: 

Rezid. 385-4811 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

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

Ofiso tel. 434-2123. namų 448-6193 
DR. V. TUMAS0NIS 

CHIRURGAS 
2454 W«st 71«t StrMt 

Pirm . antr. ketv ir penkt 
valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. 586-3166: namų 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai pirm . antr ketv ir penkt 
2-6; šeštadieniais pagal susitarimą 



O vis dėlto — kai kuriais atžvilgiais 

MAŽEIKININKAI 
NEKLYDO 

Ne visi kad ir stipraus 
antisovietinio nusiteikimo Ry
tų Europos kilmės amerikie
čiai p a g e i d a v o s o v i e t ų 
pasitraukimo iš olimpiados, 
rašo Charlotte Saikovvski 
„The Christian Science Moni-
tor" geg. 21 d. laidoj. 

„Koalicija per garsiai ir per 
anksti ėmė triukšmauti", 
cituoja ji vieno anoniminio 
rytų europiečio nuomonę. „Ji 
turėjo pirmiau leisti žaidė
jams pasirodyti ir tik tuomet 
sušukti: .Vilkas!' ". 

Ir mes tos nuomonės, kad 
būtų buvę geriau, jei sovietai 
būtų nu ta rę iš žaidynių 
nepas i t rauk t i . A n a s rytų 
europietis sovietus pavadino 
vilku, o mes juos pavadinsime 
šunimi, kurį reikia mušti. Bet 
jei jau šunį mušti, tai geriau jį 
turėti — ir mušti — pririštą, 
negu vaikytis jo kažkur jau 
nubėgusio ir nebepasiekiamo. 
O dabar tas sovietinis šuo iš 
tikrųjų nuo mūsų pabėgo, ir 
mes nebeturėsime progos jo 
čia pat Los Angelėje „pamuš-

... 
Bet ar tatai reiškia, kad 

„Ban the Soviets" koalicija 
padarė klaidą, sukeldama 
triukšmą jau iš anksto? Ar 
užuot to jai reikėjo tylėti, 
kažkam ruoštis — ir laukti, 
kas bus? 

Taigi — laukti ko? Juk 
aišku, kad visą laiką tebuvo 
tik dvi galimybės. Arba sovie
tai atvyks, arba jie neatvyks. 
Trečios alternatyvos nebuvo ir 
negalėjo būti. Tad pasvarsty
kime, kas būtų atsitikę ir 
vienos, ir antros atveju. 

Sakysim, kad sovietai būtų 
nu ta rę neatvykti. (Ši 
eventualybė, beje, ir pasitvir
tino.) Jeigu koalicija būtų tik 
laukusi ir tik tyliai ruoSusis 
juos pasitikti, — ir t a s lauki
mas, ir tas ruošimasis būtų 
buvęs perniek. Nebūtų iš tos 
„tylios veiklos" nei jokių 
rezultatų žaidynių metu (šun-
ies nėra — nėr ko mušti), nei 
jokio atgarsio prieš žaidynes 
(juk ruošiamasi tyliai). O 
dabar išėjo kitaip — ir kur kas 
geriau. Kadangi koalicija 
netylėjo ir ėmė šaukti jau iš 
anksto — ji susilaukė iš anks
to ir bent šiokios tokios 
„pasaulinės reakcijos". Gaila, 
kad (kaip jau įrodinėjome 
vakar ir prieš savaitę) toji 
reakcija nebuvo visapusiškai 
patenkinanti. Bet (tą jau irgi 
sakėme) — geriau tokia, negu 
jokia. Tyla mūsų reikalų 
atžvilgiu nėra gera byla O 
kad ji buvo tokia, o ne kitokia 
— ir vėl kartojame, ne vien 
koalicijos ir Baltų lygos kaltė. 

O dabar sakykim, kad sovie
tai būtų nusprendę į žaidynes 
atvykti. Tuo atveju, jei koali
cija būtų tam ruošų sis tik 
tyliai, ką būtų ji žaidynių 
metu pasiekusi? Kaip žinome, 
ji buvo užsibrėžusi ne tik tam 
tikrą akciją ryšium su „detek
toriais" (apie tai dar sykį — 
truputį vėliau), bet ir keletą 
kitų dalykų — neabejotinai 
naudingų. J i planavo sureng
t i p lačias ant isoviet ines 
demonstracijas, primenančias 
Afganistaną, Korėjos lėktuvo 
nušovimą, Pabaltijo valstybių 
klausimą, Sacharovo ir kitų 
disidentų persekiojimą — tam, 
kad iš už geležinės uždangos 
atvykusiems piliečiams paro
dytų, jog tie klausimai Vaka
rams rūpi ir jog tų klausimų 
atžvilgių pasaulyje esama ir 
kitokių nuomonių, kitokių 
nuotaikų, negu tik tos, kurio
mis tie piliečiai maitinami 
sovietinės dezinformacijos 
namie. J i planavo taip pat 
visus sporto korespondentus 
aprūpinti medžiaga, paro
dančia, kad ne visi sovietų 
žaidėjai — rusai, kad reikia 
skirti rusus nuo nerusų, kad 
Sovietų Sąjunga iš tikrųjų yra 
„tautų kalėjimas" ir kad dėl to 
ir svarbu ne rusų tautybės 
žaidėjus iškelt i bei juos 
pripažinti tokiais, kokie jie iš 
tikrųjų yra. Tam jau ir buvo 
pradė tas leist i ..Olvmoic 

PRELATAS LADAS TULABA, A.E 
— JUBILIATAS 

News" biuletenis. Bet kas būtų 
koali ei ninku klausęsi, jeigu jie 
nebūtų savo „propagandos" 
eigai iš anksto sudarę reikalin
gas sąlygas? Viena tų sąlygų 
— kad ta propaganda riedėtų 
m a s i n ė s komunikac i jos 
priemonių bėgiais. 0 kuriuo gi 
būdu palyginus mažai ir 
ligšiol nežinomai grupei ant tų 
bėgių pakliūti? Tik jau ne 
tylint... 

Kaip koalicijos veikėjai 
netylėjo, rašėme anksčiau. 
Vienintelis stambus priekaiš
tas, kurį čia padarėm tiesiog 
ryšium su j 4 veikla, buvo kaip 
tik tas dėl pabėgėlių raginimo 
(amerikiečių spaudoj skambė
jo žodžiai: urge, encourage, 
coax, lure...). Tuo pačiu tačiau 
pastebėjome, jog bent kai 
kurių koalicininkų akimis tas 
skelbimas ketinimo „raginti 
pabėgimus" tebuvo tik takti
nis manevras (ir sėkmingas!) 
spaudos dėmesiui suvilioti. 
(Šią interpretaciją paremia, be 
kitko, ir paties Baltų lygos 
pirmininko, latvio V. V. 
Pavlovskio pareiškimai; žr. 
„Los Angeles Herald", bal. 17 
d. nr.) Jei taip, tai mūsų 
priekaištai lygai dėl urminio 
bėglių skatinimo nemoralumo 
iš esmės atpuola — bet, žino
ma tik su ta sąlyga, kad, 
sovietams atvykus į Los 
Angeles, tie „planai" pabėgi
mus skatinti iš tikrųjų būtų 
nevykdomi, apsiribojant tik 
pagalbos teikimu tiems, kurie 
patys iš anksto nutarė tokio 
žygio imtis. Tuo atveju ir 
i n f o r m a c i j ą p a b ė g t i 
apsisprendusiems būtų reikė-
kę teikti diskretiškai, be 
didelių iškabų greitkeliuose ar 
virš žaidėjų galvų lėktuvais 
velkamų transparentų (kaip 
buvo „žadėta"), kad ir vėl 
nesusidarytų „viliojimo" įspū
dis. (Beje, tarybiniai žmonės 
p r i p r a t ę i r s u g e b a iš 
menkiausių užuominų puikiai 
prisiknisti iki to, ko ieško: kai 
viename Vilniaus gale atsi
randa tualetinio popieriaus, 
apie tai tuoj sužino kitame. 
Jokių viešų ar „oficialių" 
skelbimų nereikia.) 

Taigi, iš viso to, kas pasaky
ta, siūlosi išvada, kad koali
cijos bei lygos vadovai klaidos 
nepadarė, nutardami iš anksto 
kelti triukšmą, bus sovietai 
Los Angelėje ar nebus. Sukel
dami tą triukšmą, jie tapo 
l ab iau matomi „didžiųjų 
medijų" akyse, j ie užsi
rekomendavo kaip šiokie tokie 
R y t ų Europos t a u t y b i ų 
reprezentantai , ka ip t am 
tikras informacijos apie jų 
interesus šaltinis. Ir tą vietą 
užsitikrinti jiems reikėjo tik iš 
a n k s t o , nes ž a i d y n ė m s 
prasidėjus būtų jau vėlu. 
(Rėksnių konkurencija didelė, 
ir čia laimi tie, kurie „įsipilie-
tina" pirmiausiai.) O be šio 
„matomumo" ir be šio 
užsirekomendavimo koali
cininkų pastangos „mušti" į 
žaidynes atvykusį „sovietinį 
šunį" būtų turėjusios būti 
daug mažiau efektingos. Kita 
vertus, „šuniui" nepasiro
d ž i u s , j i e , i š a n k s t o 
nepasiskardenę, vėliau iš viso 
nieko nebebūtų pešę. 

Ir, žinoma, tuo ši strategija 
gudresnė, kuo daugiau, iš 
anksto žiūrint, buvo šansų, 
kad sovietai olimpiadoje 
nedalyvaus. Jei teisybė, kad 
Kremlius jau seniai siuntinėjo 
atitinkamus neigiamus signa
lus, tai tuo labiau reikėjo 
nelaukti žaidynių pradžios 
p r i e š užvedan t „ į ky r i ą 
antisovietinę kampani ją" . 
Mažeikininkai taip ir padarė 
— nežiūrint to, kad (kaip jie 
patys prisipažįsta) sovietų 
gegužės 8 d. pareiškimas jiems 
buvo staigmena. Jei taip, tai 
jų „ankstyvo rėksningumo" 
strategi ja buvo ne tiek 
sąmoningai gudri, kiek atsitik
tinai taikli („kaip aklai vištai 
grūdas"). Bet šiaip ar taip, ji 
— pasitvirtino. 

m. dr 
(Bus dailinant 

VYSK. VINCENTAS BRIZGYS 

HEROINAS SKRENDA 
I ANGLIJĄ 

K. BARONAS 
Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje 

Ne visiems kunigams tenka 
sulaukti ir atšvęsti kunigystės 
50 metų sukaktį. Vienas iš to
kių privilegijuotų yra visiems 
lietuviams Žinomas Lietuvių 
Pontifikalinės Šv. Kazimiero 
kolegijos Romoje rektorius, 
apaštališkas pro tono ta ras L Tu-
laba. Dar yra gyvų asmenų, ku
rie turėtų ką įdomaus pasakyti 
apie atskirus jo gyvenimo tar
pus. Turėtų ką pasakyti, jeigu 
būtų gyvi, arkiv. M. Reinys, 
prel. M. Krupavičius. Čia tik ke
li momentai iš Lietuvos okupa
cijos ir karo bei pokario laiko už 
Lietuvos. 

Kai 1940 m. rusai okupavę 
Lietuvą uždarė visas tris Lietu
voje veikusias Kunigų semina
rijas ir kai buvo gautas leidi
mas (tesėjęs 4 mėnesius) visa : 

Lietuvai vienos Kunigų semi
narijos Kaune, vyskupų kon
ferencijoje komplektuojant 
seminarijos vadovybę ir pro
fesūrą buvo paskirtas ir kun. L. I 
Tulaba Švento Rašto profeso-
r iurJis pasiliko profesoriauti, 
gyvendamas Aleksote kleboni
joje, ir seminariją staigiai iš
vaikius (1941 m. sausio 13 d.) 
ir jai veikiant labai nenorma-
tiu būdu. 

Vokiečiai 1942 m. likvidavo 
Vilniaus Kunigų seminariją: 
profesorius ir klierikus ištrem-
dami, pastatus paimdami ki
tiems reikalams. Arkivysku
p a s M. R e i n y s r y ž o s i 
seminariją atgaivinti, ne
klausdamas vokiečių okupaci
nės valdžios leidimo, nes buvo 
aišku, kad klausiant būtų gau
tas neigiamas atsakymas. Rei
kėjo surasti kunigų, kurie ne tik 
darbui tiktų, bet rizikuotų kalė
jimu ar net Stutthofo stovykla. 
Arkivyskupas apsisprendė 
kviesti rektorium kun. L. Tula
ba ir vicerektorium kun. dr. L. 
Gronį. Kviečiami juodu abu su
tiko ir, nors pradėję be patalpų, 
be klierikų, be lėšų, ištesėjo iki 
1944 metų vasaros — mokslo 
metų pabaigos. Apie kitokią 
kun. L. Tulabos veiklą tuo me
tu Vilniuje turėtų daug ką pa
sakyti tada Vilniuje gyvenu
sieji. 

Vasarą 1944 metų atsirado 
Vokietijoje nemažas skaičius 
lietuvių klierikų. Tada visai Vo
kietijai veikė viena Kunigų se
minarija Eichstaette. Eichs-
taetto arkiv. Michael Rachl ir 
seminarijos rektoriui sutikus 
pavyko lietuvius klierikus su
rinkti į šią seminariją. Semina
rijos vadovybei pritariant, lie
tuviai vyskupai paskyrė kun. 
L. Tulabą čia lietuvių klierikų 
globėju. 

Prel. Ladas Tulaba — jubiliatas 

Pasibaigus karo opera
cijoms, 1945 metų vasarą kun. 
L. Tulaba, kadangi kalbėjo 
angliškai, Duvo lietuvių vysku
pų du kartu pasiųstas kartu su 
kun. V. Balčiūnu ir kun. V. Cu-
kuru apkeliauti visas tris Vaka
rų Vokietijos zonas ir surinkti 
žinias, kur ir kiek yra lietuvių ir 
lietuvių kunigų. Antroje kelio
nėje jie išvežiojo kunigams — 
nes paštas tada neveikė — pa
skyrimus, kurios vietos lietu
vius kuris kunigas turėtų ap
t a r n a u t i . K a i p v ė l i a u 
paaiškėjo, jų parvežtos žinios 
buvo gana tiksUos. įvairius iš
gyvenimus tose kelionėse galė
tų papasakoti tik pats kun. L. 
Tulaba. 

Lietuviams vyskupams nu
tarus steigti Romoje Lietuvių 
kolegiją, jai vadovauti nuo pat 
pradžios buvo pakviestas kun. 
L. Tulaba. Ne visi lietuviai ži
no, kokia opinija dabar yra Ro
moje apie Lietuvių Šv. Kazi
miero kolegiją. Nežinau, kiek 
dabar yra Romoje kolegijų, ku
rios nebūtų reikalingos Vati
kano paramos. Po karo tokios 
buvo tik Jungtinių Amerikos 
Valstybių, Kanados, Vokieti

jos Germanicuma8 ir Lietuvių 
Šv. Kazimiero kolegija. Kuo bu
vo gal ten stebėtasi, tai kad Lie
tuvių kolegija neturėjo jokio ry
šio, taigi ir pagalbos negavo iš 
Lietuvos. Kad Šv. Kazimiero 
kolegija neskurdo, bet net išsi
vystė į nemažą svetainę, tai 
daugiausia kun. L. Tulabos 
asmeninių santykių su įvai
riais žmonėmis — lietuviais ir 
nelietuviais dėka. 

Kelis kartus buvo iškilęs 
klausimas kun. L. Tulabai ki
tokių pareigų, bet kiekvieną 

Nepaslaptis yra Anglijoje, 
kad Heathrow aerodromo mui
tininkai „iškėlė rankas" prieš 
na rko t ikų k o n t r a b a n d i 
ninkus, kadangi jų skaičius 
diena dienon auga, tuo tarpu 
kova su atvykstančiais Mafia 
bendradarbiais, dėl mažo mui-
t in inkų s k a i č i a u s y ra 
neįmanoma. Kaip rašo Lon
dono laikraštis „Guardian", 
vyriausybė šiame reikale visiš
kai nebendradarbiauja, žiūrė
dama į šią kontrabandą su di
džiausia apatija. 

Tačiau pasekmės yra labai 
liūdnos: Liverpool, kuriame 
bedarbių skaičius siekia 
beveik 25% — narkotikų nau
dojimo epidemija yra labai 
aukšta. Jau 14 - 25 m. kas 
antras jaunuolis naudoja 
vienos ar kt. rūšies narko
tikus. Ir kaip parodė policijos 
statistiniai duomenys, Bri
tanijoje yra 20 tūkstančių he
roino pasekėjų. Šie narkotikai 
yra pavojingiausi, kadangi be
veik nėra vilties iš jų išsilais
vinti. 

Tačiau tik maža dalelytė 
patenka į policijos rankas. 
Londono aerodromo muiti
ninkai tvirtina, kad kiekvieną 
savaitę į Angliją „atskrenda" 
už 6 mil. svarų heroino. 

Socialinių įstaigų tarnau
tojai, lankydami miestų 
„slums" pastebėjo, kad narko
manų skaičius yra trigubai 
didesnis nei 1977, ir ši liga yra 
pasiekusi net 10 metų vaikus! 

Tėvai arba auklėtojai labai 
vėlai pastebi į pinkles 
patekusį savo vaiką. Anks
čiau, heroino naudotojo 
rankos normaliai būdavo su
badytos injekcijos adatos, t ad 
ir labai lengvai ir gal dar 
laiku galima buvo pastebėti į 
pinkles pakliuvusį jaunuolį. 

Šiandieną atsirado nauja tech
nika: iš opiumo gautus baltus 
miltelius, panašiai kaip ir ko
kainą, jaunuoliai „traukia" 
per nosį. 

Policijos duomenys taip pat 
parodė, kad prie narkomanų 
skaičiaus padidėjimo labai 
daug „pasitarnavo" iranie
čiai, gavę azyliaus teises 
Anglijoje. Pasiturinčiai gyve
nantieji iraniečiai imigrantai 
savo tėvynėje buvo žinomi 
kaip tos „prekės" pardavėjai, 
užmegzdami tuoj pat ryšius su 
Londone gyvenančiais indais 
ir pakistaniečiais, patrauk
dami jaunuolius tvirtinimu, 
kad „traukiant" per nosį he
roiną, nėra jokio pavojaus 
tapti nuolatiniu jo naudotoju, 
kad tėvai nepastebės ir pan. 

Londono JAV ambasadoje 
yra vienas tarnautojas, skir
tas narkotikų reikalams, ka
dangi labai dažnai iš Londono 
narkotikai „skrenda" į New 
Yorką ar kt. JAV miestus. 
Europos narkotikų centru yra 
Amsterdamas. Vokiečių tele
vizija savo žiniose gegužės 15 
d. vakarinėje programoje 
beveik 10 min. žemėlapiais ir 
visais statistiniais duome
nimis nurodė narkotikų kelią 
iš Azijos į Europą. Visai tei
singai JAV ambasados tar
nautojas Londone pasakė, kad 
nėra to lėktuvo iš Indijos į 
Londoną, kuriame nebūtų 
narkot ikų. Mat Kalkutoje 
beve ik o f i c i a l i a i ve ik ia 
chemijos koncernai, gamin
dami reikalingus chemikalus 
persiunčiant juos į Burmą. Čia 
jie jau maišomi su tais jaunuo
lių nuodais ir vėl kontraban
dininkų pernešami Indijon. Iš 
jos narkotikai pasiekia Euro
pą ir kt. kraštus. 

vybe galėtų daug ką įdomaus 
pasakyti pats jubiliatas. Nepai-

kartą nulėmė Vatikano žodis, sant tų gausių reikalų ir visuo-
kad kun. L. Tulaba turi pasilik- meninių santykių, jis įsigijo 
ti kolegijoje. Jis pagerbtas Švento Rašto doktoratą, lietu-
Šventojo Tėvo prelato, vėliau yįų visuomenei pateikia ne tik 
apaštališko protonotaro titu- straipsnių mūsų periodinėje 
lais, paskirtas vietos istorinės spaudoje, bet davė ir keletą 
bažnyčios rektorium Romoje, knygų. Prie savęs kolegijoje jis 
Šv. Kazimiero kolegija Romoje pasirinko kelis kitus kunigus, 
turėjo savo dalį ir Vatikano ra- j ų visų dėka kolegijoje ir jos 
dijo lietuviškų programų ir lie- svetainėse yra ta šilta šeimyni-
tuvių informacijos, vadovauja- n £ nuotaika, kurią patyrė atsi
mos mnsg. V. Mincevičiaus, lankydami Romoje jau tūks-
išvystyme. tančiai lietuvių. 

Apie savo vaidmenį dauge- Yra tikrai malonu sveikinti 
&u atvejų Vatikane, apie san- Jubiliatą kunigystes 50 metų 
tykius su italų visuomene, Ita- sukakties proga ir linkėti jam 
lijos valdžios asmenimis, ypač tokia pat Dievo palaima gau
su krikščionių demokratų vado-i gios ateities. 

ĮRANKIAI 

Tradiciniai žemdirbystės 
įrankiai Lietuvoje beveik 
ištisai buvo mediniai, pačių 
žemdirbių gaminami, tik pa
čias būtiniausias geležines 
dalis nukalus kaimo kal
viams. 

Nuo XIX a. antrosios pusės 
geležies imta naudoti daugiau. 
Fabrikinės gamybos gele
žinius žemdirbystės įrankius 
pirmiausia pradėta naudoti 
dvaruose, paskui ir stambes
niuose ūkiuose. 

Smulkesnieji ūkininkai jų 
pavyzdžiu ėmė gaminti pana
šius medinius įrankius, pa
skiras jų dalis sutvirtindami 
geležim. 

PIETŲ KRYŽIAUS 
DUKRA 

ANDRIUS NORIMAS 

— Pasimatysime rytoj, Irmute. Vytautas pagriebia jį akimis ir lengvai lūpomis 
Bučiuoja į lūpas, vėl tarsi savo artimą giminę, nuskraidina savo pasiuntinį, tą svaiginantį jaunys-

Prie durų dega naktinė šviesa. Joje tamsios Irmos tės žodį, užtikrinantį visų vargų pabaigą, dabarties 
akys švyti pasigėrėjimu. Jai kalbant ar šypsantis, palaimintą padėtį ir ateities svajonių išsipildymą. 
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Algimantas jaučia, kad jis praranda ne tiktai 
savo sugebėjimą dėstyti ir rimuoti mintis eilėmis, bet 
ir 01ivijo8 pasitikėjimą. Ji dabar tylėdama tvarko 

baltų dantų lygi eilė žybčioja tamsios odos veide. 
Ilgoki varno sparno juodumo plaukai siekia pečius 
lengvomis bangomis ir silpnoje elektros šviesoje bliz
ga lengvu melsvumu. Visa merginos figūra tarsi 
alsuoja kažkokiu atogrąžų karščiu. 

— Gerai, tik prieš tai paskambink. 
— Labanakt... Saldžiai miegok. 

Irmos ausis pagauna tėvų miegamajame 
vykstantį pokalbį. Sugrįždama iš pasimatymų su 
Vytautu, buvo pratusi praverti tėvų kambario duris 
ir pranešti tyliu balsu ten viešpataujančiai tamsai, 
kad ji jau namie. Bet dabar išgirstieji žodžiai 
sustingdo ranką ties pat durų sagtim. Akys sustoja, 
nieko nematydamos, įsiremia į tamsą, o širdis 

miegamąjį nakčiai, o smegenyse tvinkčioja vienas ™ m n e e a n a - V ^ u t a s stipriai apglėbia egzotiško 
vienintelis klausimas ^ r o ž l ° ) a u n ą m o t e r*- Kalbėti nennanoma, kai lupos 

' „Kodėl? Kodėl Algimantas slėpė Kunigundos sujungtos aistringu priminimu, jog abu priklauso 
rasę ir tautybę? Septyniolika metų jis apgaudinėjo ir ™ n a 8 a " t r a m ' .^g sunku skirtis nors trumpai nak-
mane, ir pačią Irmą! Kodėl? Argi tada, kai mergaitė * * • k a d ^ a i p juodu galėtų praleisti dienų dienas ir 
buvo dar kūdikis ir atvykusi su juo į šį kraštą ne- " f* m

T
e t u s " P a S a h a " I r m a i š s i lav ina iš lokio 

v-* u i x • xi • ±11 v i.x- 1 1 .._• glėbio. Lvg skanios vakarienės užbaigimui prideda 
butų viską lengviau išsiaiškinti? Kam reikėjo laukti 5 „ _ i i ; u ™ « ,Wrt i™ K,,*™ a*ti*nmia 1,-,™. 

Ir vėl pabučiavimas, tarytum to veiksmo jied- garsiai tuksena neramiu taktu. Alsavimas vis sunkė-
staiga atsiveriančios, baisios ir klaikios 

taip ilgai? Priversti mane tikėti, kad ji... jo pirmoji 
žmona buvo lietuvė Laima? Rasės žymės Irmos veide 
ir kūne buvo jau tada žymios, bet visada pagalvoda
vau, jog pirmoji Algimanto žmona galėjo būti tam
sios odos brunetė... Juk tokių lietuvaičių taip pat yra. 
Štai, daktarė Šimonienė turi anglies spalvos plau
kus... Arba toji, kaip jos... Arkonienė... o ir solistė 
Sapockienė... Daug tokių! Nejau Algimantas norėjo 
nuslėpti Irmutės rasę? Pačiai Irmai nežinant, ji liktų 
mūsų tautos dukra! Štai, kas jam buvo svarbu!" 

dar saldų, lengvą, desertinį bučinį atkištomis lūpo
mis, kurios sunkiai atlimpa. 

— Miegok ramiai, Vytai... Niekuo nesirūpink. 
— Ar myli mane? 
— Juk tu žinai... 
— Bet dar kartą pasakyk! 
Irma jau išsiėmusi iš rankinuko namų raktą. 

Prisišlieja prie Vytauto, ištiesusi rankas atgal, nes 
vienoje rankoje raktas, kitoje rankinukas. Iš apačios 
žvelgia į jo žalsvas akis. Gatvės šviesų atošvaistas 
atsimuša akyse ir teigia žvilgsniui kažkokio 

ja nuo 
tiesos. 

— Tai Irma yra Kunigundos duktė! Vadinasi, ji 
ne tik nėra lietuvaitė, bet net ne baltaodė! Viešpa
tie!... Kodėl aš anksčiau negalėjau to suprasti! Juk ji 
tamsios odos, rudaakė, juodaplaukė! Tokių lietuvai
čių visiškai nėra! O, taip! Sakei man, kad Laima 
buvo brunetė, bet aš net pagalvoti negalėjau!.. 

— Olyte... Tu man atleisk... Aš norėjau nuslėpti 
tiktai Irmos rasės mišinį... 

Irma atsitraukia nuo uždaru durų, tarytum jos 
būtų kokios baisenybės veidas. Ne. tai Kunigundos 
veidas! Puslaukinės australietės, priplota nosimi ir 
pašiurusiais plaukais. . Tėvas ją bučiuoja, glamonė
ja... 

Vos sulaikydama savyje išsiveržiančią raudą, 
įbėga į miegamąiį ir įsikniaubia į pagalves. 2aibo 
trenksmas per stiprus jos nervams, ir ji rauda bejė
gėmis ašaromis, supratusi savo priklausymą kažko
kiai pirminei australų rasei. Auklėta kaip gryna 
lietuvaitė, leista į lietuviškas mokyklas, mokyta 

Automobilio durelėms trinktelėjus, Irma dar paslaptingumo. 
pasėdi, kol Vytautas apeina mašiną ir atidaro duris. — Myliu, myliu tave! 
Pasiremdama į stiprią ranką, pakyla ir visu ūgiu Karštas šnabždesys vos pasiekia ausis, tačiau to 
išsitiesia veidas į veidą prieš augalotą, kiek sunkoką pakanka, kad įaudrintų vyro jausmus. Surakina mylėti niekad nematytą Lietuvą, šokti liaudies 
blondiną. Vytauto ranka savaime apglėbia mergi- stipriame glėbyje kvapią gėlelę. Viena ranka Irma šokius, dainuoti ilgesnio ir liūdesio kupinas dainas, 
nos liekną liemenį lyg jis jau būtų jo nuosavybė ir r a k i n a d u r i s . o kita jau slysta iš atsitolinančio dabar ji įsisąmonina, jog visa tai buvo dengta melu, 
juodu eina Rykantų namų link cementiniu takeliu. Vytauto įkaitusio delno. Dar tarpduryje prideda du tėvo nuodėmiavimo slėpimu! 
Prie durų sustoia ir iis atgręžia merginą i save. pirštus prie lūpų ir nusiunčia bučinio pavaduotoją, o (Bus daugiau) 

. 
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Nuotr. J . Ve lyk io 

CLEVELANDO ŽINIOS 
ATEITININKU/ 

ŠEIMOS Š V E N T Ė J E 

„Harmoni jos" konce r t a s 
Clevelando ateitininkų tra

dicinė šeimos šventė įvyko ge
gužės 12-13 dienomis. Prieš 
dvejus metus ateitininkai tos 
šventės koncertui buvo pasi
kvietę New Yorko „Harmoni
ją^ tik ką (1980 m.) susikūrusį 
jaunų dainos ir muzikos mėgė
jų kvartetą, kuris per trumpą 
laiką jau buvo suspėjęs užsi
rekomenduoti kaip harmonin
gas koncertinis vienetas. 

Dabartinė „Ateities" klubo 
valdyba: pirm. Dalia Staniš-
kienė, vicepirm. — ižd. Kazys 
Ralys, sekr. Regina Šilgalienė 
ir narės: Roma Čepulienė, Jad
vyga Kliorienė ir Ona Rociū-
nienė pakvietė „Harmoniją" ir 
šių metų šventei. 

Kvartetas atskrido su kiek 
pakeistu sąstatu ir repertuaru. 
Vietoj soprano Rasos Bobely-
tės-Brittain, kuri tada Cle
velande klausytojams paliko 
didelį įspūdį savo balso grožiu 
bei puikia scenine išvaizda, bet 
kuri dėl kitų įsipareigojimų iš 
kvarteto turėjo pasitraukti, dai
navo Astra Vilija Butkutė ir 
vieton nuolatinio akompania-
toriaus Mato Yatkausko akom
panavo jaunas amerikietis mu
zikas William Smiddy. 

Astra V. Butkutė — sopra
nas, Birutė Ralytė-Malinaus-
kienė — altas, tenoras ir vado
vas Viktoras Ralys ir bosas 

Petras J. Tutinas sudaro da
bartinę „Harmoniją", kuri yra 
turbūt populiariausias kvarte
tas Amerikoje. Džiaugdamiesi 
savo jaunyste ir turėdami 
neabejotinų talentų, kvarteto 
dainininkai gali atlikti įvairių 
žanrų vokalinius kūrinius, juos 
paįvairindami atitinkama vai
dyba. Nors, atrodo, kad dai
nininkai ir stengėsi, kad nenu
stelbtų vieni kitų, alto sim
patingas garsas buvo vos 
girdimas, o akompanimentas 
vietomis buvo per stiprus. 

Klausytojai, kurie girdėjo 
„Harmonijos" pirmąjį koncer
tą Clevelande, gal norėtų ge
riau pasisakyti už 1982 metų 
girdėtą dainų repertuarą. Ir šia
me koncerte buvo pakartotos 
kelios ano meto programos dai
nos. Be programoje įrašytų kū
rinių, kvartetas, publikai pra
šant, padainavo dar keturias 
modernaus žanro amerikiečių 
autorių skambias melodijas. 
Tai akivaizdus įrodymas, kad 
šiems dainininkams atlikti 
giesmes, liaudies dainas, ope
rų ar operečių ištraukas, nuo
taikingus duetus bei „Rock 'n 
Roll" kūrinius nesudaro ypa
tingų sunkumų. 

300 klausytojų Dievo Moti
nos parapijos auditorijoje 
"Harmoniją" sekė su pasigėrė
jimu, dideliu dėmesiu ir dėkin
gumu, kurį reiškė stipriu ir il
gai besitęsiančiu plojimu. 
Reikia stebėtis, kad kvarteto 
steigėjas Viktoras Ralys ne tik 

vadovauja "Harmonijai", bet 
yra ir Apreiškimo lietuvių pa
rapijos vargonininkas, „Per
kūno" vyrų choros dirigentas, 
parapijos chorvedys ir akty
viai dalyvauja N.Y. lietuviško
je muzikinėje veikloje, atranda 
laiko muzikinėms gastrolėms. 

Šiam gražiam dainos viene
tui linkėtina dar ilgai džiugin
ti lietuvių ir kitataučių audito
rijas. Po koncerto įvykusiose 
vaišėse buvo atšvęstas ir Ast
ros Vilijos gimtadienis, sugie-
dant jai "Ilgiausių metų". 

P a m a l d a s , akademija , 
minėj imas 

Gegužės 13 d., sekmadienį, 
ateitininkai, nuo jaunučių iki 
sendraugių, su vėliavomis 
dalyvavo pamaldose Dievo Mo
tinos N.P. šventovėje. Šv. Mi
šias liakė ir pamokslą pasakė 
ateitininkų dvasios vadas Cle-
lande kun. G. Kijauskas, S.J. 

Po pamaldų parapijos salėje 
įvykusioje akademijoje, kuriai 
vadovavo Lionė Kazlauskienė, 
invokaciją sukalbėjo ir priėmė 
iš jaunųjų ateitininkų (3), 
moksleivių ateitininkų (2) ir 
dentų (5) įžodį. „Kas girdi mū
sų balsą ir kas lydi mūsų žings
nius, težino: Ateitis turi būti 
visa su tavimi, nes be tavęs nė
ra ateities, mūsų Kristau, mū
sų Broli, mūsų Valdove" — 
skambėjo šių pasiryžėlių bal
sai, tarti iškilmingame Credo 
pareiškime. 

Įžodį davusius sveikino dva
sios vadas, jaunučių vadovė Al
dona Zorskienė, Andrius Kaz
lauskas ir Paulius Staniškis. 

Dr. Romualdo Kriaučiūno, 
Dainavos jaunimo stovyklos 
tarybos pirmininko, paskaitą 
perskaitė Dalia Staniškienė. 
Lengvu stiliumi, bet gilia min
timi paruošta paskaita buvo vi
sų — senų ir jaunų gyvai seka- i 
ma. 

Po trumpos oficialiosios da- Į 
lies, jaunučiai ateitininkai, I 
moksleiviai ir studentai suvai
dino „Eglę žalčių karalienę". 
Per 30 jaunučių, minint Moti
nos dieną, motinos garbei atli
ko montažą, po kurio visi daly
viai, išbėgę į salę, ten esančias 
savo motinas apdovanojo gėlė
mis. 

Ateitininkų a Clevelande yra 
gyva ir pajėgi organizacija. 
Daug jos narių yra įsijungę į 
įvairius parapijų, kultūros, 
politikos bei švietimo darbus. 
Per 45 metus Clevelando atei
tininkai buvo ir tebėra viena iš 
tų organizacijų, kuri neatsisa
ko prisiimti pareigų Lietuvos 
laisvės ir lietuvybės — krikš
čionybės išlaikymo pastan
gose. V. Rociūnas 

INGRIDA NASVYTYTĖ 
„DAINUOJANČIU 
A N G E L Ų " T A R P E 

Gegužės 13 d. Clevelando mu
zikos salėje „Dainuojančių an

gelų" — dainos ir muzikos an- ansambly, visada su pasidi 
samblis minėjo savo 20 metų džiavimu pabrėždavo savo lie 
darbo sukaktį. Šis talentingų, tuviškąją kilmę, 
muzikalių ir drausmingų jau- Ingrida Nasvytytė šiemet 
nuolių vienetas, turįs, gražią baigia Magnificat kat. mokyk 
reputaciją plačiuose amerikie- ^ , yra baigusi Šv. Kazimiero 
čių sluoksniuose, yra apjungęs l i t . mokyklą, pr iklausc 
255 (nuo 6 iki 16 metų), įvairių 
religijų ir tautinių grupių moks 
leivius. Vadovauja įkūrėias-
direktorius W.C. Boehm. „The 

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

Singing Angels" su koncertais 
yra aplankęs Angliją, Austri 
ją, Japoniją, Taivaną, Vokieti 
ją, Rumuniną, Kiniją, Izraelį 
Italiją, Vatikaną, Rumuniją 
koncertavęs didžiuosiuose JAV 
miestuose. Daug kartų davęs 
koncertus televizijoje, įvairiuo 

„Grandinėlei" ir „Neringos' Mūrinis — 6 kamb. 3 miegami ir val-
tuntui. Rudenį pradeda studi gomasis. Naujas pečius. Naujas sto
j a s John Carroll universitete gas. įrengtas sausas rūsys. Namas 

pasirinkdama politinių ir §eras- p r i e 71"os i r Washtenaw. 

R E A L E S T A T E 

komunikacijos mokslų sritis, 
dalyvauja ir LB Ohio apygar 
dos birželio 2 d. ruošiamame 
Abiturientų baliuje Lietuviv 
namuose, kur su kitais 24 gim 
nazijas baigusiais lietuviais 
bus pristatyta visuomenei. 

V.R 
se šventovėse, senelių prie 
glaudose, ligoninėse, išleidęs > < > ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
plokštelių, koncertavęs Bal 
tuose Rūmuose ir t.t. 

Šiame iškiliame ansambly 
tiktai viena Ingrida Nasvyty 
tė, Vytauto ir Militos duktė 
atstovauja lietuviams. IngricU 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
išdainavo jau septynerius me 2346 W. 69 St., tel. 776-1486 
tus ir gimnazijos baigimo pro ^ o o ^ ^ ^ o o o o o o o o o o o o o o c 
ga, už pavyzdingą ir kūrybin — 
gą darbą ansambly, buve rtHniiuiiiiinuuiiuuiiiiHiinumiHHiiiu 

BROKfRIS P. 2UMBAK1S 
TeL — 778-6916 

iiiimiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiimiiiimmii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymu 

Namų pirkimas — Pardavimu 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimu 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

3529 S. Kedzie Ave.—778-2233 
aiiiiiiiiiniiiiiiuiuuuuii 

PALOS HEIGHTS 
Savininkas parduoda Navajo Hills, 8 
kamb. "ranch" namą. 3 miegami, 2 ^ 
vonios. Naujai atremontuota virtuvė, 
nauji reikmenys: šaldytuvas, pečius, 
indams plaut maš. ir kt. Nauji kili
mai, užuolaidos. $129,900. Kreiptis 
į Mr. Lucas, teL 597-2255. 

Beverly Shores, Indianoje, parduoda
mas mūr. 2-jų šeimų namas (naujas). 
Pusė akro sklypas. 2 garažai. Netoli 
ežero. Kaina 88,500 dol. Skambint— 
219—879-0151. 

apdovanota pinigine premija 
kuri buvo įteikta sukaktuvinic 
koncerto metu. Nasvytytė, bū 
dama tokio mišraus jaunime 

LIGONIO KAMBARIO 
ĮRENGIMAI 

Ligoninės lovos. Vežiojamos kėdės. 
Deguonio terapijos įrengimai. 

Pagalbiniai reikmenys vonios kamb. 
Portatyvūs tualetai. 

Virš 999 ligoninės daiktų 
pirktis ar išsinuomoti 

Medicare patvirtinti išnuomavimui. 
Pristatymas į namus - visame mieste. 

Priimame Visa & Mastercards 
2 4 va i . t e l . ( 312)771-2000 
A A M E D M E D I C A L 

AAMED GENIE 

ADVOKATŲ DRAUGIJA 

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

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Savininkas parduoda gražų 4 kamb. 
"expandable" namą. Rūsys, garažas. 
Arti mokyklų, šv. Turibius parapi
joje, pietvakariuose, 59-tos ir Pulas-
ki apyl. Virš 50,000 dol. Skambinti 
852-1175 arba 767-7253. 

IŠNUOMOJAMA KIRPYKLA 
SU BUTU. 

Kreiptis telef. — 376-6139 

ChicagO, IL 60629. TeL 778-8000 IŠNUOM. 5 kamb. butas, 2 miegami. 
Darbo valandos: Naujai dekoruotas. Tik suaugusiems. 

„ _ . ., . „ , 71-os ir Mozart apyl. Skambint po Nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro. ^ . . . V} . . r 
. . . . , ___ 4-cs vai. popiet angliškai) telef — 

šeštadieniais pagal susitarimą. 585-6481 
iHiiiiiimiiiiinniuiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiii ' 

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

' . « - . 
& 

F A S H I O N C A R F E T S 
K T T T M A I niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirninniiiiiiiH 

N A M Ų A P S I T V A R K Y M E Lietuvių prekyba 
' 3304 W. 63 St. — TeL 778-9064 

Ąillllllllllllllllllllllllllllllliiilllllllllllllllllllllllllllllillllillllllllllllllllllililllllllillliii: 

I P R A N E Š I M A S I 

RuošiatSs Jca. perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. RūpinatSs ? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
či §a, skambinant po 6-os vai. vakaro: 

Telef. — 476-3950 
miiiimmiiiiiiiiimimiimimimimmm 

S Chicagos Lietuvių Tarybos baisiųjų birželio 5 
S t r ė m i m ų minėj imas įvyks šia tvarka: = 
s Sekmadienį , b i ržel io 10 d., 10:15 v. vėliavų | 
5 pakėlimas Marquette Parko parap. aikštėje. E 
5 10:30 v. pamaldos Š. M. Marijos Gimimo par . | 
S bažnyčioje . Pamaldas atlieka kleb. kun. A. Zakaraus- s 
S kas. Gieda par. choras, dir. A. Linas, vargonais groja | 
5 A. Eitutytė. = 
E 10 v. pamaldos Liet . Liut. Tėviškės, Liet. £ 
5 E v a n g . Refor. i r 11 v . Sionų Liet. Evang. Liut. | 
S bažnyč iose . 5 
= Tuojau po pamaldų parap. salėje akademija. | 
E Kalbės Gen. Kon. J . Daužvardienė ir tremtinė Stefani- 2 
E j a Rūk ienė . Meninę dalį išpild s dr. J. Briedis. i 
E Lietuvių visuomenė ir organizacijos kviečiamos ; 
E gausiai dalyvauti. Organizacijos vėliavų pakėlime ir š 
» pamaldose dalyvauja su savo vėliavomis. į 

= Chicagos Lietuvių Taryba : 

^iiiiHiMiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimimiiiiniiiiiiiiimiMimiimiiiimiiiiiiimi; 

Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2501 W. 69 St., Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
TeL 925-2737 

Vytautas Valantinas 

>CM>C-0<><>CK>OOC>0<>00<>0<>0<>0000<>< 

MASTER PLUMBING 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
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 

Atdari apžiūrėjimui sekmadieni 
nuo 1 iki 4 vai. popiet 

6113 S. Archer Avenue — Vieno ir 
dviejų miegamų "condos". Centr. oro 
vėsinimas. Kilimai. 2 blokai iki Jewel 
krautuvės. Daug priedų. 12% palū
kanos, su mažu įmokėjimu. Skubėkit. 

5187 S. ARCHER AVENUE 
Archer Pasididžiavimas 

12% už nustatytą paskolą Naujas 3 
butų mūr. namas.. Po 3 miegamus ir 
iy2 vonios 1-me ir 2-me aukšte, ir dai
lus 2-jų miegamų kamb. "garden" bu
tas apačioje. 3 gazo boileriai. Aukštos 
nuomos. Tik keletą žingsnių iki au
tobuso. Arti Jewel ir Dominick krau
tuvių ir banko. Priedai. Skubėkite. 

6740 W. 63 St — Naujas 3-jų butu, 
po 3 mieg. \l/2 vonios. 

3827 W. 61 Street — 1% aukšto. 5 
kamb. apačioj, 3-jų kamb. butas 
viršuj. Modern. virtuvės, spintelės. 
Pilnas rūsys. Naujas stogas. Ther-
mopane langai. Garažas su automat. 
atidaromom durim. Turite pamaty
ti. Paskubėkite. 

5604 S. Pulasld — Naujas 2-jų butų 
po 3 miegamus, 1 V2 vonios. Krautu
vės patalpa tinka grožio salionui, 
dovanų prekybai ».rba "income tax" 
patarnavimui. Atskiri šildymai. 33 p. 
sklypas. Reikmenys. Aukštos nuo
mos. 2ema kaina. Skubėkite. 
3818 W. 63rd Place — 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. 

No. 864. S3-CIA IR NEWLAND 
2-jų butų, 2 ir 3 miegami. "Custom" 
spintelės. 2 židiniai. 2 maš. garažas. 
60 p. sklypas. ] blokas iki Archer 
Ave autobuso. Skubėkite, 

NO. 900. 57-TA IR KENNETH. 
5 miegamų mūrinis. 29 m. senumo. 

KARDINOLAS P A S 
LIETUVIUS 

Gegužės 13 d. pirmą kartą 
Lietuvių bažnyčią Londone 
aplankė kard inolas G.B 
Hume, VVestminsterio arki
vyskupas. Ta proga atvyko ir 
vysk. A. Deksnys, Vakarų Eu
ropos lietuvių vyskupas, lan
kyti D. Britanijos lietuvių. 
Abu koncelebravo šv. Mišias, 
kurių metu buvo suteiktas 
Sutvirtinimo sakramentas. 
Pamaldų metu giedojo Londo
no lietuvių bažnytinis choras, 
j kurį įsijungė ir Nottinghamo 
„Gintaro" choristų grupė su 
soliste Vida Gaspariene. Pir
muosius du Mišių skaitinius 
perskaitė aktorė Živilė Šleky-
tė-Roche. Bažnyčia buvo pil
nutėlė žmonių. Pamaldose 
dalyvavo ir viešnia iš Chica
gos — J. Danilevičienė. 
Bažnyčios rektorius yra kun. 
J. Sakevičius. MIC. Kardino
las buvo labai patenkintas, 
pasigrožėjo bažnyčia, drau
giškai sveikinosi su dalyviais. 
Išeidamas iš bažnyčios, susto
jo prie a.a. kun. Juozo Montvi
los atminimo lentos, nes jis 
nuskendo su Titaniko laivu 
1912 m. balandžio 15 d., išvy
kęs iš šios bažnyčios po jos pa
šventinimo kovo 10 d. 

J.&J. P H A R M A C Y 
2557 W. Lithuanian Plaza Court 

Tel. _ 776-4363 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 

Vaistai, vitaminai, importuoti kvepalai, gy- priimam MASTER CHARGE ir VISA 
domos žolės ir kt. Važiuojamos kėdės, re-
ment^i ir kt. pirkti ar nuomoti. 

Nemokamai supakuojame dovanas. 
Pristatymas nemokamai 

David Bialka, R-Fh. 

TeL — WA 5-8063 

Kard. B.G. Hume, Westminsterio arkivyskupas I/ondone, lan
kosi lietuvių Šv. Kazimiero par. bažnyčioje ir teikė Sutvirtini
mo sakramentą. Iš kairės: kard. Hume ir vysk. A. Deksnys. 

PASSBOOK 
SAVINGS » • • • 
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AT OUI 10W RATB 

Mutual Federal 
Savinas andloan[2 

2212 WEST CERMAK • ~>AD CHICAGO. ILL. 60608 

Peter Kazanauskas. Pres. Tel.: 847-7747 

I RDURSt N o n . 1 M . r r l . 9 - 4 Thur.VS S « t . * - l 

SERVING CHICAGOLANDSINCE 1905 

>^^^<><><><><><><>O<><>OO<X>O<K>< ; Įrengtas rūsys. Naujesnis 2 maS. ga-
ražas. Centrinis oro vėsinimas. Pa
skubėkite. Skambinkite. 

No. 873. 63-CIA IR PULASKI 
6 kamb. mūrinis. 3 dideli miegami, 
{rengtas rūsys. 50 p. sklypas. 2 maš. 
garažas. Priedai. Skambinkite dabar. 
No. 876. 2-JŲ BUTŲ. 61 IR KOUN 
Tik 6 metų senumo. Visas mūras 
"face brick". Po 3 miegamus. Kara
liško dydžio virtuvė su med. spinte
lėm. Dalinai įrengtas rūsys. Svenč. 
Marijos parap. Skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI ? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

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

SIUNTINIAI I LIETUVĄ raRiEN FAMILY REALTY 
ir kitus kraštus ^el. 434-7100 

VEDAS, 1059 Archer Avenue 
Chicago, IL 60632. Tel. 927-5980 

>OOOCHXKX>OOOOOOOOOOOOOOOOt/ 

10 — 20 — 30 c.t pigiau mokėsiu u* 
apdrauda nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

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

82081/$ w. 95th Street 
>*ooooooooooooooooooooooo<x 

V A L O M E 
KILIMUS IR BAIDUS 

Plauname Ir vaškuojame 
vitų rūšių grindis 
B U B N Y S 

TeL — RE 7-5168 

A. V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 

62-os ir Frandseo. Modernus 6 
kamb., 3-jų miegamų mūro namai, 
įrengtas rūsys. Vertas dėmesio. 

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

44-os ir Arteslan. 2-jų butų po 3 
miegamus. 52.500 dol. 

2822 W. 67 Street. Grožio salionai 
ir 3 butai. Geram stovy. Tik 69,000 
dol. 

Sununlt, III. 4 butų mūr. namas. Pui
kiai išlaikytas. 89,900 dol. 

Lemoot, 01. Puikus investavimui. 4 
butai po 2 miegamus. 109,000 dol. 

Skambinkit Budraičiui. 

BUDRAITIS REALTY 
6600 South Pubaki Road 

TeL 767-0600 

-^vSUi.-* * • - * *$ HMM 
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Kiek daug ligonių kamba
rių juose gulintiems kenčian
tiems ir jų artumoje esan
tiems galėtų pasidaryti tylios 
ir šventos palaimos šaltiniais, 
jei kančios ištiktieji ir skaus
mu pažymėtieji veržtųsi į tą 

išganingą žinojimą, kad 
pasaulyje yra idealas ne tik 
nore kurti, bet ir pasiryžime 
kentėti. Išmokimas kentėti 
žmogų subrandina ir padaro jį 
ramsčiu kitiems. 

Klug 

DRAUGAS, penktadienis, 1984 m. birželio mėn. 1 d. 

Aušrinėlė, Vinco Krėvės lituanistinės mokyk
los tautinių šokių grupė Philadelphijoj, Pa. Pir
moje eilėje: Darius Radžius, ir Alexis Washofsky; 
antroje eilėje: Verutė Van Sant ir Gintaras Šni
pas; trečioje eilėje: Tomas Dainora, Sigutė Šni-

, ė, Audrė Mironaitė, Monika Van Sant ir Li
nas Surdėnas; ketvirtoje eilėje: mokytoja Aušra 
Bagdonavičius, Dalia Mironaitė, Juozas Sušins-
kas, Kristina Balten — padėjėja, Dana Surdėnas 

Nuotr. A. Bagdonavičiūtės 

„AUŠRINĖLĖ" JAUNUTĖ, 
BET DARBŠTI 

Septintoji laisvojo pasaulio, 
lietuvių tautinių šokių šventė 
jau čia pat. Netrukus CLe-
velandas taps lietuvišku mies
tu. Aną dieną paskambino 
Tautinių šokių šventei ruošti 
komiteto pirmininkas dr. An
tanas Butkus. T r u m p a m e 
pokalbyje jaučiau jo didelį 
nerimą: laukiame daug, daug 
gražiausio jaunimo. Jis ats
kleis lietuvių išeivijai ir ki
tataučiams mūsų gražiosios 
kultūros brangiausias verty-
besis— tautinį šokį. Nesirūpi
nu 'tautinių šokių vienetais. 
Gėriuosi vadovų, vadovių iš
tverme, gėriuosi mūsų jauni
mo entuziazmu. Jie — šventės 
pagrindas. 

Tačiau daug rūpesčio kelia 
žiūrovai. Juk koliziejus talpi
na 17,000 žmonių. Mums jų la
bai reikia. Reikia ir lėšų. Juk 
be jų nejuda didysis šventės 
vežimas, nejuda šokių viene
tai iš tolimųjų vietų ir kitų 
kraštų. Skrendu Chicagon. 
Ten didelės viltys. Žada paju
dėti dar stipriau Lietuvių 
Bendruomenės padaliniai. Tai 
būtų didelė talka, o kad taip 
stambiau pinigais paremtų 
šventę, tapdamos mecenatais 
mūsų organizacijos. Koks bū
tų džiaugsmas. 

Maždaug tokiais rūpesčiais 
dalinosi pirmininkas tokio 
milžiniško renginio, kurio sėk
mė ar nesėkmė rengėjų at
sakomybėje. 

Tais rūpesčiais nesiskun
džia tautinių šokių vienetų 
vadovai, grupės. Šokėjai en
tuziastingai, be nuovargio ir 
su gera nuotaika baigia gerai 
išmokti šokius. Šoka studen
tai, jauniai, mažieji ir vetera
nai. 

laiškučiu iš Philadelphijos 
ateina Aušra K. Bagdonavi
čius, „Aušrinėlės" grupės 
vadovė. Apie savo grupę rašo 
angliškai ir savo, savo pava
duotojos ir šokėjų pavardes ra
šo angliškai. Tad nežinau, ar 
Aušra Bagdonavičius yra pa
nelė ar ponia. Tik mergaičių 
vardus tegaliu atskirti iš var
dų. Bet tai maža bėda. Visus 
vadinsime, kaip grupės vado
vė rašo. 

Nuotraukoje nedidelis būre
lis — 12 šokėjų ir dvi vadovės. 
Visi tokie gražūs, maloniai 
besišypsą, tarp 10-14 metų am
žiaus. Net miela džiaugtis 
„Aušrinėlė". O ji dar tokia jau
nutė — vos ketverių metų. J i 
įsisteigė 1980 m. rugsėjo mėn. 
Vinco Krėvės vardo lituanisti
nėje mokykloje. Nuo pat įsis-
teigimo grupei vadovauja Auš
ra K. Bagdonavičius, o jos 
padėjėja Dana Surdėnas. 

„Aušrinėlė" darbšti. Kad ir 
jaunutė, ji suskubo paruošti 
Tautinių šokių šventės reper
tuarą ir dalyvaus šventėje. O 
per savo gyvavimo* laiką ji 

J U R G I S J A N U Š A I T I S 

atlikdavo programas nepri
klausomybės švenčių minėji
muose, mokyklos renginiuose. 
Dalyvavo rytinio pakraščio 
lietuvių tautinių šokių šventė
je Hartforde 1981 metais, atli
ko programą Penn's Landing 
Philadelphijos 300 metų įsikū
rimo sukaktį minint, šauniai 
pasirodė televizijoje, vaikų 
programoje — Captain Noah 
and His Magical Ark — 1981 
m. lapkričio mėn. 

Šioje tautinių šokių šventė
je jaunieji šoks su Washing-
tono jaunaisiais šokėjais. 
„Aušrinėlė" dalyvavo Phila-
delphijoje veteranų „Vakari
nės" tautinių šokių grupės 
drauge su dviem Baltimorės 
šokėjų grupėmis suruoštame 
prieš Tautinių šokių šventę 
festivalyje. 

v 

Aušra Bagdonavičius 
g a i č i u , v a d o v a u d a m i 
„Vakarinės" grupei. 

Grupės „Aušrinėlės" įsikū
rimo metu Vinco Krėvės litua
nistinei mokyklai vadovavo 
Jūra Viesulienė, o šiuo metu 
mokyklos vedėju yra Gabrie-

Šios grupės vadovė Aušra liūs Mironas. „Aušrinėlė" yra 
Bagdonavičius yra šokusi nedidelė grupė, bet savoje ko-
„Aušrinės" tautinių šokių gru- lonijoje atlieka gražų, naudin-
pėje Philadelphijoje, dalyvavo gą darbą. Tas jaunimas auga 
trijuose tautinių šokių semi- ir lietuviškoje aplinkoje. „Auš-
naruose Dainavoje ir šiuo me- rinėlei" gero vėjo važiuojant į 
tu dirba drauge su Kaziu Raz- Clevelandą. 

MŪSŲ KOLONIJOS 

Worce8ter, Mass. 
REMIA LITUANISTINĘ 

MOKYKLĄ 

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komitetas, mokytoja ir mo
kiniai nuoš i rdž ia i dėkoja 
Lietuvių Labdaros draugijos 
pirm. K. Adomavičiui ir visai 
šios draugijos vadovybei už 
per eilę metų nenuilstamai tei- gėlėmis. Svečiai nesigailėjo 
kiamą finansinę paramą litu- aplodismentų ir išprašė dar 
anistinei mokyklai. Be tos vieną dainą. Pranešėju buvo 
paramos Worcesterio Litu- choristas R. Jakubauskas, 
anistinę mokyklą būtų ištikusi Vyrų choro atlikta programa 

sveikino kuopos kult. reikalų 
vedėjas E. Meilus, Sr. Toli
mesnei programai vadovavo 
E. Meilus, Jr. Visų dalyvių 

entuziastingai buvo sutiktas 
choro dirigentas muz. Z. 
Snarskis ir akompaniatorė O. 
Keršytė. Choras gražiai pa
dainavo septynių patriotinių 
dainų pynę. Akompaniatorę 
O. Keršytę kuopos sekretorė 
apdovanojo rožių puokšte. Di
rigentas ir choristai jau į salę 
įžygiavo sesių šaulių papuošti 

finansinė katastrofa. 

SAULIŲ ŠOKIŲ 
VAKARUI P R A Ė J U S 

Gegužės 19 d. Lietuvių klu
be įvyko Dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopos pavasarinis 
šokių vakaras. Praėjo gana 
įspūdingai. Svečių buvo net iš 
Bostono, Brocktono, Lovelio. 
Tarpe jų ir Trakų šaulių rink
tinės pirm. V. Bajerčius, Jono 
Vanagaičio šaulių kuopos 
pirm. St. Augonis, Martyno 
Jankaus — inž. J. Stašaitis. 
Kai kurių vietinių lietuviškų 
organizacijų pirmininkai, Šv. 
Kazimiero parapijos kleb. kun. 
A. Miciūnas, MIC. Viešnia iš 
Omaha, Nebraskos, p. Gai-
delienė, kuri tuo laiku svečia
vosi pas dukterį Teresę ir 
žentą Eduardą bei jo tėvus E. 
ir B. Meilus. 

Svečius trumpu žodžiu pa-

JL A. 
VERONĖ A D O M O N I E N Ė 

Gyveno Cape Cod, Massachusetts. 
Mirė 1984 m. gegužės 26 d., sulaukus 98 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 35 metus. 
Palaidota gegužės 28 d. iš Our Lady of Assumption 

bažnyčios Beechwood kapinėse, Centerville, Mass. 
Pasiliko dideliame nuliūdime: sūnus Jonas, marti 

Aldona, duktė Severiną ir žentas Antanas Kriščiūnai ir 
anūkais Algimantas su šeima. 

suteikė šiam vakarui gražų 
kultūrinį atspalvį. 

Salėje prie sienos buvo sta
las su lietuviškomis kny
gomis. Tai nuopelnas pla
t in to jo A. Šedu ik io iš 
Brocktono. 

Sesės šaulės visus svečius 
pavaišino vakariene. Invoka-
ciją sukalbėjo kleb. kun. A. Mi
ciūnas, MIC. Pasivaišinus 
buvo dovanų paskirstymas ir 
šokiai. 

SAULIAI REMIA 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

ŠVENTĘ 

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa ne tik organizuoja auto
busą į Tautinių šokių šventę 
Clevelande. bet suteikė auką 
šventės rengimo komitetui, o 
kuopos vicepirm. K. Cėsna 
labai rūpestingai platino šokių 
šventės rengimo komiteto 
bilietų knygeles. 

J . M. 

A. f A. MOTINAI mirus, 
mielam DIETERIUI MAUERSBURGER, jo žmo-

JTJDITAI ir vaikams TJSAI ir MARKUI nai 
mūsų nuoširdi užuojauta. 

LIDIJA IR ALGIS LIEPINAIČIAI 
JANINA PODERIENĖ 
LEOKADIJA PUODŽIŪNIENĖ 
ZINA IR ALGIS SIMKEVIČIAI 
KĘSTUTIS VALAVIČIUS 
KATRYTĖ IR KAZIMIERAS VALIAI 

A. + A. 
DR. BRUNO A, BEINORIUI 

m i r u s , 
Jo žmonai ALDONAI, dukrai IRENAI ir vi
siems velionio GIMINĖMS nuoširdžią užuojautą 
reiškia 

LIETUVIŲ OPERA 

A. + A. JUOZUI BAGDANSKIUI 
m i r u s , 

velionio klasės draugai žmonai BIRUTEI ir ŠEIMAI 
reiškia nuoširdžiausią užuojautą. 

M. PAUPERIENĖ 
E. TAMOŠAITIENĖ 
P. SLYTERIS 
P. ir J. KINDERIAI 

A. + A. 
Z I G M A S B A Z A R A S 

Gyveno Hot Springs, Arkansas, anksčiau gyveno Chicago, 
Illinois. 

Mirė gegužės 30 d, 1964 m., 8 vai. ryto, sulaukęs 76 metus 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 metų. 
•Laidojamas Chicagoje šeštadienį, birželio 2-rą dieną, po ge

dulingų apeigų Lietuvių kapinėse, 11:30 vai. ryto. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: draugus ir pažįstamus dalyvauti 

šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę lieka: Marti Beverly Bazaras, anūkai Valerie ir Ken-

oeth. 
Laidotuvių direktorius Tohle — Telefonas 685-4400. 

Mūsų mielai kolegei 
A. f A. 

Pranciškai Plechaviciūtei-Balandienei 
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą sūnums MIN
DAUGUI ir GEDIMINUI, seseriai ELENAI LEGEC-
KIENEI ir visiems ARTIMIESIEMS. 

Tūinois valstijoje gyvenančios 
,J?ūiae Samogitiae" korporantės. 

A. + A. 
VERONIKAI ADOMONIENEI 

mirus, sūnui Jonui, dukrai Sevutei su šei
momis ir giminėms nuoširdžia užuojauta 
reiškia ir kartu liūdi 

FAUSTINA ir MEČYS MACKEVIČIAI 
MARIJA ir PETRAS STAKĖS 

Mylimai motinai 

A. f A. 
MAGDALENAI LUKAŠEVIČIENEI 

mirus, Čiurlionio Galerijos Valdybos pirmininką VIN
CĄ LUKĄ ir ŠEIMĄ, nuoširdžiai užjaučiame. 

ČIURLIONIO GALERIJA 

A. f A. 
J U O Z A S B A G D A N S K I S 
Gyv. Lake Geneva, Wisc, ankr.ciau gyv. East Chicago, Ind. 
Mirė 19&4 m. gegužės mėn. 29 d., sulaukęs 74 m. amžiaus 
Gimė Lietuvoje. Naujasodžiu km., Jurbarko apylinkėje. 
Amerikoje išgyveno 35 metus. 
Pasiliko nuliūdę: žmona Birute, duktė Ramunė Mikailienė su 

vyru Juozu, vaikaičiai Pauliukas ir Andriukas, sūnus Alvydas su 
žmona Diana, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Lietuvių Bendruomenei. 
Karių veteranų sąjungai RAMOVE, 
Lietuvių Fondui, 
Amerikos lietuvių tautinei sąjungai, 
Meškeriotojų klubui. 
Kūnas bus pašarvotas ketvirtad. ir penktad. (V.31 ir VI. 1) nuo 

4 iki 9 vai. vakaro Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St., 
Chicagoje. 

Atsisveikinimas penktadienį (VI. 1) 7 vai. vakaro. 
Laidotuvės jvyks šeštadienį 9 vai. ryto. Iš koplyčios kūnas 

bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos. Po pamaldų kūnas bus nulydėtas į 
Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus laido
tuvėse dalyvauti. 

Liūdesy lieka: 2MONA, DUKTĖ, SCNCS VAIKAIČIAI. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus — Tei. 476-2345. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DA1M1D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonai • YArds 7-174 1 -2 

P E T K U S 
M AKŲ 11 I H FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 
2533 VVest 71 St., Chicago — 476-2345 
1410 So. 50th Av., Cicero — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

Laidotuvių direktoriai 
2424 VVest 69th Street — Tei. RE 7-1213 
11028 Southvvest Hwy., Palos Hills, Illinois 

Tei. — 974-4410 

v 
\ 



6 DRAUGAS, penktadienis, 1984 m. birželio mėn. 1 d 

x P r a n a s Pranckevičius 
ragina jaunimą greičiau ir 
gausiau užsiregistruoti į prieš
šventinę stovyklą, kuri įvyks 
birž. 24-29 d. Dainavoje. Sto
vyklai planuojama neeilinio 
įdomumo užsiėmimai. Regist
ruotis (kuo skubiau!) Ryšių 
centre, 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, I L. 60636. 

x Sekminės Ateitininkų 
namuose Lemonte birželio 10 
d. — 11 v. r. šv. Mišios. Po jų 
šventės dalyviai turės progą 
gauti šiltus pietus. Juos pra
šoma rezervuoti skambinant 
Mildai 246-5390 arba Marytei 
737-1258. Šventės dalyviai 
taip pat raginami atsivežti su
lankstomas kėdes, kurias pa
sidėję pavėsy galės sėdėti ir 
šnekučiuotis, besidžiaugiant 
gražia pavasario gamta. 

xKun. A. Lipniūno moks
leivių a te i t in inkų kuopos 
tradicinė šventė bus birželio 2 
d., šeštadienį, 6 vai. vak. Šven
tė prasidės Mišiomis Jėzuitų 
koplyčioje, po to akademinė 
dalis Jaunimo centro mažojo
je salėje. Moksleiviai, tėvai ir 
jų draugai kviečiami šioje 
šventėje dalyvauti. 

x Maj. J o n o Tapulionio 
pranešimas apie Lietuvos ka
riuomenės kultūrinę veiklą, 
dipl.teis. Prano Šulo žodis pen
sininkams apie dokumentų 
tvarkymą. Sveikatos reikalai 
ir kultūrinė programa Sody
bos pažmonyje šį sekmadienį 
nuo 2 v. p. p. Užkandis. Visi 
laukiami. 

x J u o z a s Mackevičius, il
gametis Balfo direktorius, Bal-
fo sandėlio vedėjas ir Marquette 
Parį. i 5 skyriaus pirmininkas, 
gegužės 13 d. savo šeimos, gimi
nių ir draugų buvo pagerbtas 
Ramunės restorane pietų metu 

'86-rių metų sukakties proga. 

x Švėkšniškių draugi jos 
nariai ir jų bičiuliai kviečiami 
atvykti į Lietuvių Istorijos 
draugijos rengiamą gegužinę 
birželio 6 dieną prof. dr. Jono 
Račkausko rezidencijoje Be-
verly Shores, Ind. 

x J u o z a s Plačas skaitys 
šios vasaros Mokytojų ir jau
nimo studijų savaitėje paskai
tą tema „Mokinių aktyvumas 
lituanistinėse pamokose". Stu
dijų savaitė bus Dainavoje 
nuo liepos 29 ligi rugpiūčio 5 
d. 

x Lietuvių dai l ininkų 
d a r b a i , kuriuos globoja Čiur
lionio galerija, yra paskolinti 
North Indiana Art Assoc. mu
ziejui. Šis muziejus apsiėmė 
surengti lietuviško meno pa
rodą, kurioje dalyvauja arti 70 
lietuvių dailininkų su savo 
skulptūromis, audiniais, gra
fikos ir tapybos darbais. Paro
da atidaroma birželio 3 d. nuo 
2 iki 4 vai. p. p. ir tęsis iki lie
pos 26 d. Lankymas pirmadie
niais — penktadieniais nuo 9 
iki 5 vai., šeštadieniais nuo 10 
iki 3 vai., sekmadieniais nuo 2 
iki 4 vai. p. p. Muziejaus adre
sas: 8317 Calumet Ave., Muns-
ter, Ind. 

x S k a u t i n i n k ų , - k i ų 
Ramovės popietė sekmadie
nį, birželio 3 d., v. s. O. Siliū-
nienės sodelyje prasidės 2 vai. 
p. p. Popietei vadovaus rašy
toja Nijolė Užubalienė, o pro
grama rūpinsis s. Albina Ra
manauskienė. Šioje sueigoje 
dalyvaus ir nuolatiniam apsi
gyvenimui į Atlanto rajoną iš
vykstantis v. s. Antanas Sau-
laitis. 

x Visuomenininko premi
j a — 500 dol., kurios mecena
tas yra kun. Juozas Prunskis, 
buvo paskirta kun. Kazimie
rui Pūgevičiui, Religinės šal
pos ir Lietuvių informacijos 
centro vedėjui. Komisiją suda
rė dr. Juozas Meškauskas, dr. 
Petras Kisielius, adv. A. Do-
manskis, Bronius Polikaitis ir 
Grasilija Meiluvienė, kurios 
namuose gegužės 30 d. ir buvo 
jury komisijos posėdis. 

x VI. B a k ū n a s iš Los Ange
les, A. Nakas iš Detroito, R. Ke-
zys iš New Yorko ir dr. J. Stukas 
iš New Jersey įeina į spaudosko-
misiją rengiant lietuvių kon
gresą. Jį rengia Amerikos Lie
tuvių Taryba spalio 27-28 
dienomis Chicagoje. 

x Mindaugas Pleškys skai
tys paskaitą tema "Lietuva po
grindžio spaudos perspektyvo
je" šios vasaros Mokytojų ir 
jaunimo studijų savaitėje Dai
navoje. 

x „ D r a u g o " organizuotos 
ekskursijosdalyviai,gyv.Chi
cagoje ar jos apylinkėse, kurie 
1983 m. aplankėŠv. 2emę, Egip
tą ir Graikiją, gegužės 29 d. buvo 
susirinkę Marijonų svetainėn 
pasidalint įspūdžiais, prisi
mint matytus vaizdus. Kun. 
Jonas Duoba parodė daugiau 
kaip 700 spalvotų skaidrių. Visi 
buvo patenkinti, nes vėl atnau
jino savo prisiminimus. Daly
vavo arti 30 asmenų. Po to visi 
buvo pavaišinti kavute. 

x D r . K a u n a s p raneša , 
kad Šokių šventės lėšų telki
mas nėra terminuojamas, o 
aukos priimamos ir laukia
mos bet kuriuo laiku, prieš ir 
per pačią Šventę, netgi po jos. 
Padėkim Clevelandui. 

(pr.). 
x J a u n u č i o Puodžiūno 

Baleto studijos v a k a r a s 
įvyks birželio 2 d., šeštadienį, 
7:30 vai. vak. Jaunimo centre. 
Programoje baletai : Proko-
fieff o „Petriukas ir Vilkas", ir 
D v a r i o n o "Mažoji Sui-
ta".Kviečiame visus atsilan
k y k (pr.). 

A K A S 
Ib-iigtam*- ir taisoma \isu rūšių 
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Baigė McAuley Liberal Arts 
aukštesniąją mokyklą. Žaidė 
mokyklos teniso komandoje. 
Rima baigė Kristijono Done
laičio pradinę ir aukštesniąja 
mokyklą. J i priklauso Aušros 
Vartų tunto vyresniųjų skau
čių draugovei ir vadovauja 
Kernavės t un to Dubysos 
paukštyčių draugovei. Yra 
taip pat ateitininkė — pri
klauso moksleivių ateitininkų 
kun. A. Lipniūno kuopai ir yra 
kuopos iždininkė. Dainavo 
Cbicagos Lietuvių operos Jau
nimo chore. J au trejus metus 
šoka „Grandies" tautinių šokių 
ansamblyje. Rudenį studijuos 
elektrinę-robotų inžineriją Illi
nois universitete Chicagoje. 

1978 m. A ir I. Kerelių rezidencijoje l2-sio6 abiturientų lai
dos išleistuvių dalyviai. Iš k.: J. Širka — direktorius, Kere-
lienė, J. Variakojis — Tėvų komiteto pirm., R. Kučienė — 
auklėtoja ir A. Kerelis. ^vota. ^ T a m u l a i c i o 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 

\ K \ U » \ - K I U . \ 

zssz 

x K. Donelaičio lituanis
tinių mokyklų mokslo metų 
užbaigimas bus šį šeštadienį, 
birželio 2 d., 10:30 vai. ryto 
Francis McKay mokyklos sa
lėje, 6901 So. Fairfield Ave. Iš
kilmių metu bus įteikti atesta
tai mokyklos XVIII laidą 
baigusiems, o pradinę mokyk
lą baigusiems bus įteikti pa
žymėjimai. Bus ir trumpa me
ninė programa. Mokinių 
tėveliai ir lietuvių visuomenė 
kviečiami dalyvauti mokyklos 
mokslo metų baigimo iškilmė
se. 

x Lietuvos Vyčių Senjo
rų kuopos svarbus susirinki
mas įvyks pirmadienį, birže
lio 4 dieną, 6 vai. vak. Vyčių 
salėje. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti. 

x Felix Mackevičius, Chi
cago, 111., mūsų nuolatinis rė
mėjas grąžino laimėjimų šak
neles per brolį Matą su 20 dol. 
auka dienraščio paramai. La
bai ačiū. 

x A. a. Antano Ben-
doraičio dvejų metų mir
ties sukaktį minint , šv. Mi
š io s už jo s i e l ą b u s 
atnašaujamos birželio 3 d., 
sekmadienį, 11:15 vai. ryto T. 
Jėzuitų koplyčioje. Šv. Mišios 
taip pat bus atnašaujamos T. 
Marijonų koplyčioje, ir T. 
P r a n c i š k o n ų v ienuo lyne 
Kennebunkport, Maine. Nuo
širdžiai prašome gimines, 
draugus ir pažįstamus prisi
minti a. a. Antaną Bendoraitį 
savo maldose. 

Liūdintys: Žmona, sūnūs, 
marčios ir anūkai. 

(pr.). 
x Albinas Kurkul is , akci

jų brokeris, dirbąs su Rod-
man & Renshaw, Inc. pa
tarnauja akcijų bonų, fondų 
bei kitų vertybių pirkime ir 
pardavime. Susidomėję skam
binkite 977-7916. 

(8k.). 

AŠTUNTOKŲ 
IŠLEISTUVĖS 

Kiekviena šeima per ilgesnį 
laiką sukuria savitas tradici
jas. Viena iš Kr. Donelaičio 
aukštesniosios mokyklos tra
dicijų yra aštuntokų išleistu
vės, kurios yra ruošiamos se
kančią dieną, užsibaigus 
mokslo metams. Atsiranda 
nuoširdžių tėvų. kurie, įvertin
dami jų atžalai suteiktus litua
nistinius žynynus, pasikviečia 
visos mokyklos mokinius, mo
kytojus, Tėvų komiteto narius 
nuoširdžiam užbaigtuvių pa
bendravimui. 1978 m. birželio 
3 d. arch. Albertas ir Irena Ke
reliai sukvietė savo puošnion 
rezidencijon 12-sios laidos abi-

x Leonas ir Elena Bal tu-
šiai , Chicago, 111., grąžino lai
mėjimų šakneles, pridėjo 16 
dol. auką, palinkėjo redakcijai 
ir administracijai sėkmės lie
tuviškos spaudos darbe ir kar
tu pasidžiaugė įsigiję „Drau
ge" 3 tomus „Lietuvos 
Bažnyčios", kurios turi istori
nės vertės, o Br. Kviklys yra 
vertas mūsų visų paramos ir 
padėkos. Ačiū už viską. 

x Aldona Stropienė, Chi
cago, 111., savo tėvų a. a. Pet
ronėlės ir Ciprijono Barkaus
kų a t m i n i m u i a t s i u n t ė 
„Draugui" 40 dol. auką, nes jie 
visuomet buvo uolūs jo skaity
tojai ir rėmėjai. Nuoširdus 
ačiū. 

turientus. Su šia laida Kr. Do
nelaičio aukštesniosios mo
kyklos šeimą paliko jų dukra 
Gintarė. Tiek oras, tiek šeimi
ninkų vaišingumas buvo ypa
tingai šiltas ir malonus. 

Laikas nubėgo, nusroveno 
lyg upės greita tėkmė. Birželio 
3 d. mokykla išleidžia 18-ją 

1 abiturientų laidą. Ir vėl DO še
šerių metų maloni šiluma, nuo
širdumas padvelkė iš A. ir I. 
Kerelių šeimos. Jauniausias jų 
sūnus, Albertas jr., yra vie
nas iš šios laidos abiturientų. 

Tikimės, kad ir šiais metais 
oras bus šiltas ir maloni nuo
taika gaubs susirinkusius. 

Reg inaKuč ienė 

CH1CAGOS LIETUVIAI 
ABITURIENTAI 1984 

METU LAIDOS 
Šie abiturientai bus prista

tyti ir pagerbti Lietuvių Mote
rų federacijos Chicagos klubo 
ruošiamame pokylyje birželio 
3 d. 

J o n a s S t r o l i a yra Teresės 
ir Fausto Strolių sūnus. Baigė 
Marist aukštesniąją mokyklą. 
Ketverius metus buvo šios mo
kyklos garbės sąrašuose. Jo
nas baigė Dariaus ir Girėno li
t u a n i s t i n ę mokyk lą ir 
Chicagos aukštesniąją litua
nistinę mokyklą. Yra skautas 
ir taip pat ateitininkas. Šoka 
Lietuvos Vyčių tautinių šokių 
grupėje. Pagrindinis jo pomė
gis — muzika. Rudenį studi
juos komunikacija Lewis uni
versitete. 

x I r e n a Šerelienė, Chica
go 111., skautų veikėja, pratęsė 
„Draugo prenumeratą ir kar
tu užprenumeravo dienraštį 
vieneriems metams dukrai Vi
tai, kuri gyvena Oak Brook 
Terr., Illinois. 

x Vacys Rociūnas, Inde-
pendence, Ohio, Joana Druk-
teinienė, Omaha, Nebr., mūsų 
artimi bendradarbiai, rėmė
jai, John Vaičiulėnas, Wor-
land, Wyoming, atsiuntė po 20 
dol. aukų ir grąžino „Draugo" 
vajaus lėšų telkimo laimėjimų 
šakneles. Labai dėkojame. 

x Dr. Antanas Razma, Jo-
liet, 111., visuomenininkas, 
Bronė Cižikaitė, K. Rimas, 
Chicago, 111., grąžino „Drau
go" vajaus lėšų telkimo laimė
jimų šakneles ir kiekvienas 
pridėjo po 20 dol. auką. Labai 
ačiū. 

x Dr. Leonas Kriaučeliū-
nas , Palos Park, 111., visuome
nininkas, dr. Justinas ir Aldo
na Kudirkai, Baltimore, Md., 
grąžino laimėjimų šakneles su 
20 dol. aukomis. Labai ačiū. . 

x Inž. Leonas i r Laima 
Bildušai, Wheaton, 111., akty
vūs Lietuvių operos nariai, at
siuntė 20 dol. auką ir grąžino 
„Draugo" vajaus lėšų telkimo 
laimėjimų šakneles. Labai 
ačiū už savos spaudos rėmi
mą. 

D a n a K a l v a i t y t ė yra Nijo
lės ir Leono Kalvaičių duktė. 
Baigė Marijos aukštesniąją 
mokyklą. Ketverius metus žai
dė mokyklos tinklinio koman
doje. Dana yra skautė Aušros 
Vartų tunte. Priklauso sporto 
klubui „Žarai" bei „Spiketts" 
tinklinio klubui. Gavo sporto 
stipendiją De Paul universite
te. Rudenį ji šiame universite
te studijuos Nursing. 

Andr ius S t a n k u s yra Vi
dos ir Kosto Stankų sūnus. 
Baigė St. Lavvrence aukštes
niąją mokyklą. Baigė Kristijo
no Donelaičio pradinę ir aukš
tesniąją mokyklą.Studijuoja 
Pedagoginiame Lituanistikos 
institute. Yra skautas. Šoka 
tautinių šokių grupėje „Vytis". 
Mėgsta slidinėti. Rudenį stu
dijuos University of Illinois at 
Chicago. 

Rima S t ropu tė yra Aldo
nos ir Vlado Stropų duktė. 

R o m a s Ki rva i t i s yra Ja-
nės ir Kęstučio Kirvaičių sū
nus. Baigė Marist aukštesnią
ją mokyklą. Jam įteiktas 
President Reagan Scholastic 
Achievement Award, pasi
žymėjo kaip Illinois State 
Scholar ir National Merit com-

mended student. Priklausė Na
tional Honor Society Science' 
klubui, Šachmatų klubui ir" 
Komputerių klubui. Dalyvavo 
mokyklos Cross Country ir 
Track komandose. Romas bai
gė Kristijono Donelaičio pra
dinę ir aukštesniąją mokyklą. 
Yra skautas. Šoka „Gran
dies" tautinių šokių grupėje. 
Savarankiškai dirba Little 
Company of Mary ligoninėje 
ir taip pat Park Lawn Home 
for the Mentally Handicap-
ped. Rudenį studijuos Marąuet-
te University of Wisconsin. 
Romas buvo priimtas vienas 
iš 15 studentų į šio universite
to Honors Medical Program ir 
gavo akademinę stipendiją 
studijuoti mediciną. 

PALTINAI„MARGUClO" 
KONCERTE 

Margučio ruoštu sol. Nelės ir 
muz. Arvydo Paltinų koncer
tu gegužės 27 d. Jaunimo 
centre buvo toks didelis susi
domėjimas, kad reikėjo prista
tyti papildomų kėdžių. Kon
certą sol. Nelė Paltinienė 
pradėjo ilgesingais žodžiais 
apie seną mūsų kraštą ir dai
na "Ar prisimeni". 

Gausiai susirinkusius pa
sveikino P. Petrutis ir pažy
mėjo, kad šiandien yra dešim
tas Patinų koncertas JAV-se. 
J i s pranešinėjo ir jų progra
mą. 

Koncertas buvo tęsiamas ro
mantiška Mūsų meilės žvaigž
dė, į meilės rytojų tave aš ve
du. Jos repertuaras lengvo, 
romantiško pobūdžio. Antra 
daina buvo Vieną kartą. So
listė nuotaiką pagilino šokiu, 
įtraukdama publiką ploti. To 
pat stiliaus buvo ir trečia dai
na, graiko kompozicija apie il
gesį. Po pertraukėlė:, solistė 
padainavo komp. Telksnio me
lodiją Žydėjimo šviesa. Dai
navo apie laumių dalinamą 
laimę, apie mėnesieną jūroje. 
Dainavo lietuviškai, nors dau
giausia tarptautinio garso 
kompozitorių kūrinius. 

Koncerte skambėjo graikų 
liaudies daina, taipgi Kapito
no tango. Į šio stiliaus dainų 
eilę įsirikiavo ir daina apie ta
keliu atėjusį bernelį. 

Solistė užmezgė šiltą ryšį su 
publika. Tai buvo išlaikyta ir 
dainoje. Sekmadienis Avinjo
ne. Solistės repertuaras buvo 
gausus. Ji dainavo kūrinius 
Mutakio, Telksnio, Garbuis-
kio, Rusevo, Skorubkos, Sie-
lickio, Kolodžrio, Orbisono ir 
kt. Palydą sudarė Arvydo Pal-
tino į juosteles įrašyta elektro
ninių vargonų muzika. Tar
pais solistė į juostelę buvo 
įdainavusi antru balsu, ir da
bar įsijungiant jai pirmuoju 
balsu, susidarė lyg duetas. 

Antroje koncerto dalyje pa
dainavo : Baltas tango, Ra
munė balta, Auksiniai metai. 
Solistė taip įgudusi dainoje įsi
jungti į juoston įrašytą muzi
ką, jog rodėsi, kad ji progra
mą atlieka dabar lydima 
vargonų. 

Programos eigą sklandžiai 
pranešinėjo P. Petrutis. Pažy
mėjo, kad Arvydas dėsto mu
ziką Vasario 16 gimnazijoj. 
Koncerte vyravo romantinės 
melodijos.Pagal dainų nuotai
ką solistė pasirodė ketvertą 
kartų persirengusi atitinkamu 
rūbu, o į pabaigą nukopusi 
nuo scenos, jungėsi prie publi
kos, sudarydama naujo artu
mo nuotaiką. 

Visas koncertas buvo pra
moginės muzikos. Skambėjo: 
Jau sužibo žvaigždė vakarinė. 
Komiškai dainavo apie Jone
lį, nusivylusį meile. 

Publikai pageidaujant, bi-
sui padainavo — žemę šildo 
saulės burtai, o mane tavieji. 

Apdovanoti gėlėmis meni
ninkai pabaigoj dar padaina
vo apie meilę, ir muzikai 
skambant, solistė išsakė sa
vo dėkingumo jausmus. 

P. Petrutis publiką pakvietė 
vaišėms kavinėn pabendrauti 
su menininkais, jiems dėkoda
mas ir kviesdamas naujam 
koncertui kitais metais. Dėko
jo ir muz. A. Paltinas. 

J . Pr . 

Iš ARU IR TOLI 

I. A. VALSTYBĖSE 

— Antropologė Liucija 
Baškauskai tė , Los Angeles, 
Ca., skaitė paskaitą Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjime, 
Latvių salėje. Paskaita apibū
dino Amerikos lietuvių pas
tangas išsaugoti savo kilmę. 
Meninėje programoje pasiro
dė: Gerald Reed (violenčelė) ir 
Catherine Gribos (pianinas), 
kurie atliko 5 modernius lietu
vių kompozitorių kūrinius, Li
lija Sniečkutė (kanklės), Zita 
Tumaitienė i ' Vancouver, B. 
C. jautriai perskaitė tris savo 
sukurtus eilėraščius; „Lietučio" 
šokėjai atliko keletą spalvin
gų šokių. Po programos sekė 
šokiai, dainos, pasišnekučia
vimas ir suneštinis lietuviš
kas maistas. 

— S v a r b u s k u l t ū r i n i s 
renginy j buvo įgyvendintas 
didžiulio Inos Bray, Elenos 
Shemetos, Marytės Zinkevi
čienės ir Irenos Blekytės dar
bo dėka. Kovo 1 d. Skandina
vų etnografiniame muziejuje 
buvo atidaryta Pabaltijo tau
tų liaudies meno paroda. Ati
darymo iškilmėse pasirodė lat
vių, estų ir lietuvių tautinių 
šokių vienetai, buvo vaišina
masi įvairiais patiekalais ir 
gėrimasi neįkainuojamų Pa
baltijo liaudies turtų puikiai 
paruoštomis ekspozicijomis. 
Paroda bus atdara iki gegužės 
mėnesio pabaigos. 

— Bronė J a m e i k i e n ė , 
dabar gyvenanti Havajuose, 
sukūrė dailius, menišku • vit
ražus Šv. Petro bažnyčiai Ho-
nolulu mieste. Vitražai pasi
žymi s p a l v i n g u m u , su 
daugeliu religinių simbolių, 
sukurti iš skaldyto stiklo. Br. 
Jameikienė eilę metų dirbo 
Honolulu meno akademijos 
muziejuje. 

— Dr . Audrius Ag l inskas 
jau keliolika metų darbuojasi 
Havajuose, būdamas narys 
greitąją pagalbą teikiančios 
gydytojų grupės, kuri dirba ke
lių ligoninių Emergency sky
riuj. Dr. A. Aglinskas turi du 
laivus ir yra didelis mėgėjas 
buriuoti Ramiajame vandeny
ne. 

— Povi las Bal t is , gyvenąs 
Havajuose, 14 metų dirbo Lee-
ward kolegijoje, kaip svetimų 
kalbų dėstytojas, o vėliau pa
kviestas vadovauti svetimų 
kalbų laboratorijai, kurią per
organizavo, paskutiniais tre
jais metais ten suorganizavo 
mokymo priemonių centrą. Pe
reitais metais išėjo į pensiją, 
bet palaiko ryšį su profeso
riais ir su studentais. 

— Sveikiname Stasį Gal-
buogį — visų gerbiamą „le
vuką", kuris gegužės mėn. 25 
d. švęs savo garbingą jubilie
jų. Tėvukas, kuris dabar gyve
na Mercer Island su dukteri
mi ir žentu Nijole ir Vidmantu 
Raišiais, gimė 1904 m. Lietu
voje Naubariškių kaime netoli 
Jurbarko. Jis visuomet links
mas, ir daug vaikšto su šei
mos šuniuku, Kudlium. Tėvu
kas aktyviai dalyvauja 
vyresnio amžiaus piliečių veik
loje; neseniai su jais lankėsi ir 
Longacres. 

— Vincas Mickus, ilgametis 
Palm Beach, Fla., lietuvių klubo 
pirmininkas, buvo pagerbtas jo 
80 metų sukakties proga. Kal
bėjo apie jį J. Daugėla iš Or-
mond Beach, o klubo vardu Ire
na Manomaitienė įteikė sukak
tuvininkui dovaną. Susirinki
mui ir pagerbimui vaišes suren
gė S. Balčiūnienė ir B. Juaė-
nienė. 

— Los Angeles Jaunimo tau
tinių šokių šventė bus Holly-
wood Palladium birželio 10 d., 
sekmadienį, 3:30 va i p. p. Da
lyvaus keli šimtai jaunimo — 
lietuvių "Spindulys" ir "Vaka
rų Vaikai", latviai ir estai 
Lietuvių jaunimas nori pasiruoš
ti tautinių šokių šventei, vyk
stančiai liepos 1 d. Clevelande. 


