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Aušra. Nr, 33(73) 
SOS! SOS! SOS! 

Kalėjimų keliuos 
V i k t o r o Pe tkaus 

gyvenimo fragmentai 

Jie augo keturi broliai ir, 
kadangi neturėjo sesučių, 
buvo pagalbininkais ūkio dar
buose ir tėvui, ir motinai. 
Tačiau vienas jų iŠ vaikystės 
bodėjosi visu tuo, kas jį ati
traukdavo nuo knygos.Paste-
bėjęs tai, jaunesnysis brolis 
jam tarė: 

— Man geriau patinka 
ūkio darbai, todėl aš ir liksiu 
su tėvu dirbti, o tu gali sau su 
knyga gyventi. 

Ir nuo dvylikos metų Vikto
rui knyga tapo neatskiriama 
jo gyvenimo dalis. Ir ji pagim
dė širdyje tokią meilę Dievui, 
Tėvynei ir žmogui, kad, atė
jus gyvenimo bandymams, be 
jokių kompromisų už savuo
sius idealus buvo pasirink
tas kančios kelias. 

Ankstyvoje jaunystėje jis 
išgirdo žodžius: „Sek mane", 
tačiau karo audros sukliudė 
tai įgyvendinti ir savo gyveni
mą susieti su Altoriaus Auka: 
dar nebaigus gimnazijos teko 
su tūkstančiais tauriausių 
lietuvių iškeliauti į Rusijos 
kalėjimus už nuoširdų darbą 
a te i t in inkų — Raseinių 
gimnazijos mokinių — tarpe. 

Kai po šešerių metų grįžęs į 
Lietuvą" eksterno teisėmis 
gavo a tes ta tą , klebonas 
pabijojo buvusiam kaliniui 
duoti tinkamą charakteristi
ką, kad galėtų įstoti į kunigų 
seminariją... 

Keli mėnesia i Vilniaus 
universiteto lietuvių kalbos ir 
l i te ra tūros fakultete d a r 
labiau suartino su knyga. Bet 
studijas nutraukė nauja kelio
nė į Rusijos kalėjimus. Šį 

13 laisvės metų: už drąsias 
kalbas didesniuose žmonių 
susibūrimuose (atlaiduose, 
laidotuvėse, paskaitų salėse) 
nuolat turi keisti darbovietes, 
tenkintis mažiau apmokamu 
darbu. Tačiau ir tada visas 
laisvalaikis skiriamas kny
gai. 

Kūrėsi Helsinkio susitari
mams remti, žmogaus teisėms 
ginti Lietuvos visuomeninė 
grupė — jis vienas veikliau
sių jos narių. Todėl 1977 m. 
vėl nauja priverstinė (jau 
trečią kartą gyvenime) kelio
nė Sibiro link. Vilniaus, 
Čistopolio, Kučino kalėjimai. 
Su knyga ir čia nesiskiria. 
Spaudai, „knygai paštu" į 
metus išleidžiama apie 600 
rub. Ir štai iš kalėjimų 
pasiekia Lietuvą tokios studi
jos: „Islamas" (150 paL), 
„Lietuvos istorijos klausi
mai", „Tomizmas ir neotomiz
mas filosofijoje ir lietuvių lite
ratūroje", atskirų knygų, 

eriodinės 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Atstovų Rūmai, svarsty
dami imigracijos įstatymą, pa
tvirtino, kad reikia bausti 
darbdavius, kurie samdo nele
galius imigrantus. Baudos 
numatytos iki 2,000 dol. už 
kiekvieną nelegalų darbinin-
ką. 

— Indijos premjerė Indira 
Gandhi paskelbė, kad sikhų 
kareivių maištai pasibaigė. J i 
pakartojo, kad sikhų šventyk
los buvo naudojamos kaip 
ginklų sandėliai ir teroristų 
slėptuvės. Vyriausybė turi 
žinių, kad sikhų nepriklauso
mos valstybės įsteigimo idėją 
rėmė, skatino tam tikros už
sienio šalys. 

— Du Rytų Vokietijos pilie
čiai laimingai pabėgo į Vakarų 
Vokietiją per minų laukus, 
spygliuotų vielų užtvaras. 

— Buvęs kandidatas į prezi
dento vietą demokratas Geor
ge McGovern paskelbė, kad jis 
palaiko Walter Mondaie kaip 
demokratų kandidatą. Jis ragi
no sen. Hartą nutraukti varžy
bas ir paremti Mondaie 

Rumunas erzina 
Kremliaus vadus 

Maskva. — Neseniai Sovie- pagarbos pagrindu, remiantis 
tų Sąjungoje viešėjo Rumuni- 1970 metų draugystės, bendra-
108 delegacija. Pasitarimai 
įvyko draugiškoje aplinkoje, 
tačiau parodė ir nemažų skir
tumų tarp Maskvos ir Rumu
nijos linijos. Pats sovietų 
prezidentas Černenka pripa
žino savo kalboje: „Galima 
kuo aiškiausiai pasakyti — 
šiandien įvykusios derybos 
parodė, jog mes turime dar 
nemaža galimybių toliau 
plėtoti Sovietų Sąjungos ir 
Rumunijos santykius poli
t ikos, ideologijos, ekono
mikos, kultūros ir kitose srity
se". 

Rumunija, kaip žinoma, iki 
šiol neatsisakė dalyvauti Los 
Angeles mieste organizuoja
mose 1984 m. Olimpinėse 
žaidynėse. Rumunų delegaci
jai vadovavęs prezidentas 
Ceausescu, atsakydamas į 
Černenkos kalbą, keliskart 
pabrėžė savo mėgiamą nepri
k l a u s o m u m o l ini ją . J i s 
pr imiaus ia priminė, kad 

— Transporto sekretorė Eli- Rumunijos-Sovietų Sąjungos 
zabeth Dole paskelbė, kad santykiai neprasidėjo su socia-

darbiavimo ir savitarpio 
pagalbos sutartimi". 

Ceausescu pasakė, kad 
Rumunija stoja už taiką ir 
bendradarbiavimo politiką, 
nes tik tokiomis sąlygomis ru
munų tauta gali įgyvendinti 
savus vystymosi ir pažangos 
kelius. Prezidentas pabrėžė 
toliau: „Visus savo santykius 
su kitomis valstybėmis mes 
tvirtai grindžiame visiško 
lygiateisiškumo, nacionalinės 
nepriklausomybės ir suve
renumo, nesikišimo į vidaus 
reikalus ir savitarpio naudos 
principais". Šiais žodžiais jau 
daug metų Rumunija pagrin
džia savo užsienio politiką. 

Kalbėdamas apie nusigink
lavimą ir taiką, Rumunijos 
prezidentas išreiškė susi
rūpinimą ne tik dėl JAV bran
duolinės ginkluotės išdėstymo 
kai kuriose Vakarų Europos 
šalyse, bet ir susirūpinimą dėl 
Sovietų Sąjungos „atsakomų
jų priemonių". Nežiūrėdamas į 
Kremliaus nutarimą nutrauk-

atskirų knygų, 'įĘbt'iS^MtZSBWM^^B!frr ."T*-^ * - • -„ 
spaudos įvairių '—' - • — - - — zabeth Dole paskelbė, kad santykiai neprasidėjo su sočia- ' " ^ " - > » *-

recenzijos Dasta B r i t a n i J ° 8 8 0 8 t o įpėdinis princas Čarlis sukvietė reporterius į Kensing- vyriausybė pritaria siūlymui lizmo įvedimu į Rumuniją, ti 8U Amerika derybas Zene-
jl ' p-"'."" tono rūmus ir parodė savo paūgėjusį sūnų, princą Williamą, kuriam įvesti alkoholinių gėrimų Šiuo metu sukanka 50 metų voje, Ceausescu atvirai pasa-

-**• • * n-' • fcfc Mūsų nuomone, reikia 

~enoaines spauuus ivouių ~ .. 
.. + Britanijos sosto įpėdinis princas Čarlis sultviete reponenua j neuouig- vyrmuayue ynuuia o ^ ^ ^ u . ***.**»», #.~ . 

straipsnių recenzijos, P8***- tono TŪmua h p a r o dė savo paūgėjusį sūnų, princą Williamą, kuriam įvesti alkoholinių gėrimų Šiuo metu sukanka 50 metų voje, Ceausescu atvirai pasą 
darbai ^ j S S j S biržeUo 21 sueina dveji metaL vartotojų amžiaus ribą - nuo nuo Rumunijos-Sovietų Sąjun-

21 m. Vaistuos, kunos nepri- gos diplomatinių santykių „Judaizmas", „Universitetas 
— senoji Lietuvos mokykla", 
„Pastabos Lietuvos istorijos 
klausimais" ir kt. — konfis
kuojama. Buvo bandoma 
išlaikyti bent juodraštines šių 
visų studijų pastabas, šimtų 
įdomesnių straipsnių, knygų 
santraukėies, išrašus. 

Č i s topo l io k a l ė j i m a s , 
pervažiavus Viktorui į Kučino 
kalėjimą, po gero pusmečio 
visa tai persiuntė. Tai suteikė 
nemaža džiaugsmo kaliniui. 
Kuo toliau, tuo daugiau kaupė
si šios medžiagos. Bet drauge 
didėjo ir priespauda kalėjime: 

kartą už kalbą Rasų kapinėse jo laiškai Lietuvos beveik ne-
prie Basanavičiaus kapo 1967 pasiekdavo, o jis irgi vis re
ni, čiau juos iš tėvynės tegau

davo. Verbų sekmadienį — 
krata kameroje. Paimama 
visa penkerių metų inten
syvaus darbo kalėjime moksli
nė medžiaga: įvairios pasta
bos , s a n t r a u k o s , temų 
juodraščiai. Kai 1982 m. Vely
kų rytmetį katalikiškajame 
pasaulyje skambėjo varpai, 
skelbdami didingąjį „Aleliu
ja", Viktoro Petkaus visas tur
tas — kratos metu konfiskuo
t a m e d ž i a g a — b u v o 
sunaikinta. 

G. Almonė 

Per tuos kalėjimų kančių ir 
bado metus dvasia grūdinosi, 
žinių troškimas augo, todėl 
kalėjimų bibliotekos (ypač 
turtinga Vladimiro kalėjimo 
biblioteka) buvo išstudijuotos. 

Kai Nemuno krašto tikintie
ji 1975 m. šventė džiugiąją 
Kalėdų šventę, Viktoras grįžo 
į Lietuvą jau turėdamas 35 
metus, didelę Rusijos kalėji
mų gyvenimo patirtį, gausių 
žinių ir dar labiau išbujojusią 
meilę tauriausiems žmoguas 
idealams. 

Posėdžiauja sovietų 
rinkos satelitai 

Maskva. — Pasibaigus Va- Maskvos bloko vadų suva-
karų pasaulio pramonės vals- žiavime daug buvo pasigyri-
tybių vadų suvažiavimui, mų, sąjungą keliančių kalbų. 
Maskvoje suvažiavo sateliti- Kremliaus informacijos vedė-
nių ekonominės rinkos — Co- jas Zamijatinas pasakė, kad 
mecon — šalių vadai. Tokio comecono suvažiavime nėra 
suvažiavimo nebuvo jau 13 rūpesčių dėl nedarbo, kurio 
metų. Ši komunistinių valsty- socialistinės šalys nepažįsta, 
bių ekonominė bendruomenė Aukšti bankų kreditų diskon-
turi įvairių problemų. Skir- to nuošimčiai irgi nesudaro 
tumas nuo Vakarų suvažiavi- problemų, nes tarifai žemi. 
mo tas, kad Londone vadų Vienybė ir susiklausymas — 
suvažiavimą stebėjo 3,000 puikus. Praktikoje yra kitaip, 
žurnalistų. Stebėjo, klausėsi ir Čekoslovakijos spauda prieš 
nagrinėjo kiekvieną kalbą, šią konferenciją kritikavo 

21 m. Valstijos, kurios nepri 
ims 21 m. ribos įstatymo, 
negaus federalinės valdžios 
paramos vieškeliams finan
suoti. 

— Indija ir Bengalija pasi
rašė sutarti atitraukti nuo 
sienos kariuomenės iki šio 
mėnesio galo. 

— Ilgametis Kubos amba
sadorius Jungtinėse Tautose 
Raul Roa-Kuri grįžta į Hava
ną, kur užims aukštas parei
gas užsienio reikalų ministeri
joje. 

— Indonezijoje 

kiekvieną pareiškimą. Mask 
voje suvažiavimas vyko vi
siškoje paslaptyje. 

Komunistinio bloko valsty
bės: Sovietų Sąjunga, Rytų 

kitas socialistines šalis, nemi
nėdama vardų, dėl savo tauti
nių interesų kėlimo aukščiau 
už bendrus visos sandraugos 
interesus. Į tuos kaltinimus 

Vokietija, Lenkija, Vengrija, atsiliepė Rytų Vokietijos ir 
Čekoslovakija, Bulgar i ja , Vengrijos komunistų spauda. 
Rumunija, Kuba, Mongolija ir Šalia „turtingų" Europos 
Vietnamas greit turės suda- komunistinių valstybių, sand-

keleivinis laivas, dingo 24 
žmonės. 

— Persų įlankos valstybių 
sąjungos užsienio reikalų 
rninisteriai svarstė Bahraine 
Irano-Irako karo klausimus. 

— Bostono „Pops" orkestro 
dirigentas John Williams 
paskelbė, kad jis nuo liepos 8 d. 
pasitraukia iš pareigų dėl kilu
sių kūrybinių, artistinių skir
tumų su orkestro vadovybe. 

— Du gamtos globos Green-
peace organizacijos nariai 
atkreipė Londone praeivių 

gos diplomatinių santykių 
užmezgimo dienos. „Socializ
mo kūrimo metais šie santy
kiai įgavo naują turinį ir buvo 
vystomi aukštesniu lygiu 
visiškai lygybės, savitarpio 

Hondūras nenori 
Amerikos bazių 

Washingtonas . — Hondū
re auga opozicija Amerikos ba
zėms Hondūro žemėje, pasakė 
Hondūro opozicijos politikas 

paskendo spaudos konferencijoje. Įvyko 
jau kelios demonstracijos. 
Daug kas priešinasi Salva
doro kariuomenės treniravi
mui Hondūro žemėje, nes 
Hondūras ir Salvadoras turi 
neišspręstų teritorinių ginčų. 
Daug honduriečių bijo, kad 
Amerikos kar inės bazės, 
įsteigtos laikiniems užda
viniams, ryšium su Salvadoro 
civiliniu karu, ilgainiui liks 
Hondūre visiems laikams 

kė: „Mūsų nuomone, reikia 
padaryti viską, kad būtų suda
rytas susitarimas, padedantis 
visiškai likviduoti vidutinio 
nuotolio raketas ir po to liku
sią branduolinę ginkluotę 
Europoje ir visame pasauly-
je". 

Ceausescu, baigdamas kal
bą Kremliaus bankete, reika
lavo, kad visos valstybės, 
nepriklausomai nuo jų dydžio 
arba socialinės santvarkos, 
aktyviai dalyvautų tarptau
tiniame gyvenime visiškos 
lygybės sąlygomis. 

Tokie žodžiai negalėjo patik
ti šeimininkams, nors jie ir 
pripratę prie Rumunijos skel
biamos draugystės „visiškos 
lygybės ir lygiateisiškumo" 
sąlygomis". 

„Pirma išvežkit, 
paskui - derybos!.." 

„ „ „ . — Maskva. - Sovietų prezi-
Daug honduriečių įsitikinę, dentas Černenka, pasikalbėji-
kad Washingtono politika m e su Pravda, atmetė Vakarų 

Vietnamas greit turės suaa- komunistinių vaisiymų, sanu- - * . «u • 
ryti savo ekonominius penk- raugai priklauso „neturtingo- į J ^ ^ ^ J ^ ^ į T o r i t i 
mečio olanus. Juos reikia šios" Kuba, Mongolija ir Viet- Big ^ J " _ 5 f _ _ 2 

POOieŽIUS i š k l a U S ė Pamenąs, kad birželio mėn. 
* lietuviai, latviai ir estai mini 

Š V e i C a r ų t e O l O g ų deportacijų į Sibirą sukaktį. 
Vien iš Lietuvos birželio 13-14 

F r i b o u r g a s . — Šveicarijoje dienomis 1941 m. buvo išvež-
popiežius Jonas Paulius II ta 34,260 vyrų, moterų ir 
susitiko su katalikų akademi- vaikų. Tuoj po kun. Prunskio 
jų rektoriais, teologijos profe- laiško Ojars Kalnins, latvių 
šoriais, dekanais. Jis atidžiai laikraščio redaktorius, dėkoja 
klausėsi įvairių pasiūlymų, u 2 patrick Buchanan straips-
kurių tarpe buvo ir kritiškų n j a p i e Stalino ir Hitlerio kola-
pasisakymų. Buvo kalbama boravimą. Istorija aiškiai 
apie kunigų stoką, siūlymų T0&0 fcad Stalinas ir jo bude-
leisti kunigystėn moteris, iįaį atsakingi už holokaustą 
vedusius kunigus, kurie gale- Estijoje, Latvijoje ir Lietu-
tų atlikti kai kurias Bažny- v o j e j r a g 0 Kalnins. Sovietams 
čios pareigas. niekad nereikėjo atsakyti už jų 

lopiežius pasakė savo žody- nusikaltimus, nes jiems pasi-
je, kad kontroversiniai klausi- 8Ckė susidėti su laimėjusiais 
mai yra svarstomi, tačiau per j ^ ą Vakarų sąjungininkais, 
daug pakeitimų gali tikinčiuo- r a§o Kalnins. 
sius sumaišyti. Doktrinos 

mečio planus. Juos reikia 
suderinti su kitų šalių pla
nais. Sunkiai vyksta Maskvos 
p e r š a m a s „ s p e c i a l i z a v i -
masis". Sovietų Sąjunga siūlė 
kiekvienai valstybei gaminti 
ką nors specifinio. Lenkijai 
buvo pavesta statyti laivus. 
Bulgarijai — auginti vaisius, 

šios rvUDa, iviongouja u v ici.- —o 
namas. Jų vadai toliau prašo parlamento rūmų ir praleido 
paramos ir „kameradiško ten 12 valandų, iškabinę užra

šą: .La ikas su s t abdy t i 
branduolinius bandymus". 

— Londono zoologijos sodą 
aplankė ponia Reagan. Sodo 
vadovybė neseniai gimusią 
elniukę pavadino „Nancy" 
vardu. 

supratimo". 
Socialistinė ekonomika turė

jo ir turi daug problemų. 
Maskvos gyventoja klausė 
laiške „Pravdos" redakcijai, 

, kodėl ji praėjusią žiemą turėjo 
daržoves, gaminti smulkius mokėti už vieną pomidorą net 
elektroninius aparatus. Veng- 5 rublius. Neseniai „Pravda" 
rija turėjo statyti autobusus rašė, jog sovietų gyventojai 
ir t.t. Daugelis satelitinių ša- per metus sueikvoja 37 bilijo-
lių priešinosi tokiam padaliji- nus valandų, apie 190 valan-
mui, visos siekė įvairių pramo- dų kiekvienam suaugusiam — „ — - , 
nės šakų plėtojimo. Lenkijos sovietų piliečiui, stovėdami mentas po 11 valanaų aeDaių 
pastarųjų metų įvykiai paro- eilėse prie parduotuvių ar prie p a t v i r t i n o D a 

dė, kad specializuotis nėra patarnavimo įstaigų. Šis eilė- vyriausybės nutarimą atiaeu 
naudinga. Kada sustojo lenkų se laukimas pablogėjęs per dvejiems metams *™ e ™° 8 

anglies kasyklų darbai, ak- paskutinįjį dešimtmetį. skriejančių raketų įMėstymą 
mens anglies tuoj pristigo Olandijos bazėse^NATO buvo 
Rytų Vokietija, Vengrija ir nutaręs visas raketas išdėsty-
S o . kaimyninės šalys. " Kambodijos valdžia ti iki 1986 m. Olandų vy 

Olandai atidėjo 
raketų klausimą 

Haga. — Olandijos parla-

klausimams toliau reikalin
gas Vatikano autoritetas, 
pabrėžė popiežius. 

LaiSkai spaudoje 
Chicaga . — „Sun Times" 

laiškų skyriuje vakar buvo 
kun. J. Prunskio laiškas, 

— Izraelio rinkimų kampa
nijoje daug ginčų sukelia val
džios byla prieš žydus tero
ristus, kurie persekiojo arabus. 
Daug žydų pritaria šiai grupei 
ir laiko juos tikrais patriotais, 
kurie į arabų terorą atsako 
savo teroru. 

tos kaimynines saivs. . . . . _ • .,-~ .„ M . ^ 
Komunistinio bloko rinkoje apkaltino Tailandiją, kad ji riausybė paskelbė birželio 1, 

satelitinės šalys priverstos pri- šaudo dujinius artilerijos kad ji raketas išdėstys tik 1988 
klausyti dėl sovietų tiekiamų sviedinius į Kambodijos terito- m 
žaliavų, be kurių negalėtų riU- Tailandiją sako tokių 
veikti daugelio šalių pramonė, sviedinių savo arsenale netu-
Ypač svarbi socialistinėms ša- n n t i . 
lims sovietų nafta. Dėl tos naf- —Pietų Afrikos premjeras 
tos Maskva ir gali įpiršti savo Pieter Botha Belgijoje buvo 
centrinio planavimo ir bendra- sutiktas beveik slaptai. Jo 
darbiavimo programas. Visas lėktuvas sustojo Briuselio ^ ^ 
to bloko valstybes jungia sūdė- aerodromo prekiniame skyrių- raketų tarp Amerikos ir Sovie-
tingos savitarpio sutartys, Je. Iš ten premjeras išvežtas į ^ Sąjungos, sakoma nutan-
protokolai. nuošaliai stovinčią pilį. m e 

Kaip žinoma, raketas jau 
priėmė Britanija, Italija ir 
Vakarų Vokietija. Belgija 
dar vilkina šį klausimą, o 
Olandija paskelbė atidėjimą. 
Raketų Olandijai nereikės, jei 
iki to laiko bus susitarta dėl 

Centrinėje Amerikoje yra klai
dinga. 

Lietuvos vokiečiai 
negauna vizos 

Bona. — Užsienio spaudos 
agentūros praneša, kad dvi 
vokiečių kurnės lietuvių šeimos 
nuo gegužės 21 d. Maskvoje 
vykdo bado streiką, protestuo
damos prieš sovietinės val
džios delsimą jom leisti 
emigruoti į Vakarų Vokietiją. 
Bado streiką paskelbusieji yra 
Valdemaro Krekerio ir Valde
maro Voelkerio šeimų nariai — 
viso dešimt asmenų. Krekeriai 
yra kilę iš Šiaulių. Krekeriai 
laukia leidimo emigruoti į 
Vokietiją nuo 1976 m., o Voel-
keriai nuo 1979. Spaudos agen
tūrų žiniomis, abi vokiečių 
kilmės lietuvių šeimos balan
džio 16 d. bandė gauti 
prieglobstį Vakarų Vokietijos 
ambasadoje Maskvoje, bet 
dežuravusių sovietų milicinin
kų buvo sulaikytos. Tuomet 
Krekerių ir Voelkerių šeimos 
ryžosi paskelbti bado streiką. 

valstybių vadų raginimus 
pradėti derybas dėl branduo
linių ginklų. Tokie raginimai 
esą tik šydas, kuriuo bando
ma pridengti Amerikos raketų 
išdėstymą Vakarų Europoje. 
Amerikos pasiūlymai tartis 
yra tik priešrinkiminė kampa
nija, sako Černenka. Jis žadė
jo rimtai sėsti prie derybų 
stalo, kai bus panaikintos 
Amerikos išankstinės sąlygos 
— išvežtos naujos raketos. 

Černenka pabrėžė, kad 
viršūnių suvažiavimas Londo
ne neišsprendė opių kapitalis
tinės sistemos problemų: 
nedarbo, infliacijos ir augan
čių pragyvenimo kainų. Vaka
rų ekonomistų filosofija 
pagrįsta dėsniu, kad turtingi 
turi būti dar turtingesni, o 
vargšai turi dar daugiau 
nuskursti, pasakė Černenka. 

— Iždo sekretorius Donald 
Reagan Londone pareiškė, 
kad JAV ekonominis atsi
gavimas tęsis mažiausiai iki 
1986 m. Bankų nuošimčiai 
turėtų pradėti kristi. 

KALENDORIUS 
Birželio 15 d.: Vitas. Leoni

de, Tanvilas. Barita. 
Birželio 16 d.: Benas. Adelė, 

Tolminas, Jūra. 
ORAS 

Saulė teka 5:15, leidžiasi 
8:26. 

Saulėta, temperatūra dieną 
85 L, naktį 65 1. 
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/PORTO APŽVALGA 

LAISVĖS OLIMPIADA 
PASIRUOŠIMO ĮKARŠTYJE 
Laisvės Olimpiados — lie

tuvių, latvių, estų ir ukrainiečių 
protesto žaidynių paruošia
mieji darbai vyksta pilnu inten
syvumu. Jau yra galutinai nu
statytas bendras ir paskirų 
sporto šakų tvarkaraštis. 

Mažojo kalibro ir medžiok
linių šautuvų varžybos įvyks 
birželio 23 d., o pistoletų — 
birželio 30 d. latvių šaudykloje 
„Berzaine", apie 40 mylių į šiau
rę nuo Toronto. 

Liepos 2 d. vakare, garsiojoje 
Ontario Place, Toronte vyks 
„La isvės Olimpiados Fes
tivalis", dalyvaujant politi
nėms įžymenybėms. 

Pačios pagrindinės žaidynės 
vyks liepos 4 - 7 d.d., Centennial 
Parko sportiniame komplekse, 
Toronto priemiestyje Etobico-
ke, Ont. Iškilmingas atidary
mas ir dalyvių paradas bus 
liepos 5 d. 6:00 vai. vak. Centen
nial stadione. Futbolo (soccer) ir 
ledo ritulio varžybos vyks liepos 
4,5,6ir7d.d., krepšinio—liepos 
5,6 ir 7 d.d., lengvosios atletikos 
ir lauko teniso—liepos 6 ir 7 d.d., 
tinklinio ir plaukimo — liepos 7 
d. 

Lietuvių dalyvavimui koor
dinuoti, Toronte yra sudarytas 
Laisvės olimpiados Lietuvių ko
mitetas iš 22 asmenų, kurio tiks
las yra telkti lėšas, priimti ir ap-
g y v e n d i n t i l i e t u v i ų 
sportininkus, parūpinti uni
formas, atstovauti bei reprezen
tuoti lietuviams įvairiose 
olimpiados rengimo funk
cijose. Šiam komitetui pirmi
ninkauja ŠALFASS-gos at
stovas Pranas Berneckas. 

Šiam komitetui talkinti, J A V-
se yra sudarytas pagalbinis 
k o m i t e t a s s u s i d e d ą s iš 
ŠALFASS-gos ir L. B-nės atsto
vų iš įvairių vietovių su centru 
Clevelande, Ohio. Komitetui 
pirmininkauja Vladas Plečkai
tis, Vidurio Vakarų sporto apy
gardos vicepirmininkas. 

Kaip j au buvo anksčiau skelb
ta, lietuvių reprezentacinių 
rinktinių sudarymu rūpinasi 
a t i t i n k a m ų s p o r t o šakų 
ŠALFASS-gos komitetai ar jų 
įgaliotiniai, o mūsų reprezen
tantų dalyvavimą olimpiadoje 
koordinuoja L. O. Lietuvių ko
miteto nariai kiekvienai sporto 
šakai. 

Vyrų krepšinio lietuvių rink
t inė sudaryta bazuojantis 
Toronto PPSK „Aušros" 
komanda, papildant žaidėjais 
iš Detroito „Kovo", Chicagos 
„Lituanicos" bei, .Neries" irCle-
velando „2aibo". ŠALFASS 
Krepšinio k-to vadovas yra 
Kęstutis Ambutas iš Chicagos. 
Rinktinei vadovauja torontie-
tis K. Šapočkinas, treneris — R. 
Underys („Aušra"). 

ŠALFASS-gos Tinklinio k-to 
vadovo R. Babicko pavedimu, 
tinklinio vyrų rinktinę sudaryti 
pavesta V. Eikinui (Bostono 
„Grandi8"),omoterų—Z. Žiups
niui (Chicagos „Neris"). Vyrų 
rinktinės pagrindu imama Bos
tono „Grandis", o moterų—Chi
cagos kombinuota komanda. 
Abi rinktinės stipriai papil
domos ir kitų klubų žaidėjais bei 
žaidėjomis. Dalyvavimą žaidy
nėse koordinuoja M. Leknickas 
(„Aušra"). 

Ledo ritulio rinktinės pa
grindą sudaro Toronto Ledo 
ritulio klubas, papildant keliais 
žaidėjais iš kitų klubų. Vadovas 
— Rimas Kuliavas. 

Futbolo (soccer) lietuviškas 
spalvas atstovaus Chicagos 
LFK „Lituanica" (Liths). Va
dovas — Bruno Trapikas. Daly
vavimą žaidynėse koordinuoja 
Pranas Berneckas. 

Lauko teniso rinktinę sudaro 

T H E L T T H U A N I A N W O R L D WIDE D A I L Y ( L S P S - 1 6 1 0 0 0 ) 1 
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Dec. 2 6 t h , and J a n . 2nd by the I i t h u a n i a n C a t h o u c Press Society . 
Second c la s s p o s t a g e paid at Chicago, IL. „ _ - - — C o _ j «• 

P o s t m a s t e r S e n d addreea changes t o Draugas 4545 W. 6 d r t s*., 
Ch icago , IL 60629 . 

Subscr ipt ion Rates $50.00 - Chicago, Cook County, I l l ino is and 
C a n a d a . E l s e w h e r e in the U.S.A. $50.00 Foreign countries $50.00 . 
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2 vyrai ir 2 moterys. Sudarymu 
rūpinasi ŠALFASS L. T. vado
vas A. Bartku8(Chicaga). Daly
vavimą koordinuoja J. Žukas. 

Lengv. Atletikos rinktinę su
darė ŠALFASS L A. k-tas, va
dovas A. Bielskus. Dalyvavimo 
koordinatorius — A. Mali
nauskas („Aušra"). 

Plaukimo rinktinę sudaro šiuodu „kaimynai" susėdo prie 

D R A U G O prenumerata m o k a m a iš anks to 

metams 
Chicago ir Cook County S50.OO 
Kanadoje (U. S. A. dol.) $50.00 
U ž s i e n y j e $50.00 
Kitur — Amerikoje . . $50.00 
Savai t in is (Sestad.pried.) S30.OO 

y2 metų 
$30.00 
$30.00 
$30.00 
$30.00 
$1900 

3 mėn. 
$20.00 
$20.00 
$20.00 
S20.CC 

C a l i f o m i j o s l i e t u v i ų g o l f o k l u b o t u r n y r o d a l y v i a i 

Golfas 
ŠALFASS Plaukimo k-tas, va- šachmatų. Šįkart nugalėjo E. 
dovaujamas A. Grigaro iš Det- Staknys, kuris iš viso surinko 
roito. Dalyvavimą žaidynėse 
koordinuoja Stasys Kėkštas. 

Šaudymo rinktinę sudarė ir 
lietuvių dalyvavimą koor
dinuoja ŠALFASS Šaudymo k-
to vadovas Balys Savickas. 

ŠALFASS-gos cen t ro 
valdyba 

LAISVES OLIMPIADA 
LAUKIA PARAMOS 

Laisvės olimpiada yra pro
testas prieš Sovietų Sąjungą ir 
Tarptautini olimpini komi
tetą. Lietuvių, latvių, estų ir 
ukrainiečių sport ininkai 
pasaulinėje olimpiadoje ir 
kitose tarptautinėse varžy
bose atstovauja Sovietų Są
jungai, bet ne savo tautoms. 
Nuo 1952 m. pabaltiečių spor
tininkai pavergėjui laimėjo 90 
medalių. Laisvės olimpiada 
siekia suburti išeivijoje gyve
nančius pavergtų tautų spor
tininkus tarpusavio varžy
boms. Todėl jau antrą kartą 
pabaltiečiai ir ukrainiečiai To
ronte rengia Laisvės olimpia
dą, kuri įvyks š.m. liepos 5, 6 
ir 7 d.d. Etobicoke Centenial 
Park sporto komplekse. 

Varžybinėje programoje: 
lengvoji atletika, plaukimas, 
tinklinis, lauko tenisas, krepši
nis, futbolas (soccer), ledo ri
tulys ir šaudymas. 

Laisvės olimpiadą rengia 
v i s ų k e t u r i ų t a u t y b i ų 
jungtinis komitetas, kuriam 
vadovauja dr. Rimantas Pet
rauskas. 

Lietuvių reikalams koordi
nuoti Toronte sudarytas Lais
vės olimpiados lietuvių komi
tetas, kuriam vadovauja Pra
nas Berneckas. Šiam komi
tetui talkina JAV-ėse sudary
tas pagalbinis komitetas Cle
velande. Jam pirmininkauja 
Vladas Plečkaitis. 

Lietuvių reprezentacinių 
rinktinių sutelkimas, apgy
vendinimas ir uniformos (aš
tuoniose sporto šakose), parei
k a l a u s didelių i š l a idų . 
Komitetas prašo gausios 
paramos. Čekius rašyt i : 
Li thuanian World Commu-
nity, Inc. vardu ir siųsti: 
Laisvės Olimpiados Lie
tuvių Komitetas JAV-se , 
c / o VI. Plečkaitis, 4450 
Rabun Lane, Richmond 
Hts. , Ohio 44143. Tel . 
(216)-531-3474) . Aukas 
galima nurašyti nuo pajamų 
mokesčių. 

Tik ime, kad L a i s v ė s 
olimpiada susilauks iš lie
tuvių visuomenės deramo 
dėmesio. 
L a i s v ė s O l i m p i a d o s 

Lietuvių 
Komitetas JAV-se 

Šachmatai 
ŠALFASS varžybose 

ŠALFASS šachmatų varžy
bos vyko Toronto lietuvių na
muose balandžio 28 - 29 d. 
New Yorko šachmatininkai 
Edvardas Staknys ir Arūnas 
Simonaitis pasiskyrė pirmą
sias vietas. Antrajame rate 

3, 5-,5 ir pasiėmė pereinamąją 
taurę savo globon. A. Simo
naitis pasitenkino antra vieta 
3-1. 

Rimčiau tepasipriešir o to-
rontietis Juozas Chrolavičius. 
Jis iškovojo lygiąsias prieš E. 
Staknį, tačiau pralošė A. Si
monaičiui, ir baigė trečias 2, 5-
1, 5. Varžybas pravedė To
ronto š a c h m a t ų klubo 
vadovas Vytautas Genčius. 

Staknio - Vilpišausko 
dvikova 

A. Simonaitis, praneš
damas apie šias varžybas, 
atsiuntė ir E. Staknio žai
dimą, kaip pavyzdį Šiaurės 
Amerikos lietuvių čempiono 
apsukrumo. Šis žaidimas buvo 
sužaistas birželio 3 d. Vai
tonio pagerbimo turnyre. 

E. Staknys žaidė juodai
siais prieš J. Vilpišauską. Juo
zas Vilpišauskas, 83 m., pir
m a s Lie tuvą a t s tovavo 
Olimpinėse žaidynėse — jisai 
dalyvavo dviračių lenktynėse 
Paryžiuje 1924 m. 

TURNYRAS 
C A L I F O R N I J O J E 

Califomijos lietuvių golfo 
klubas š.m. gegužės pabaigoje 
surengė pirmąjį (istorinį) tur
nyrą Los Angeles miesto, En-
cino aikštėje (San Fernando 
slėnyje). Dalyvavo 20 var
žovų. Turnyrą, valdybos na
rių padedamas, organizavo ir 
jį gražiai pravedė Paulius 
Aras. 

Californijoje įprasta saulė ir 
patraukli akiai aplinka prisi
dėjo prie turnyro dalyvių geros 
nuotaikos ir malonaus žai
dimo. 

Turnyrą laimėjo (gross) Arū-

Nuotr. Vyt. Pluko 

nas Barkus. Antrą vietą 
užėmė Paulius Aras, o trečią 
Kęstutis Kaveckas. Visi t rys 
gavo po trofėjų. 

Aplamai (low net) rezultatai 
yra tokie: pirmas — Arūnas 
Barkus. Seka — Paulius Aras, 
Vytautas Plukas, Algis Rink-
Rinkevičius ir Vincas Bespe-
raitis. 

Senjorų kategorijoje (low 
gross) Paulius Aras, Juozas 
Spreinai t is ir V y t a u t a s 
Plukas. 

Moterų grupėje pirmoji bu
vo Rūta Arienė, o antroji Sta
sė Besperaitienė. 

Po turnyro dalyviai jaukiai 
pavakarieniavo, susipažino ir 
aptarė klubo ateities planus. 

V P R 

• Admin i s t rac i ja dirba kas
dien n u o 8:30 iki 4:30, Šeštadie
niais n u o 8:30 i k i 12:00. 

• Redakcija d i rba kasdien nuo 
8 : 3 0 - 4 : 0 0 / ' . 

• Redakci ja s tra ipsnius t a i s o savo 
nuožiūra. N e s u n a u d o t ų straipsnių 
n e s a u g o . J u o s grąžina t ik i š anksto 
sus i tarus . Redakcija už skelbimų 
tur inj neataako. Ske lb imų kainos 
pr i s iunč iamos gavus p r a š y m ą . 

Argi sakys šiurkštų žodį tas, 
kuris mato, kokį gėrį neša 
švelnus. 

Tiruvaluvaras 

Futbolas Chicagoje Futbolas svetur 
E U R O P O J E 

RUNGTYNĖS 
MARQUETTE PA RK E 

a b c d e f g h 

Kaip neretai pasitaiko, atro
dė, kad šis žaidimas baigsis 
lenktynėmis — kieno pės
t ininkas p i rmas pasieks 
paskutinę gulstinę. Šias lenk
tynes bene būt laimėję baltieji, 
pavyzdžiui: 

51... 
52. Bc6-d6 
53. c5-c6 
54. c6-c7 
55. Rb6-c5 

Kg6-f5 
g5-g4 

g4-g3 
Ba3-c3 

ir baltųjų pėstininkas būtų 
virtęs valdove Juodiesiems 
taipogi nebūtų padėję 

52... 
53. Rb6-e8 
54. e5-d6 

2e3-c4 
2c4-d6 

kada vėl baltieji būt laimėję! 
Pravartu įsiminti, kad bokš
tas nepajėgia sulaikyti su
jungtų pražengusių pės
tininkų, pasiekusių šeštąją 
gulstinę. 

Kaip buvo žaista pačiam 
žaidime? E. Staknys apleido 
šias nelaimėtas lenktynes, ir 
parodė dviratininkui, kad ne 
tame bėgyje važiuoja. 

51.. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 

Bc6-c8 
c5-c6 

Bc8-f8 
Bf8-g8 
Ke2-el 
Bg8-g3 

Kg6-f5 
g5-g4 
g4-g3 

Kf5-e4 
Ba3-a2 
Ke4-d3 
Ba2-e2 

ir E. Staknys paskelbė matą. 
Mat, J. Vilpišausko karalius, 
vienų vienas, nepajėgė atsi
spirti puolimui ir lenktynės 
tapo nereikšmingomis. 

Šį sekmadienį, birželio 17 d., 
„Lituanicos" vyrų komanda 
žais pirmenybių rungtynes 
prieš lenkų „Eagles". Rungty
nės bus Marąuette Parko aikš
tėje 6 vai. vakaro, kai ten sto-
v y k l a v ę s k a u t a i b u s 
išsikraustė iš aikštės. 

Eagles, kaip jau įprasta, yra 
pajėgi mėgėjų klasės ko
manda. „Lituanica" — po 
trejų lygiųjų, praėjusį sekma
dienį supasavo prieš „Green -
White" per aukštu rezultatu 
1:4. 

Abiem komandom taškai 
būtinai reikalingi. J ie negau
nami be kovos. Sekmadienio 
rungtynės tokią kovą tikrai 
žada. 

Rezervas turėtų žaisti 4:15 
vai. po pietų. 

Mergaičių komanda žais 12 
vai. Marąuette Parke prie 71 
gatvės ir Kedzie. 

Lietuviai U S C F 
są raše 

USCF paskelbė gegužės mė
nesio sąrašą šachmatininkų. 
Stipriausiai įvertinti lietuviai 
buvo: 

1. M. Žvilius (IL) 2166, 2. A. 
Kulikauskas (IL) 2158, 3. G. 
Šveikauskas (CA) 2140, 4. M. 
Rožakis (TX) 2124, 5. J. Bi
tinas (IL) 2022, 6. R. Grauslys 
(NH) 2018, 7. J. Repečka (CA) 
1991, 8. V. Šnapštys (PA) 
1977, 9. W. Prūsaitis (MI) 
1925,10. R. Daškus (PA) 1909. 

Gegužės mėnesio sąraše 
įtraukti šachmatininkai daly
vavę „2nd Lithuanian Open" 
ir kitose USDV varžybose. 

M. Bartus 1620, A. Bezaitis 
1525, S. Bilkis 1315, Z. Bliz-
nikas 1776, M. Čilenskas 1836, 
L. Daškus 1828, L. Foch 1786, 
V. Ge ležūnas 1176, A. 
Grauslys 1359, R. Gražulis 
1878, J. Gustaitis 1061, A. 
Jankus 1505, T. Jurša 1818, E. 
Kadiševskis 1517, J. Krajūnas 
1600, E. Krygeris 1836, A. 
Krupėnas 1904, J . Kuli
kauskas 1894, T. Makauskas 
1583, V. Nasvytis 1382, J. 
Naujokaitis 1580, J. Petronis 
970, B. Prasčiūnas 1195, T. 
Šaulys 1535, W. Šūkis 1446, D. 
Virkus 962, J. Žemgulys 1452. 

Andrius Ku l ikauskas 

1984 m. E u r o p o s U E F A 
taurę laimėjo anglų Totten-
ham Hotspur Londone įveikę 
belgų RSC Anderlecht antro
se f inal inėse 4-3, b a u d ų 
mušime. Normaliu laiku rung
tynės baigėsi 1-1. Po rungty
nių prailginimo, prasidėjus 
baudų mušimui, vakaro hero
jum buvo anglų vartininkas T. 
Parks. 

I ta l i jos futbolo klubas Nea
polis, (dvyliktoje vietoje Itali
jos pirmenybėse), pasiūlė aš
tuonis milijonus dolerių už 
argentinietį futbolo žvaigždę 
Diego Maradona (FC Bar-
celona). D. Maradona 1982 m. 
iš argentiniečių „Baca Ju-
niors" už 9 mil. dolerių 
nupirko ispanų FC Barcelona 
futbolo klubas. Tačiau D. 
Maradona paskutiniu laiku 
įvairiais būdais reiškia nepasi
tenkinimą FC Barcelona ko
manda: susiginčijo su šio klu
bo valdyba, apsistumdė su 
ispanų žurnalistu ir pareiškė 
nepasitenkinimą nauju FC 
Barcelonos komandos coachu 
anglu T. Venables. D. Mara-
donos suporavimas su vokie
čiu B. Sehuster, (dabar sužeis
tas), viduriniame lauke FC 
Barcelonos komandoj, ispa
n a m s b rang ia i ka i navo . 
Atrodo, kad tai jiems reikiamų 
vaisių iki šiol dar nedavė... 

V. V O K I E T I J A 
V. V o k i e t i j o s f u t b o l o 

p i rmenybes laimėjo VFB 
Stuttgart (Trečią kartą šio 
klubo istorijoje. Paskutinis 
toks laimėjimas buvo prieš 32 
metus. VFB Stuttgart naujas 
V. Vokietijos futbolo meistras 
surinko vienodai taškų su 
antroje vietoje likusiu Ham-
burg SV ir trečioje vietoje Bor. 
M'gladbach, bet turėjo geres
nius įvarčių santykius. V. 
Vokietija - Italija 1-0. 

J .A.V. 
Tarpvalstybinėse draugiš

kose rung tynėse , ,Team 
America" sužaidė su dabar
tiniu Pasaulio futbolo meistru 
Italija O-O; tai gera pradžia. 
Kyla klausimas, kaip šiam 
„Team America" seksis kvali
fikacinėse varžybose, žai
d ž i a n t p r ieš v i d u r i n ė s 
Amerikos mažuosius kraštus 
— Guatemalos, Nikaragvos, 
San Salvadoro, Hondūro ir 
kitas karšto kraujo rinktines. 

V. K r i k š č i ū n a s 

M 
Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė 

DR. VIJA Y BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vHaus ligos 
2434 West 71st Street 

Tel. HE 4-5849 
Vai.: pirm. ir penkt. 12—5; antr. ir ketv 
12-"-6:30; šešt. tik susitarus. 

DR. K. G. BALUKAS 
A k u š e r i j a ir m o t e r ų l i g o s 
G i n e k o l o g i n ė Ch irurg i ja 

6 4 4 9 S o . P u l a s k i Road (Crawford 
Medica l B u i l d i n g ) . T e l . LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 92S-8288 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Upendra C. Shah 
Vidaus ligų specialistas 

Diabeto, thyroid'o ir kitų 
harmoninių negalavimų. 
2454 VV. 71 St. Chicago 

Tel. 778-5099 
Vai. p a g a l sus i tar imą. 

24 vai. „ansvvenng s " Tel . 242-3846 

Dr A n t . R u d o k o k a b i n e t ą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
O P T O M E T R I S T A S 
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 va 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

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

DR. FRANCIS MA2EIKA 
• C \ D \ T O | A S IR CHIRURGAS 

4255 M. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm irketv 12—4) 

o — 0 antr 12 —c penkt 1 0 - 12. I— o 

Oh 735 4477 R«2 246 0067 arba 246-6581 

DR. E. 0ECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ — AKIU LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Clinic 
217 East 127 St., Lemont, III. 

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

Vai. pagal susitarimą 

O f i s o te l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K $ A 

VAIKU LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

Of PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
G Y D Y T O I A S IR C H I R U R G A S 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

&132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURCIl.A 
\'alandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS -
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago. 111. 
Tel. 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

Te l . REl iance 5-1811 

DR. WALTER J . KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 VVest 59th Street 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 

nuo 12 4 vai popiet i ro-C vai vak 
Treč ir šešt uždarvta 

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

2 6 5 9 W. 5 9 S t . , C h i c a g o 
Te l . 4 7 6 - 2 1 1 2 

V a l a n d o s pagal sus i tar imą — Pirm 
antr , treč . ketv ir šeštad 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

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

I mvlia Į vakarus nuo Harlem Ąve 
Tel . 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lie uviškai 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

Vai paxal susitarimą U/darvta »re<" 

Dr. Juozo Meškausko ofisą perėmė 

T. RAMA. M.0. 
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 

Te l . o f i s o ir b u t o : O L y m p i c 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak 

išskyrus treč §ešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 W. 81st. Street 
Ofiso te l . 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 

2 4 5 4 W*tt 71s t StrMt 
Pirm . antr. ketv ir penkt 
valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel 586-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2-6; šeštadieniais pagal susitarimą 



Nors ir ne Meka tas Clevelandas, 

BET KELIONĘ 
REIKIA ATLIKTI 

Lietuvių visuomenė jau yra 
spėjusi išgirsti, kad šių metų 
Tautinių šokių šventė yra 
„kietas r i ešu tas" . Arba 
„sunkiai gimdomas kūdikis". 
Arba „migreninis galvosopis". 
Arba kaip kitaip dar bepa
vadintume padėtį, kurią gali
ma susumuoti trimis žodžiais: 
problemos, problemos, proble
mos... 

Taip, problemų daug. Bet 
pati pagrindinė, lengvai nustel
bianti visas kitas, yra būtent ši: 
vietos daug, o kūnų mažai. Ne
klauskite, kaip tai atsitiko, kad 
šiemet šventė bus ne Chicagoj 
ar Toronte, taigi ne vienoje iš 
abiejų didžiausiųjų Šiaurės 
Amerikos lietuvių kolonijų, o... 
Clevelande. Tuo atžvilgiu, kaip 
sakoma, jau „šaukštai po 
pietų". Bet čia kaip tyčia tie 
klevelandiečiai mums iškrėtė 
pokštą: nusamdė pačią didžiau
sią salę, kokią tik įmanoma 
nusamdyti. Tiesa, salė tokiam 
renginiui visais atžvilgiais 
puiki: moderni, patogi, švari, 
vėsinama, matomumas visur 
geras, langvai privažiuojama, 
apsčiai vietos čia pat automo
biliams pasistatyti. Tik visa 
bėda, kad toje salėje telpa 
17,000 žiūrovų. Jei salė būtų 
Chicagoje, jau ir čia būtų 
problema. Va, čikagiškiame 
amfiteatre sutalpindavome 
9,000 žmonių — ir nedaug 
"teatsirasdavo tokių, kuriems 
reikėdavo pasakyti: nebėra 
vietos. O dabar tų žmonių turi
me susižvejoti kone dvigubai 
tiek, kad salė neliktų neužpil
dyta. Ir turime juos žvejotis ne 
Chicagoje, bet kaip nors prisi
vilioti į Clevelandą, kur vieti
nių „žuvų" kelis kartus mažiau. 
Taigi — bėda spaudžia iš abie
jų galų: vietos tiek daug, kiek 
niekad dar jos neturėjome, o 
Žmonių numatytų jai užimti, 
tiek mažai, kiek niekad dar 
nebuvome jų numatę. Vienin
telė išeitis: masinė tautiečių 
migracija iš visų Šiaurės 
Amerikos kampų į Clevelan
dą... O praktiškai žiūrint tatai 
reiškia: masinė migracija iš 
Chicagos. Tik Chicaga nulems, 
ar salė bus trečdaliu užpildyta 
(tiek žiūrovų — iš savų lietuvių 
ir vietinių amerikiečių tarpo — 
žada pats Clevelandas), ar per 
pusę, ar (Dieve duok) daugiau 
negu per pusę. 

Žinoma, čia prisidės ir 
Detroitas, ir Torontas, ir 
Pennsylvanijos angliakasių 
palikuonys, bet jei iš šių šalti
nių gausime 4,000, tai jau būsi
me priartėję sapno ribą... O 
sklidinai pripildyti visą koli-
ziejų — pati sapno gelmė. Bet 
juk dar niekad išeivijos gyveni
me nesame patyrę tokios dainų 
ar šokių šventės, kur pusė ar 
net ir tik trečdalis vietų būtų 
tuščios. Todėl ir sakome: turi
me problemą, rimtą, arklio 
didumo problemą. 

O tuščios vietos — nuostolis 
finansinis ir moralinis. Finan
sinį nuostolį kas nors turės 
padengt i . Negi skelbsime 
bankrotą, kaip kokia „trečiojo 
pasaulio valstybė". Bet morali
nis nuostolis bus toks, kad 
spauda ir televizija į šventę jau 
užsakyta, laukiama aukštų 
svečių (jei n e prezidentas, tai 
prezidentienė, o jei ne prezi
dentienė, tai viceprezidentas: 
tatai greitai paaiškės) — ir štai, 
jei per rinkiminius metus į patį 
pagrindinį, didžiausią, labiau
sia išreklamuotą (tuo Cleve
landas irgi stropiai rūpinasi!) 
visų metų lietuvišką renginį 
nesugebėsime prikrauti nors 
apypilniai salės, ir vėl pasi
rodysime kaip „mažieji iš 
mažųjų", kuriuos „didžioji poli
tika" gali saugiai ignoruoti, 
nes jų skaičiaus nepakanka ne 
tik vienui vienam kongres-
manėliui išsirinkti, bet net ir 
vienos (kad ir didelės!) salės 
vietoms užimti. 

PRIEŠ OSI/KGB DRAUGYSTĘ 

Kaip šią problemą išspręsti? 
Jau minėjom: reikia masinio, 
daugiatūkstantinio piligri-
mažo į Clevelandą. Tačiau kaip 

žmones paskatinti, įtikinti, kad 
jie tokion „patriotinių mal
dininkų" kelionėn leistųsi? 
Kokių čia reikia graudenimų? 
Ar iš viso graudenimai ką bepa-
dės? 

Visus graudenimus jau at
mintinai mokam. Pats geriau
sias yra šis. Kam iš viso reika
lingos tokios šventės? Ogi 
mūsų jaunimui, mūsų ateičiai. 
Nors ir nebeapsisuktų dauge
liui jų lietuviškas liežuvis, 
tačiau kojose dar yra miklumo. 
O kojas šiuo atveju valdo „šir
dis" — prieraišumas tautai, iš 
kurios jie kilę. O tos kojos dar 
daug ką gali nuveikti, širdis — 
dar daug ką surišti. Ir štai — 
šventė yra to šokančiojo jauni
mo pastangų patvirtinimas, jo 
veiklumo apvainikavimas. 
Nėra nieko labiau padrąsinan
čio, labiau įelektrinančio, 
l ab iau emocinį atpi ldą 
suteikiančio, negu šokėjui 
drauge su tokiais pat kitais 
„bendraminčiais" pasirodyti 
publikai — didelei, dėkingai 
publikai savųjų, kurie tą mintį 
supranta ir už tai juos, tuos 
šokėjus, myli. Iš viso, nėra 
turbūt tokio žmogaus, kuris 
nemėgtų savo darbu kokiu nors 
būdu ir kokia nors forma 
kitiems pasirodyti. (Vienuoliai 
ir atsiskyrėliai tą polinkį 
numalšina, bet jis ir pas juos 
yra!) O pasirodymas kitiems, 
palydėtas jų pritarimo, tą dar
bą, kuriuo pasirodomą, išaukš
tina ir jo prasmingumą užtvir
tina. 

Ir tas užtvirtinimas savo 
ruožtu suteikia ūpo darbą tęsti 
toliau, jame ištverti, jį gal net 
suintensyvinti. O to mes iš 
jaunimo ir norime, kad jis 
nenustotų kartu su savaisiais 
šokęs ir per tai pajustų tą bend
ruomeniškumo ryšį, kuris dau
gumai yra reikalingas kaip 
būtina pasilikimo lietuviu sąly
ga. Ir tas ryšys yra dirva, iš 
kurios kartkartėmis išauga ir 
didesnis dalykai: lietuviškos 
šeimos, lituanistikos seminarų 
ir lituanistikos katedros lanky
tojai, Lietuvos laisvės kovos 
vėliavininkai ir ginklanešiai... 

Taigi, pareiga remti jauni
mą — aiški. Bet tie, kurie dar 
tebesame lietuvybei gyvi, jau ir 
taip šią pareigą visokeriopai 
atliekame, ne vien keliaudami į 
dainų bei šokių šventes... 
Mums, „pareigingiesiems", gal 
ir šį kartą to motyvo užteks, 
tačiau tokių „tikrų lietuvybės 
užsidegėlių" tarp mūsų tik 
mažuma, šiuo atveju reikia 
kaip nors išjudinti mases, ku
rių pareigingumas jau gal ir 
kiek priblėsęs. Joms būtų 
pravartus ir kitoks argu
mentas, kitoks paskatinimas, 
negu vien tik tas „amžinas" iš 
pareigos... 

Bet nieko geresnio čia 
nesugalvojame, kaip tik tą, kad 
nuvykimas į Clevelandą gali 
būti ir šiokia tokia savaitgalio 
pramoga. Neblogesnė (ir tuo 
jau kreipiamės į čikagiškius), 
negu tas kiekvieną vasarą 
įprastinis Union Piero smėlio 
trynimas ir ant pakrantės 
išmestų negyvų žuvų aplenki
mas... Atsipalaiduokime nors 
vienam sykiui nuo Michigano 
ir pasukime ratus Clevelando 
link. Tiesa, nėra ir Cleve
landas jau toks vienas iš pačių 
gražiųjų pasaulio reginių, 
miesto vaizdas tiesiog plytos 
prašosi, tačiau visokio šaunu
mo pakaks pačioje šokių 
šventėje ir prie jos rengiamuo
se keliuose baliuose, kad 
daugiau ir nereikia. O rengėjų 
dėka visi bilietai ir artimų 
viešbučių kainos stebėtinai 
pigios: keliems dalinantis 
automobiliu ir kambariu, visa 
trijų dienų iškyla gali atsieiti 
ne daugiau 100 dol. galvai. 

Įdomu, kokį pasiteisinimą 
suras tie sveiki ir ne iš valsty
binės pensijos aš pašalpos pra
gyvenantys Chicagos tautie
čiai, kurie š.m. liepos 1 d. 
savaitgalio nepaskirs Cleve-
landui? 

m. dr. 

Visuomeninės veikos raidoje 
kartais susidaro geros sąly
gos svarbiam uždaviniui atlik
ti. Tačiau tomis sąlygomis 
nepasinaudojus, paprastai 
prarandama iniciatyva. Mano 
nuomone, toks momentas, 
tokia proga, buvo šių metų 
kovo mėnesį. Aplinkybės buvo 
palankios iškelti viešumon 
OSI' įstaigos negarbingą ryšių 
palaikymą su KGB, sovietų 
slaptąja policija. 

Keli įvykiai šių metų kovo 
mėnesį prisidėjo prie galimy
bės paryškinti JAV Teisin
gumo departamento skyriaus 
Office of Special Investi-
gations (OSI) Rytų europie
čiams daromą didelę skriaudą. 
Iš pavergtosios Lietuvos buvo 
gauta nauja LKB Kronika, ku
rioje minimas v ienas iš 
pagrindinių nenaudėlių — 
sovietų tarnų, skriaudžiančių 
lietuvius disidentus — būtent, 
Jurgis Bakučionis, „Tarybų 
Lietuvos" politinių bylų 
prokuroras. Tas pats Bakučio
nis yra ir OSI bendradarbis 
bei „draugas". 

VVashingtone tuo me'.u vyko 
Edwin Meese apklausinė
jimai. Meese ruošėsi perimti 
Teisingumo depa r t amen to 
viršininko — vyr. prokuroro 
(Attorney General) pareigas. 
To departamento apimtyje vei
kia ir OSI. 

„New York Times" žurnale, 
irgi kovo mėnesį, pasirodė 
žydų tautybės disidento Vikto
ro Krasino rašytas ilgas 
straipsnis, kuriame jis prisipa
žįsta, kad tardymų metu (KGB 
gąsdinamas ir kartais net 
paperkamas...) jis išdavęs 
savo kolegas žydus. To 

POVILAS ŽUMBAK1S 

straipsnio svarbiausia tema: 
ne sovietų teismai, o pati KGB 
tvarko politinių bylų eigą, nuo 
pat pirmojo apkaltinimo iki 
bausmių įgyvendinimo. O 
kadangi viaos OSI bylos sovie
tų yra laikomos politinėmis 
bylomis, šis straipsnis aiškiai 
parodė, su kieno pagalba ir 
kokiais būdais OSI turi vykdy
ti savo darbus — jeigu ji 
tikisi susilaukti sovietinio 
„teisingumo" paramos savo 
veikloje. 

Tokioms sąlygoms susi
dėjus, atrodė, būtų didelė 
klaida neiškelti tos pažemi
nančios draugystės tarp OSI ir 
jos draugų Maskvoje, Rygoje, 
Kijeve, Vilniuje ir kitur. 

Ka ip tokia p r o g a 
pas inaudot i? 

Be abejo, būtų buvę geriau 
suorganizuoti platesnę, ben
drą akciją visų politinių parti
jų ar laisvinimo veiksnių var-

nis tiksiąs būtų aplankyti 
visus svarbiausius JAV 
Kongreso atstovus bei senato-

yra ir pagal JAV teisingumo rius ir paraginti juos, kad jų 
principus visiškai nepateisina- vadovaujami komitetai atkreip-
mas: 

įvairių tautybių studentai 
buvo sukviesti į talką. Jie 
paruoštus laiškus ir dokumen
tinį leidinį Washingtone 
išdalino per vieną dieną — 
būtent, kovo 28 d. 

Laiškus ir dokumentus 
išdalinę, pasiruošėme atsaky
ti į visus Kongreso narių ir 
valdžios iškeltus klausimus. 
Buvo sudarytas sąrašas asme
nų, patyrusių tokiuose reika
luose. Jų uždavinys — praplės
ti sur inktą medžiagą ir 
paruošti paaiškinimus tiems, 
kurie tuo reikalu susidomės. 
Tenka pažymėti, kad niekas 
nesitikėjo sensacingų rezul
tatų. Teisinė medžiaga ir 
laiškai buvo paruošti nuosai
kiai, •*• iškeliant JAV teisin
gumo principams daromą 
žalą. 

To l imesnė veikla 
Sužinojusi apie laiškų ir 

du. Deja, tam suorganizuoti dokumentų išplatinimą, toli-
nebuvo sąlygų. Teko šį darbą mesniam darbui vadovavimą 
atlikti privačia iniciatyva. perėmė Rasos Razgaitienės ir 

Pasitarę su savo kolegomis, Alexandros Schwed (ukrainie-
pradėjom rinkti atitinkamą tės) vadovaujama Americans 
d o k u m e n t a c i j ą , r a š y t i for Due Process (ADP) organi-
asmeniškus laiškus visiems zacija. 
JAV Kongreso atstovams ir 
sena tor iams , prezidentui 
R e a g a n u i , v y r i a u s i a m 
teisingumo viršininkui (Attor
ney General W. F. Smith) bei 
kitiems pareigūnams, taip pat 
ir pagrindinei Amerikos spau
dai — pabrėžiant, kad toks 
OSI santykiavimas ne tik 
kenkia ateiviams, suteikia 
orumo sovietų „teisingumo" 
procedūrai, bet, svarbiausia 

Visų pirma buvo skubiai 
s u š a u k t a k o n f e r e n c i j a 
balandžio 7 d. Philadelphijo-
je. Į šią konferenciją buvo 
kviestos visos pagrindinės 
rytų europiečių politinės 
organizacijos ir veiksniai. 
Konferencijos metu buvo 
s u t a r t a s u š a u k t i į 
Washingtoną visų tautybių 
susidomėjusius asmenis ir 
organizacijas, kurių pagrindi-

Lietuvių Tautinių šokių šventės susipažinimo va
karo rengimo komisija. Iš kairės pirmoj eilėj: 
Jūrate Salemo, J. Salerno ir Daina BalaiSytė; 

antroj eilėj: Paulius Ziedonis, Ramūnas Balčiū
nas, Nijolė Balčiūnienė — pirmininkė ir dr. Vik
toras Stankus. N u Q t r j p velykio 

tų tinkamą dėmesį į OSI-KGB 
veiklą. 

Nors visas darbas buvo 
labai skubiai organizuojamas 
ir remiamas kukliais finan
siniais ištekliais, planuotasis 
apsilankymas VVashingtone 
įvyko gegužės 21 d. Dalyvavo 
net 75 asmenys, atstovavę 
a š t u o n i o m s t a u t i n ė m s 
grupėms; jie asmeniškai 
aplankė per 60 Kongreso 
atstovų ir senatorių įstaigų, 
įteikė papildomos medžiagos 
ir pažadėjo sekti JAV Kongre
so reakciją. Taip pat pažadėjo 
ir vėl atsilankyti, tik kitą 
kartą jau žymiai gausesniais 
būriais, jei Kongreso nariai šį 
reikalą ignoruotų. Tas žygis 
praėjo dinamiškai ir darbin
gai, {vairių tautybių atstovų 
tarpe vyravo broliška nuotai
ka, matėsi pasitenkinimas, 
kad pasitaikė proga visiems 
vieningai stoti į darbą. 

Bendros veiklos 
rezul ta ta i 

Žinoma, dar yra kiek per 
ankst i tikėtis konkrečių 
pasekmių, bet jau net dabar 
pastebimas susidomėjimas 
Senato ir Atstovų Rūmų narių 
tarpe. Pamatę didelį, įvairių 
tautybių asmenų veiklumą, 
beveik visų aplankytų įstaigų 
pareigūnai pažadėjo šį OSI-
KGB b e n d r a d a r b i a v i m o 
klausimą rimtai ištirti. 

Senatorius DiConcini (d., 
A r i z . ) p i r m i n i n k a v ę s 
Democratic National Commit-
tee posėdžiui Bostone, buvo 
latvių paklaustas apie tuos 
dokumentus, laišką ir apskri
tai apie OSI bendrą darbą su 
KGB. Po Bostono susitikimo 
su latviais, DiConcini įstaiga 
kreipėsi į ukrainiečių infor
macijos agentūrą, prašydama 
daugiau žinių. Toji organi
zacija nukreipė šį reikalą į 
ADP, Alexandrą Schwed ir 
Povilą Žumbakį. Parinkti 
asmenys, nuvykę j DiConcini 
įstaigą, pristatė dar daugiau 
išsamios medžiagos. Gegužės 
21 d. po ADP delegacijos 
apsilankymo (tai grupei 
vadovavo jauna lietuvaitė 
Laima Sidrytė), senatorius 
DiConcini i škv ie t ė OSI 
viršininką Neal Sher ir jo 
padėjėjus ilgam pasikalbė
jimui. 

Sen. DiConcini vėliau pripa
žino, kad tokia OSI veikla 
buvo jam netikėta staigmena 
ir jis jautėsi nemaloniai nuste
bintas tuo visu reikalu. Jis 
pažadėjo tą padėtį nuodug
niai ištirti. 

Kitas senatorius, Charles 
Percy (r., 111.) parašė laišką 

vyr. prokuroro pavaduotojui 
Trott netrukus po dokumentų 
rinkinio pristatymo (balan
džio mėnesio pradžioje). Gautu 
atsakymu sen. Percy nebuvo 
patenkintas. Po susitikimo su 
Illinois lietuviais respubli
konais, senatorius Percy 
parašė laišką pačiam vyr. 
prokurorui William F. Smith, 
prašydamas paaiškinimo apie 
OSI-KGB bendradarbiavimą. 
ADP atstovams, gegužės 21 d., 
sen. Percy vyriausias patarė
jas pareiškė, kad netolimoje 
ateityje senatorius tikisi gauti 
pilną atsakymą į jo iškeltus 
klausimus. 

Taigi, ADP pajėgė įtraukti į 
b e n d r ą d a r b ą š a u n ų 
būrį ukrainiečių, latvių, estų, 
lietuvių ir kitų tautybių atsto
vų. Jie suvažiavo iš visos 
Amerikos. Reikia tikėtis, kad 
gegužės 21-os dienos žygis, tai 
tik to svarbaus uždavinio gera 
pradžia. Visą ADP žygį 
koordinavo Rasa Razgaitienė 
iš New Yorko. Iš lietuvių jai 
padėjo Daiva Kezienė, visa 
eilė j a u n ų p r o f e s i o n a l ų 
VVashingtone ir Joint Balti c 
American National Commi-
ttee atstovai latviai Anita 
Bedelis ir Janis Bolsteins. 

Kiek l ietuviai 
prisidėjo pr ie 

šio darbo? 
Laiškų rašymas ir dokumen

tų knygos išleidimas buvo 
atliktas grynai privačia inicia
tyva. Prie medžiagos paruoši
mo prisidėjo advokatai Rima 
Skorubskaitė, Laima Nainytė 
ir Tomas Petkus. Prie medžia
gos surinkimo ir techniško 
darbo daugiausiai prisidėjo 
nenuilstanti New Yorko veikė
ja Rasa Razgaitienė. Prie dar 
kitos rūšies techniško darbo ir 
išdalinimo pasidarbavo 25 
latviai, lietuviai, estai ir 
ukrainiečiai — studentai. 
Išlaidas apmokėti padėjo keli 
asmenys, o dokumentus išlei
dus. Lietuviams Ginti Komi
tetas paaukojo $1,000.00 iš 
dokumentų rinkimo fondo. 

ADP VVashingtono žygį 
rėmė kelios lietuvių, estų ir 
ukrainiečių organizacijos. 
Lietuvius studentus, vykusius 
j VVashingtoną, parėmė Altas 
$500.00, Lietuvių Bendruo
menė S 1,000.00 aukomis. 

ADP veikla VVashingtone 
buvo geras pavyzdys, kiek 
daug galima nuveikti, kai nors 
ir mažas skaičius pasiaukoju
sių žmonių stoja į talką! Daly
vių amžius buvo gana įvairus 
— daugiausia studentai ar 
neseniai mokslus užbaigę 
žmonės, bet jų tarpe buvo ir 
vyresniųjų. Tai buvo. tarp 
kitko, puiki proga pasireikšti 
mūsų buvusių gausių partijų ir 
veiksnių atstovams; deja, jie 
prie šio svarbaus darbo šį 
kartą neprisidėjo. 

PIETŲ KRYŽIAUS 
DUKRA 

A N D R I U S NORIMAS 

ROMANAS 

26 
„Juk jeigu aš staiga sužinočiau, kad nesu 

grynas lietuvis... maišyto kraujo su visiškai kita 
rase... Na, ne su tikrųjų Afrikos juodukų, bet su 
Australijos bušmėnų... Ką tuo atveju galvočiau ir 
veikčiau? Ką daryčiau, būdamas keliolikos metų 
jaunuolis ir gyvenąs pas tėvus? Pas konservatyvius 
tėvus! Hm... Juk mes esame su Olivija labai 
konservatyvūs, ypač tautybės išlaikymo fronte... 
Nors aš pats tam labai nusikaltau, bet juk reikia 
daryti atgailą ir dėti pastangas, kad taip daugiau 
nebeatsitiktų. 

Ar man gėda būtų priklausyti mišriai rasei? 
Hm... Gal nebūtų gėda, nes tai jau post factum... Bet 
tai klaikiai neįprasta! Tikrai net nežinau ką dary
čiau... Gal nesu toks jautrus, kaip Irma... ji juk ir 
jauna moteris, taigi jautresnė už bet kokį vyrą... Bet 
už fakto nuslėpimą ir man būtų pikta ant tėvų! Juk, 
kaip tėvas, aš seniai turėjau Irmai atskleisti apie jos 
gimimą, apie jos motiną ir apie motinos būdą, elge
sį... Gal... Taip, tikrai! 

Nedrįsau jai piešti motiną tokią, kokia ji buvol 
Kiekvienam vaikui motinos vardas, motinos vaiz
das yra kuone šventas... O tokiu prisipažinimu aš 
pažeminčiau ne tik Kunigundą, bet ir pats save, ir 
Irmą. Taip. tik tai ir sulaikė mane atskleisti viską... 
Kiek kartų jau svarsčiau, rengiausi pasisakyti jai! 
Bet vis atidėliojau vi« npHnunn Rpt nr<oivai7d«-

vau, kad tokia žinia suteiks jai tiek vidinio skausmo! 
Taip— Galvodavau vis tiktai apie save, o ne apie jos 
savijautą..." 

Olivija užimta savo mintimis, todėl Algimantas 
naudoja tylą savo mąstymui sukaupti. 

„Tiesa, juk ji nežino savo motinos likimo. Neži
no, kad jos motina žuvo nudurta... nuo savo rasės 
vyriškio peilio... Jeigu ji žinotų, argi bėgtų iš namų? 
Štai, kur dilema! Manau, kad ne. Nes netikroji moti
na iki šiol buvo jai gera, tai ir toliau liktų tokia pat. 
J i juk žinojo Olivija esant jos mama. Tokią žinią 
išgirdus, jai pasidarė nebepakenčiama namie. 

nors iškeliavusios. Man įdomu, kuri iš jos kurso 
draugių taip pat nebelanko paskaitų! Tada žinosiu, 
kad tai toji pati! 

Olivija jau net ir šypsosi. Algimanto žodžiai 
suteikia jai vilties atrasti dukterį- Ji apkabina vyrą. 

— AŠ visu šimtu nuošimčių tau pritariu! ~Turi-
me atostogas, tai galime jas išnaudoti Irmos sura
dimui! Dabar ne laikas atostogauti. 

— Ak. kaip būtų gera pakeliauti visiems kartu! 
Visą mėnesį! Aplankytume Yellowstone parką, kurį 
Irma kaip tik labiausiai norėjo matyti... Grand 
Canyon ir iš Kalifornijos Yosemite parko pajūriu 

Kodėl? Taip, aš slėpiau nuo jos! Tai mano nusikalti- nuvažiuotume net į Kanados Britų Kolumbiją. Juk 
mas prieš ją. Todėl ji manęs ėmė... taip, ji nekenčia 
manęs! Bet iš tiesų, ar padėtis pasikeitė? Juk ne! 
Vadinasi, mano melas ją labai skaudžiai įžeidė! 
Slėpiau tiesą per visą jos dar tokį neilgą gyveni
mą..." 

Olivija jau kurį laiką seka Algimanto veido 
išraišką, jam to nepastebint. Ji skaito jo veide 
kančią, susigraužimą. Bet nekliudo jam mąstyti, tik 
laukia jo židžio, tarsi lietaus ištroškusi žemė. 

Pagaliau Algimantas prabyla. Stengiasi išdėsty
ti ką jis galvoja. Olivija klausosi rami ir tyli. Taip, ji 
sutinka dėl jo kaltės, bet per staigus Irmos sprendi
mas išeiti iš namų ją gąsdina. 

— Man baisu, kad su ja kas nors neatsitiktų! 
Nors ji visada buvo protinga mergaitė, bet... žinai, 
tokiu pergyvenimo momentu... Mes būtinai turime ją 
surasti! 

— Rytoj juk pirmadienis, mūsų pirmoji atostogų 
diena... Nuvyksiu į jos kolegiją ir ten pats 
apklausinėsiu jos bendrakursius ir net profesorius, 
jeigu reikės. Kaip ir aš arba tu tokiu atveju, juk ji kur 
nors rado prieglaudą... pas kokią nors savo draugę. 
Gal net studentų bendrabuty... gal ji ir toliau lanko 
paskaitas! O jeigu ne. tai gal abi merginos yra kur 

anais metais taip ir neteko visų šių vietų pamatyti, 
nes užsibuvome per ilgai Los Angeles mieste pas 
draugus... 

— Apie tai gal vėliau... Dabar nesiblaškykime. 
Visiškai užmirškime apie bet kokias keliones! 

Algimantas nutyla, o Olivija išeina virtuvėn 
ruošti vakarienės. Tuo pat metu iš kažkur sugrįžta ir 
Arūnas. Tačiau nuo akylaus motinos žvilgsnio 
nepasprunka kažkoks berniuko susijaudinimas ar 
susirūpinimas, lyg vidinis sąmyšis. J i dar sugrįžta 
prie susimąsčiusio ir ten ir atgal žingsniuojančio 
vyro. 

— Algimantai... Arūnas parėjo kažkoks 
keistas... įraudusiu veidu... Kažkas su juo įvyko... Gal 
tu pakalbėtum su juo? Žinai, vyriškai... 

— Gal tau tik taip pasirodė. Gal nuo žaidimo 
įšilęs. 

Algimantas nepatenkintas minčių suardymu, 
bet Olivija neatstoja. 

— Tikrai, aš aiškiai mačiau! Jis niekad toks 
nebuvo. Toks kažko prislėgtas... Pakalbėk su juo 
draugiškai... Diplomatiškai prieik prie jam rūpestį 
sukėlusio reikalo. Neužsipulk jį iš karto, gerai? 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, penktadienis, 1984 m. birželio mėn. 15 d. 
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K A N K L I Ų R E Č I T A L Y J E 

B U S P R I S I M I N T A S 
A L F O N S A S M I K U L S K I S 

Birželio 24 d., sekmadienį, 5 
vai. p.p. Lietuvių namuose 
į v y k s Onos Mikulsk ienės 
kankl ių muz ikos studijos 
rečitalis. Tai jau vienuolikta
sis šios studijos renginys ir 
pirmasis be Alfonso Mikuls
kio, kuris buvo neatskiriama 
mūsų liaudies dainos ir muzi
kos dalis. Šiai studijai Maest
ro yra sukomponavęs, aranža
vęs daug dainų. Jis buvo 
studijos patarėjas ir globėjas. 
Jo dabar pasigenda Čiurlio
nio ansamblis, jo mirtis at
siliepė ir į kanklių muzikos 
studiją, nors velionio gyveni
mo palydovė Ona Mikulskie
nė, nežiūrint jos gilaus liūde
s io , visą energiją skiria 
Čiurlionio ansamblio kanklių 
orkestrui ir jos vedamai studi
jai. Čiurlionio ansamblio 
kanklininkės yra kviečiamos 
koncertuoti ir į kitus miestus. 
Taip pat dažnai atlieka meni
nes programas įvairiuose ren
giniuose ir pačiame Cleve-
lande. Kanklininkės dalyvavo 
Hartforde iškilmingame šv. 
Kazimiero minėjime, o bir
želio 9 d. atliko programą Det
roito abiturientų baliuje. 

O. Mikulskienės studijoje 
mokėsi arti 100 studentų, bet 
ją baigė ir diplomus gavo tik 
24. Turbūt vienintelė šios 
rūšies studija laisvajame pa
saulyje. Velionis Alfonsas Mi
kulskis — didelis lietuvių liau
dies dainos ir muzikos 
puoselėtojas bei kūrėjas, šiai 
studijai skyrė daug dėmesio ir 
meilės. Ne vieną kartą studi
jos metų baigimo proga absol
ventams yra sukūręs melo
dijų, kurios yra tapusios 
kanklių muzikos koncertų 
populiaria dalimi. 

Šiais metais studija išlei
džia tris absolventus: Kris
tiną Kasulaitytę, Liliją Gela-
žytę ir Ramą Bublytę. Šios 
mergaitės ir kiti alumnai 
atliks meninę programą, ku
riai vadovaus Nijolė Kers-
nauskaitė. Numatomas išleis
ti ir sepcialus leidinėlis. 

Studija, įkurta prieš 19 
metų, ir šio rečitalio dalyviai 
prisimins amžinybėn iškeliavu
sį komp. Alfonsą Mikulskį. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

V. R. 

LIETUVIŲ 
PRIEGLAUDOS 

NAMAI 
CLEVELANDE? 

Du dailininkai parodoje Rochestery, N.Y. Iš kairės: V. Vizgir-

Š.m. birželio mėn. pabaigoje 
vyriausybė išleidžia naujus 
potvarkius prieglaudos namų 
statybai. Susidaro palankios 
sąlygos Clevelande l ietu 

da ir Alf. Dargis. Nuotr. St. Ilgūno 

sario gamta ir gražiais Onta-
rio ežero vaizdais, nenoriai 
skirstėsi. Ši iškili šventė pasi
liks ne tik sukaktuvininko, bet 
ir dalyvių atminty. 

Baigiant reikia išskirtinai 
paminėti Liuciją Laukaitienę, 
kuri ėmėsi paties didžiausio 

mis, A. Olienė įteikė Dargie
nei simbolinę dovaną — lietu
v i š k o g i n t a r o s a g ę , o 
dailininkui įrėmintą jo patie3 

viams pasistatyti lietuvių prie- iš Lietuvos atsivežto Rūpinto-
glaudos namus, šalia jau bai- jėlio nuotrauką su šventės da-
giamos statyti Lietuvių lyvių parašais. 
Sodybos. Akademijai vadovavęs dr. J. 

Visi turbūt manome, kad Dėdinas trumpai nušvietė tos darbo: surinko mūsų žmonėse 
tokie namai lietuviams yra dienos paskaitininko dail. Vik- e s a n č i u s Dargio darbus, ėmė-
būtinai reikalingi. Dabar turi- toro Vizgirdos asmenį ir kury- s į u z j ų likimą atsakomybę ir 
me progos konkrečiai ką nors bą. Dail. Vizgirdos paskaita, p a t į v į s ą parodą sutvarkė, 
daryti. Laikas yra labai ribo- pailiustruota skaidrėmis, bu- Dail. Vizgirda buvo pakvies
tas, jei kas darytina, turime vo plati ir išsami, liečianti ne tas ir globojamas 2 . ir R. Tarno-
skubiai susiorganizuoti. Atsi- tik Dargio meno kelią, bet api- šiūnų. 

manti meno raidą Lietuvoj, 
nuo gilios senovės iki dabar. 

Abstraktizmas Lietuvoj, ly
ginant su vakarų pasauliu, iš
sivystė 30 m. pavėluotai. Liau
dies menas turėjo reikšmingos 
įtakos Dargio ir jo amžininkų 
kūryboj. 1933 m įsisteigęs For 

darius statybos leidimų išda
vimo durims, jei nebūsime ten 
pirmieji, gal tik po dešimties 
metų vėl galėsime bandyti. 
Šiam tikslui pasiekti reika
lingi žmonės, kurie norėtų 
investuoti, sudedami pradinį 
kapitalą, 10 nuošimčių visos 
reikiamos sumos. Gi 90 
nuošimčių būtų ilgalaikė pas
kola, žemoku procentu, kurią 
garantuoja federalinė valdžia. 
Visi investoriai pasidaro šio 
projekto šimtaprocentiniai 
savininkai pagal investavimo 
sumą. 

Šio projekto įvykdymas už
tikrintų visiems lietuviams, 
kurie yra to reikalingi, turėti 
lietuvišką aplinką, baigiant 
savo žemišką kelionę. Gi 
investoriams — be rizikos 
pelningą investavimą, o svar
biausia, turint moralinį pasi
tenkinimą, kad jų sunkiai 
uždirbtas pinigas pasitarnau
ja labai geram tikslui, o gal ir 
pačių asmeniškam gėriui... 

Visi lietuviai, susidomėję 
šiuo projektu (su savo idėjo
mis, patarimais, pritarimais 
ar nepritarimais), kviečiami 
kreiptis: D. Cipkienė, 31715 
Vine Street. Willowick, Ohio 
44094. Tel. 216-943-0910. 

CLEVELANDO 
LIETUVIŲ 
SODYBOS 

INFORMACIJA 

Parodomieji IJetuvių Sody
bos butai tikime bus baigti bir
želio mėn. pabaigoje. Visi 
atvykusieji į šokių šventę 
turės progos apžiūrėti ir už
siregistruoti. 

O.A. 

Philadelphia, Penn 
A.A. L Y D I J A 
B I R U L I E N Ė 

Balandžio 19 d. Lauingen, 
mos sambūris užsibrėžė puo- Bavarijoje, po trumpos ligos 
selėti individualią lietuvišką mirė Lydia Ciglerytė Birulie-
dvasią tapyboje, skulptūroje ir nė, inž. Nikalojaus Birulio 
grafikoje. Šiame sambūryje našlė. Velionė buvo gimusi 
gyvai reiškėsi ir dail. Dargis. 1 9 0 1 m - kovo 4 d., Kaune. 
Tai buvo judrus vienetas, gau- Pasitraukus su šeima į Vaka-

ŠIT KAS TRAUKIA 
2MONES.. . 

Palermo turistinės firmos 
savininkas Giacomo Malese 
rado originalų būdą pritraukti 
į Siciliją svečių iš užsienio. Jis 
išleido prospektą, kuriame 
gražūs apelsinų giraičių, 
žydinčių migdolų ir kitų salos 
įžymybių vaizdai susipina 
su... mafijos nužudytų žmonių 
nuotraukomis. Tai užsienie
čiams padeda susipažinti su 
mūsų istorija, mūsų drama
tiškomis problemomis, sako 
Malese. Jis patenkintas: klien
tų tikrai padaugėjo. Siciliečiai 
jį bara ir vadina tai „tėvynės 
įžeidimu", bet Malesei nuo to 
nei šilta, nei šalta, kol jam į 
kasą padidėjusia srovele byra 
pinigai. 

LIGONIO KAMBARIO 
ĮRENGIMAI 

Ligoninės lovos. Vežiojamos kėdės. 
Deguonio terapijos įrengimai. 

Pagalbiniai reikmenys vonios kamb. 
Portatyvūs tualetai. 

V i r š 999 l igoninės daiktų 
pirktis ar išs inuomoti 

Medicare patvirtinti išnuomavimui. 
Pristatymas j namus • visame mieste. 

Pri imame Visa & Mastercards 
2 4 v a i . t e l . ( 3 1 2 ) 7 7 1 - 2 0 0 0 
A A M E D M E D I C A L 

AAMED GENIE 

CLASSIFIED ADS 
I E Š K O D A R B O 

JEI KAM REIKALINGA — 
APKALAME PORČIUS 

ir atliekame kitus n a m o remonto dar
bus sąžiningai. Kreipkitės į AL po 
6-tos vaL vakaro telef. 471-0533. 

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

I A 6 I I O N C A B P E 1 S 

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

3304 W. 63 S t — TeL 778-9064 

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 

Chicago, IL 60632. TeL 927-5980 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Marquette Parke, prie susisiekimo ir 
Parko, isnuom. nuo 15 d. birželio 5 
kamb. butas su šiluma, karštu van
deniu, pečiu ir šaldytuvu. Galimybe 
skalbtis. Tik suaukusiems. 380 dol. 
mėn. TeL 460-1545 arba 776-5620. 

ISNUOM. miegamas kambarys tvar
kingam pensininkui. 

2925 W. 71 S t — TeL 778-8264 

R E A L E S T A T E 

»OCOOOOOOOOOOOOOOOOOOO«Ov 
10 — 20 — 30% pigiau mokėsite IU 

nuo ugnies ir automobilio 

IltlIUilIlIlIlKllllllilIlIlIlIlIlIlIlilIlUIIIIIN 
BCTC NUOMAVIMAS 

PranriiTma — Valdymą* 

Namo pirkimas — Pardavimas 

INCOME TAX 
Notariataa — Vertimas 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 & Kedzie Ave.—778-2233 
•IIIIIIIIIIIIIUll 

šiai dalyvavęs parodose ne tik 
Lietuvoj, bet ir užsienyje. Dail. 
Dargis bene bus vienas spal
vingiausių abstrakto kūrėjų. 
Jo kūryboj nėra pakartojimų. 
Jis įdomus ir naujas tiek spal 

rus, gyveno Augsburge, o nuo 
1949 metų Philadelphijoje. 

iiiiiniiimuuiiiiiraniuiuiiniiirr 
ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAITIS ir 
V . B R I Z G Y S 
6606 So. Kedzie Avenue 

Chicago, LL 60629. Tel. 778-8000 
Darbo valandos: 

Nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro. 
Šeštadieniais pagal susitarimą. 

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

3208)4 W. 95th Street 
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vinėse gamose, tiek kompo- sudeginti ir laikinai patalpin 

Vyrui mirus, 1977 m. išvyko iiiiiiimiiiiiiinniuiiliiimiiiiiiuiiimiiim 
pas dukrą Niną Svidzinskaite 
Dolles Vokietijon. Balandžio iimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiimiiniiMiimi 
24 d., ^ m ^ p a i m f c r i ba^e N A M t J A p S l T V A R K Y M E 

Z I C I J O J . J i s Į e i n a i 
amerikiečių ir kitų tautų me
no pasaulį kaip gilios išraiš
kos mūsų kraštui reprezentuo
jąs menininkas 

ti D o l l e 8 Š e i m 0 8 k a p e L a u i n - Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at-
gene. Dideliame liūdesyje liko nammtLGaraža viduje ar a lauko 
j . J j i_* namo. Rupinatgs? Visuomet čia Jums 
d u k t ė SU v y r u mef l . d a k t a r u i , u p atyrlmu. už prieinama kaina pa-
H e r m a n u D o l l e s , v a i k a i t i s des, skambinant po 6-os vai. vakaro: 

JUOZAS NARUTAVIČIUS 

su Dana Sivrnrners-Striiigaite 
ir orkestras "LIETUVA" 

DAINUOK IR ŠOK 
Ateisiu, mergužėle, ateisiu. 

Sapnų pilis. Krinta lapai. My
liu. Kur gimtinė mylima. Pir
mosios gėlės ir kitos dainos. 

Kaina su persiuntimu 13 dol. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 6Srd St., 
Chicago, IL 60629 

Viktoras su šeima, giminės | 
Dail. Vizgirdos skaidrių ir Lietuvoje, Australijoje, Vokie-

puikiai bei išsamiai paruoštų tijoje ir Philadelphijoje. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Rochester, N. Y. 

DAIL. ALF. D A R G I O 
D E I M A N T I N Ė S U K A K T I S 

vaėių namų, aiškiai rodė, kaip 
Dargio kūryba domisi. Žiūro
vų dėmesį patraukė centre ant 
stalo I. Žmuidzinienės pras
mingai sudėta, jos žodžiais ta-

Šventė buvo pradėta para- riant, dailininko ex libris: tau-
pijos didžiojoj salėj gegužės 20 tinė juosta. E. Marčiulionienės 
d. Dargio meno kūrinių paro- keramikos aguonos, dailinin-
da, kuri ne tik nustebino susi- ko paletė ir baretė, o šalia, dar 
rinkusius, bet ir patį dailinin- Vokietijoj išleista Dargio lie
ką. Paveikslų, kuriuos dailiai 
surikiavo L. Laukaitienė, bu
vo tikrai daug — arti šimti
nės. Jie visi atgabenti iš pri-

tuviškų vestuvių papročių 
knyga. 

L. Laukaitienė papuošė 
sukaktuvininką ir ponią gėlė-

Po parodos Rochesteryje. 18 kairės, dail. A. Dargia, ku n - j u g . 
tinas Vaškys.dail.V.VizgirdairrašytJ.Jankus. , 

Nuotr. St. Ilgūno 

komentarų valanda prabėgo 
įdomiai ir greitai, palikusi žiū
rovams neišdildomą įspūdį. 

Šventės „kaltininkas" Alf. 
Dargis, žemaitišku humoru 
perpintu savo žodžiu, dėkojo 
Vizgirdai ir rengėjams. 

Besivaišinant A. Olienės ir 
N. Draugelienės sutelktomis 
užkandžių gėrybėmis, buvo 
pasigėrėta įdomia paroda ir 
pasidalinta maloniais įspū
džiais. , 

Antroji šventės dalis tęsėsi 
restorane, kur jaukioj šei-; 
myniškoj nuotaikoj Dargio 
gerbėjų būrelis praleido kele- • 
tą valandų. Vaišes pradėjo) 
klebonas kun. Justinas Vaš-
kys įdomiu „pokalbiu su Die- į 
vu", kur suminėjo Dargio gy-' 
venimo aspektus ir prašė 
Dievo stiprybės ir kūrybingų 
dienų. Sugiedota tradicinė il
giausių metų. Programą pra
vedė žemaitė, dailininko kai
mynė iš Mažeikių, Onė 
Adomaitienė ir tarmiškai per
skaitė humoristinį Butkų Ju
zės eilėraštį ,,Žemaičių stipry
bė". Rašytojas Jurgis Jankus 
perskaitė Dargio biografinį 
atsitikimą apie mažo Alfon-
siuko su mama kelionę į 
Žemaičių Kalvarijos atlaidus. 
Izabelė Zmuidzinienė papa
sakojo aukštaičių tarme nuo
tykingą atsitikimą apie velnio 
suvedžiotą dėdę. Sveikino 
skautų vardu St. Ilgūnas, lie
tuvių muziejaus vardu A. 
Beresnevičius. Dr. A. Klimas 
sakėsi visada gėrisi Dargio pa
veikslais Roche8terio univer
sitete. N. Draugelienė, gyven
d a m a J a p o n i j o j ir 
besiilgėdama namų ir lietu
vių, pasijutusi kaip namie, pa
mačiusi Dargio paveikslą 
japonų šeimoje. Raštu sukak
tuvininką sveikino Anastazi
ja ir Antanas Tamošaičiai. 

Po visų juokų, sveikinimų ir 
padėkų dail. Vizgirdai įteikta 
jo paties paveikslo fotografija 
su Rochesterio lietuvių padė
kos įrašu. 

Svečiai, besigėrėdami pava-

Rugpjūčio mėn. gale velionės 
pelenai bus atvežti Phila-
delphnon ir palaidoti su reli
ginėm apeigomis šalia a.a. 
vyro Nikalojaus Oakland 
kapinėse. 

A.a. Lydia Birulienė buvo 
ilgametė Lietuvių Moterų 
federacijos Phi ladelphijos 
klubo narė ir dosni lietuviškos 
veiklos rėmėja. « 

Telef. — 476-3950 
niiiiiimiimimiiiiiimimiiiiiiiiiimiiiiiii 
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TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARF AVIMAS IR TAISYMAS 

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

JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

V A L O M E 
KILIMUS IK BAIJHJS 

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

TeL — B E 7-5168 

Atdari apžiūrėjimui ukmartltai 
nuo 1 iki 4 vaL popiat 

8740 W. 63 S t — Naujas 3-jų butn, 
po 3 mieg. 1% vonios. 

5310 S. Kilbourn — 1% aukšto — 6 
kamb. ir 3 vonios pirmame aukšte; 
2į7

2 kamb. butas viršuj; 3-jų kamb. 
butas rūsy pajamoms, modern. virtu
vė ir vonia. 2 maš. garažas. Tik 1 
blokas iki Archer Avenue autobuso. 
Skubėkite skambint. 

No. 864. 53-CIA IR NEWLAND 
2-jų butų, 2 ir 3 miegami. "Custom" 
spintelės. 2 židiniai. 2 maš. garažas. 
60 p. sklypas. 1 blokas iki Archer 
Ave. autobuso. Skubėkite. 

No. 900. 57-TA IR KENNETH. 
5 miegamų mūrinis. 29 m. senumo. 
Įrengtas rūsys. Naujesnis 2 maš. ga
ražas. Centrinis oro vėsinimas. Pa
skubėkite. Skambinkite. 

o 
AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu. Mūsų pardavė
jai sėkmingai jums patarnaus. Mat 
jums galime padėti, nes daugiau sten
giamės. Nemokamam namo įvertini
mui ir greitam pardavimui skambinkit 

(yBRIEN FAMILY REALTY 
TeL — 434-7100 

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

Tel. — 776-4363 
Vaistai, vitaminai, importuoti kvepalai, gy
domos žolės ir kt. Važiuojamos kėdės, re-
mentai ir kt. pirkti ar nuomoti. 

Nemokamai supakuojame dovanas. 
Pristatymas nemokamai 

Oavid Biaika, R-Ph. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M. A. Š I M K U S 
INCOME T A X SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
423* S. Maplewood — TeL 254-7450 

Taip pat daromi Vertimai, Giminių 
iškvietimai, pildomi Pilietybės prašy
mai ir kitokie blankai. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandėlių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
3501 W. 69 St., Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
TeL 925-2737 

Vytautas Valantinas 

PASSBOOk 
SAVINGS... 
flMM marti 

t— ut for 
a A f l f t f inancing. 

AT OUt 10W IATB 

Mutual Federal 
Savinas and Loan P 

2212 WEST CERMAK ."OAD CHICAGO. ILL 60608 
Peter Kazanauska*. Pras. Tel.: 847 7747 

t » U « , Mon.TU«.rrl.*>4 T W . » - i »«t . »«1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

>ooooooooooooooooooooooooo< 
MASTER PLUMBING 

Llcensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
k* vonios kabinetai. Keramikos plyte-
t6s. Karšto vandens tankai. Flood 
control Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavarde ir telefo
ną — Lietuviškai 
SERAPINAS — TeL 686-2960 
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Bolševikų nužudyti 
šauliai 

Juozas Prauskis 

šioje knygoje aprašyta apie 
400 šaulių, kuriuos nužudė bol-

į ševikai. Daug nuotraukų. Iš
leido Lietuvių Šaulių s-ga trem
tyje centro valdyba 1982 m. 
Viršelį ir aplanką piešė dail. Jo
nas Tričys. Spausdino "Drau
go" spaustuvė. Kaina su per
siuntimu $6.00. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 West 6Srd St. 

Chicago, IL 60699 

M O V I N G 
KRCNAS perkraoato baldot ir kitos 
daiktus. Ir ii toU miesto leidimai ir 
•flaa apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

A . V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL S76-1382 arba 376 5996 

« I I I mm'* >in<Mri m*» I M I 
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J O N A S p u z 1 N A s 

Rinktiniai Raštai I 
PROISTORfi 

"Šiam leidiniui J. Puzino raitus tal
kino dr. Marija Gimbutienė, dar Lie
tuvoje pas jj baigusi proistorę ir ge
rai susipažinusi su paskelbtaisiais dar
bais" — taip rašo Antanas Mažiulis 
knygos pradžioje. Sj leidinį sudaro 
dvi darys: Lietuvoje išleisti darbai ir 
Svetur išleisti darbai. 684 psL 

• 

Rinktiniai Raštai II 
KULTŪROS IR POLITIKOS 

ISTORUA 
Leidinys suskirstytas į tris skyrius: 

Miestų istorija. Kultūros istorija ir 
Politikos istorija. 750 psl. 

Abu tomus spaudai paruošė Antanas 
Mažiulis. Knygos didelio formato, 
daug iliustracijų, kieti viršeliai. Išlei
do Lituanistikos Instituto leidykla 
1963. Kaina su persiuntimu už du to
mus $37.50. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. «Srd SU 

Chicago, IL §0*2* 
t 
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Jaunųjų Lietuvos Vyčių tautinių šokių grupė „Aušra" Frackville, Pa. 

ŠOKS PENNSYLVAN1 JOS 
VAIKAI IR „VAKARŲ VAIKAI" 

Tautinių šokių šventei artėjant 
Kai šis rašinys bus skaity

tojų rankose, į šokių šventę 
vykstančios grupės darys 
paskutines repeticijas. Vado
vių švilpukai, 

A L F O N S A S N A K A S 

ir viena kita ašarėlė... Žodį 
„nepasibaigiantys" tik šiaip 

šūkavimai, sau paminėjau, dėl vaizdingu-
sunkesnių šokių detalių nepa- mo.Viskas praeina. Net šokių 
sibaigianty8 kartojimai. Švini- repeticijos. Ak, net pačios 
nės kojos. Prakaitas. Kai kam šventės. Lieka prisiminimai. 

Tai jais žmogus gyvena. 
Nuovargis, prakaitas, ne
malonumai — viskas už
sibaigs šventės džiaugsmu, 
kurio prisiminimai liks metų 
metams... 

Šiuo rašinėliu noriu pagerb
ti dvi šokėjų grupes. Labai 
tolimas r^yliomis matuojant. 
Skirtingas šokėjų amžiumi, 
skirtingai ir besireiškiančias. 

P e n n s y l v a n i j o s „ A u š r a " 

Pažvelkite į nuotrauką. 
Septyniolika vaikiukų, maž
daug^ tarp šešerių ir dvylikos 
metų. Vadinti vaikiukais, atsi
prašau, net netikslu, nes vy
riškos giminės tik du, ir tai pa-
t y s m a ž i a u s i . M e i l i o s 

Danutė Janutienė, San Fran-
cisco „Vakarų vaikai" tautinių 
šokių grupės vedėja. 

rūbeliai (sijonai gal daugiau 
panašūs į kokių amish, negu į 
lietuvaičių). Kai kurie veide
liai ne tik nelietuviški, bet ir 
ne mūsų rasės. 

Bet tai yra Jaunųjų Lietu
vių Vyčių 114 kuopos Frack-
villėj, Pa., tautinių šokių grupė 
„Aušra" ir kitaip nė būti 
negali. Ją 1981 metais įsteigė 
Nukryžiuotojo Jėzaus seselės 
Verną Cickavage ir Angelą 
Gvazdauskaitė. Nuo 1982 m. 
grupei vadovauja viena seselė 
Angelą, tuometiniam lietuvių 
katalikų Apreiškimo parapi
jos klebonui kun. Algimantui 
Bartkui paprašius. 

Šiai grupei rūpi ne vien tik 
lietuvių tautiniai šokiai. Lais
vu nuo mokyklos laiku vaikiu
kai kas savaitę sukviečiami 
pagilinti religinių dalykų, 
pasimokyti lietuvių kalbos, 
lietuviškų ir nelietuviškų dai
nų, ir, žinoma, tautinių šokių. 
Grupės užsiėmimų skalė irgi 
plati: dalyvauja parapijos 
pamaldose (šv. Mišiose), Lietu-

vil le mies te l iuose lanko 
senelių namus, dalyvauja 
metinėse Lietuvių dienose, 
programą atlieka įvairių ame
rikiečių klubų pasirodymuo
se. Dar mokosi gaminti šiau
dinius papuošalus ir jais 
puošti Kalėdų eglutes, dažo 
Velykų margučius, vis ses. 
Angelos prižiūrimi bei instruk
tuojami. Dalyvauja sporto 
žaidynėse, socialiniuose pobū
viuose, iškylose. Šios grupės 
vasaros stovyklos irgi turinin
gos, kaip mūsų Dainavoje: 
vaikiukai supažindinami su 
Lietu vos 8itorija, lietuvių kul
tūra. 

I Richfieldo koliziejų šokti 
atvyksta 16 šokėjų. Juos ten 
sutiksime su ypatinga šiluma 
ir meile. 

S a n F r a n c i s c o 
„ V a k a r ų v a i k a i " 

Nors nebeturiu po ranka 
šios grupės šokėjų nuotrau
kos, nes ją atidaviau septin
tosios šokių švnetės leidiniui, 
bet užtikrinu, kad čia visai 
kitokie „vaikai", negu tie 
Frackvillės pipiriukai. Iš 18 
„Vakarų vaikų" grupėje šo
kančiųjų jaunuolių maždaug 
50 proc. yra Berkeley uni
versiteto studentai, o vietiniai 
jaunuoliai irgi panašaus am
žiaus. 

Grupę prieš 11 metų (1973-
siais) įsteigė ir iki šių dienų 
vadovauja Danutė Gustaitė 
Janutienė. Ji ne tik moko šok
ti, bet ir administruoja, remia
ma LB San Francisco sky
riaus ar apylinkės. 

Grupė šoka Vasario 16-sios 
minėjimuose ir bendruose visų 
pabaltiečių vakaruose. Per 
paskutinius kelerius metus yra 
šokusi Western Regionai Folk 
festivaly, jungtiniam Pabal
tiečių ir lenkų koncerte Ash-
kenaz šokių centre Berkeley, 
Sausalito miesto Episkopalų 
bažnyčios 100 metų šventėje. 
Kadangi grupė įregistruota 

kaip Berkeley un-to Lietuvių 
studentų ratelis, tame un-te 
turi teisę rengti savo rengi
nius. Šių 1984 m. vasario 
mėnesį suruošė dviejų savai
čių rankdarbių bei spaudos 
p a r o d ą S t u d e n t Union 
patalpose. Grupė glaudžiai 
bendradarbiauja su Los Ange
lėse beisreiškiančiu LB „Spin
duliu" ir dalyvauja jo metinė
se šventėse. 

Grupės akordeonistas — 
Regimantas Pažemėnas. Gru
pė dalyvavo penktojoje ir šeš
tojoje Tautinių šokių šventė
se. Į septintąją šventę skrenda 
visi 18 grupės šokėjų. 

Dar turiu gerą žodį Danutei 
Janutienei. Šventės leidinį 
ruošiant, teko susidurti su 
visokio plauko grupių vado
vais. Vieni buvo labai parei
gingi, nedelsdami teikė 
medžiagą, o kiti delsė. D. 
Janutienė buvo tų pirmųjų, pa-
r e i g i n g ų j ų t a r p e . Stropi 
administratorė veikiausiai yra 
ir uoli šokių vadovė. Noriu 
tikėti, kad „Vakarų vaikai", 
tolimiausia Šiaurės Amerikos 
kontinento grupė, septintąją 
šokių šventę praturtins... 

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiitiiiinimimnimiii 
JONAS PUZINAS 

PETRAS AVIŽONIS 
Profesorius medicinos daktaras 

(1875 -1939) 
Jo visuomeninė, kultūrinė 

mokslinė veikla 
ir 

Eleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos 
leidykla 1979. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. Didelio formato, 220 pusi., 
kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu 
$12.85. Illinois gyventojai dar prideda 
72 et valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 68rd St-
Chicago* IL. 60629 
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mergyčių šypsenos, o visaip iš
keltos rankos nori kažką pasą- v o s nepriklausomybės minėji 
kyti. Keistoki ir jų „tautiniai" muose, Elmhurst bei Frack-

VISI KELIAI VEDA 
l CLEVELANDĄ 

Artėja hepos pirmoji diena, 
septintoji Lietuvių Tautinių 
šokių šventė. Tai lietuvių kul
tūrinis įvykis! Už tos šventės 
pasisekimą atsakinga viso pa
saulio lietuvių išeivija — Cle-
velando lietuvių visuomenė, 
apylinkė, apygarda ir JAV 
krašto valdyba — ne vien jos 
rengėjai. Paskutiniu laiku pa
sigirdo tos šventės rengimo 
neigiama kritika, net asme
niškų nesantaikų pasireiški
mai, raginama šventę boiko
tuoti, nedalyvauti ir kitokios 
neigiamybės. 

Šokių šventė yra pirmą kar
tą iškelta iš Chicagos. Pripa
žįstame, kad Chicaga yra lie
tuvių išeivijos sostinė. Visi 
mielai į jos renginius lanko
mės. Bet reikalaujam ir iš 
Chicagos lietuvių parodyti so
lidarumą kitoms vietovėms. 
Vietovė šokių šventei parink
ta geriausia visoj Amerikoj. 
Nuo mūsų visų pareina jos pa
sisekimas. Taipgi būtina ska
tinti ir kviesti mūsų dra .igus 
latvius, estus, ukrainiečius ir 
net lenkus per jų spaudą. Te
levizijos reklama būtų irgi pa
ranki sudominti amerikiečius. 
Jų tarpe yra daug mėgėjų et
ninių grupių pasirodymams. 
Taip pat kvieskime asmeniš
kai savo pažįstamus ameri
kiečius. Būkime realūs ir su
praskime, kad tik kultūriniu 
keliu išgarsinsim Lietuvos 
vardą plačiose svetimtaučių 
masėse. Clevelandas, nors ir 
nėra gausiausias lietuvių skai
čiumi, bet kultūriniuose ba
ruose bus bene iškiliausias. 
Cia turime Čiurlionio an
samblį, Grandinėlę, bene ge
riausią lietuvių radijo progra
mą , . T ė v y n ė s G a r s u s " . 

jai. Nepasisekimas bus vi
siems mums gėda, negarbė lie
tuvių išeivijai, pasklidusiai po 
platųjį pasaulį. 

Neatsižvelgiant j asmeni
nius įsitikinimus, partinį pri
klausomumą, opoziciją ar po
ziciją L. Bendruomenės 

Vaidilos teatrą, turime geriau
sius lietuviškus namus, vieną 
lietuviškiausių parapijų A m e 
rikoj, sporto vienetus, profesi
nes organizacijas, lietuvišką atžvilgiu, vadovaukimės jaus-
sodelį (dabar vandalų sunai- m u ' k a d ^ S 1 e 8 a m e lietuvių 
kintas), statomi pirmieji Ame- ^ ^ paikai. Nusistatykime, 
rikoj lietuvių senelių namai. raginkime ir vykdykime, kad 

Sunku būtų viską išvardin- l i e P o s P 1 " 1 ^ ^ ^ ™ k e l i a i 
ti. Clevelande palaidotas pas- ^ e d a * Clevelandą, į puikų ko-
kutinis nepriklausomos Lietu- l l z i e J u ~ VII"Ja Lietuvių Tau-
vos prezidentas ir kiti žymūs tal"u ? o k l u š v e n t e -
lietuvių patriotai: gen. Vladas G a r b e i r Pagarba tiems, ku-

A. f A. 
Regina ir Nikodemas Reikalai 

š. m. birželio 12 dieną netikėtai mirė. 
Gyveno Kenoeha, Wisconsin. 

Giliame nuliūdime" liko duktė Gražina su vyru Mar
ku Hamiltonu ir sūnus Vismantas su žmona Anita ir 
dviem vaikučiais. Kiti giminės yra likę Lietuvoje. 

Birželio 16 d., H vai. įvyks gedulingos pamaldos Šv. 
Petro bažnyčioje, 23rd Street (kampas 30th Ave.), Ke-
nosha, Wisconsin. 

Draugai ir pažįstami yra kviečiami atvykti į bažny
čią paskutiniam atsisveikinimui. 

Vietoj gėlių prašoma aukoti šv. Mišioms arba Tau
tos Fondui. 

Laidojimas įvyks tik šeimos narių tarpe. 

Duktė GRAŽINA ir sūnus VISMANTAS 

Nagevičius, Kazys Karpius, 
Pijus Ziūrys, Stasys Barzdu-
kas, Steponas Nasvytis ir kiti. 

Meskime pesimizmo jaus
mus ir pereikime į optimizmą. 
Užmirškime asmeniškas sąs-

rie atvyks ir dalyvaus viena
me iškiliausių kultūros povei
kių. Iki pasimatymo Clevelan
de! 

P. S. Iš anksto neužsiregistra
vę ir neturintieji bilietų, galės 

kaitas. Šventės pasisekimas gauti jų vietoje. 
bus garbė visai lietuvių išeivi- H e n r i k a s B r a z a i t i s 

„DRAUGO" 75-RIŲ METŲ 
JUBILIEJUS 

„Draugas", laisvojo pasaulio lietuvių dienraš
tis, eilę metų nenuilstamai kovoja dėl pavergtos 
mūsų tėvynės laisvės ir dėl mūsų tautinės gyvy
bės išlikimo išeivijoje. J is yra mūsų lietuviško 
gyvenimo ir lietuviškos kultūros veidrodis. 
Pasirūpinkime, kad nors ir sunkėjančiose 
ekonominėse sąlygose „Draugas" stiprėtų. J is turi 
pragyventi mus visus. Tad, darydami testamenti
nius palikimus, prisiminkite ir „Draugą". 

Pratesite mūsų kultūrinį, religinį ir tautinį 
veikimą, jei testamente į palikimą įjungsite „Drau
go" leidėjus: Lithuanian Catholic Press Society, 
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629, arba Marian 
Fathers of Immaculate Conception of B.V.M., 6336 
S, Kilbourn Ave., Chicago, IL 60629. 

Aukos „Draugui" nuskaitomos nuo valsty
binių mokesčių. 

L I E T U V I Ų F O N D A S 
LF PIRMASIS DVIDEŠIMTMETIS 

19 6 t—l 98 B 

Leidinys suredaguotas Apolinaro P. Bagdono pade 
dant redakcinei kolegijai. Knyga suskirstyta į aštuonis 
atskirus skyrius: UF istorija IF reikšmę išryškinant 
LF struktūra. L F veiklos apimtis. žymūnų albumas. 
Aukotojų vardynas. Aukotojų albumas. Mecenatai ir 
garbes prenumeratoriai. Knyga didelio formato, 448 psl., 
kieti viršeliai ir gražiai išleista. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė, Chicago, IL. Išleido LF 1983, "Aušros" m. 
Kaina su persiuntimu $22.00. 

Užsakymi* sust i : DRAUGAS, 45+5 W. 6Srd St, 
Chicago, IL 60629 

ūlinote gyventojai dar tari pridėti $1.40 m. valstijos mokesčio 

S i i t i i i i n t i t i 

D A R I U S - G I R E N A S 
19 3 3—1 9 8 3 

E. JASICNO paruošta knyga - albumas apie žymiuosius 
lietuvius Atlanto nugalėtojus - lakūnus S. DARIŲ ir S. 
GIRĖNĄ jau išėjo i š spaudos. Leidinys gausiai iliustruo
tas, paruošta angliškai ir lietuviškai, didelio formato, 
264 psl., kieti viršeliai, gražiai išleista. Tai vertinga do
vana kiekvienai progai. Kaina su persiuntimu 27 dol. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, +5+5 W. 63rd St, 
Chicago, IL 606t9 

ulinais gyventojai dar prideda $1.75 valstijos taksų. 

DRAUGAS, pmktadienjs, 1984 m. birželio mėn. 15 d. 

P A D Ė K A 
Padėka visiems Waterburio lietuviams, kurie užjautė ma
no seserj, mane ir mano sūnus Bronių ir Kostą, brolio 
kunigo Antano Petrausko mirtyje. Visiems Waterburio 
lietuviams ačiū už korteles ir užprašytas šv. Mišias. Ypa
tingai ačiū mūsų parapi jonams dar iš Lietuvos: ponams 
Karmūzams ir p. Zigmui Dielnikaičiui ir jo sesutei. 

Dėkingi Kostas Petrauskas su šeima ir sesuo Antosė. 

A. f A. 
Reginai ir Nikodemui Reikalams 

staigiai ir netikėtai mirus, jų dukrai GRAŽINAI su vy
ru MARKU HAMILTONU, jų sūnui VISMANTUI su 
žmona ANTTA ir dviem vaikučiais reiškia giliausią 
užuojautą ir kartu liūdi 

ALDONA ir VYTAUTAS TAURAI 
DALIA ir ARVYDAS TAURAI 
BIRUTE ir ŠARŪNAS TAURAI 

Mylimai motinai 

A. f A. 
VERONIKAI ADOMONIENEI 

mirus, sūnui JONUI, Agronomų sąjungos mecenatui, ir 
dukrai SEVERINAI su ŠEIMOMIS reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

LIETUVIŲ AGRONOMŲ SĄJUNGA 
CHICAGOJE 

A. f A JUOZUI BAGDANSKIUI 
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautę 
poniai Bagdanskienei, dukrai Ramunei 
ir sūnui Alvydui. 

JADZĖ ir JONAS KALNIEČIAI 

EUD EI K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID 

TKYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9952 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas Y Ards 7-1741-2 

STEPONAS C. LACK ir SCNOS 
LACKAWICZ 

Laidotuvių direktoriai 
2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Iilinou 

Tel. — 974-4410 



DKAUUAS, penktadienis, 1984 m. birželio mėn. 15 d. 

x Prof. dr. Vytautas Var
dys iš Norman, Okla., pava
sari skaitęs paskaitas Japoni
joje ir Pietų Korėjoje, šios 
savaitės pabaigai išvyko į 
Montrealyje vykstančią Bal
tistikos konferenciją. Prava
žiuodamas pro Chicagą, jis su-

x Anatolijus Miliūnas 
JAV kelių saugumo pataria
mojo komiteto narys, praėjusį 
gruodžio mėnesį paskirtas ko
mercinių mašinų saugumo rei
kalams komisijos pirmininku. 
Gegužės 17 — 18 dienomis jis 
vadovavo viešiems apklausi
nėjimams, kurie vyko Trans-
portacijos departamente, Wa-
shington, D. C. Parodymus 
davė Amerikos sunkvežimių 
sąjungos prezidentas, eilė įvai
rių sunkvežimių kompanijų 
egzekutyvų, universitetų pro
fesoriai, transportacijos de-

sisiekė su savo giminėmis ir"" parlamento skyrių direktoriai 
ir visuomenės atstovai. Kaip 
praneša Transportacijos de
partamentas, šie apklausinėji
mai bus pristatyti Baltiesiems 
rūmams kaip vienas iš Trans
portacijos departamento dar
bų. 

draugais, gyvenančiais Chi-
cagos apylinkėse. 

x S t e f a n i j a S t a s i e n ė , 
„Švietimo gairių" redaktorė, 
skaitys paskaitą šios vasaros 
Mokytojų ir jaunimo studijų 
savaitėje tema „Skaitymo me
todai". Šioje studijoje kviečia
mi dalyvauti mokytojai, buvę 
mokytojai ir jaunimas. 

x Linas Kojel is , dirbęs 
prez. R. Reagano specialaus 
padėjėjo pozicijoje, kalbės apie 
politinių siekimų procesą 
JAV-bėse ir Kanadoje per stu
dentų ateitininkų vasaros sto
vyklą, kuri bus liepos 2 — 8 
dienomis netoli Clevelando. 
Informacijai skambinti Ra
mintai ar Arūnui Penkams tel. 
212-426-2120. 

x Algis Ši las , dirbąs inter-
nu Jungtiniame baltų komite
te Washingtone, telefonu pra
nešė, jog birželio 11 d. JAV 
Atstovų Rūmai priėmė rezoliu
ciją nr. 296, kuria birželio 14 d. 
skelbiama Baltų Laisvės Die
na. Panašią rezoliuciją Sena
tas priėmė 3 dienas anksčiau. 
Taigi dabar prezidentas, kuris 
žadėjo šią įstatymo galią turin
čią rezoliuciją pasirašyti, bus 
įpareigotas paskelbti atitinka
mą proklamaciją, o krašto vi
suomenė raginama šią dieną 
prideramai atšvęsti. Baltų 
Laisvės Diena skelbiama jau 
treti metai iš eilės. 

x L ie tuvos Vyčių piknikas 
gegužinė bus liepos 4 d. Vyčių 
namuose ir sodelyje. Prasidės 
12 vai. Valgiais rūpinasi Sa
b i n a Klatt ir Vincas Samaš-
ka. Bus ta ip pat gražių laimė-
j i m ų . V i s i k v i e č i a m i 
dalyvauti. 

x Onos v a r d o v a s a r o s vai 
kų a i k š t e l ė Marąuette parke 
(prie 69-08 ir California Ave.) 
pradeda savo darbą birželio 18 
d., pirmadienį. Vaikai priima
mi nuo 3 iki 12 metų penkias 
dienas savaitėje, nuo pirma
dienio iki penktadienio, nuo 10 
vai . ryto iki 2 vai. popiet. Į ati
darymą prašoma atsilankyti ir 
buvusias mokytojas. 

Dr . Ona V a š k e v i č i ū t ė 
(pr). 

x I e š k o m a s e k r e t o r ė - i u s 
l i e t u v i š k a i į s t a iga i New Yor-
ke. Pageidautina, kad laisvai 
valdytų lietuvių ir anglų kal
bą, mokėtų gerai rašyti rašo
m a mašinėle, efektyviai komu-
nikuoti telefonu ir raštu bei 
vairuoti. Darbo pareigos pa
grindinai apima mašinraščio 
darbus, siuntų pakavimą bei 
prašymų pildymą ir išsiunti
m ą ir kitus techniškus-admi-
nistracinius rūpesčius. Darbo 
sąlygos bus aptartos su rim
ta is kandidatais. Siųsti reziu
me: Lithuanian Catholic Reli-
gious Aid, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, N Y 11207. 

(sk.). 

x Alb inas K u r k u l i s , akci
jų brokeris, dirbąs su Rod-
m a n & Renshaw, I n c . pa
tarnauja akcijų bonų, fondų 
bei kitų vertybių pirkime ir 
pardavime. Susidomėję skam-
mnkite 977 -7916 . 

(sk.). 

A K A S 
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x „ V y t u r ė l i s " , Marąuette 
Parko lituanistinės mokyklos 
1984 metų laikraštėlis, išėjo iš 
spaudos. Redagavo ir spaudai 
paruošė Lakštonė Vėžienė, iš
leido Tėvų komitetas. Laik
raštėlyje yra rašinių ir pieši
nių, daugiausia: mokinių 
parašytų ir pieštų. Viršelis 
pieštas Sauliaus Juškaičio. 
Paskelbti rašinėlių laimėtojai. 
Teksto 55 psl. Pabaigos virše
lį piešė Adomas Didžbalis. 

x A. a. B ron ius Genys , 89 
metų amžiaus, mirė Washing-
tone, D. C. Laidojamas šešta
dienį, birželio 16 d. Nuliūdime 
liko žmona Emilija ir sūnus 
prof. dr. Jonas Genys, ilgą lai
ką dirbęs Maryland universi
tete, su šeima. 

x Lie tuvos Vyčių c h o r a s 
organizuoja autobusu kelionę į 
Lietuvių Tautinių šokių šven
tę Clevelande. Išvažiuoja bir
želio 29 d. vakare. Dar yra vie
tų, kurias galima rezervuoti 
paskambinant telefonu Sabi
nai Klatt: 887-0066. 

x Maj . J o n o Tapul ion io 
pranešimas apie Lietuvos ka-
riuomenės kultūrinę veiklą, 
dipl. teis. Prano Šulo aiškini
mas pensininkams svarbių ap-
draudos taisyklių, sveikatos 
reikalai ir kultūrinė programa 
Sodybos gėlynuose šį sekma
dienį nuo 2 vai. p. p. Užkan
dis. Visi laukiami. 

„Dainuojančios Žemaitės", atlikusios kun. P. 
Patlabos ir kun. A. Račkausko kunigystės 50-ties 
metų sukakties proga meninę programą. Iš 

kairės: Bronė Stravinskienė, akompaniatorė Alvy
de Eitutytė, Kazys Skaisgirys — vadovas, Dana 
Varaneckienė ir Aldona Underienė. 

Nuotr. V. A. Račkausko 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Balys ir Emili ja P a k š 
t a i per Brighton Parko ir Mar
ąuette Parko LB apylinkes po 
50 dol. (taigi viso 100 dol.) ski
ria Tautinių šokių šventei, kad 
už tuos pinigus būtų užsakytas 
ati t inkamas skaičius bilietų ir 
išdalintas kitataučiams Cleve
lando apylinkėje. Tikslas — pa
didinti žiūrovų skaičių ir su
mažinti šventės nuostolį. 

x I. Sinkevičiūtė, Chicago,, 
111., „Marginių" savininkė, 
„Draugo" lėšų vajaus proga at
siuntė 10 dol. auką. Labai ačiū. 

x Beverly Shores, India
noje, parduodami namai 
nuo 35,000 dol. iki 175,000 dol. 
Gražūs sklypai nuo 4,500 dol. 
iki 25,000 dol. Skambinkit 
Danguolei Bartkuvienei 
te l . 2 1 9 - 8 7 2 - 3 3 8 4 . Ann 
Carlson Real Estą te — 219-
872-4636. 

(sk.). 
x ( hicagos Angli jos lie

tuvių klubo jonin ių gegu
žinė įvyks birželio 24 d. 12 
vai. Vyčių salėj-sodely. Visi 
kviečiami atsilankyti. 

(pr.). 
x L ie tuv iškos t au toda i 

lės dirbinių, pagamintų „Li-
tuanicos" tunto skautų, gali
m a į s i g y t i L. i r M. 
Kupcikevičių parduotuvė
je, 2624 W. 6 9 St. 

(sk.). 
x F . K. Lituanica organi

zuoja kelionę autobusu į To
ronto, Kanada, liepos 4 — 8 
dienomis, dalyvauti Il-se So
vietų Pavergtų Tautų žaidy
nėse. Norintieji kartu keliauti 
(kaina 50 dol. asmeniui) kuo 
greičiausiai kreipkitės į Li-
t u a n i c o s pa t a lpas — 2614 
W. 69 St., a r b a skambink i 
te te l . 476-9100. 

(ak.). 

LIETUVIŲ 
PENSININKŲ 

SĄJUNGAI CHICAGOJE 
DEŠIMTMETIS 

Birželio 6 d. 1 vai. p. p. Šau
lių salėn susirinko apie 220 
Chicagoje gyvenančių lietu
vių pensininkų paminėti savo 
sąjungos įsteigimo dešimtme
tį. Pirmininkas St. Vanagū-
nas pasveikino gausiai susi
rinkusius narius ir suglaustai 
apžvelgė sąjungos dešimtme
čio veiklą. 

Lietuvių pensininkų sąjun
gos iniciatorium buvo Juozas 
Gibaitis. Steigiamasis susirin
kimas įvyko 1974. II. 2. pirmi 
įstatai, kurie buvo įregistruoti 
1974. IV. 1. Šiuo metu veikian
tieji įstatai buvo sąjungos na
rių susirinkime vienbalsiai 
priimti 1976. X. 27. Mūsų są
junga yra nepolitinė ir pelno 
nesiekianti organizacija, jos 
pagrindinis tikslas rūpintis 
savo narių gerove, puoselėti 
lietuviškus papročius ir savo 
tarpe bendrauti. Tam tikslui 
daromi pobūviai, minėjimai, 
išvykos, kviečiami su paskai
tomis ar pranešimais pareigū

nai, šaukiami susirinkimai. 
Per praėjusį dešimtmetį są
jungos narių eilėse yra buvę 
679 asmenys, dalis jų kitur iš
vyko, dalis nuo aktyvesnės 
veiklos atitolo, o 113 narių iš
keliavo amžinybėn nebegrįž
tamai, iš kurių šimtas trylik
tasis Petras Galinauskas 
palaidotas šiandieną. Dabar 
aktyvių narių yra 350. Sąjun
ga iš savo kasos per tą laiko
tarpį parėmė lietuvišką spau
dą 1000 dol., lietuviškas radijo 
valandėles 860 dol., kitų orga
nizacijų atliekamus darbus 
mažesnėmis sumomis. Iš ka
sos ir narių suaukotų 420 dol. 
pasiųsta Lietuvos pasiuntiny
bės rūmų remontui. Baigda
mas ragino narius savo dar
bais , veikimu, a u k o m i s 
dalyvauti sąjungos veikloje, 
dėkojo šauliams už teikiamą 
salę. Tylos minute ir atsistoji
mu pagerbti mirusieji nariai. 

vilas Kantas ir Louis Zurlis. 
Programa pradėta Bronės 

Radzevičienės parašytu ir pa
deklamuotu eilėraščiu „Pava
saris". Moterų vienetas (okte
tas) padainavo Jau pavasaris 
atėjo ir Mergaitė. Povilas Kan
tas smuiku atliko — Vai gra
žu, Pavasario aidas ir Leharo 
valsą iš operetės "Linksmoji 
našlė". Savo sukurtu feljeto
nu „Marąuettparkietis" visus 
palinksmino meninės dalies 
vadovė Bronė Variakojienė. 
Vyrų kvartetas padainavo — 
Tau, sesute... Sutems tamsi 
naktužėlė ir Norėčiau aš ke
liauti. Vėl moterų vienetas at
liko — Mūs dienos ir Vakaruš
kos, o pabaigai visi — Lietuva 
brangi. Visoms moterų vieneto, 
vyrų kvarteto ir smuikininko 
atliekamoms dainoms vado
vavo ir pianinu palydėjo pro
gramos vadovė Bronė Varia
kojienė. Už maloniai žavėjusią 

ANTANAS IZOKAITIS 
BAIGĖ MOKYKLĄ 

Elytės ir Vinco Izokaičių sū
nus Antanas baigė West Otta-
wa High School Hollande, 
Mich., su labai gerais pažy
miais, laimėdamas Outstan-
ding Scholastic Achievement 
Award and National Merit 
Commendation. Prieš tai bu
vo paminėtas knygoje „Who is 
Who Among American High 
School Students". 

Chicagoje Antanas Ižokai
tis lankė lietuvišką Marąuette 

Parko mokyklą. Persikėlus 
gyventi į Holland, Mich., jis 
baigė lituanistinę mokyklą 
Grand Rapids. Aukštesnio
sios lituanistinės mokyklos 
kursą praėjo „Židinio" neaki
vaizdinėje mokykloje, kuriai 
vadovauja mokyt. V. Bučmie-
nė Clevelande. 

Nuo vaikystės dienų Anta
nas priklauso "Lituanicos" 
tuntui, yra skautas vytis. Šo
ka tautinių šokių grupėje "Ga
bijoj", kuri ir šiemet birželio 
mėnesį pasirodė Grand Ra
pids, Mich., suruoštame tarp
tautiniame "Festival 84". J is 
dalyvaus VU-je Lietuvių Tau
tinių šokių šventėje Clevelan
de. 

Rudenį Antanas Ižokaitis 
pradės Pre-Med studijas Hope 
College Holland, Michigan. 

L. 

x Dr. Dana D. Vitkus, Pa
los Hts., 111., dr. L. Bajorūnas, 
Southfield, Mich., dr. A. De
veikis, Rancho Palos Verdes, 
Cal., dr. C. Masaitis, Thom
son, Ct., dr. Liudas Zibas, Oak 
Lawn, 111., Vytautas Keršulis, 
EI Paso, Texa8, Jonas Kalnie
tis, Baltimore, Md., P. Bileris, 
Detroit, Mich., Elena Pagirys, 
Hollyvvood, Fla., A. Pretkelis, 
Chicago, 111., P. Uginčius, Fre-
deriksburg, Va., M. Macevi
čius, Chicago, 111., Julia P. 
Oreska, Lighthouse Point, 
Fla., E. Praninskas, St. Pe-
tersburg Beach, Fla., Algis ir 
Laima Jurkūnai, Benvyn, 111., 
S. Meškauskas, Sioux City, Io-
wa, Jonas Indriūnas, Roselle, 

Žvelgiant į sąjungos veiklos meninę dalį klausytojai atsi
dėkojo plojimais, o meninės 
dalies vadovei Br. Variakojie-
nei gimimo dienos proga su
giedota Ilgiausių metų. 

Pirm. St. Vanagūnas nuo
širdžiai padėkojo vadovei ir 
programos atlikėjoms bei atli
kėjams ir kvietė visus pasivai
šinti malonių šeimininkių vai-

dešimtmetį tenka pažymėti, 
kad lietuviai pensininkai da
lyvauja ir kitų organizacijų 
veikloje ir tos organizacijos 
įvairiems darbams beveik 95 
proc. aukų gauna iš lietuvių 
pensininkų. Jie prenumeruoja 
ir dosniai remia spaudą bei lie
tuviškas radijo valandėles. 

Šiuo metu sąjungos valdy- šėmis ir pakelti šampano 
bą sudaro St. Vanagūnas, EI. taurę už visus, nepamirštant ir 
Paketurienė, Br. Variakojie- savęs. Tikrai skanus maistas 
nė, J. Blažys, J. Skeivys, VI. buvo pagamintas ir pristaty-
Bražionis, Br. Erčius, M. Ost- tas iš Talman Grocery savi-
rauskas, Ant. Pleškys ir Pr. ninku M. L. Kupcikevičių. O 
šulas. štai ir tos darbščios ir malo-

Meninėje dalyje gražiai pa- nios šeimininkės — Eleonora 
sirodė, Bronei Variakojienei Paketurienė, Anelė Liaubienė, 
vadovaujant ir jai pianinu Stasė Paliakienė, Janina Ska-
akompanuojant, jau gerai ži- ma, Marija Strungienė, Ona 
nomas ir daug kartų maloniai Tinkevičienė ir Barbora 
girdėtas "Moterų vienetas" — Strumskienė. Vaišių metu bu-
Marija Barienė. Malvina Jo- vo pravesta suaukotų dovanė-
nikienė, Julija Paškevičienė, Hų laimėjimai. 
Izabelė Pocienė, Pranė Pran- Minint dešimtmetį energin-
kienė, Marija Radzevičienė, gos valdybos buvo sudaryta 
Bronė Stravinskienė ir Regi- gera proga maloniai žavėtis 
na Vaitkūnienė. Pirmą kartą ne eiline programa ir pabend-

111., grąžino laimėjimų šakne Parodė iš narių tarpo susi- rauti. Išsiskirstyta pakilioje 
les su 10 dol. sauka. Labai d a r ? s v v r u kvartetas: Vladas nuotaikoje, 
ačiū. Bražionis, Vincas Liauba, Po- K -

x Audronė Ambrozaitytė, 
Santa Monica, Ca., VladasLe-
hs, Rochester, N. Y., Vyt. Če-
marka, Downers Grove, 111., 
Jonas Račkauskas, Cleve-
land, Ohio, Vitalis Švažas, 
Bellevile, Wa., Jonas Kaspe-
raitis. Racine, Wis., Petras 
Vaitekūnas, Ormand Beach, 
Fla., M. Kiemaitis, St. Peters-
burg, Fla., S. Riekutė, Toledo, 
Ohio, Aid. Andriušis, Dor-
chester. Mass., M. Sugintas, 
Oak U w n , 111., Helen Koloso-
vas, Northbrook, 111., M. J. 
Klygis, Barrington, 111., P. Sta-
niūnas, Fox River Gr., 111., V. 
Musonis, Oak Lawn, 111., He
len Z. Carter, Chicago, 111., 
grąžino . ^ a u g o lėšų telkimo R u n p ^ i r b r o l i 8 i 8 u r e n g ę kunigy9t*8 jubi-
laimėjimų šakneles ir kiekvie- ,)ejinį b r o H o m i n ė j i m ą . I s kairės: sesuo Stasė Patlaba,tė, 
nas pndėjo po 10 dol. aukų. b r o l i g S t a P a t i a b a su žmona Regina. 
Labai ačiū. Nuotr. V. A. Račkausko 

Antanas Ižokaitis 

METINIS 
SUSIRINKIMAS 

Birželio 3 d. Chicagoje Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje įvyko metinis Putnamo 
seselių rėmėjų susirinkimas. 
Tą dieną susibūrimų, susirin
kimų bei pramogų mieste ir 
apylinkėse buvo gausu, tad sa
lėje pasigedom kai kurių bi
čiulių, kurie ištikimai kas me
tai ta proga atsilankydavo. 

Šiais metais mirė trys na
riai: Adelė Navickienė, Jadvy
ga Putrienė, Pranas Razmi
nas. Be to, yra išsikėlusių į 
kitas valstybes. O Putnamo 
seselės, nors skaičiumi negau
sios, savo įsipareigojimus Die
vui ir Lietuvai kruopščiai pil
do ir rėmėjų paramos yra 
labai reikalingos. Gal mes tik 
jas primirštam ir, apsikrovę 
darbais, jas nustumiam į ant
raeilių įsipareigojimų vietą. 

Šis rėmėjų metinis susirin
kimas buvo skirtas šv. Kazi
miero paminėjimui. Kun. Vyt. 
Bagdanavičius skaitė pas
kaitą: „Šv. Kazimiero šventu
mo pobūdis", paskaita akade
minio lygio, kruopščiai 
paruošta, bet neperkrauta. Be
veik visa medžiaga nauja ir 
žvilgsnis į šventąjį šviežias ir 

• savitas. 
Aktorė Elena Blandytė, nuo

latinė ir nuoširdi Putnamo se
selių darbų rėmėja, paskaitė iš 
naujai išleistos kazimierinės 
grožinės literatūros Antalogi-
jo8, kurią redagavo Alfonsas 
Tyruoli8, keturis eilėraščius. 

Prieš programą susirinku
sieji papusryčiavo. Valdyba 
paruošė užkandžius. Kupcike-
vičiai, Talman Deli savinin
kai, padovanojo pusryčiams 
kelis tuzinus lašiniuočių. Bal-
tic Bakery suteikė didelę nuo
laidą prekėms. 

Susirinkimo metu buvo ren
kamas nario mokestis. Gauta 
ir aukų iš L. O. Šimaičių, A. 
Grigaliūno, E. Kantienės. 

Rėmėjų šeima Chicagoje pa
gausėjo naujais nariais: Ame
lija RaleiSi*"* Mariia Barie-

IS ARTI IR TOLI 
h A. VALSTYBĖSE 

— A. a. Kazys Statkus, 72 
metų amžiaus, mirė gegužės 
18 d. Los Angeles, Calif. Liko 
sūnus Rimas, dvi dukros — 
Vesta ir Gina, brolis Pranas 
Pakalniškis ir sesuo Antose 
Šimonienė. Po šv. Mišių Šv. 
Kryžiaus koplyčioje, gegužės 
22 d. buvo palaidotas Šv. Kry
žiaus kapinėse, šalia savo 
anksčiau mirusios žmonos. 
Laidojimo apeigas atliko prel. 
V. Bartuška. 

— Richardas Schuks ta i r 
Daiva Kazakevičiūtė, abu 
"Spindulio" tautinių šokių 
grupės nariai, susižiedavo ir 
numato vestuves ateinančių 
metų pradžioje Los Angeles, 
Cahf. 

— S v e i k i n a m e 9 svarų , 13 
uncijų nau jaus i ą narę pa
ne l ę J o h a n s o n a i t ę , kuri įsi
jungė į L andruomenę gegužės 
mėli. 3 d. Sveikiname išdi
džius tėvus Allan ir Ireną 
bei sesutę Oną. 

— Lietučio š o k ė j a i J o e i r 
T a m a r a D u n a r a v i c h kartu 
su Loretta Werner ir Gintu Na-
liu, bal. 7 d. dalyvavo latvių 
šokių ratelio 25 metų sukak
ties šventėje. Kartu su lat
viais atliko lietuvišką šokį 

vėdarą . 
— Kun. K a z i m i e r a s Pu-

gevičiu8 buvo pagerbtas už 
vieklą religinėj šalpoj ir už in
formaciją lietuvių reikalais ge
gužės 12 d. Ta proga Kultūros 
židinyje Brooklyne buvo su
rengtas pagerbimo banketas ir 
kun. K. Pugevičiaus darbas 
buvo įvertintas daugelio svei
kintojų žodžiu ir raštu. Ilges
nę kalbą pasakė Baltųjų rūmų 
atstovas Linas Kojelis, papa
sakodamas jo veiklos bruo
žus, informuojant savuosius, 
ypač kitataučius apie ken
čiančią okupuotą Lietuvą ir 
persekiojamus lietuvius. 

— B. Raugas , Delran, N. J., 
buvo prašytas ir sutiko reda
guoti šv. Kazimiero sukakties 
komiteto leidinį, apimantį vi
sus žymesnius šv. Kazimiero 
500 metų mirties sukakties 
įvykius. Leidinio tikslas — do
kumentinis palikimas atei
čiai. 

» 
— Jan ina ir Kazimieras 

Kauliniai , kruopščiai talkiną 
visuose Philadelphijos lietu
vių darbuose, birželio 2 at
šventė vedybinę 25 metų su
kaktį. Šių dviejų žmonių 
pagalba yra labai svarbi vi
siems organizuotiems viene
tams. 

— P a s . E . Binkį, Ply-
mouth Meeting, P., prie Phila
delphijos, galima gauti bilietų 
kazimierinei Dux Magnus ope
rai rugsėjo 1 ir 2 d. spektak
liams Toronte ir Katalikų 
Kongreso baigminiam pobū
viui. New Yorke šių bilietų yra 
Lietuvių informacijos centre 
— kun. K. Pugevičiaus įstai
goj. 

— Kun. Antanas Valius-
ka, Phoenixo lietuvių kapelio
nas, vasaros atostogų išvyks
ta į saltesnius kraštus, bet su 
juo bus galima susisiekti ra
šant jo adresu: 1802 N. 21 Pla-
ce, Phoenix, Ariz.: 

nė, Adelė Grėbliflnienė, 
Antanas ir Elzė Kleizai, Bro
nė Mikulskienė, Sofija Plėnie 
nė, Adtlė Sakalienė, Marija 
Saliklienė, Adelė Vadeišienė. 

Susirinkusiems nariams bu
vo priminta, kad seselės prašo 
rėmėjus melstis už naujus pa
šaukimus, kasdien kalbant 
„Tėve mūsų". Taip besiklau
sant paskaitos, eilėraščių ir 
pranešimų, prabėgo pora va
landų. Didelis rėmėjų darbas 
— metinė madų paroda spalio 
mėn. Jaunimo centre. 

Iždininkė Marytė Saliklienė 
susirinkimo proga išsiuntė 
Putnamui dviejų savaičių mo
kestį „Neringos" stovyklos 
stovyklaujančiam lietuviui 

'jaunuoliui, kuris to mokesčio 
pats nepajėgia užsimokėti. 

Danutė Augienė 
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