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Žinios iš vyskupijų 
'Tęsinys) 

1986 m. sausio 16 d. admi
nistracinė komisija. susi
dedanti iŠ pirmininko A. 
Apanovo, pav. G. Čiapo, 
sekretorės J. Lelienės ir narės 
J . Smičienės. pagal nutarimą 
Nr. 65 nubaudė mane 50 rub. 
bauda. Priežastis: ant maldos 
namų sienos pakabintas 
apšvies tas kryžius, šalia 
i l i u m i n a c i j a su už rašu 
„Sveiki sulaukę šventų Kalė
dų*" ir pakyla su Trakų pilies 
vaizdu. Po pamokslo vaikams 
b u v o d a l i n a m i š v e n t i 
paveikslėliai. Tuo buvo pažeis
tas LTSR administracinių 
teisės pažeidimų kodekso 21 
str.". 

Administracinė komisija 
mano, kad apšviesta eglutė, 
kryžius, užrašas, pamokslas ir 
pakyla, ant kurios nupieštas 
Trakų pilies vaizdas, neturi 
ryšio su kulto atlikimu. Žodis 
„kultas" 1985 m. Tarptautinių 
žodžių žodynas aiškina taip: 
.„ . .garbinimas. religiniai 
veiksmai... giesmės". 

Taigi, religinis kultas — tai 
Dievo garbinimas, o apšvies
tas kryžius, pasveikinimas, 
pamokslas (kurį. tarp kitko, 
sakiau ne aš), tikinčiųjų gies
mė ir šventi paveikslėliai — 
argi ne Dievo garbinimo for
mos? O kaip Dievą bažnyčioje 
ir šventoriuje garbinti, nusta
to ne vykdomasis komitetas, 
bet dvasinė vyriausybė. Mūsų 
bažnytėlė maža , didžiųjų 
švenčių metu daug žmonių 
nesutelpa, todėl tenka paruoš
ti sveikinimui šventorių. 

Pamaldose dalyvavo mišri 
publika t.y., ne tik vaikai, bet 
ir jų tėvai. Čia jie visi meldėsi 
pagal Kalėdų šventės tradiei-
jas: juos visus pasveikino 
Kalėdų senelis. Šias Kalėdų 
eglutės ir Kalėdų senelio reli
g i n e s t r a d i c i j a s ėmė 
pamėgdžioti i r tarybinė 
mokykla: eglutę perkėlė j Nau
jus Metus, o Kalėdų senelį 
pavadino Seniu Šalčiu. Todėl 
joks sveiko proto žmogus ir 
joks įstatymas negali Kalėdų 
eglutės. Kalėdų senelio tradi
cijų laikyti nusikaltimu. Jei ši 

tradicija bloga baustina, tai 
kodėl ją pasisavinot tarybinė 
valdžia? 

Argi tokie užpuldinėjimai, 
baudimai nekompromituoja 
pačių pareigūnų? Kurioj kitoj 
valstybėje baudžiama už 
tokius nekaltus dalykus? 

(...) Prašau atšaukti paskir
tą baudą ir patvarkyti, kad 
pareigūnai nebekartotų tokių, 
juos kompromituojančių, išsi
šokimų. 

Alytus, 1986.1.30. 

Ūdrija (Alytaus raj.). Praėju
sią vasarą už vaikų katekiza-
ciją 50 rub. bauda buvo 
nubaustas Ūdrijos klebonas 
kun. Vytautas Insola. 

Tytuvėnai (Kelmės raj.). 
1985 m. rugpjūčio 21 d. į 
Tytuvėnų bažnyčią, kur dirba 
kan. Liudvikas Semaška, 
rinkosi kurso draugai. 1948 m. 
baigę Kauno Kunigų semi
nariją. Iškilmingose pamal
dose dalyvavo daug tikin
čiųjų, tarp jų nemaža dalis 
jaunimo. Po iškilmių jaunimas 
pasveikino kunigus, įteikė 
gėlių. Visa tai buvo fotogra
fuojama. Po pamaldų prie 
fotografo prišoko saugumie
tis, atėmė foto aparatą, apšvie
tė juostas ir, pagrasinęs 
daugiau nefotografuoti, pasi
traukė. 

Balbieriškis (Alytaus raj.). 
1985 m. spalio mėnesį Balbie
riškio bažnyčioje prel. Mykolo 
Krupavičiaus 100-jų gimimo 
metinių proga jo giminės ir 
artimieji užprašė šv. Mišias. 
J a s aukojo ir pamokslą 
pasakė Alytaus dekanas, 
Balbieriškio klebonas kun. 
Juozas Berteška. Valdžia tai 
palaikė dideliu nusikaltimu. 
Už prel. M. Krupavičių laikyti 
šv. Mišių negalima, mat jis, 
anot pareigūnų, antitarybinin-
kas. Už šį „nusikaltimą" kun. 
J. Berteška buvo valdžios 
išbartas. 

(Bus daugiau) 

Šitaip kuriamas 
,,tarybinis žmogus 

Viceprezidentui Bush išvažiavus iš Viduriniųjų Rytų, ten pagyvėjo taikos derybų žygiai. 
Nuotraukoje Egipto užsienio reikalų ministeris Abdel Meguid. kairėje, kalbasi su trim Izraelio 
aukštais pareigūnais: ambasadorium M. Sasson, David Kimche. užsienio reikalų ministerijos 
atstovu ir Avraham Tamir. premjero įstaigos atstovu. Trečiadieni Egipte lankėsi ir Jordano 
karalius Husseinas. 

Lietuvių kunigų 
Vienybės se imas 

Hirosima paminėjo 
sprogimo sukaktį 
Hirosima. — Rugpjūčio 6 d. 

J a p o n i j o j e t ū k s t a n t i n ė s 
minios susirinko Hirosimos 
miesto Taikos parke ir maldo
mis bei protesto kalbomis 
paminėjo pirmąją atominę 
bombą, sprogusią prieš 41 
metus. Miesto meras T. Araki 
pergyveno pirmosios bombos 
sprogimą ir liko gyvas. Jis 
kalboje ragino Ameriką ir 
Sovietų Sąjungą suruošti 
viršūnių susitikimą Hiro
simos mieste ir čia nutarti 
nusiginkluoti . a ts isakyt i 
branduolinių ginklų. 

Vyskupai pritaria 
sankcijų įvedimui 
New Y o r k a s . — JAV kata

likų vyskupų konferencija 
pirmąsyk pritarė sankcijų Pie
tų Afrikai paskelbimui. Savo 
la i ške S e n a t o n a r i a m s 
vyskupai rašo, kad susilaiky
mas nuo sankcijų būtų mora
liai nepateisinamas. Laiškas 
pasiųstas liepos 30 d., prieš 
senatoriams balsuojant užsie
nio reikalų komitete. Kaip 
žinoma, komitetas pasisakė už 
sankcijas. 

Sakoma, jog JAV vvskupų 

pažiūrą gerokai paveikė Pietų 
Afrikos katalikų vyskupų 
konferencija. kuri pritarė 
s a n k c i j o m s ir k i t o k i a m 
s p a u d i m u i P . A f r i k o s 
vyriausybei. Vyskupai nuta
rė, kad spaudimas neturėtų 
būti toks didelis, kad visai 
sužalotų P. Afrikos ekonomi
ką, tačiau turėtų paveikti 
baltųjų vyriausybę ieškoti 
kompromisų ir derybų su Afri
kos juodaisiais. 

Baltimorės „Jewish Times"' 
laikraštis praneša, kad Pietų 
Afrikos žydų bendruomenė 
užsienio sankcijoms neprita
ria. Vyriausias P. Afrikos 
rabinas B. M. Casper prašė 
užsienio rabinų, ypač Ameri
koje, daryti viską, kad sank
cijos nebūtų plečiamos, nes jos 
daugiausia pakenks juodie
s i e m s i r ž y d a m s . Tik 
kons t ruk tyvus bendradar
biavimas gali pasiekti tikslą, 
rašo rabinas Casper. 

— Malaizijoje praėję rinki 
mai rodo, kad daugumą 
parlamente laimėjo ligšiolinė 
valdžios partija — Naciona
linis frontas. 

— Kinijoje Jilin provincijoje 
potvyniai apsėmė didelius 
Žemės plotus, palietė apie 2 
mil. gyventojų. 

(Telefoninis pranešimas) 
Lietuvių Kunigų Vienybės 

seimas buvo Allentown Hil-
ton viešbutyje Allentown, Pa. 
Pradėjo koncelebracinėmis 
Mišiomis rugpiūčio 6 d. 
Mišioms vadovavo vysk. 
Paulius Baltakis, pasaky
damas pamokslą angliškai ir 
lietuviškai apie krikščionybės 
reikšmę. Kunigų Vienybės 
seimą vysk. Welch vardu 
pasveikino kancleris mons. 
Antbony Muntone, primin
damas, kad šioje vyskupijoje 
yra 12 lietuvių parapijų. 
Scrantono vyskupijoje yra 13 
liet. parapijų. 

Seimą atidarė Kun. Vieny
bės pirm. kun. A. Kontautas, 
pakviesdamas pirmininkauti 
kun. J. Staškų iš Toronto ir 
prel. A. Bartkų iš Romos. 

S v a r s t y m a m s b u v o 
suskirstyti keturi būreliai. 
Apie lietuviškai nekalbančius 
parapijoje kalbėjo kun. P. 
Gobitas, kaip parapijos 
reikaluose panaudoti kompiu-
erius — M. Skabeikienė. apie 
Šv. Kazimiero kolegiją — prel. 
A. Bartkus, apie pagalbą 
Lietuvos kunigams kalbėjo 
kun. K. Pugevičius. Platų 
pranešimą davė ses. Marilyn 
Kuzmickaitė iš Chicagos apie 
Motinos Marijos Kaupaitės 
bea t i f i kac i jo s bylą. Ji 
arkivyskupijos yra paskirta 
postuliatore. Kun. V. Rimšelis 
pranešė apie arkiv. J. Matulai
čio palaimintuoju paskelbimo 
bylos užbaigimą. 

Nors oficialiai popiežius dar 
palaimintuoju paskelbimo 
datos nepaskelbė, bet vysku
pui P. Baltakiui leido pranešti 
viešai jau ruoštis ateinančių 
metų birželio 14 d. kartu su 
Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakties iškilmėmis. Taip pat 
pranešimą darė J. Kavaliū
nas apie krikščionybės minė
jimo rengimo darbus ir sunku
mus su finansais. 

Prel. A. Bartkus dar pranešė 
a p i e a b i e m i š k i l m ė m 
pasiruošimą Romoje. Jau ten 
yra pasamdyti viešbučiai. 
Prašomi lietuviai dalyvauti 
birželio 11-18 dienomis, nes 
tomis dienomis didžiosiose 
bazilikose bus meldžiamasi ir 
sakomi apie naują palaimin
tąjį pamokslai. Tai istorinis 
Lietuvos ir lietuvių įvykis. 

Rugpjūčio 7 d. vadovavo 
prel. A. Bartkus. Kun. J. Rikte 
raitis pranešė iždo būklę. kun. 
J . Pakalniškis — kunigų 
šalpos reikalus. 

Kun. M f"yvas, kaip 

n o m i n a c i j ų k o m i s i j o s 
pirmininkas, pasiūlė buvusią 
valdybą palikti. Išrinkti pirm. 
k u n . A . K o n t a u t a s , 
v icep i rmin inka i s kun. J . 
Matutis ir kun. Z. Smilga, kun. 
J . R i k t e r a i t i s , k u n . J . 
Pakalniškis, P. Gobitas ir 
sekr. kun. V. Cukuras. Visuo
meniniams reik. — kun. V. 

Dabušis, kun. R. Krasauskas, 
kun. A. Petraitis ir kun. V. 
Pikturna Rev. kom. — kun. J . 
Steponaitis, kun. J. Grabys ir 
kun. M. Čyvas. Dalyvavo 32 
kunigai . N u t a r t a kreipti 
pasaulio akis, kad būtų atiduo
ta katalikams Vilniaus kated
ra, Klaipėdos bažnyčia ir Šv. 
Kazimiero bažnyčia Vilniuje. 

Albanai pasitiki 
tik savo jėgom 

Belg radas . — Albanija, 
kuri sėkmingai izoliavosi nuo 
kitų Europos valstybių per 
daugelį metų. šią savaitę 
atidarė langą, — buvo atidary
ta geležinkelio linija iš Alba
nijos Škoder miesto iki 
J u g o s l a v i j o s T i t o g r a d o . 
Geležinkeliu važinės tik preki
niai traukiniai, linija tėra 15 
mylių ilgio. Albanijos komu
nistų partijos vadas Ramiz 
Alia pabrėžė savo kalboje, kad 
ir toliau bus la ikomas i 
,.pasitikėjimo savo jėgomis" 
politikos, bus atmetami visi 
valstybių blokai ir jų įtaka. 
Toliau bus varžomos kelionės į 
Albaniją ar iš jos. 

Albanijos spaudoje dažnai 
rašoma apie . . ne r amius" 
jaunuolius, kurie viliojami 
kenksmingų užsienio įtakų ir 
vilionių. Vis pabrėžiama, kad 
tie jaunuoliai — nedrausmin
gi ir kelia patriotų rūpestį. 

Teks patvirtinti 
teisėję Rehnquist 
Washing tonas . — Admi

nistracija perdavė Senato 
te is ingumo komite tui jo 
reikalaujamus dokumentus. — 
teisinio prezidento Nixono 
adminsitracijos patarėjo 1969-
1971 metais VVilliamo Rehn-
ąuisto rašytus raštus. Se
natoriai tikėjosi rasti tuose 
dokumentuose teisėją inkri
minuojančių pareiškimų, kurie 
būtų patvirtinę, kad jis tikrai 
netinka būti Aukščiausiojo 
teismo pirmininku, kaip tvir-

Prezidento veto 
liko nepaliestas 

W a s h i n g t o n a s . — Atstovų 
Rūmai trečiadienį nesurinko 
pakankamai balsų panaikinti 
nrezidento veto dėl tekstilės 
gaminių importo uždraudimo. 
Atstovų Rūmuose balsavimas 
ėjo ne tiek pagal partines 
pažiūras, kiek pagal geogra
finę atstovų kilmę. Tekstilės 
fabrikų valst i jų a ts tovai 
balsavo už importo suvaržy
mą, o tos pramonės netu
rintieji balsavo prieš, ko 
reikalavo ir administracija, 
bijodama „prekybos karo" su 
draugiškomis Azijos valsty
bėmis: Hong Kongu, Taivanu, 
Pietine Korėja. 

Prezidento veto bandė 
sustabdyti 205 demokratai ir 
71 respublikonas. Prezidentą 
palaikė 43 demokratai ir 106 
respubl ikonai . Balsavimo 
rezultatas 276-149, kada veto 
panaikinimui reikia dviejų 
trečdalių balsų persvaros. 
Panaikinimui trūko 8 balsų. 

Kinija siūlė 
Vietnamui parama 

B a n g k o k a s . — Kambodijos 
koalicijos prieš Vietnamo 
okupaciją vadas princas Siha-
noukas pasakė spaudai, kad 
Kinijos vyriausybė neseniai 
pasiūlė Vietnamui didžiulę 
e k o n o m i n ę p a r a m ą i r 
draugiškumą, jei Vietnamas 
sutiktų išvežti kariuomenę iš 
Kambodijos. Hanojaus vadai 
kinų siūlymą atmetė. Sovietų 
S ą j u n g a buvo p r a š y t a 
paspausti Hanojų, kad jis išei
tų iš Kambodijos. tačiau sovie
tai atsakę, kad tokio spaudi
mo jie nedarys, nes tai 
Vietnamo vidaus reikalas. 

Kinijos vyriausybė jaučiasi 
apgauta ir išduota. Ji daug 
aukų pakėlusi te ikdama 
Vietnamui karinę ir ekono
minę paramą Vietnamo karo 
prieš JAV metu. o po karo 
Vietnamas susidėjo su sovie
tais, pasakė princas Sihanou-
kas. 

Vi lnius . — Prisitaikydama 
prie Sovietų Sąjungos pakei
timų ir papildymų liaudies 
švietimo įstatymuose, savo 
įstatymus turėjo papildyti ir 
Lietuvos vadovybė. Naujas 
švietimo įstatymas paskelb
tas „Tiesoje" liepos 16 d. 
įstatymo įžangoje sakoma, 
kad liaudies švietimo tikslas 
yra rengti labai mokytus, 
kūrybiškai protaujančius, 
harmoningai išsilavinusius 
piliečius, įsitikinusius kovo
tojus dėl komunizmo, kurie 
išauklėti marksizmo-leniniz
mo idėjomis ir kuriems 
išugdytas nesitaikstymas su 
buržuazine ideologija ir mora
le, tėvynės meilė, didžiavima
sis tuo, kad priklauso socialis
tinei tėvynei, tautų draugystė 
ir brolybė, sąmoninga pažiūra 
į darbą, a tsakingumas, 
organizuotumas ir drausmė. 

Toliau, kalbėdami apie švie
timo uždavinius, įstatymo 
kūrėjai sako, jog svarbiausia, 
kad „l iaudies ūkis būtų 
aprūpinamas kvalifikuotais 
darbininkais ir specialistais". 

Tarp „pagrindinių švietimo 

Ligoti studentai 
Washingtonas . — Tarp

tautinio išvystymo agentūra, 
kuri prieš 20 metų pradėjo 
organizuoti užsienio studentų 
iš išsivystančių kraštų stu
di jas Amerikoje, kur jie 
susipažintų su Amerikos siste
ma ir gyvenimu, pateko į 
finansinius sunkumus dėl 
nenumatytų medicinos išlaidų. 
Agentūra pati apmokėdavo 
studentų svečių sveikatos 
apdraudą. Per vienus 1984 
metus agentūrai studentų 
gydymas kainavo 800,000 dol. 

Pasirodo, kad į Ameriką 
„studijuoti" pradėjo veržtis 
nesveiki užsieniečiai. Iš Egip
to atvykusio studento gydy
mas dėl nugarkaulio ligos 
kainavo 24,683. Jis ligoninėn 
pateko po dviejų savaičių nuo 
jo atvykimo į Ameriką. Vienas 
Togo studentas ligoninėj buvo 
vos penkios dienos po atvyki
mo. Jo gydymas kainavo 32,-
720 dol. Agentūros svečias iš 
Pakistano turėjo širdies apė
jimo operaciją, už kurią teko 
sumokėti 25.000 dol. 

Kontrolės įstaiga mano. kad 
daug užsienio studentų vyks
ta į Ameriką jau turėdami 
kokią ligą tik gydytis, o ne 
sus ipaž in t i su Amerikos 
demokratine sistema. Siūlo
ma įvesti kandidatų sveikatos 
patikrinimą prieš įsileidžiant 
juos į šią šalį. 

t ina Senato liberalai. 
Senatoriai pareiškė spau

dai, kad, deja, dokumentuose 
nėra nieko teisėjui kenks
mingo. Manoma, kad Senatas 
patvirtins jo nominavimą. 
Taip pat, atrodo, kad kitas 
prezidento Reagano nominuo
tas į Aukščiausiąjį teismą — 
teisėjas Antonin Scalia irgi 
bus patvirtintas, nors prieš jo 
patvirtinimą kovoja NOW 
(moterų organizacijos) prezi
dentė Eleonor Smeal. 

— Libano kariuomenės dali
niai lydimi Sirijos kariuo
menės, pradėjo patruliuoti 
Beiruto aerodrome ir pieti
niuose Beiruto šijitų priemies
čiuose. Bandoma sustabdyti 
smurto veiksmus, bombų 
sprogdinimus. 

— Pietų Afrikoj anglikonų 
Cape Town arkivyskupu nuo 
rugsėjo 7 d. bus juodasis 
vyskupas Desmond Tutu. Jo 
vietą Johannesburgo vyskupi
joje užims baltas vyskupas 
Duncan Buchanan. 

— Televizijos Žinių tarny
bos paskelbė, jog FBI aiškina 
įtarimą, kad konservatorius 
sen. Jesse Helms, resp. iš 
Šiaurinės Karolinos, išdavė 
Čilės vyriausybei Amerikos 
žvalgybos paslaptis. Sen. 
Helms pasakė, kad jo priešai 
valstybės departamente „prie 
jo kabinėjasi". 

principų" 12 straipsnis pabrė
žia „mokymo pasaulietiš
kumą be religijos įtakos". Įvai
rios mokyklos „tobulina vaikų 
ir jaunimo mokymą bei 
auklėjimą, atsižvelgdamos į 
socialinės-ekonominės ir 
mokslinės-techninės pažan
gos reikalavimus". 

Vaikų lopšelių, darželių ir 
kitų ikimokyklinių vaikų įstai
gų skyriuje nurodomi tokie 
uždaviniai: „harmoninga i 
lavina ir auklėja vaikus, 
saugo ir stiprina jų sveikatą, 
rūpinasi jų fiziniu ir estetiniu 
auklėjimu, ugdo pažinimo 
interesus ir gabumus, skiepija 
vaikams meilę gamtai, gimta
jam kraštui, tėvynei, pagarbą 
v y r e s n i e s i e m s , gerumą, 
draugiškumą ir kolektyvizmą, 
kitas kilnias dorovines savy
bes, ugdo vaikų elgesio kultū
rą, darbštumą, savarankišku
mą, elementarius praktinius 
įgūdžius, pratina juos prie 
organizuotumo ir drausmės, 
rengia mokymuisi mokyk
loje". 

26 straipsnis kalba apie 
dėstomąją kalbą. „Tėvai arba 
juos atstojantys asmenys turi 
teisę savo noru pasirinkti vai
kams mokyklą su atitinkama 
dėstomąja kalba. Greta dėsto
mosios kalbos moksleiviai 
pagal norą gali mokytis kitos 
TSRS tautos kalbos. Suda
romos reikiamos sąlygos greta 
gimtosios kalbos mokytis taip 
pat ir rusų kalbos, kurią tary
biniai žmonės yra savano
riškai priėmę kaip tarpna
c i o n a l i n i o b e n d r a v i m o 
priemonę". 

Vidurinės mokyklos užda
viniai nurodo: „idėjiškai poli
tiškai auklėti moksleivius, for
muoti marksistinę-lenininę jų 
pasaulėžiūrą, skiepyti komu
nistinį įsitikinimą, tėvynės 
meilę, tarybinį patriotizmą ir 
socialistinį internacionaliz
mą, pasirengimą ginti socia
listinę tėvynę, teisingą 
komunistų partijos ir tarybų 
valstybės vidaus bei tarptau
tinės politikos, šalyje ir pasau
lyje vykstančių įvykių supra
timą". 

Specialiųjų viduriniųjų 
mokyklų uždaviniai: „ugdyti 
kilnias dorovines savybes, 
atsakingumą, organizuotumą, 
drausmę, kūrybinę pažiūrą į 
d a r b ą , h u m a n i š k u m ą , 
draugiškumą ir kolektyvizmą, 
socialistinės nuosavybės, isto
rijos ir kultūros paminklų 
tausojimą: auklėti ekologiniu 
požiūriu; teisiškai auklėti 
moksleivius, skiepyti jiems 
pagarbą tarybiniams įstaty
mams ir socialistinio bendro
jo gyvenimo taisyklėms, ugdy
ti supratimą, jog būtina jų 
laikytis". 

Aukštųjų mokyklų uždavi
niuose yra: „auklėti studentus 
idėjiškai įsitikinusius, akty
viais komunistinės visuo
menės kūrėjais su kilniomis 
pilietinėmis ir moralinėmis 
savybėmis. kolektyvistais. 
patriotais ir internacionalis
tais, pasirengusiais ginti 
socialistinę tėvynę". 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 8 d.: Kajetonas, 

I^elija. Tulgirdas. Daiva. 
Rugpjūčio 9 d.: Romanas. 

Malvina. Pilėnas, Gražutė. 

ORAS 
Saulė teka 5:50, leidžiasi 

8:02. 
Debesuota, su pragiedru

liais, gali lyti. Temperatūra 
dieną 82 1.. naktį 65 1. 
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DRAUGAS, penktadienis, 1986 m. rugpjūčio mėn. 8 d. 

/PORTO APŽVALGA 

NETEKOME 
NUOŠIRDAUS 

BENDRADARBIO 

Vytautas Krikščiūnas 

Liepos 19d. savo namuose Chica-
goje staiga ir netikėtai mirė arch. 
Vytautas Krikščiūnas. Velionis 
buvo gimęs Lietuvoje. Jau nuo 
ankstyvos vaikystės domėjosi 
sportu ir daugiau negu 20 metų 
nuoširdžiai bendradarbiavo 
"Sporto apžvalgoje", rašydamas 
apie futbolą pasaulyje, skyrelyje 
"Futbolas svetur". Buvo Chica-
gos lietuvių futbolo klubo "Litu-
anica" narys. Vokietijoje studi
juodamas Pabaltijo universitete 
Pinneberge-Hamburge žaidė uni
versiteto krepšinio komandoje, o 
JAV-ėse Urbanos universitete 
buvo tinklinio komandos 
kapitonu. 

Atsisveikinti su a.a Vytautu 
Krikščiūnu liepos 22 ir 23 d. į 
Petkaus šermeninę Marąuette 
Parke atsilankė gausus būrys 
draugų, sporto darbuotojų ir pa
žįstamų. Liepos 24 d., po 
gedulingų šv. Mišių Švč. M.Ma
rijos Gimimo lietuvių parapijos 
bažnyčioje, buvo nulydėtas ir pa
laidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Užjausdami liūdesio prislėgtą 
seserį Aldoną, sūnėną Liną ir 
svainį Vincą Šmulkščius, liūdime 
ir mes, netekę ištikimo bendra
darbio. Ilsėkis ramybėje, mielas 
Vytautai, per anksti iš žemiško
jo gyvenimo rungtynių aikštės 
pasitraukęs. 

IR. 

Tenisas 
DĖMESIO 

TENISISTAMS! 
Pabal t ieč iu teniso 

t u r n y r o vieta 
pakeista! 

Žaidėjams ir žiūrovams 
pranešame, kad 1986 m. 
Siaurės Amerikos pabaltiečiu 
lauko teniso pirmenybės, 
įvykstančios rugpjūčio 9-10 d., 
Rochester, Mich.. bus praves
tos ne Oakland University. 
kaip buvo anksčiau skelbta, 
bet Oakland Community 
College. Rochester. Mich.. 
kuris yra maždaug 1 mylią į 
pietus nuo Oakland Univer
sity. 

Kaip šią vietą pasiekti? 
Važiuoti 1-75 į Šiaurę: paimti 
University Dr. išvažiavimą ir 
važiuoti į šiaurės rytus iki 
Oakland University Campus; 
tada pasukti į dešinę ant 
Squirrel Rd. ir vėl j dešinę ant 
Featherstone; pavažiavę apie 
v ieną bloką pas ieks i t e 
Oakland Community College. 

Primename, kad turnyras 
prasideda šeštadienį, rugpjū
čio 9 d. 9:00 vai. ryto; žaidėjai 
atvyksta nuo 8:00 vai. ryto. 
Dėl informacijų kreiptis: dr. 
Algis Barauskas. 3018 Patch 
Dr., Bloomfield Hills, MI 
48013. Tel. 313-258-6535. 

Rengėjai 

Futbolas Chicagoje 

FUTBOLO TURNYRAS 
- P I K N I K A S 

MARQUETTE PARKE 
Šį šeštadienį, rugpjūčio 9 d. 

Marąuette Parko aikštėje 
„Lituanicos" futbolo klubas 
praves savo organizuojamą 8 
komandų futbolo turnyrą. 

Sutrumpinto laiko rungty
nės prasidės 11 valandą ryto. 
Kompiuterio pagalba sudary
tas rungtynių tvarkaraštis ir 
jau seniai paskelbtas dalyvau
jančioms komandoms. Pirmą
sias rungtynes žais „Litua
n icos" v e t e r a n a i p r i e š 
„Vikings". Sekančiose rungty
nėse susitiks „Lituanicos" 
vyrai su St. Joseph, Michi-
gan, „Kickers" vyrų koman
da. Rungtynes sužaidžiusioms 
komandoms ilsintis, žais kitos 
komandos ir taip tesis iki 5 
valandos vakaro, kol paaiškės 
grupių — veteranų ir vyrų — 
finalistai. Penktą valandą 
vakaro numatytos veteranų 
finalinės rungtynės ir tuoj po 
jų — vyrų finalinės rungty
nės. 

Iš tvarkaraščio matyti, 
rungtynės tęsis 8 valandas, 
kaip ir normalios darbo 
dienos pamaina. Primenu, 
kad čia pramatyta lengvatų — 
nereikės atsinešti priešpiečių, 
nes klubo valdyba parūpins 
apsčiai dešrų ir dešrelių, o taip 
pat šalto, minkšto gaivinan
čio skys t imo t ro šku l iu i 
numalšinti. Tad visi kviečia
mi į futbolistų pikniką! 

J.J. 

Golfas 
1986 METŲ 
SALFASS 

GOLFO ŽAIDYNĖS 
1986 metų ŠALFAS sąjun

gos d v i d e š i m t p i r m o s i o s 
tarpmiestinės ir individuali
nės varžybos yra rengiamos 
Darbo dienos savaitgalyje, 
rugpjūčio 30-31 dienomis, 
Georgtown Golf and Country 
Club, Georgtown, Ont., Cana-
da. 

Žaidynes vykdo: Toronto 
Lietuvių Golfo klubas Žaidy
nių organizaciniam komi
tetui vadovauja Danielius 
Laurinavičius, pirmininkas, 
15 Frank Crescent, Toronto, 
Ont. M6G 3K6. Tel. 416-656-
6167. 

Golfo žaidėjai, kurie nėra 
lietuvių golfo klubų nariai, dėl 
informacijos yra prašomi 
kreiptis į Žaidynių organizaci
nį komitetą. 

Š ALFAS Sąjungos 
Golfo komitetas 

DAR Ig PASAULIO 
KREPŠINIO PIRMENYBIŲ 

Praėjusią savaitę šiame sky- k u r i ą įveikia vieno taško 
riuje buvo atspausdinti du skirtumu. Sekančioje grupėje 
straipsniai iš pasaulio krep- ^ų DUVO 2 po 6 komandas) 
šinio pirmenybių. Pirmasis s u n k 0 k a i ištempia prieš Kana
is Lietuvos „Sporto" laikraš- d ą p r a la imi Argentinai 74-70, 
čio aprašė tik finalines rungty- ^ t lemiamose rungtynėse 
nes, pripažindamas amerikie- sužaidžia puikiai, nugal i 
čių gerą gynimą ir greitį, bet Jugoslaviją 69-60 ir atsistoja 
pabrėždamas, kad S. Sąjun- savo grupėje pirmoje vietoje, 
gos rinktinė sužaidė taip Tuo pačiu užsitikrina pusfina-
blogai, kaip ir prieš jugosla- lio rungtynes prieš kitos 
vus. Prie to dar grįšime, grupės antrą vietą, kurią iško-
Antrasis straipsnis K. Barono vojo B r a z i l i j a . T a č i a u 
iš Europos buvo įdomesnis ir amerikiečių žaidimas jau buvo 
tikslesnis. Jame, kad ir nedaug žymiai pagerėjęs ir jie 
apie pačias pirmenybes, bet sutriuškina Braziliją 96-80. Ir 
bent galutinė komandų rikiuo- kas galėjo tikėti, kad tokia 
tė, o svarbiausia iškeltas jaunų studentų rinktinė, be 
faktas, kad 6 pabaltiečiai ir geresnio pasiruošimo, be 
v ienas ukrainiet is buvo tarptautinio patyrimo, atsidur-
komandos pagrindas. Be jų tų pasaulio pirmenybių finale? 
sovietų rinktinė liūdnai atro- Tikėjo jie vieni... 
dytų... 

Stebėjęs šias pirmenybes 
(kiek buvo įmanoma) televi
zijoje, bandysiu tuos straips-

Šachmatai 

O k i t a s f inalistas? 
Kitai finalisto vietai didžiu-

nius papildyti s a v o bei lis favoritas buvo Sov. Sąjun-
prancūzų ir ispanų reporterių ga. To norėjo Madrido publi

ka ir visa Ispanija, galų gale 
ir visas pasaulis. Juk Sov. 
Sąjunga Kolumbijoje laimėjo 
paskutinį meistro titulą vieno 
taško skirtumu taip pat prieš 
silpnoką amerikiečių koman-

metus JAV-ės buvo laimė- d a - ° paskutinėse dvejose 
jusios pasaulio meistro titulą olimpiadose, kur amerikiečių 

k o m e n t a r a i s , b e n t ap ie 
pirmaujančias rinktines ir 
pavienius žaidėjus. 

JAV-ių r i n k t i n ė 
Tik vieną kartą ir prieš 34 

ir tai su korporacijos koman
da. O priežastis paprasta: 
valdžia krepšinio nefinan-
savo ir nefinansuoja, pasaulio 
pirmenybėmis susidomėjimo 
nėra, užtat ir rinktinė visuo
met buvo sugraiboma ant 
greitųjų ir, žinoma, silpna. Ne 
geresnė, o gal net silpnesnė, ji 
buvo ir šį kartą. Pirmiausiai 
geriausius universitetų žaidė
jus, bene visą šimtinę, išsi
rinko profesionalų klubai, 
v iena r inkt inė kel iavo į 
tolimuosius rytus, 0 dar ketu
rios ruošėsi olimpiniam festi
valiui čia pat Amerikoje. Tad 
kas beliko treneriui Lute OI-
sonui iš Arizonos universi
teto? Geriausiai ją aprašo 
„L'Eąuipe" reporteris J . P. Du-
sseaulx: — „J. V-bės nežai
džia krepšinio, jos yra krepši
nis. Ir kad jos laimi pasaulio 
meistro titulą su vaikų koman
da (18-20 m. amžiaus), taip ir 
turi būti. Joms šis sportas 
priklauso... O kiek tokių vaikų 
ten yra? Kiek žaidėjų ten gali 
sudaryti komandą, kuri su 15 
dienų pasiruošimu galėtų 
laimėti titulą? Tikriausiai šim
tai!" 

Tokią komandą po savaitės 
treniruočių L. Olson išvežė į 
Europą. Pirmą „krikštą" ji 
gavo Paryžiuje, kai Prancū
zijos rinktinei pasiruošimo 
rungtynėse pralaimėjo 15 
taškų skirtumu. Dar kelios 

komanda buvo stipri, rungty
nės dėl boikotų neįvyko. Ir čia 
Sov. Sąjunga neapvylė, ji 
pasiekė finalą, bet tik per 
klaidą ar nepaprastą laimę ir 
neuž ta rnau ta i . Pradinėje 
grupėje ji atskaitė šimtinėmis 
visiems priešininkams, tačiau 
sekančioje grupėje duona jau 
buvo sunkesnė. Reikėjo gerų 
pastangų prieš Graikiją 102-
91, dar sunkiau prieš Braziliją 
110-102, o prieš Ispaniją kažin 
kaip būtų pasibaigę be teisėjų 
pagalbos. Juk antrojo kėlinio 
pabaigoje ispanai turėjo savo 
naudai, bet jų trys žaidėjai 
turėjo apleigti aikštę už 
baudaa ir, Ii lipau, pralaimėjo 
8983. Po to ispanai pralaimė
jo ir brazilams ir nepateko į 
pusfinalį. Sov. Sąjunga šioje 
grupėje baigė pirmoje vietoje 
ir pusfinalyje susitiko seną 
„ d r a u g ą " J u g o s l a v i j ą . 
Rungtynės, kaip visada tarp 
jų, buvo labai kietos ir įtemp
tos. Jugoslavai pasirodė daug 
g e r e s n i k o m a n d i n i a i , 
dominuoją visas rungtynes 
užtikrintai ir 54 sekundes 
prieš pabaigą turėdami 85-76, 
net 9 taškų persvarą, jau 
svajoja apie sidabro ar net 
aukso medalį. Ir tebesvajoja... 
Per tas 54 sek visos publikos 
dar padidėjęs s taug imas 
„Rusija, Rusija" (nežiūrint, 
kad abu kraštai komunistų) ir 
sensaciška sovietų laimė su 
ilgais trijų taškų Sabonio, 

p a n a š i o s r u n g t y n ė s su ... 
Argentina ir Urugvajumi buvo Tichonenko ir paskutinėje 
sėkmingesnės, ir štai pradžia 
pasaulio pirmenybių. Savo 
grupėje (jų buvo 4 po 6 koman
das) laimi pirmą vietą, turė
dama bėdos tik su Puerto Rico, 

IR VĖL KOVA DĖL 
PASAULIO ČEMPIONATO 

Praėjusių metų lapkričio 10 d. 
Maskvoje, po porą mėnesių tru
kusios įtemptos kovos šachmatų 
lentoje, Pasaulio šachmatų čem
pionu buvo paskelbtas 23-jų metų 
amžiaus azarbaidžanietis Garis 
Kasparovas. Dešimtmetį šį titulą 
laikęs 34 metų amžiaus Anato-
lius Karpovas pasijuto labai ne
laimingas ir, naudodamasis FIFA 
— Pasaulio šachmatų federacijos 
jam iš anksto užsitikrintu paža
du, pareikalavo revanšo. Pra
džioje dėl to aršiai protestavęs 
naujasis čempionas pagaliau 
pasidavė FIFA spaudimui ir, nors 
nenorom, sutiko. Naujasis ratas, 
dėl Pasaulio šachmatų čempiono 
titulo prasidėjo liepos 27 d. Lon
done. Pirmasis susitikimas pasi
baigė lygiosiomis. 

nepateko, 
pilna, ir 

Lygiosiomis pasibaigė ir 
antrasis bei trečiasis susitiki
mai. Rugpjūčio 4 d., ketvir
tame susitikime laimėtoju 
t apo Gar is K a s p a r o v a s , 
Anatoliui Karpovui pasi
davus, net nepradėjus žaidi
mo. Po keturių susitikimų G. 
Kasparovas pirmauja vieno 
taško skirtumu — 2.5 prieš 
Karpovo — 1.5. 

Rugpjūčio 6 d., penktajame 
susitikime, partiją laimėjo 
Anatolius Karpovas, tuomi 
išlygindamas taškų skirtumą. 
Dabar abu varžovai turi po 2.5 
taško. 

Sis naujas turnyras dėl čempi- kamuolį už užribio, jį prarado 
onato bus 24 Žaidimų. Pirmoji jų tris kartus ir pralaimėjo. • 
dalis bus Londone, o antroji pusė T u o b ū d u įįgjpiidė visų 
- Leningrade. Laimėtoju bus pri- n o r a į , „ baigmėje susitiko 
pažintas pirmas laimėjęs 6 žaidi- Sov. Sąjunga ir JAV-ės. Tik po 
mus, arba pirmas surinkęs 12.5 tokio laimėjimo prieš Jugosla-
taškus. Varžybos vyks pirma- viją jau mažai kas belaikė 
dieniais, trečiadieniais ir penkta- sovietus favoritais. Ir nekly-
dieniais. Laimėtojas gaus 915,000 do. Amerikiečiai, kad ir be 
dolerių. Abu yra pažadėję, kad dviejų sužeistų žaidėjų, 
nežiūrint kuris laimėtų, Šie traukiami ir inspiruojami 
pinigai bus paaukoti Černobylio „juodojo velniūkščio" Tyrone 
aukoms remti fondui. Bogues, padiktavo žaibišką 

sekundėje Valterio metimais 
p a s e k m ę i š l y g i n a . 
Dramatiškoje pabaigoje ir 
pratęsime sovietai, ar tikriau 
pabaltiečiai, laimi 91-90. Tad 
tik pasakiškos laimės lydimi, 
įaudrintos publikos raginami, 
ir dar su teisėjų pagalba 
sovietai atsidūrė finale. O 
teisėjų pagalba buvo interpre
tavime taisyklių. Tarptau
tinės taisyklės sako, kad 
per p a s k u t i n e s m i n u t e s 
sąmoninga bauda baudžiama 
dviem metimais ir kamuolys 
paliekamas tos komandos 
r a n k o s e . Ka i p a s k u t i n ę 
minutę jugoslavai su 9 taškų 
persvara bandė laikyti kamuo
lį, sovietai sąmoningai darė 
baudas, kad atgautų kamuolį, 
bet nei karto nebuvo nubaus
ti, kaip už sąmoningą prasi
žengimą. Todėl jugoslavai 
nemetė baudų, o išmetė 

tempą ir davė krepšinio 
pamoką pasaulio meistrui. 8-
ioms minutėms likus pasekmė 
buvo 78-60. Atrodė bus 
katastrofiškas pralaimėjimas, 
kai, staiga, keli sėkmingi meti
mai ir nenuilstančiai kaukian
ti publika pastūmėjo sovietus 
paskutiniam desperatiškam 
bandymui. Jauni juodukai 
pasimetė, bet išlaikė pergalę 
87-85. 

Dabar truputis statistikos: 
sovietai žymiai pranašesni 
ūgiu ir jėga, jie nuėmė nuo 
lentų 35 kamuolius, ka i 
amerikiečiai tik 16; jei metimų 
procentas buvo beveik lygus, 
tai baudas sovietai metė 85% 
prieš amerikiečių vos 50%. 
Toks pranašumas Amerikoje 
reikštų tikrą pergalę. Tai kodėl 
sovietai pralaimėjo? Ar net 
turėjo pralaimėti bent 20 taškų 
skirtumu. Pagal prancūzų 
,, L ' E ą u i p e " i r i s p a n ų 
„Gigantes", sovietų komandi
nis žaidimas (jei jie tokį turi) 
dingo prieš amerikiečių greitį, 
vikrumą, staigumą, refleksus, 
improvizaciją ir ypač agresy
vų gynimą. Juk T. Bogues, vos 
159 cm ūgio, lengvai susit
varkė su garsiuoju jugoslavu 
Petrovic (198 cm), Valteriu ar 
Kurtinaičiu (abu po 197 cm). 

K a s ger iausi? 
T. Bogues savo žaibišku 

greičiu ir driblingu bei puikio
mis pasuotėmis iš tempė 
amerikiečius į meistro titulą ir 
sužavėjo žiūrovus. Deja, jis 
neturėjo metimo ir į jokių 
išrinktųjų tarpą 
Tokių Amerikoje 
geresnių. 

Kaip visuomet po tokių 
varžybų, žurnalistai renka 
geriausius. Ir Madride geriau
siu žaidėju h* tų pasaulio 
pirmenybių karaliumi buvo 
išrinktas jugoslavas Drazen 
Petrovic, gavęs 197 balsus. 
Antras su 185 balsais iškilo 
brazilas Oscar Schmidt. Po tų 
dviejų, toli — toli, su 74 
balsais atsidūrė A. Sabonis. 
Čia prancūzų reporteris pride
da , kad S a b o n i s b u v o 
išrinktas trečiu tik dėl savo 
reputacijos ir talento, šiose 
pirmenybėse jo pasirodymas 
buvo silpnokas. 4-je vietoje 
netikėtai iškilo su 57 balsais 
Ukrainietis V. Tichonenko, o 
penktoje liko graikas N. Gai-
llis, surinkęs daugiausiai 
taškų — 337 ir gavęs 38 bal
sus, tiek pat, kiek ir amerikie
čių centras D. Robinson. 

P a b a i g a i d a r k e l e t a s 
asmeniškų minčių: prieš gal 
10 metų esu rašęs, kad Eu
ropos ir viso pasaulio krepši
nis nuo Amerikos yra atsili
kęs bent 25 metais... Dabar ta 
mintis turėtų skambėti kiek 
kitaip: pasaulis jau pavijo, gal 
net pralenkė, Ameriką meti
mų tikslumu ir lentų valdymu 
su ūgiu ir jėga jo niekad 
nepavys fizinėmis kūno 
savybėmis ir kamuolio valdy
mu. Atsiras viena ar kita 
rinktinė, kuri prilygs amerikie
čių žaidimui, ar net kokias 
r u n g t y n e s l a i m ė s , b e t 
Amerikoje tuo metu tokių 
rinktinių bus bent kelios 
dešimtys. 

Pagaliau grįštant prie ok. 
Lietuvos „Sporto" pasakymo, 
kad komanda negali blogai 
žaisti dvejų rungtynių iš eilės, 
atsakysim: atvirkščiai. Sovie
tų rinktinė tas dvejas rungty
nes prieš jugoslavus ir 
amerikiečius žaidė geriau, 
negu visas kitas, pridėdami 
dar žymiai daugiau entuziaz
mo ir kovos dvasios. Tačiau 
abu priešininkai buvo žymiai 
geresni, todėl ir sovietų žaidi
mas atrodė liūdnokai. Ir mūsų 
nuomone, galutinė klasifi
kacija turėtų būti ne 1. JAV-
ės, 2. Sov. Sąjunga. 3. Jugosla
vija, bet: JAV, Jugoslavija, o 
trečioje vietoje lygiai — Sov. 
Sąjunga. Ispanija ir Brazilija. 

V. G. 
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DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. lithuanian Plaza Court 
Chicago. Illinois 60629 

Tel. 925-8280 
Valandos pagal susitarimą 
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VAISTAI 

Vienas protestantas Brum-
felde, Vokietijoje, pasiūlė savo 
parapiečiams, kuriuos vargi
n a įtampa, kad ateitų į bažny
čią miegoti. Su pritaikyta 
muzika jie gali pailsėti ir 
pamedituoti, o kas užmigtų, to 
niekas netrukdytų. Jis tvir
t ina , kad šita terapija labai 

gerai veikia tuos, kurių 
skrandis netvarkoje ir kraujo 
apytaka šlubuoja. 

DR. VUAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami ofise) 

2434 VV. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Vai.: pirm., antr, ketv., penkt 
nuo 12 >ki 6 v.v. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel. — 476-24O0 

Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7; 
antr. ir. penkt. 10-4; šešt. 10-2 vai. 

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
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CRAVVFORD MEDICAL BU1LDING 

6449 So. Pulaski Road 
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DR. JANINA JAKSEVICIUS 
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DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
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DR. S. LAL 
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Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
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Valandos pagal susitarimą: 
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DR. WALTER J. KIRSTUK 
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3925 VVest 59th Street 
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Treč ir šešt uždarvta 
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DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
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DR. P. KISIELIUS 
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PLB valdybos pastangos — 

PASKUBĖKIM Į JAS 
ATSILIEPTI 

Nors dar tik pradžia rugpjūčio, 
pats vasaros vidurys ir atostogų 
metas, tačiau amerikiečių spau
doje jau pradeda mirgėti šū
kiai „Atgal į mokyklą". Tai 
vers l ininkų gars inimai mo
kyklines aprangos ir k i tų 
prekių, reikiamų mokyklas 
belankančiam jaunimui. Vers
lininkai žino, ko jie nori ir ką 
jie daro: iš anksto pradėjęs prekę 
garsinti, pirmas atkreipsi į ją 
dėmesį ir greičiau bei daugiau jų 
parduosi, taip gaudamas didesnį 
pelną. Tai verslininkui ir terūpi. 
Bet tokie „Atgal į mokyklą" 
šūkiai pagauna ir mūsų dėmesį, 
tik, žinoma, ne verslo bei pasipel
nymo, bet kitokiais tikslais. 
Mums rūpi lietuviškos mokyklos, 
kurios, deja, kasmet vis labiau ir 
labiau tuštėja, jų lankytojų 
pajėgumas menkėja, todėl ir tas 
didysis lietuvybės išlaikymo pa
grindas — lietuvių kalba vis 
labiau ir labiau skursta. Vis 
daugiau ir daugiau mūsų jauni
mas nutausta, nors šiam nutau-
timo srautui sulaikyti daugelis iš 
mūsų tikrai negaili nei darbo, nei 
laiko, nei lėšų. 

Viena iš tokių išeivijoje litua
nistiniu švietimu ir lietuvių 
kalbos mokymu besirūpinančiu 
įstaigų yra Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba. Gal ne 
vienas lituanistinės mokyklos 
mokytojas, jos tėvų komiteto pir
mininkas ar Bendruomenės apy
linkės pareigūnas ir nustebs 
šitokį teiginį perskaitęs, nes 
tiesiogiai nė vienas iš tų švietimo 
sr i t ies darbininkų tos PLB 
valdybos rūpesčio nejunta, todėl 
skubiai jam paaiškinsim, kad čia 
mes kalbame ne apie mūsų 
pradžios ar aukštesniąsias li
tuanistines mokyklas, kuriomis 
čia mano minėti pareigūnai 
rūpinasi ir jas išlaiko (nebauskit 
— pridėsiu ir Lietuvių fondo pa
galbą), bet apie lietuvių išeivijos 
dvi stambiąsias lituanistinio švie
timo tvirtoves, — Vasario 16 
gimnaziją Vokietijoje ir Li
tuanistikos katedrą Chicagoje. 
Jos šiuo metu yra didysis PLB 
valdybos rūpestis ir tą rūpestį 
stipriai pajunta. 

Prieš kelerius metus Vasario 
16 gimnazijos Vokietijoje padėtis 
buvo labai sunki. Mokslo metų 
pradžioje nebebuvo ten nė 60 
mokinių. Buvo baiminamasi, kad 
ją remiančios Vokietijos įvairios 
įstaigos nenutrauktų paramos, o 
tai jau priverstų uždaryti duris. 
Susirūpinusiai gimnazijos vado
vybei į talką atskubėjo PLB 
valdyba: po visą išeiviją pradėjo 
ieškoti jai mokinių ir lėšų tiems 
jaunuoliams į Vokietiją nuga
benti ir juos ten išlaikyti. Dėl 
tokių pastangų klasės kasmet 
pradėjo pilnėti. Pastarais iais 
mokslo meta i s Vasar io 16 
gimnazijoje mokėsi jau arti šimto 
mokinių. Dar nežinia, kiek jų bus 
šiais metais, tačiau ir PLB Švie
timo vicepirmininkė Birutė Ja
saitienė ir jos sudarytam komi
tetui pirmininkaujantis Karolis 
Milkovaitis kartu su gausiais 
talkininkais iš visų jėgų stengiasi 
tą šimtinę pasiekti. Tikėkim, kad 
jiems tai pasiseks. Tokiam darbui 
jie turi jau daug patyrimo. Bet 
šalia to nuolatinio darbo šie uolūs 
darbininkai turi dar ir kitą 
pareigą: jiems reikia telkti lėšas 
ir berniukų bendrabučio statybai, 
kurio jau seniai reikėjo. Praėjusį 
pavasarį sudegus pilies senam 
pastatui, vyriškam gimnazijos 
jaunimui iš viso nebebuvo kur 
gyventi. Tr is ke tv i r tadal ius 
statybos išlaidų apmoka įvairios 
vokiečių įstaigos, t ač iau 
ketvirtadali, apie 200,000 dol., 
reikia sutelkti patiems lietu
viams. Taigi komitetui darbo iki 
kaklo. Tačiau malonu patirti, kad 
Amerikos • lietuviai šį uždavinį 

supranta ir į komiteto kreipimąsi 
labai teigiamai atsiliepia. Ir ne 
bet kaip, bet kar ta is ir nuo
s tab ia i , k a i p pvz. Phoenix, 
Arizonos gyvento jas J o n a s 
Demerckas š iam tikslui pa
aukojęs net 15,000 dol. Dėkui 
jam. Labai dėkui dar ir dėl to, kad 
šis taurios sielos lietuvis yra ne 
koks nors milijonierius, bet tik 
kuklus pensininkas. Nerauskit. 
lietuviai milijonieriai, nors gal ir 
vertėtų jums šiek tiek susigė
dinti, bet tik atidarykit savo pini-

ARTHURO RUDOLPHO LIKIMAS 
Ar bus jam grąžinta JAV pilietybė? (2) 

J i s skundžiasi, kad jo vargai 
prasidėjo su raketų gamyba tu
neliuose. Savvazkis jį pasišaukė į 
savo kabinetą ir įsakė, kad pirmą 
mėnesį bū tų p a g a m i n t a 50 
raketų. Rudolphas aiškino, jog jis 
bus laimingas, jei išeis penkios. 
1943 m. gruodžio mėn. buvo pa
gamintos keturios ir tos pačios 
blogos, nežiūrint, kad Rudolphas 
į dieną pra le i sdavo 14-16 
valandų, spręsdamas įvairias pro
blemas. Prasidėjo darbininkų 
spaudimas, maisto mažinimas ir 
g r a s i n i m a s Rudolphui. J a m 
norint bent kiek pagerinti darbi
ninkų gyvenimą ir tuo padidinti 

ginęs ir. jeigu ne po penkiolika, j produkciją, Sawazkis pagrasino tų moksliniiikaibus laikomi įkai 
Rudolphą įmesti į koncentracijos tais, vedant derybas su nugalė 
lagerį. 

kaliniai ruošėsi užimti fabriką ir 
išžudyti visus vokiečius. Planuo
jamas sukilimas nepavyko. SS su
ruošė masinį žmonių korimą. 
Tokiu būdu buvo nužudyta 12 ru
sų kalinių. Baisių egzekucijų 
stebėti buvo suvaryti visi darbi
ninkai. J a s matė ir Rudolphas. 

K a r o p a b a i g a 

Aliantams artėjant prie V-2 
fabriko, dabar esančio Rytų 
Vokietijoj, Rudolphui ir kitiems 
aukšt iems pareigūnams buvo 
įsakyta drauge keliauti su esesi
ninkais. Sklido gandai, kad rake

tai bent po kelis tūkstantėlius 
PLB valdybai iškrapštykit . . . 
Kaip , s a k y k i m . Evangel ikų 
bažnytinė taryba, iš Jono Savio 
fondo paskyrusi 3,000 dol. 

O tų tūkstantėlių reikia dar ir 
kitam dideliam darbui — Li
tuanistikos katedrai . Jūs jau 
žinote, kad net aštunti metai, kai 
PLB valdyba dėl jos vargsta. 
Bet... Džiugi naujiena! Matyti ir 
to vargo pabaiga. Iš šešių šimtų 
tūkstančių dolerių, kuriuos PLB 
valdyba įsipareigojo sutelkti ir Il
linois un ivers i te tu i įmokėti, 
550,000 jau sutelkta. Tik 50,000 
,,žaliukų" bereikia, ir įsipareigo
jimas bus atliktas. 4eigu PLB val
dybai pasiseks juos surasti iki 
spalio 1 d. kai pagal sutartį reikės 
įmokėti univers i te tu i metinį 
įnašą 100,000 dol., ji galės mokėti 
dviejų metų įnašą — 200,000 dol. 
iš karto, ir katedros steigimas bus 
a t l i k t a s v i e n e r i a i s me ta i s 
anksčiau. Nors ir tik pusantro 
mėnesio beliko, tačiau PLB 
valdyba labai uoliai dirba ir tikisi 
tuos 50,000 dol. surinkti . 

Štai prieš savaitę laiko jos vi
cepirmininko Stasio Jokubausko 
vadovaujami talkininkai paruošė 
laimėjimų bilietus ir išsiuntinėjo 
maždaug 8,000 adresa tų . 
Knygutė je dvy l ika bil ietų. 
Knygutės kaina — 10 dol. Lai
mėjimai — 2,000, 1,000, 500 ir 
100 dol. Jeigu bent trečdalis adre
satų atsilieptų, PLB valdyba 
gautų 20,000 dol. pelno ir be
t r u k t ų t ik 30,000 dol. Jų 
ieško PLB valdybos pirmininkas 
Vytautas Kamantas besisukinė-

jąs Amerikos rytiniame pakrašty 
ir belankąs jame gyvenančius 
b e n d r u o m e n i n i n k u s . „Ver ta 
padėkoti Vytautui Izbickui" — 
kalba jis į telefono ragelį — 
„kuris buvo vienas iš pirmųjų 
katedros rėmėjų ir nuolat padėjo 
telkti jai lėšas". Ir priminė, kad 
ir dabar Izbicko į pasitarimą su
kviest i Bostono bendruome-
nininkai tuojau pat katedrai 
„sumetė" 5,000 dol. Tokių dosnių 
aukotojų pirmininkas tikisi rasti 
ir daugiau, nes jų jau ir buvo, 
kaip pvz. dr. Karoblis, paaukojęs 
net 10,000 dol. O jeigu dar kiek 
ir truks, tai PLB valdyba tikisi 
jas gauti iš rudenį numatyto 
katedros įsteigimo baigiamojo 
pokylio, kurio komitetui pirmi
ninkauja turbūt pats dosniausias 
išeivijos lietuvis ir gabus lėšų 
teikėjas dr. Petras Kisielius. 

Taigi aplamai atrodo, kad tos 
visos PLB valdybos bei jos nuo
širdžių talkininkų pastangos bus 
labai sėkmingos. Bus pastatytas 
ir berniukų bendrabutis Vasario 
16 gimnazijos sodyboje ir dar šiais 
metais bus baigta steigti Litu
anistikos katedra. Tai mums 
byloja, kad norėdami, galime 
atlikti ir t ikrai didelius darbus. 

Džiaugiamės? Taip! Turime ir 
dėl ko. Tik neleiskime tam 
džiaugsmui nueiti vėjais. Ne 
visos reikiamos lėšos dar su
telktos, tad paskubėkim ir kiek
vienas su savo auka. Nereikia čia 
nei posėdžių, nei suvažiavimų, 
nei rezoliucijų. Tik pusės minutės 
čekiui parašyti. O abu šie lietu
vybės židiniai tokių čekių tikrai 
verti. Stambesnių čekių. 

Bronius Nainys 

Nežiūrint visų sunkumų, paga
minamų V-2 skaičius po truputį 
didėjo. Betgi, jas bandant Lenki
joj , 50% susprogdavo vos 
pakilusios į orą. Rudolphas gavo 
telegramą vykti į Berlyną pasi
aiškinimui. Anot jo, ta i buvo tar
si žengimas į liūtų narvą. Lai
mingu būdu išsisuko. Tuo metu 
Savvazkis gavo nervų priepuolį ir 
reikalai pradėjo taisytis, nes šiek 
tiek buvo pagerintos dirbančiųjų 
sąlygos. To pasėkoje į mėnesį pa
gamindavo iki 700 V-2. 

Tuneliai ir koncentracijos la
geris Dera buvo pilni vokiečių 
seklių, nes SS bijojo, kad neįvyk
tų sabotažų. Nežiūrint visko, jie 
vis tiek pasitaikydavo. Gyvi likę 
kaliniai pasakoja, jog vietoje gerų 
dalių jiems kartais pavykdavo 
išsiųsti blegas. Nematant, jie 
šlapindavosi ant V-2 elektrinės 
sistemos, kad ji greitai pradėtų 
rūdyti. įtariamus sabotažu, esesi
ninkai kankindavo arba pakar
davo. Karui einant į pabaigą, 

tojais. Kiti gi sakė, kad jie bus iš
vežti į laukus ir kulkosvaidžiais 
sušaudyti, kad priešai negalėtų 
pasinaudoti jų talentais. 

Nemažai automobilių vilks
tinei, kurioje buvo ir Rudolphas, 
SS įsakė vykti į Oberammer-
gau nedidelį miestelį, esantį Ba
varijos Alpėse. Ten, slenkant 
nerimo dienoms, nelaukdamas 
karo pabaigos, Rudolphas, kaip 
a u k š t a s pa re igūnas t u r i n t i s 
valdišką automobilį, su šoferiu 
nutarė pabėgti. Keliavo iš kaimo 
į kaimą, apsistodami privačiuose 
namuose ir klausydami radijo. 
Juos supo prancūzai, rusai ir 
amerikiečiai. Rudolphas su šofe
riu galvojo, kad prancūzai yra jų 
mirtini priešai, o rusai barbarai. 
Liko viena išeitis — pasiduoti 
amerikiečiams. Jiems taip befilo-
sofuojant, per užimtas radijo sto
tis sovietai varė stiprią pro
pagandą , kv iesdami moks
lininkus pereiti į jų pusę ir žadė
dami, jiems labai geras darbo 
sąlygas. 

Išgirdę, kad von Braun ir kiti 
jau yra amerikiečių rankose, 
jiems pasidavė ir minėti du 
asmenys. Kariuomenės amžiaus 
vyrai buvo išrikiuoti, klausinėja
ma jų pavardžių ir tikrinama 
jų dokumentai. Paaiškėjus, kad 
Rudolphas turėjo reikalų su V-2, 
j is buvo išgabentas į 
Garmisch-Partenkirchen. Čia jį 
nuodugniai apklausinėjo ameri
kiečių pareigūnas, kuris, baigęs 
tardymą, parašė: „100<?r nacis, 
pavoj ingas t ipas , grasa 
saugumui, siūloma izoliuoti". Šį 
įrašą amerikiečiui žurnalistui 
parodžius jau į Vokietiją sugrįžu
s iam Rudolphui , j i s , kiek 
pagalvojęs, pareiškė, kad tai 
greičiausia bus žydo darbas. 

Kova dė l V-2 raketų 

1944 m. pabaigoje aliantai buvo 
pasirašę sutartį, pagal kurią, 
karui pasibaigus, turėjo būti 
sudaryta speciali komisija, kurios 
uždavinys buvo padalinti įvairias 
Vokietijoj ras tas gėrybes karą 
la imėjus ioms valstybėms. I 
grobio sąvoką įėjo ne tik fabrikai, 
karo reikmenys, V-2 raketos, bet 
ir l abora tor i jų į rengimai, 
bandymų stočių aparatūra, įvai
rūs su išradimais susiję projektai. 

1945 m. balandžio 11 Mit-
telwerkas pateko į amerikiečių 
rankas. Jie didžiai nustebo ten 
radę gana daug V-2 dalių. Pagal 
zoninį pasidalinimą po karo, šis 
fabrikas turėjo atitekti sovie
tams. Amerikiečiams buvo aišku, 
kad kas t u r ė s V-2 raketas, 
nešančias vienos tonos bombas, 
tas bus padaręs žymų šuolį po 
karo ginklavimosi lenktynėse. 
Todėl, nekreipdami dėmesio į 

Algis Šilas (vidury), dirbąs Pabaltiečių Jungtiniam komitete, su kitu Pabaltijo tautu nt«tnv.ii« 
ir amerikiečiais pareigūnais. 

pasirašytą sutartį, pačią pirmąją 
dieną pradėjo ženklinti, ką jie 
turi iš Mittelvverko pasiimti. Tai 
sužinoję, atskubėjo anglai ir 
pradėjo reikalauti grobio dalies. 
Amerikiečiai atsisakė jų preten
zijas patenkinti. įpykę britai, 
jiems įteikė labai griežtą protes
to notą. Ir tas nieko nepadėjo. 
Besiginčijant, 1945 m. gegužės 8, 
vidurnaktį, pasibaigė karas ir 
amerikiečių kariai paskubomis 
pradėjo krauti raketas į vagonus 
ir siųsti į Antverpeno uostą, kad 
jų nepasigrobtų rusai. Britai, 
sužinoję, kad raketos jau preki
niuose laivuose, pas iuntė 
naikintuvą, bet ir šį kartą jie 
pralaimėjo. 

Mokslininkų verbavimas 

Pasiuntę V-2 raketas į JAV, 
aukšto rango Amerikos kariškiai, 
nieko ne laukdami , pradėjo 
rūp in t i s geriausių vokiečių 
raketų mokslininkų prisivilio
jimu. Iš 500 jie pasirinko 124 ir 
su jais pradėjo vesti derybas dėl 
vykimo į Ameriką. Pradžioje 
siūlė šešių mėnesių raštiško dar
bo sutartį su sąlyga, kad šeimos 
na r i a i pasi l iktų Vokietijoj. 
Mokslininkai reikalavo, kad su
tartis būtų pasirašyta nemažiau 
kaip trim metam ir kad jiems 
būtų leista pasiimti šeimas. Kitu 
atveju jie pasiliks Vokietijoj, 
taisys dviračius, radijas, o gal kai 
kam gamins V-2 raketas. Sovie
tams pajudėjus Mittelwerko link, 
aplink kurį gyveno daugiausia 
mokslininkų šeimų, amerikiečiai 
išs igando, kad gali netekti 
didelių talentų, sutiko su visais jų 
re ika lav imais ir pas iuntė 
kariškus sunkvežimius išsklai
dytų šeimų surinkimui. Kadangi 
rusa i kitą dieną j au turėjo 
būti Mittelvverke, minėtas darbas 
buvo atliekamas labai skubiai — 
šeimoms duodant pasiruošti apie 
pusvalandį laiko. 

Apie 20 mokslininkų nutarė 
vykti į Angliją ir keli į Sov. 
Sąjungą. Paskutiniųjų tarpe buvo 
ir Helmutas Groettrupas, kuris, 
manoma, labai daug prisidėjo 
prie pirmo sovietų satelito pa
siuntimo aplink žemę. Jis vyko į 
Maskvą, nes nenorėjo, kad jo 
viršininkas būtų von Braun. 
Kitais žodžiais tariant, jis norėjo 
groti pirmuoju smuiku. 

1945 m. pabaigoje Rudolphas ir 
kiti pradėjo kelionę į Ameriką. 
Sekančių metų pavasarį kariuo
menės vadai nutarė vokiečius 
laikyti JAV ne trejus metus, kaip 
sutarty buvo numatyta, o visą 
laiką. Betgi tuojau iškilo formalu
mų klausimas. Mokslininkai į 
Ameriką buvo suvežti be jokių 
imigracijai re ikal ingų doku
mentų. Kurį laiką jie buvo 
traktuojami kaip pusiau belais
viai ir buvo laikomi karinėse 
bazėse. Iš jų išvykstant, buvo 
sargybos lydimi. 1949 m. 
vokiečiai buvo išvežti į Juarez, 
Meksiką. Apsisukę per EI Pasą 

grįžo į Ameriką. Tada jie pasi
darė legalūs imigrantai. Vėliau 
norintieji gavo JAV pilietybę. Jų 
t a r p e buvo ir A r t h u r a s 
Rudolphas. 

Darba i Amerikoje 

Pirmas Rudolpho uždavinys 
buvo drauge su 50 vokiečių grupe 
vykti į White Sands, N.M., ir ten 
toliau tęsti bandymus su V-2, 
kuri, galvota, bus reikalinga 
Trečiajame pasauliniame kare. 
Netrukus buvo išvystyta tokia 
V-2, kuri iššauta pasiekė gana 
didelį nuotolį. Dabar ji vadinama 
vėlesnių raketų motina. 

Iš White Sands Rudolphas išvy
ko į San Diego ir ten padėjo su
projektuoti vadinamą ,,Hyb-
rid rocket jet plane". Tačiau nei 
Rudolphas, nei von Braunas šiuo 
darbu nebuvo patenkintas. Jiems 
atrodė, kad tas projektas jų 
sugebėjimui yra per menkas: Jų 
specialybė — didelės raketos. Vė
liau Rudolphas darbavosi prie 
Pershing ir Redstone raketų 
ištobulinimo bei jų gamybos. 
1949 m. kariuomenė Rudolphą 
pasiuntė į Huntsville, Ala., ir 
pavedė ten buvusį tuščią 
cheminių ginklų arsenalą pa
versti į ateities raketų fabriką. 

Ten besidarbuojant ir palaikant 
glaudžius santykius su amerikie
čių moksl in inkais , 1956 m. 
pradėjo jaustis, jog jie turi slaptų 
informacijų, kad rusai ruošia 
kažką nepaprastą. 1957 m. spalio 
4 buvo susekti radijo signalai, 
einantys iš apie žemę skriejančio 
rusų Sputniko. Amerikiečių 
tarpe kilo savotiška panika. Gir
dėjosi balsų, kad jie, galbūt, yra 
pasigavę blogus vokiečių moksli
ninkus. Taip įvyko todėl, kad so
vietai išskirtiną dėmesį skyrė 
erdvių satelitui, o amerikiečiai — 
raketoms karo reikalams. 

BAV 

B E N A M I Ų 
P R O B L E M O S 

„Jei benamių, valkatų ir 
pabėgėlių problemos Trečiojo 
pasaul io miestuose nebus 
išspręstos, tai šitos grupės bus 
st iprus šalt inis polit iniams ir 
social iniams ne ramumams" , 
pasakė Olandijos pr incas 
Claus kongrese Amsterdame 
apie benamių problemas. Ši tas 
kongresas yra pasiruošimas 
t a r p t a u t i n i a m s b e n a m i ų 
me tams , kuriuos Jung t inės 
Tautos paskelbs kitais meta is . 
Asmenų skaičius, kurie neturi 
stogo virš galvos ir gyvena 
pasaul io didmiesčių gatvėse, 
siekia šimtą milijonų, kas 
sudaro labai rimtą problemą ir 
šią problemą princas Claus 
pavad ino neturto simptomu. 
Benamių skaičius čia siekia 
20,000. 

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 

Praėjusių dienų nuotykiai 
V L A D A S R A M O J U S 

liai kai rys is , savo straipsniuose dažnai gnybdavęs straipsnių, savo laiku rašiusio ir feljetonus Aklasma-
ka t a l i kams , tačiau d raugavo ir mėgo įvairių pažiūrų tės s lapyvarde. Iš r inktas į Lietuvių Žurnalistų s-gos 
žmones. Gyveno ..Naujienų" namo trečiam aukšte centro valdybą, su džiaugsmu pabalsavau, kad J. 
į r eng tam butelyje. Buvo labai vaišingas, savo bute Pronskus būtų pakeltas sąjungos garbės nariu. 
k a r t a s n u o kar to surengdavo baliukus, a n t stalo Mėgau Juozą Pronskų. Kar ta is savo automobi-
p a d ė d a m a s viską, ką tik turėdavo. Dėl l inksmo būdo liu išsiveždavom kur toliau j Indianą, Michiganą ar 
ir k a l b u m o spaustuvės š t abas jį vadindavo tiesiog VVisconsiną ir niekad kalbų bei geros nuotaikos 
Juozuku. J a m beveik niekad nepridėdavom redakto- mums netrūkdavo. 

. . _ _ r i aus titulo. Man dirbant . .Naujienose", iš Lietuvos pabėgo 
9 J u o z a s Pronskus mėgo daug keliauti. Kartais geologas Juozas Miklovas. žemaitis, kilęs kažkur iš 

Red. St. Vainoro kab ine tas buvo ..Naujienų" pėsčias paežere nueidavo iki Sandūnų. o vėliau ir iki J. P ronskaus gimtųjų apylinkių. Kuriam laikui 
n a m o antrojo aukš to užpakalinėje pusėje. J is ten Union Pier. Ilgesnes keliones atlikdavo autobusais ir apsistojęs Chicagoje, J . Miklovas dažnokai 
d i rbdavo vienas, kitų ne t rukdomas , šešias dienas t r auk in ia i s , mėgdavo Kanados šiaurę. Rašydavo apsi lankydavo ..Naujienose" ir ypač pas savo 
savai tėje tu rėdamas prirašyti visą pirmąjį puslapį, d a u g ir temų turėdavo begales — nuo kelionių kaimyną iš Lietuvos J . Pronskų. Vaišingasis Juozu-
Žin ias užsienio politinių įvykių puslapio redaktoriai a p r a š y m ų iki sekso ir įvairių fantazijų. Buvo dienų, kas tais atvejais pasikviesdavo ir mane į savo butą 
daug iaus i a ima iš paskutiniųjų radijo pranešimų i r k a d a j is v ienas savo raš ta is galėjo užpildyti 3-4 ir iš akademinius mokslus baigusio J. Miklovo tekda-
didžiųjų dienraščių. Darbas nelengvas, sakvčiau, d ienrašč io puslapius. vo daug ką naujo sužinoti apie gyvenimą Lietuvoje. 
į t emptas kiekvieną minutę, nes žinios kar ta i s labai Tačiau , ka ip atrodo, kai kuriuos J . Pronskaus Kar ta is ir dabar dar prisimenu geologą Juozą 
keičiasi. Redaktor ius lengviau a ts idūs ta , kai vėlyvą r a n k r a š č i u s su la ikydavo red. K. Augus tas ir Miklovą ir klausiu savęs: kur jis dabar gyvena, nes 
popietę met ropažas uždaro pirmąjį dienraščio puslapį „užmar inuodavo" tose aukštose rankraščių krūvose nieko apie jį nebegirdėti. Nors savo metu t rumpam 

and savo rašomojo stalo. Tokiais atvejais J . Prons- buvo labai gyvai įsijungęs į išeivijos lietuvių visuo-
kus pas iųsdavo. Kai kiti redaktoriai t a rnybą baigę meninį ir politinį gyvenimą. Iš anų susitikimų jis 
išeidavo namo, J . P ronskus darydavo k ra t a s K. man paliko šviesaus ir mielo žmogaus, patrioto įspū-
Augus to kabinete. Tekdavo kai kada spaustuvėje dį. 

ir perduoda spausdinimo maš inos operatoriui Tada 
redaktor ius S tays Va ino ra s lengviau atsikvėpdavo, 
o ka r t a i s sekmadienių vidudienį, baigę rinkti ir 
laužyti „Naujienų" pirmadienio laidos pirmąjį 

Puikybė smulkesnius asme
nis greičiau apima, ka ip dides
niuosius, lygiai ka ip gaisras 

greičiau p a g a u n a šiaudais 
dengtas trobeles kaip rūmus. 

S. Chamfort 

puslapį, sus todavom lietuviškoje aludėje, ypač' p a s dirbti ir vakare . Žiūrėk, i r atbėga Juozukas su krūve- Di rbdamas rinkėju „Naujienose", kartą paban-
Balį Pakštą Brighton Parke , atsidusti ir nuoširdžiai le savo senesnių rankraščių, rastų K. Augusto džiau pabūti ir jų korespondentu darbo metu. Buvo 
pasikalbėt i . Nors a š priklausiau Lietuvių Fronto kabinete . Ir p rašo juos rinkti. . . Kai kada tokiais atve- ką tik apsigyvenimui š iame krašte iš Lietuvos atvy-
bičiul iams, o S t a s y s Vainoras buvo skandinaviškų j a i s spaus tuvės vedėjas K. Vaitkevičius ir drožia: kusi dabart inio evangelikų-reformatų kunigo, dakta-
pažiūrų socialdemokratas , bet mūsų pokalbiai būda- — Juozuk, jei fundysi, tai rinksim... ro Eugeni jaus Gerulio motina, pokario metus pralei-
vo tikrai atvir i ir nuoši rdūs . J u o z u k a s pažada fundyti ir pažadą įvykdo... dusi Biržuose. Eugenijus vieną vakarą pasikvietė 

„Naujienų" redakcijoje dirbo ir nepriklausomos T a i p kai kurie J . Pronskaus s t ra ipsnia i ir mane į savo namus pasikalbėti su ką tik a tvykusia 
Lietuvos ve te ranas la ikraš t in inkas Juozas l'rons- pa t ekdavo į dienraštį be vyresniųjų redaktorių žinios savo motinėle. Pokalbis buvo tikrai įdomus, nes lietė 
kus, buvęs vyriausio Klaipėdos vaduotojų ^tabo ir leidimo. gerai pažįs tamas Biržų apylinkes. Ji atskleidė nema

žai žinių, k a s vyko tose apylinkėse po to. kai mes. i r n a r y s , anksčiau kurį laiką gyvenęs Amerikoje 
t a d a jau ta lk in inkavęs „Nauj ienoms". 

Įdomus ir šnekus tai buvo žmogus, nors r d i k a 

Pr i s iminęs š ias plonybes, jokiu būdu nenonu 
nuver t in t i J . P ronskaus . kaip buvusio gabaus maždaug prieš 15 metų. iš ten pasitraukėm. 
žurnal is to , paraš iusio d a u g labai vertingų ir įdomių (Bus daugiau) 



DRAUGAS, penktadienis, 1986 m. rugpjūčio mėn. H d. 

Liepos 13 d. Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos salėje vyko rašy
tojui, laureatui Jurgiui Gliaudai jo 80 m. amžiaus sukakties proga 
pagerbti akademija. Paskaitą skaitė rašytoja Alė Rūta. Vaisių metu 
sukaktuvini tortą piauna Marija ir Jurgis Gliaudai, dešinėje — 
sukaktuvininko sūnus Jurgis, Jr., ir vaikaitis Jurgis. 

Nuotr. Pr. Gasparonio 

LENKIJOS SPAUDA 
K. BARONAS 

M ū s ų k o r e s p o n d e n t a s E u r o p o j e 

Prieš 4 I r i u s metus , t.y. 1945 tojai , su la iky t i 31 j t a r t in i 
m. balandžio mėn. 21 d. Sov. asmenys. 
Sąjunga ir Lenkijos tautinis 
komitetas (nors Varšuvos dien
raštis ,,Express VVieczorny" rašo 
„Polska") pasirašė draugiškumo, Kovo mėn. 10 d., JŽycie Warsza-
bendradarbiavimo ir savitarpinės wy" tilpo platus prof. Irenos 
pagalbos sutartį. Ši sukaktis viso- Koberdovos straipsnis apie prof. 
je Lenkijoje buvo iškilmingai Joachimo Lelevelio mokslinę 
atžymėta. Centrinis minėjimas veiklą ir jo gyvenimą. Pasirodo, 
įvyko Varšuvos teatre. Be Gudi
jos svečių (dalyvavo dar an
samblis ir jos „vyriausybės vi

cepremjeras"), Sov. Sąjungos 
ambasadoriaus Varšuvoje Vladi-

kad straipsnis turėjo daug netiks
lumų, tad laišku redakcijai atsi
liepė Varšuvos gyventoja pažy
mėdama, kad žymus istorikas — 
profesorius J . Lelevelis buvo var-

miro Brovikovo ir kt. socialistinių šuviet is , aukštąją mokyklą 
va ls tybių ats tovų, iškilmėje baigęs Vilniuje ir universitete 
dalyvavo tai pat WCSPS nariai dėstęs istoriją. Buvo įsijungęs j 
su sekretoriumi Kazimierasem filomatų veiklą (filomatai — slap-
Mockiavicziusem ( ta ip rašo t a saviauklos ir savitarpinio lavi-
lietuvio pavardę Varšuvos dien- nimosi organizacija Vilniaus 
rastis). Negaliu pasakyti, ką tos studentų tarpe. Jai priklausė A. 
WCSPS raidės reiškia, tačiau Mickevičius, Žanas ir kiti stu-
spėju, kad tai profsąjungos kokia dentai bei mokslininkai — K. B.), 
nors šaka. tačiau prasidėjus areštams, J. Le-

„Express Wieczorny" neužmir- levelis persikėlė į Varšuvos 
šo ir Libijos re ikalų pažy- universitetą, 
mėdamas balandžio mėn. 22 d. Be abejo, jo veikla, kaip rašo 
laidoje, kad Reaganas numato toliau dienraščio skaitytoja Ele-
tolimesnius Libijos puolimus. na Poznanska, buvo tampriai 

Dar daugiau tuo reikalu rašo 
kitas Varšuvos dienraštis „Žycie 
Warszawy". įdėdamas pirmame 
ir tęsinį ketvirtame psl. platų 
straipsnį „Nerimsta balsai, smer
kiantieji Libijos agresiją". Jame 
atspausdinti socialistinių valsty
bių pasisakymai, posėdis J T bei 
debatai D. Britanijos parlamente. 

Kadangi „Žycie Warszawy" ba
landžio mėn. 18 d. buvo penkta
dieninė laida, joje aštuoni pus
lapiai skiriami įvairiems skelbi
mams: darbovietės paieško darbi
ninkų, parduodamos automaši
nos, mirties pranešimai, butų 
keitimai ir t.t. įdomus yra POL-
MOT įstaigos pranešimas, sutei
kiant joje galimybę nusipirkti 

dizelinę „Toyota-Corolla" auto
mašiną. Kaina 5880 JAV dol. 
Pinigus reikia įmokėti PKO 

surišta s u Vilniumi, tad jo 
pelenai 1929 m. ir buvo perkelti 
į tą miestą. Parinkimas šios datos 
sutapo su 350 m. Vilniaus uni
versiteto įsteigimo sukaktimi. 
Laiško autorė 1974 m. dalyvavo 
„Orbis" (,,Orbis" — Lenkijos 
kelionių įstaiga. Paliktas prieš
karinis vardas. — K. B.) sureng
toje ekskursi joje Varšuva-
Vilnius, Ryga. Talinas. Leningra
das, Maskva. Vilniuje E. Poz
nanska Rasų kapinėse aplankė 
prof. J. Lelevelio kapą. 

Atviro laiško autorė patikslina 
prof. Irenos Koberdovos straips
nyje „Lenkiškos demokratijos 
patr iarchas" padarytas klaidas, 
tvirt indama, kad profesorė labai 
mažai dėmesio kreipė į J. Le
levelio amžino poilsio vietą — Vil
nių. Laiško autorė taip pat 

BATUNO 
KREIPIMASIS 
1985 spalio 15 d., bekalbė

damas Jungtinėse Tautose, JAV 
atstovas 40-tai Jungtinių Tautų 
generalinės asamblėjos sesijai 
Gerald B. Solomon iškėlė tautos 
apsisprendimo teisės klausimą 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai. 

„Š iand ien pr iespauda ir 
persekiojimas yra Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos žmonių kas
dieninė našta... Sovietų politika 
yra kaip tik tiesioginiai skiriama 
Pabalti jo k ra š tų e tninio 
gyvenimo bei istorijos kraičio pri
slopinimui. Rusifikacija šiuose 
kraštuose vyksta įvairiomis prie
dangomis: prievartiniu pergyve
nimu, padidinta rusų kolonizaci
ja bei p r ig imtų rel iginių, 
kultūrinių bei socialinių tradicijų 
griežtu prispaudimu. Pabaltijo 
žmonės tęsia pasipriešinimą". 

Nuo 1966 m. BATUNas at
stovauja Jungtinėse Tautose pa-
baltiečių interesams, ypač teisę į 
tautos apsisprendimą. Jau dvi
dešimt metų BATUNas regu
liariai informuoja Jungtinių Tau
tų misijas apie Pabaltijo istoriją 
bei dabartinę būklę. Ypač daug 
dėmesio nukreipta į Jungtinių 
Tautų programą — į žmogaus tei
ses, rel iginį persekiojimą, 
dekolonizaciją. 

Be kita ko, stengiamasi įtaigoti 
Jungtinių Tautų misijas šiuos 
klausimus kelti Jungtinių Tautų 
forumuose. Paprasčiausiu atveju 
tai reiškia paminėti Pabaltijį 
kalbose ar deklaracijose, o svar
biausiu atveju įtraukti Pabaltijo 
kraštų klausimą į Jungtinių 
Tautų programą. 

P i rmais gyvavimo meta i s 
BATUNas darbo jėgas nukreipė 
beveik išimtinai į Jungtines Tau
tas New Yorke. Paskutiniam 
veiklos dešimtmety jis pradėjo 
siųsti delegacijas į Jungtinių 
Tautų žmogaus teisių komisijos 
sesijas Ženevoje. Rezultate pa-
baltiečių rūpesčiai dažniau yra 
kel iami įvair iose Jung t in ių 
Tau tų forumuose. įvair iom 
ta rp tau t inėm pabaltiečių or
ganizacijom prašant, BATUNas 
sustatė programą įgyvendinti 
Europos pa r l amen to rezo
liucijos s iū lymus apie Pa
baltijo t au ta s . Tam reikalui 
BATUNas pasamdė Europos 
skyriaus vedėją, kuris pilnu laiku 
organizuoja bei vadovauja 
švietimo ir politinės akcijos kam
panijai užsienio reikalų minis
terijose, kitose organizacijose bei 
pabaltiečių grupių tarpe Vakarų 
Europoj. 

Programa yra ambicinga. Joje 
besidarbuojantys supranta, kad 
ją įgyvendinti reikės sumanumo 
ir sunkaus darbo. Mūsų siekiai 
bus realūs tik su Jūsų finansine 
parama! 

Padėkite mums profesionaliai 
informuoti bei šviesti Jungtinių 
Tautų diplomatus, pasaulinę 
spaudą ir kitas organizacijas apie 
Pabaltijo kraš tus! Iš anksto 
dėkojame. 

Heino Ainso 
Pirmininkas 

Gintė Damušytė 
Vicepirmininkė 

PIETVAKARIUOSE 
„Pietvakariuose" — mūsų 

išeivijos istorijos gabalėlis 
P a r a š y t a kun. J . Burkaus , 

„Sūduvos" leidinys, 439 ilius
truotų pusi. 

Mūsų kunigai išeivijoje ne 
visi darbavosi t ik lietuvių 
ta rpe . Žymus skaičius visą 
s a v o gyven imą p a š v e n t ė 
t a r n y b a i ir veiklai ne lietu
v iams . Tai tik todėl, kad 
pa ta rnau t i l ietuviams iki šiol 
lietuvių kunigų pakako . Kai 
kurie iš tų kunigų patarnau
davo ir l ietuviams, bet jų 
pagr indinis užsiėmimas buvo 
ne t a r n y b a l ietuviams. Pavyz
džiui kun. dr. P. Aleksa 
p a t a r n a u d a v o ir l ietuviams, 
bet buvo a tsakingose parei
gose Port land, Or., vyskupijos 
kurijoje. Kun. dr. P. Manelis 
p a t a r n a u d a v o ir l ietuviams 
S a n Francisco apylinkėje, bet 
iki pensijos amžiaus buvo 
p r o f e s o r i u s ir k a p e l i o n a s 
katalikiškoje kolegijoje. Kun. 
d r . V . A . M a n k e l i ū n a s , 
p a t a r n a u d a m a s C a r a c a s , 
Kolumbijoje, l ietuviams, buvo 
iki pensijos metų Valstybės 
universiteto profesorius ir 
fakulteto dekanas, universi
teto žurnalo redaktorius. Pa
našių pavyzdžių y r a ir dau
giau. 

Šioje Amerikos pastora
cijoje dirbo ne lietuvių tarpe 
kelios dešimtys kunigų, nuo 
Miami , Fla., iki Seattle, 

banke. Negali būti kalbos, kad skundžiasi (ji greičiausiai buvusi 
tokią pinigų sumą eilinis lenkas Vilniaus gyventoja), kad lenkiš-
negali sutaupyti per visą savo kame biografiniame žodyne (Pols-
amžių. Tad. šis skelbimas tai
komas lenkams, turintiems gimi
nes JAV. 

Ne visi lenkai, nežiūrint skel
bimų, turi norą dirbti. Jie grei
čiau eina prie lengvo ir greito 
uždarbio spekuliacijos keliu. 

Esu kar tą minėjęs, kad 
Varšuvos gyventojai spekuliacijai 
pasirinko aikštę prie sporto sta
diono „Skra" ir bazarą Kole prie
miestyje. Balandžio mėn. 13 d. 
Varšuvos milicija, ieškodama 
vogtų daiktų, ypatingai auto 
mašinų dalių, prie sporto aikštės 
padarė „ablavą", suimdama šešis 
spekuliantus ir konfiskuodama 
už 2 mil. zlotų įvairių prekių. 

„Žycie Warszawy" patalpino 
milicijos balandžio mėn. 6-13 d. 
svarbesnių įvykių pranešimą Ir 
taip, tik vienoje savaitėje Lenki
jos sostinėje įsilaužta į 65 butus, 
į 15 krautuvių, 20 automašinų, 
įvykdyti trys nužudymai, sulai
kyti 81 vagiliai, 4 prievartau

ki slownik biografczny) taip pat 
stoka informacijos apie Vilnių. 
Panašaus turinio laiškas gautas 
dar iš vieno skaitytojo. 

Iš savo pusės norėčiau pridėti, 

„Pietvakariuose". J i s č ia 
aprašo būrelio lietuvių kunigų, 
kaip j is sako , rea l i s t i škai , 
veiklą Amerikos New Mexico 
ir Texas valstijose. Kad t a s 
real is t i škumas būtų pi lnas ir 
realiai s u p r a n t a m a s , reiktų 
vieno vargiai įmanomo daly
ko, — tai paveikslų daugelio 
bažnytinių pastatų, kokius t ie 
lietuviai kunigai rado ir 
kokius jie paliko. Žodžiais t a i 
pavaizduoti y r a visiškai neį
manoma . Apie tuos kunigus , 
apie kuriuos kun. J . Burkus 
kalba „Pietvakar iuose" , viena 
proga EI Passo vyskupas 
Sidney M. Metzger, m a n sakė: 
„Tie lietuviai kunigai yra to
kie, k a d aš i š anksto esu nusi
teikęs atleisti j iems net ir 
didesnį kokį nors nusikal t i 
mą, je igu toks pasi taikytų". 

Nors šiuose „Pietvakariuo
se" rašome ap i e m a n ž inomus 
asmenis ir vietas, daugelį 
faktų, bet skaičiau tai su 
didesniu dėmesiu negu įdomią 
apysaką. Tai įdomi, kar ta i s 
intriguojanti reali m ū s ų išei
vijos istorijos dalelė. M a n a u , 
kad ji bus ne maž iau įdomi 
kiekvienam j ą ska i tanč iam. 

Vysk. V. Brizgys 

CLASSIFIED GUIDE 

K A N A D I E T I Š K A S 
D O L E R I S 

K a n a d a pakeis popierinę 
Wash., įskaitytinai. Savo veik- vieno dolerio monetą metali-
los ir pasišventimo rezultatais ne. Bet K a n a d a pasimokė iš 
jie paliko ne lietuvių ta rpe tokį JAV pat ir t ies su 1979 išleistu 
a t m i n i m ą kad jų vardai ten metaliniu S u s a n B. A n t h o n y 
bus ilgai minimi, per juos ten moneta , kurios žmonės vengė, 
liko teigiama nuomonė apie nes ji per daug panašį į 25 et. 
lietuvius bendrai. Deja, mūsų pinigą. Kanadiečių p in igas 
kunigų išeivijoje pilnos isto- bus vienuol ikakampis ir gels-
rijos niekas neparašys . vos spalvos, k a d skir tųsi nuo 

Nors man taip atrodo, kad kvoterio — 25 et. monetos , 
nors apytikrį bendrą vaizdą Tikimasi trejų metų laiko-
tos istorijos galima susikurti tarpyje pašal int i popierinius 
iš kunigo J. Burkaus knygos: pinigus iš apyvar tos . 
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AT OUR 10W UTB 
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TO FIT VOUR INCOME 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

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

NOUtSi Mon. Tu*. F r 1.9-4 Thur.*-« t a t . *-X 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 19tS 

kad Joachimas Lelevelis buvo 
gimęs Varšuvoje sulenkėjusio 
vokiečio šeimoje. Jo tikroji pa
vardė buvo Liolhioffel. Palaidotas 
netoli Rasų kapinių koplyčios. Jo 
vardu buvo pavadinta viena Vil
niaus lenkų gimnazija. 

PLB rastinėje kun. J. Margis, svečias i* Argentinos, rastinės vedėja 
Danutė Korzonienė ir PLB vicep. dr. Tomas Remeikis. 

Kaip „fryzeris" lietuviškai? 
Ar geriau „nutausti" ar 
„nutautėti"? 

„Dabar šokių grupė išpildys Sadutę". 
O taip? Tai kuo tą Sadutę pripildė, kad 
dabar reikia ją išpildyti? 

Jei jūs nežinote kaip į šiuos klausimus atsakyt i , 
įsigykite naują knygą: 

kun. Juozo Vaišnio S.J. 
PRAKTINĖ LIETUVIŲ KALBOS 

VARTOSENA 

Knygoje lietuvių kalbos rašybos i r skyrybos 
pagrindai bei nevartotini žodžiai ir posakiai. Bū t ina 
kiekvienam besirūpinančiam taisykl inga lietuvių 
kalba. 

Išleido JAV LB Kultūros taryba, 1985 m . 
240 psl. kietais viršeliais. 

Gaunama Drauge 4545 W. 63 St . Chicago, IL 6G629 
Kaina 9.65 dol. su persiunt imu. 

HELP VVANTED 

Ieškoma lietuviškai kalbanti 
moteris prižiūrėti 1-rių metų vaiką 
3 dienas į savaitę. 

Skambinkite 460-9123 

FOR RENT 

67-tos ir VVhipple apyl. išnuo
mojami naujai dekoruoti apšildomi 
butai po 31/2 ir 4 kamb., po 1 mie
gamą. $295 ir $315 į mėnesį. Pen
sininkams nuolaida. 

Skambint 779-6193. 

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

" • » 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit už 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
Ucensed , Bonded, Insured 

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

SERAPINAS — Tel. 636-2960 

Nori pataisyti, atnaujinti, pristatyti ar 
pakeisti ką nors savo name? Tai viską 
padarys iu už pr ie inamą kainą. 

4 7 1 - 2 4 0 6 . 

ADVOKATU DRAUGIJA 

V . B Y L A I T I S ir 
V B R I Z G Y S 

6606 So. Kedzie Avenue 
Chicago, JL 60629. Tel. 778-8000 

Darbo valandos: 
N u o 9 v. ryto iki 5 v. vakar 
Šeštadieniais pagal susitarimą 

Crosby's Blueberries 

Open 8a.m. to 6p.m. daily. 
Take I94 to first Michigan exit 

(M239), right 1V2 miles to 1C00 N. 
right 1 mile to Crosby's. 

(219) 326-8712 

DĖMESIO! 
Kugelio ir Cepelinų mėgėjai-jos! 
Nevarkite tarkuodami bulves su 

rankine tarka, nes CICEROJE yra 
daromos ir parduodamos nebrangiai, 
ELEKTRINĖS bulvėms tarkoti maši
nos, {sigykite ir džiaugsitės, kad 
nereikia daugiau vargti tarkuojant 
bulves. Kreiptis: B. Novickis, 1927 S. 
49th Ct . , C icero, IL 60650. (312) 
863 -3071 . 

REAL ESTATE 

OPEN HOUSE BY OVVNER 
Sat/Sun. Aug 9 & 10. 1 to 5 pm 81M S. 
Homan (Betvveen Pulaski 
Modern brick ranch vw/AC. dishAasher, d:rv 
ing rm., Finished basernent famity rm. 
w/fireplace & bar. extra shovver, lots of 
storage space. 2 car garage. 

No. 663 - 45th & Pulaski - 2-ju mie 
ganiu mūrinis, 25 m. senumo. Modern. 
virtuvė ir vonia. Švarus rūsys pobūviams. 
Naujas centr. pečius ir stogas. Labai 
geram stovy. Sv. Bruno parap. Skambin
kit dabar. 

No. 669 — Pravažiuokite - gyventojų 
netrukdykite - 3533 West 66 Place. 6 
kamb. mūrinis. 3 dideli miegamieji, 
modern. virtuvė ir vonia. Didelis sklypą., 
su šoniniu įvažiavimu j naują 2 jų ma.' 
garažą. Pusiau įrengtas rūsys. Alum: 
nijaus sofiit & fascia. Nauji žiem. langai 
Naujai dažyta viduje ir lauke. Uždaras 
porčius galėtų būt TV kamb. ar ketvirtas 
miegamasis. Tuojau galima užimti. Pu?t 
bloko iki parko. Įmokėti $3,100. 
Skambinkite dabar. 

No. 652 - 57th & St. I.ouLs — Gimin
ingas gyvenamas ai ba pelno uždirbi
mas — 5 kamb. mūr. namas su 2 didž 
mieg. ir uždaryta apšildoma veranda. Ge-
rca 3 mieg. lūšio butas motinai arba 
iinuomavimui. 2 maš. mūr. gar.iž naujo--
katilas, naujai įvesta elektta. ir nauji 
kilimai. Puikus plrklnv * - tik $19.900 
Skambinkite dabar. 

i No. 575-r67ta4r Lavvndale. 6 kamb 
mur. namas <S šoniniu {Važiavimu. 3 
karališki mieg., ltoprausyklos, įrengtas 
rūsys, centrinis saldymai, didokas sklypas 
su Joniniu įvažiavimu, nauja krosui*-ir 
stogas, 2 raai. garai. Ilgai neliks par 
davimui. Skambinkite dabar. 

AR NORIT K l 'ARPUOTI? ' 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu. Mūsų parda
vėjai sėkmingai jums patarnaus. Mes 
jums galime padėti, nes daugiau sten 
giamės. Namo įvertinimui skam 
dinkite skubiai — dabar. 

O'RKIEN FAMILY REALTY 
T d . - 434-7100 

Lemonto apylinkėje savi
ninkas parduoda didelį namą ant 
4 sklypų su medžiais. Yra atskiras 
butas šeimos nariui. Dėl informa
cijos skambint angliškai 

tel. 815—838-6933. 

EXECUTIVES entertain with pnde in tbis 
magnificent home nestted on a secluded 
almost 2 aere vvooded lot. The unique floor 
plan begins with a magnificient entry, 4 
bdrms. 2Ph bth. fam rm off kit, rec rm w/grn 
house window on II, even a vvine celiatf 

OPEN HOUSE! August 10 1-4 P.M. Near 
146th & Bell Boad. Lockport. 3 bdrm split-
level on large 100 x 280 lot. Stone firepJace 
in family room, large eat-in kit opens out 
to deck. 24' above gre jnd peot in full fenc-
ed yard. Look 'or the flags!! S9C.900. 

Ortuos. 
' E : . i Z L „•< 

Olsick & Co. Real tors 
1180 State St., Lernont, IL 
257-7100 . . 

Dienraščio "Draugo" adrai-
•ristracijoje galima pasirinkti 
įvairių liaudies meno darbų: 
medžio, keramikos ir drobės. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 83rd S t , 
Chicago, IL 69629 

K 

A L G I R D O G U S T A I Č I O 

KELIONĖS NEŽINOMUOSE 
R A Š T U O S 

Nuotaikingai aprašyti atsiminimai 

iš kelionių po: 

MEKSIKĄ S V 
MALAZIJĄ \ -
SINGAPŪRĄ L f 
JAPONIJĄ 
HONG KONGĄ 
KINIJĄ 
THAI 

Autorius su dail. J 

Pautieniumi Meksikoje 1963 m. 

Gaunama Drauge 4545 W. 63rd St Chicago. IL 60629 USA 
Kaina $10.75 su persiuntimu Illinois gyventojai dar pnc<?-|j .72 val'tucs mokesfliJi 



.Draugo" gegužLiės pietų talkininkės dirba, kad lankytojai būtų patenkinti. 
Nuotr. V. Rimšelio 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 

AMERIKOS LIETUVIU 
PENSININKU KLUBAS 

Liepos 30 d. Floridos Ameri
kos Lietuvių klubo mažojoje 
salėje vyko pirmas naujai 
sukurto St. Petersburgo Lietu
vių Pensininkų klubo visuo
tinis narių susirinkimas. Susi
rinkimui pirmininkavo klubo 
pirmininkas Stepas Lungys ir 
sekretoriavo Petras Vasiliaus
kas. Klubo steigiamojo susi
rinkimo protokolą ir valstijos 
išduotus dokumentus legaliai 
klubui veikti perskaitė sekreto
rius Petras Vasiliauskas. 
Protokolas susirinkimo buvo 
vienbalsiai priimtas. Klubo 
pirmininkas Stepas Lungys ir 
vicepirmininkas Jonas Kalpo
kas pranešimuose išryškino 
klubo veiklos gaires: pirmas jo 
uždavinys bus rūpintis į var
gą patekusiais pensininkais, 
lankant savanorių sudarytai 
grupei, lėšų jiems materialiai 
padėti gaunant iš ruošiamų 
gegužinių ar iš labdaringos 
visuomenės aukų. Nebus 
užmiršti ir pajėgesnieji 
pensininkai. Jiems bus ruošia
mi pramoginiai parengimai, 
organizuojamos papigintos 
ekskursijos, o klubui augant, 
jeigu iškiltįų idėja savo namų 
statymui, nebūtų ir tam 
prieštarauj am a. 

Šiuo tarpu klubui priklauso 
30 narių. Klubas, kaip ir visos 
lietuvių patriotinės organi
zacijos, kiek išgalės leis, rems 
kovą dėl Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo ir savo 
kultūros puoselėjimo ir pratęsi
mo savųjų ir svetimųjų tarpe. 

Apie klubo iždą pranešimą 
padarė iždininkas Albinas 
Gesius. Augantis narių skai
čius atsiliepia ir klubo ižde. Iš 
nario mokesčio ir aukų gauta 
101 dol. ir iš ruoštų Floridos 
Amerikos Lietuvių klubui 
pietų 265.50 dol. Šiuo metu 
klubo ižde yra 299.65 dol. 
Darbščių narių dėmesys nau
jam klubui užtikrina finan
sini jo striprumą. Į klubo 
revizijos komisiją sutiko įeiti 
ir vienbalsiai buvo išrinkti 
Jurgis Juodis, Antanas Gudo-
nis ir Antanas Lukas. 

Naujai įsisteigusį St. 
P e t e r s b u r g o Lie tuvių 
Pensininkų klubą šiltai 
sveikino Floridos Amerikos 
Lietuvių klubo vardu to klubo 
vicepirmininkas Kostas 
Vaičaitis ir Kalantos šaulių 
kuopos vardu pirmininkas A. 
Gudonis, linkėdami sėkmin
gai įvykdyti tuos kilnius dar
bus, ištiesiant pagalbos ranką 
į vargą patekusiems broliams 
lietuviams. 

St. Petersburgo Lietuvių 
^nsininkų klubo valdyba 
buvo prašiusi daugiau lietu
vių patriotinių organizacijų 
susirinkiman atsilankyti ir 
pareikšti savo nuomonę šiuo 
klubo veiklos reikalu, bet savo 
atstovų nesiteikė atsiųsti. 

Baigiant susirinkimą klubo 

i 

pirmininkas Stepas Lungys 
padėkojo susirinkusiems už jų 
atsilankymą, sveikinusiems 
už jų linkėjimus, aukotojams 
už aukas klubui. Jis taip pat 
neužmiršo padėkoti ir 
darbštiesiems talkininkams 
virusiems Floridos Amerikos 
Lietuvių klubui pietus, sutel
kiant naujam klubui nemažą 
sumą pinigų, būtent vyriau
siems virėjams A. Acienei ir P. 
Vasiliauskui bei jų talkinin
kams R. Razgienei, A. Gesiui, 
Šmidtienei, Sungienei, Adelei 
Kaspariūnienei. Po savo padė
kos klubo pirmininkas Stepas 
Lungys s brinkimą uždarė ir 
pakvietė visus dalyvius 
pasivaišinti kavute ir pyra
gaičiais. Po kuklių vaišių 
susirinkimo dalyviai skirstėsi 
namo su viltimi, kad šis nau
jai įsteigtas St. Petersburge 
Lietuvių Pensininkų klubas 
sėkmingai pradės purenti čia 
apleistus artimo gerovės dir
vonus. 

S. L. 

PASTABOS DĖL 
SUSIRINKIMO 

1986 m. birželio 7 d. įvyko 
Floridos Lietuvių Klubo 
susirinkimas. Susirinkimo 
dienotvarkę pateikė klubo 
pirm. A. Karnius ir susirin
kimą pravedė. Iš pateiktų 
pranešimų paaiškėjo, kad 
klubas yra gerame stovyje ir 
ekonomiškai vedamas gerai. 
Dabartiniu metu turi gryno 
kapitalo pinigais 35,000 dol. ir 
skolų neturi, nors daug išleis
ta virtuvės pagerinimui. 

Bet kai atėjo laisvi 
pasisakymai ir klausimai, 
nežinia, ko valdyba pradėjo 
šaukti: ,jnums nereikia pamo
kymų ir plepalų, mes visi 
patriotai, ir valdyba žino ką 
daro". Ne visi sutiktų, man 
rodos, klubo nariai patriotai 
su šiais iškeltais klausimais ir 
pasiūlymais. 

1. Kaip knygyno reikalai, 
kuris dabar yra visai apverkti
noje padėtyje? Labiau yra 
įvertinamos mazgotės, negu 
knygos. 

2. Kodėl klubas negalėtų 
duoti kokį kampą, kad knygų 
stalas pardavimui galėtų būti 
vietoje? 

3. Kodėl „Bay Front" tautų 
pasirodymuose, vykstančiuose 
vasario mėn., lietuvių stalas 
daugiausia užverstas oku
puotos Lietuvos propagan
dinėmis knygomis? 

4. Berods 8 metus išbuvęs 
scenoje Laisvės paminklo 
paveikslas dabar Išmestas i 
garažą. Jei scena kiek per
tvarkyta, galima atras
ti jam salėje vietą. 

5. Pirmininko pranešimas: 
„Mūsų tragiško birželio minė
jimas įvyks šeštadienį, birže
lio 14 d., lietuvių klube 2 vai. 
Bažnyčioje oficialių pamaldų 
nebus" (ir nebuvo). 

Jei kuris narys ir ne taip iš
reikštų mintis, ne pagal valdy
bos įsitikinimą, neturėtų būti 

suprasta blogai, nes tu
rėtų būti visi klausimai 
valdybos ir susirinkimo disku
tuojami. 

Juozas Taoras 

Mūsų kolonijos 
Worcester, MA 

MŪSŲ MIRUSIEJI 

Birželio 28 d. iš Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčios Notre 
Dame kapinėse buvo palai
dotas a.a. Juozas Jusys, 97 
metų amžiaus. Velionis buvo 
giliai religingas. Gilios 
patriotinės dvasios, kuris už 
lietuvių kalbą visada išdrįsda
vo pasakyti tiesos žodį ir ją 
apginti. Nei vasaros karščiai, 
nei žiemos šalčiai nesulaikė jo. 
nuo dalyvavimo šv. Mišiose 
Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje, nors ir toli nuo jos 
gyveno. Nuliūdime pasiliko 
žmona Ona, duktė ir dukterė
čia, o Lenkijoje a.a. J. Jusio 
brolis. 

Liepos 1 d. iš tos pačios 
bažnyčios palaidotas a.a. 
Vytautas Prapuolenis, 56 
metų amžiaus, miręs po ilgos 
ir sunkios ligos. Velionis gyve
no VVindsor Locks, Conn. Mirė 
St. Francis ligoninėje, Hart
ford, Conn. Laidotuvės įvyko 
Worcestery. 

Liepos 13 d prieš metus 
mirusios aa. Liucijos Staškie-
nės dukrelė Saulutė suruošė 
savo mamytei metinių proga 
prisiminimą. Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje užprašė 
šv. Mišias. į kurias sukvietė 
draugus, pažįstamus, gimi
nes, ypač daug dalyvavo Dr. 
Vinco Kudirkos kuopos šaulių, 
nes a.a. L. Staškienė buvo 
minėtos organizacijos narė. Po 
šv. Mišių dukrelė Saulutė 
pakvietė visus pamaldų daly
vius pietums į parapijos salę. 

Liepos 14 d. Dr. Vinco 
Kudirkos šaulių kuopa 
palaidojo tragiškai žuvusią 
narę a.a. Virginia Case. Ji 
liepos 10 d. važiavo kartu su 
jos vyro seseria. Netoli 
Webster ir Fremont gatvių 
sankryžoje susidūrė su dideliu 
sunkvežimiu. Automobilis. 

KARIAI SAUGOJA 
VAIKUS 

K. BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 
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,,Apie 86 tūkst. amerikiečių 
vaikų yra saugojami karių. Jie 
lydi juos į mokyklą, tikrina prie 
iėjimo kišenes, pažymėjimus. Tai 
daroma vaikų gerovei, tačiau jie 
to nesupranta" — rašo amerikie
čių karių dienraštis „Stars and 
Stripes" š.m. balandžio 25 d. 

Berlyno amerikiečių ligoninės 
psichologas T. Micka ko
respondentui pareiškė, kad vaikų 
veiduose nesimato jaunatviško 
džiaugsmo, šypsenos, kadangi 
atliekant prie mokyklos durų jų 
patikrinimą, jie jaučiasi kaip 
nusikaltėliai. Frankfurto 
ligoninės v ikų psichologas 
William Klein dienraščio ben
dradarbiui pareiškė, kad vyresnio 
amžiaus mokiniai rūpinasi ir 
galvoja pamokų metu apie savo 
tėvus. Tokiu pavyzdžiu gali būti 
netoli mano gyvenvietės didelio 
amerikiečių gyvenamo rajono 
evakuacija, nakties metu. gavus 
policijai pranešimą, kad aparta
mente padėtos bombos. Tėvų 

nešami mieguisti vaikai verkė, 
autobusu nuvežti į mokyklą su 
karine apsauga, drebėjo iš 
baimės. Teko su keliais tėvais 
išsikalbėti, kadangi ir mano 
apartamente gyvena kelios 
amerikiečių šeimos. 

Mano nuomone, visai teisingai 
pasielgė Heidelbergo Mark 
Twain vardo mokyklos vedėja 
Joan Wilcox, paprašydama 
mokytojų sąmokslų klausimą 
išdiskutuoti kartu su vaikais. 
Jaunuoliai savo baimę diskutavo 
su mokytojais ir jautėsi kiek 
ramesni. JAV armijos psichiat
rinis patarėjas Robertas Sokol 
taip pat patarė tėvams laikytis 
ramiai, nesivaikyti įvairių pa
skalų. Tas labai kenkia vaikams. 

„Stars and Stripes" dienraščio 
korespondentas apklausinėjo ir 
mokyklinio amžiaus vaikus. Štai 
kelios ištraukos: Karen Braden, 
Stuttgano amerikiečių gimnazi
jos dešimtos klasės mokinė 
pasakė, kad pradžioje ji turėjo 
baimę, matydama ginkluotus 
palydovus. Tačiau išsikalbėjusi 
su tėvu, nusiramino. Kita, 
vienuoliktos klasės mokinė Kai-
serslauterne amerikiečių karių 
laikraščiui pasakė, kad ji, 
matydama ginkluotus palydovus, 
jaučiasi saugiai, nors taip pat 
norėtų gauti daug daugiau infor
macijos dedamų bombų klau
simais. Ašafenburgo pradžios 
mokyklos vedėjas James Halley 
pareiškė, kad vaikų apsauga yra 
labai gera. Ji nepastebėjo baimes 
vaikų tarpe. Vaikai yra įspėti, pa-
aiškinant visas apsaugos 
priemones 

vairuojamas V. C ase pateko 
po sunkvežimiu ir buvo velka
mas 160 pėdų šoferiui net 
nepastebint. Išvertęs du 
stulpus, pagaliau atsimušė į 
tvorą. Automobilis buvo 
perskeltas pusiau ir suplotas, 
o V. Case ir su ja važiavusios 
giminaitės kūnų dalys buvo 
išmėtytos į visas puses. A.a. 
V. Case buvo pašarvota 
laidotuvių direkt. P. Carroll 
šermeninėje. Liepos 13 d. Dr. 
Vinco Kudirkos šaulių kuopa 
vakare atsisveikino su a.a. 
buvusia nare Virginia. Žodį 
tarė pirm. A. Zenkus. Sugie
dota „Marija, Marija". Kitą 
dieną kūnas buvo atlydėtas į 
Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčią, kurioje už jos sielą pranešimai. JAV vyriausybės 
buvo aukojamoj šv: Mišios, patarėjas Helmutas Sonnenfeldas 
Kuopos uniformuotos atsto- pasikalbėjime su „Bild am 
vės šaulės atlydėjo į bažnyčią, Sonntag" savaitraščio atstovu 
palydėjo į kapines mielą sesę sak0 ka(j sumažintas Vakarų 
Virginia, kuri taip neseniai Vokietijoje Libijos atstovybėje 
buvo linksma mūsų tarpe, tarnautojų skaičius, dar 
Palaidota Sv. Jono kapinėse neSumažina sąmokslų pavojaus, 
šalia sūneho, kuris 1956 m., Tiesa, tai jau mažas žingsnis pir-
būdaroas 12 metų amžiaus, m y n tečiau d a r nereįskia, kad 
taip pat tragiškai žuvo. A.a. n u m e t u s amerikietiškam šuniu-
Virginia Case, nors buvo k u i k e l e t ą k a u l i u k U ) j i s t u r i b ū t i 
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O, štai, vokiečių spaudos balan
džio mėn. paskutinės savaitės 

gimusi Amerikoje, bet visa šir 
dimi mylėjo Lietuvą. Ten liku
siems giminėms ne tik daug 
padėdavo medžiaginiai, bet 
dažnai važiuodavo jų aplanky
ti, paguosti. Ruošėsi važiuoti 
ir ateinančiais metais, bet 
Aukščiausias pakvietė ją į 
Amžiną Tėvynę. Vyras, gimi
nės ir dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopa skaudžiai pergy 
vena taip netikėtai ir tragiš
kai žuvusios sesės V Case 

patenkintas... 
Esu anksčiau rašęs, kad tero

rizmas labai ir labai atsiliepė į 
turizmą Vokietijoj. Štai balandžio 
mėn. 27 d. „Bild am Sonntag" 
rašo, kad balandžio mėn. 26 d. iš 
New Yorko nusileidęs lėktuvas 
buvo pustuštis. 

Vasario mėn. į kepyklos 
mašinų ir išdirbinių parodą Han-
noveryje buvo užsiregistravę 40 
tos profesijos asmenų. Prieš 
išvykimą savo nuomonę pakeitė perankstvvą mirtj. ^ _ m . , , - . 

T • • •'-- ~-~A*i~„ 36 kepėjai, atsisakydami nuo 
Liepos mėnesio pradžioje . . . . . . . *,. 

nuolatiniam apsigyvenimui skridimo i Europą. Cia savait-
Chicagon išvyko dr. Vinco rastis talpina vieną nuotrauką su 
Kudirkos šauliu kuopos nariai: ^ ^ matomu įrašu Hamburgo 
garbės šaulvs Juozas Jurkė n a m o barone: „Reagano te-
nas ir jo" žmona Elena, rorizmas grasina pasaulio taikai. 
Apgailestaujame dviejų narių S a h n rankas nuo Nicaragvos". 
netekimą. Linkime Chicagoje Plakatas raudonos spalvos, 
gyvenant nenutolti nuo šauliš baltom raidėm. Matomas „volens 
kos veiklos, bet įsijungti į ten nolens" važiuojant į miestą iš 
veikiančių š;>,ulių kuopų Hamburgo aerodromo gretas. 

/ . M. 

Washinjrton valstijos „rain forest" — samanomis p. -ipuoSes medi* 
Nuotr. (J. Kriaučiūnienės 

Savaitraščio korespondentas 
susiskambino su įvairiais viešbu
čiais bei turizmo įstaigom, gauda
mas tokius atsakymus: ge
riausias Miuncheno viešbutis 
„Vier Jahreszeiten" laukia 80*̂  
amerikiečių atsisakymų. Frank
furto kelionių įstaiga jau buvo 
priversta išbraukti 4CK£ užsi
registravusių amerikiečių. 
Kaltė? Ne žemas dolerio kursas 
(balandžio mėn. 25 d. 1 JAV dol. 
- 2,18 m.), bet teroro baimė. 
Vienas padavėjas H. Donat 
(Danaitis?) korespondentui 
pasakė: ,Jeigu amerikiečiai liks 
namuose, nuo gautų dienos 
arbatpinigių, negalėsiu nusi
pirkti net ir pakelio cigarečių". 
Suprantama, nes prie sąskaitos, 
automatiškai įrašomas patar
navimas. Vokiečiai žino — 
amerikiečiai ne. 

Pereitais metais Vakarų 
Vokietiją aplankė 1.3 mil. 
amerikiečių. Šiemet jų laukiama 

apie 400 tūkst. Kas nukentės? kelionei j Sov. Sąjungą. Komu-
Daugiausia viešbučiai, lėktuvai, nistinį kraštą jie laiko saugiu nuo 
valgyklos, suvenyrų krautuvės, bet kokio terorizmo, 
nustodami apie 200 mil. dol 
Savaitraštis pažymi, kad 125 Puikybė ir angelus pražudo 
tūkst. amerikiečiu ii*ciroo-iefMir«-» tūkst. amerikiečių užsiregistravo 

Emerson 

A.tA. 
PETRUI JANUŠKAI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną BIRUTĘ, sū
nų ARŪNĄ ir dukterį RŪTĄ su šeimomis, dukterį BI
RUTĘ, brolius MYKOLĄ ir VINCĄ, seserį MARIJĄ 
KRIAUČIŪNIENĘ, artimuosius, draugus ir pažįsta
mus. 

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
Detroito skyrius 

A.fA. 
ALEKSANDRUI BARADUI 

mirus, jožmonai,mūsų narei,GENOVAITEI bei jos arti
miesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Lietuvos Dukterų draugija 

Lietuvos kariuomenės majorui 

A.tA. 
LIONGINUI LEKNICKUI 

mirus, jo žmoną APOLONIJĄ, dukterį MEILUTĘ su 
šeima, sūnų MINDAUGĄ su šeima, svainį JURGĮ IN-
Č1ŪRĄ ir kitas gimines nuoširdžiai užjaučiame ir drau
ge liūdime. Jadvyga ir Petras Gruodžiai 

Čižikų šeima 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th A v., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Tel. — 974-4410 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 
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x Atei t ininkų jubil iej inė
je stovykloje tema .Atei
tininkas lietuviškos visuo
menės narys" kalbės Juozas 
Kojelis, vadovas, Ofelija Barš-
ketytė. Gin ta ras Grušas , 
Jonas Vyšnionis. Stovykla 
bus Dainavoje rugpjūčio 10-14 
dienomis. 

x Jaunųjų poetų k ū r y b o s 
r ink inys „Ke tu r i " jau baig
tas spausdint i „Draugo" 
spaustuvėje. Jį leidžia Atei
ties literatūros fondas. Leidi
nyje yra sutelkta Jolantos 
Malerytės, Vainio Aleksos, 
Sauliaus Kubiliaus ir Ginta
rės Remeikytės poezija. Kny
gą jau bus galima įsigyti šį 
savaitgal į besibaigančioje 
Lietuvių Fronto Bičiulių 
stovykloje ir prasidedančioje 
Jubiliejinėje atei t ininkų 
stovykloje, Dainavoje. Po to ši 
kūrybingo jaunimo knyga bus 
lengvai randama ir ant lei
dyklos stalo Nepaprastoje 
ateitininkų konferencijoje, 
Toronte. 

x A.a. P r a n a s Matul ionis , 
buvęs Lietuvos kariuomenės 
karininkas, mirė š.m. liepos 30 
d. Iš Lietuvos II-jo pasaulinio 
karo metu su šeima buvo pasi
traukęs į Vokietiją. Po karo 
apsigyveno Winnipege Kana
doje, vėliau Chicagoje ir 
paskutiniu metu — prie Fish 
Lake ežero, netoli Sturgis, 
Mich. Liko nuliūdime žmona 
dantų gydytoja Julija, dukra 
Daiva, sūnūs Margis ir Dobi
las su šeimomis, seserys Ona 
Miniatienė ir Valerija Kuncai-
tienė Australijoje, ir sesuo 
Elena ir brolis Steponas Lietu
voje bei kiti giminės ir ar
timieji. 

x Kun. V. Kriščiūnevi-
čius, Southfield, Mich., Gre-
gor Radvenis, Los Angeles, 
Cal., pratęsė „Draugo" prenu
meratą ir kiekvienas paauko
jo po 15 dol. Nuoširdus ačiū. 

x J o n a s Ar lauskas , Chi-
cago, 111., suprasdamas lietu
viškos spaudos sunkumus, 
pratęsė „Draugo" prenumera
tą su 22 dol. auka. J. Arlaus
ką įrašome į garbės prenu
meratorių sąrašą, o už rėmimą 
savos spaudos labai dėko
jame. 

x Stanley Dimgaila, Hot 
Springs, Ark., parėmė „Drau
gą" 20 dol. auka ir pratęsė jo 
prenumeratą. S. Dimgaila 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už palaikymą savos 
spaudos tariame nuoširdų 
ačiū. 

x P r a n a s G a i ž u t i s , 
Oakville, Conn., nuoširdus 
lietuviško žodžio rėmėjas, 
pratęsė „Draugo" prenumera
tą su visa šimtine. P. Gaižutį 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už realią paramą 
labai dėkojame. 

x Danu tė Gauri l iutė-Cos-
tello, APONew York, N.Y., 
atsiuntė 10 dol. su tokiu laiš
kučiu: „Būnant Vakarų Vokie
tijoje su vyru dėl Amerikos 
kariuomenės reikalų, aš malo
niai perskaitau ,Draugą', kai 
mums tėveliai jį atsiunčia. Aš 
siunčiu Jums 10 dol. dienraš
čio pastiprinimui". Nuoširdus 
ačiū už paramą ir gražius žo
džius. 

x Brighton P a r k o Lietu
vių namų savininkų draugija 
per jos iždininką Viktorą 
Kelmelį atsiuntė tokį laiškutį: 
„Sulig metinio draugijos narių 
susirinkimo ir valdybos prita
rimo .Draugui' paskyrė 25 
dol. auką dienraščiui paremti. 
Siunčiu minėtą sumą". 
Nuoširdus ačiū visiems drau
gijos nariams. 

x Aleksas J a š č e m s k a s , 
Rockford, 111., Vincas Balčiū
nas, Port St. Lucie, Fla., Van
da Milavickas, Chicago, 111.. 
grąžino laimėjimų šakneles ir 
kiekvienas pridėjo po 20 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x Ona Ziupsnienė, gyve 
nanti Chicagoje. gavo liūdną 
žinią, kad Vilniuje, okupuo
toje Lietuvoje, liepos 24 d. mirė 
jos brolis a.a. Jonas Polikai-
tis. Taip pat Amerikoje liko jo 
brolis Klemensas Polikaitis su 
šeima. gyv. Midlothian, 111. 
Liko daug giminių Amerikoje 
ir Lietuvoje. 

x Da ina (Sidrytė) ir Al
gis L'rbaičiai, šiuo metu 
gyveną Fairhope. Al., liepos 
31 d. susilaukė sūnaus And
riaus Algio. Jaunuoju sūneliu 
džiaugiasi tėvai, seneliais tapę 
dr. Rimvydas Sidrys, Teresė ir 
Vincas Urbaičiai. Daina Ur-
baitienė yra „Draugo" bend
radarbė, tad ir redakcija svei
kina jaunąją motiną. 

x Il l inois universi tetas 
Urbanoje-Champain praneša, 
kad dekano garbės sąraše 
kaip gabūs studentai yra atžy
mėti tarp kitų dar ir šie: Linda 
Chiapetta, Paulius Kataus-
kas, Michael Širvinskas. Rita 
Stukaitė ir Andrius Tamulis. 

x A. a. An tanas Tamu-
lionis mirė rugpjūčio 6 d. 
Clevelande. Velionis buvo 
gimęs 1904 m. sausio 5 d. 
Buvo Kybartų gimnazijos 
mokytojas ir direktorius, 
matematikas ir istorikas. 
Clevelande buvo lituanistinės 
mokyklos direktorius. Veikė 
ateitininkuose ir dešimt metų 
buvo Lietuvių Krikščionių 
demokratų sąjungos centro 
komitete. 

x St. X a v i e r College (3700 
W. 103 St., Chicago. 111. 60655) 
praneša, kad registracija į 
visus fakultetus prasideda jau 
dabar. Mokslas prasidės rug
sėjo 3 d. Informacijai galima 
skambinti 779-3300, ext. 220. 

x „ D r a u g o " rugpjūčio 6 
d. laidoje Aleksandro Bara-
do mirties pranešime pasi
taikė klaida organizacijos 
pavadin ime. Turėjo būti 
„priklausė R. Liet. Bend
ruomenei", o ne „Liet. Bend. 
registeris". 

x A t s iun t ė po 7 dol. 
įvairiomis progomis inž. J. 
Martinkus. S. Ratkus, A. 
Urbonas. Pulkerija Tarulienė, 
J . Stankus. J. Šeštakauskas, 
J . Masteika, Julius Klypas. P. 
Čerkauskas, Danutė Balchas, 
F. Andriūnas, V. Kudirka, 
Stasė Kaluza. A. Darbutas, J. 
Vizgirda, Ona Meidūnas, J. 
Petraitis, F. Kavaliūnas, M. 
Abarius, B. Racevičius, Jonas 
Petronis. Mary Conrad, Pet
r a s Rudėnas , Jonas J. 
Kaunas, Edward Shilling, 
Vladas Bačiulis, Mečys ir 
Rūta Jauniškiai. Juozas Zvina-
kis, Romas Butkūnas, Birutė 
Žemaitienė. B. Sakalas, Paul 
Ivaška, Domini kas Eitmanas, 
An thony Thomas. Tania 
Beržinis. Visiems tariame 
ačiū. 

x Reika l ingas sąskai
t i n i n k a s (bookkeeper) dirb 
ti pilną laiką. Turi mokėti 
naudoti rašomąją mašinėlę. 
Skambinti Mutual Federa! 
Sav ings . tel. 847-7747. , 

(pr.) 
x Liet . Tauragės klubas 

visus kviečia į linksmą geguži
nę rugpjūčio 10 d. 12 vai. Šau
lių namuose. Šokiams gros 
„Avald Knoll" orkestras. 

Klubo valdyba 
V. Pocius, sekretorius 

(pr.) 

DIDELĖ ŠEIMOS ŠVENTĖ 

Prezidiumas Lietuvių katalikų labdarių sąjungos seime. Iš kairės: tarybos pirmininkas dr 
Linas Sidrys, sekretorė Grasilija Meiluvienė ir inž. Algis Kazlauskas, sąjungos valdybos 
pirmininkas. Pažymėtina, kad ALKMS 20 kuopa, kuriai vadovauja G. Meiluvienė, yra labda
rių sąjungos amžina narė nuo prieškarinių laikų. \" t I K 

IŠ A R T I IR T O L I 
J . A. VALSTYBĖS 

— Rašy t . A l e k s a n d r a s 
Merkel is , kuris yra parašęs 
išsamias monografijas apie 
prezidentą Antaną Smetoną ir 
kan . J. Tumą-Vaižgantą , 
dabar yra parašęs monografi
ją apie Lietuvos himno kūrėją 
ir „Varpo" žurnalo redaktorių 
dr. Vincą Kudirką. Jis ieško 
tik leidėjo, kuris apsiimtų šią 
vertingą knyga, išleisti ir 
platinti. 

— Lietuviai Amer iko je 
d i s k r i m i n u o j a m i , r a š o 
Taipei (Taiwanas) dienraštis 
„China Post" liepos 13 d. 
numeryje. Pagal žinių agen
tūros UPI pranešimą perduo
damas JAV federalinės civi
linių teisių komisijos raporto 
ištraukas, tarp kitų Pietų ir 
Rytų Europos kilmės etninių 
grupių laikraštis pamini ir 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshavv. Inc., patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. 
Susidomėję skambinkite 977-
7916. 

(ak.) 

x Dievo Apva izdos Lietu
vių pa rap i j a , Southfield, 
Mich., jos klebonas kun. V. 
Kriščiunevičius mums rašo: 
„...dėkingas esu už patalpin
tas mūsų parapijos žinias, 
ypač gegužinės garsinimą, 
Jūsų leidžiamam dienrašty. 
Atsilygindamas už tai siunčia 
50 dol. čekį". Nuoširdus ačiū 
už mielą auką. 

x Atsiuntė po 7 dol. aukų 
įvairiomis progomis Bladas 
Daukantas, EI. Vilutis, Boris 
Vaišvila, B. Kondratas, M. 
Biknaitis, A. Razutis, S. 
Marcinkevičius, A. Valiukai-
tis, K. Miklas, A. Nelsas, 
Stepas Lukauskas, J. Kudir
ka, M. Kuras, Antanas Masai-
tis, A. Liutkus, H. Misliaus-
k a s , D. K o j e l i s , A . 
Sasnauskas, Maria Mogenis, 
Stella Kaulakis, M. Pakštys, 
Helen Buchinskas, Juozas 
Gasperas, A. Grinius, H. But
kus, P. Brizgys, J. Žukauskas, 
Vytautas Kubilius, Petras 
Maželis, K. Marcinkus, P. 
Grušys, Antanas Giniotis, J . 
Žebrauskas. Visiems tariame 
ačiū. 

Atsiuntė po 7 dol . aukų 
įvairiomis progomis dr. V. S. 
Vardys, rašyt. A. Markelis, 
Z u z a n a P e t r a u s k a s , V. 
Dėdinienė, Antanas Janušis, 
Elena Gaižutis, Vacys Mitkus, 
V. Meilė, Anthony ir Dian 
Kizlauskai, G. Žukauskas, J . 
Urbonas ir A.A. Didžiulis, Liu
da Klauza, Petras Celkis, 
Pranas Stuopelis, W. Kaman
tauskas, Edmund Juodėnas. 
C. Pa lub inskas , A n t a n a s 
Vinskas, Rudolph Neumann, 
K. Vaišvila, P. Dalinda, L. 
Kulnys, Juozas Juraitis, J. 
Švedas, S. Untulis, A. Šulaitis, 
Jonas Vyšniauskas, Jonas 
Plečkaitis, Ona Bakaitis, Ed
mund Binkis, S. Smaižys. 
Visiems tariame ačiū. 

lietuvius, kurie ,,praeityje yra 
patyrę nuoskaudų ir diskri
minacijos. Nors dabar viešos 
diskriminacijos formos yra 
aiškiai sumažėję, tačiau kai 
kuriose socialinio ir ekono
minio gyvenimo srityse pėd
sakai dar jaučiami". „Affir-
mative Action", įstatymiškai 
remdama ir viešojoje opinijoje 
akcentuodama moterų, negrų 
ir ispanų kilmės amerikiečių 
teises, yra nuostolinga Pietų ir 
Rytų Europos kilmės ameri
kiečiams, rašo Taiwano laik
raštis. 

— J A V LB Vakarų apyg. 
p i rm. Angelė Nelsienė prieš 
kiek laiko buvo parašiusi 
raštą Californijos valstybės 
švietimo departamentui , 
prašydama naujai ruošia
m u o s e a u k š t e s n i o s i o m s 
mokykloms vadovėliuose šalia 
žydų ir armėnų genocido 
pateikti informaciją apie geno
cidą Pabaltijo valstybėse. 
Šiomis dienomis gautas 
depar tamento a tsakymas, 
kuriame dėkojama už suges
tijas, prisiųstą informacinę 
medžiagą ir pažadama Nelsie-
nei, prieš spausdinant, leisti 
peržiūrėti vadovėlio rank
raštį. 

K A N A D O J E 

— Inž. Gedas A. Sakus 
yra paskirtas „Bell-Northern 
Research" bendrovės preziden
tu. Šioje bendrovėje jis yra 
išdirbęs įvairiose pareigose 
jau 24 metus. Bendrovė savo 
skyrius turi Kanadoje, Angli
joje, JAV-bėse. Inž. G.A. 
Sakus turi išsikelti į bend
rovės centrą Ottawoje. 

— Montreal io bendrovė 
„Vi ln ius Records" , išleidusi 
daug plokštelių, šiuo metu ren
giasi išleisti sol. Vaciaus Veri-
kaičio plokštelę. V. Verikaitis 
lankėsi Montrealyje ir įdai
n a v o lietuviškas dainas. 
Plokštelė pavadinta „Palik tik 
d a i n ą m a n " . . .Vi ln ius 
Records" vadovauja muz. 
Aleksandras Stanke-Stanke-
vičius. 

Šį pavasarį buvusių čikagie-
čių Ramutės ir Romo Bartuš-
kų šeimoje buvo atšvęsta 
didelė šventė: duktė Rita ir 
sūnus Linas baigė aukštuo
sius mokslus. 

R i t a B a r t u š k a i t ė su gar
bės pažymėjimu baigė Uni-
versity of Illinois Chicagoje, 
įsigydama bakalauro laipsnį 
komercijos srityje (market-
ing). Visus ketverius metus 
buvo universiteto garbės sąra
še, 1986 metais UIC Mar-
keting klubo buvo apdovano
ta „Superior Marketing Stu-
dent" pažymėjimu. Pakviesta j 
komercinių mokslų garbės 
organizaciją Beta Gamma Sig
ma ir išrinkta pirmininke jos 
U of I Chicagos skyriui. Buvo 
gavus i I l l inois General 
Assembly stipendiją (su lietu
vių Chamber of Commerce 
rekomendacija). 

Rita yra baigusi Švč. M. 
Marijos Gimimo pradžios 
mokyklą. Maria aukš. mokyk
lą, Marquette Parko lituanis
tinę ir Kristijono Donelaičio 
aukštesnią ją l i tuan is t inę 
mokyklą. Priklausė „Gran-

tistry) laipsnį tame pačiame 
universitete. 

1979 metais l i na s baigė 
Quigley gimnaziją pirmuoju 
mokiniu ir tų pačių metų rude
nį pradėjo chemijos ir biologi
jos studijas University of Illi
nois Chicagoje. Už ypatingai 
gerą mokimasį buvo gavęs 
universi teto ,,FMC Merit 
Scholarship", o taip pat ir 

— Kun. J o n a s P i l kaus 
kas , iki šiol darbavęsis Toron
to Šv. Kryžiaus parapijoje, kur 
klebonu buvo vysk. A. Ambro-
zic ir dabar paskirtas Toronto 
koadiutorium, paskirtas klebo
nu. Jis yra gimęs Kanadoje 
čia baigęs mokslą ir visą laiką 
dirba tarp kanadiečių. Kun. J . 
Pilkauskas moka ir šiek tiek 
lietuviškai. 

— A . a . P e t r o n ė l ė 
G r a j a u s k i e n ė , 92 metų 
amžiaus, birželio 14 d. mirė 
Hamiltone. Liko trys dukterys 
— Antanina Mikšienė, Albina 
Lietuvninkienė ir ses. Teresi-
na, sūnūs Algis ir Bronius su 
šeimomis. Palaidota Šv. Jono 
lietuvių kapinėse. 

— A.a. Edmundas N o r 
kus , 38 metų amžiaus, po sun
kios ir nepagydomos vėžio 
ligos mirė birželio 12 d. Nuliū
dime liko jo žmona Rūta ir 
sūnus Erikas, dvi seserys, 
tėvai ir uošviai Nausėdai. 
Palaidotas Šv. Jono lietuvių 
kapinėse. Į jo laidotuves buvo 
atvykęs net kun. G. Kijauskas 
iš Clevelando. 

— Šiaulių r ink t inė ..Vil
nius" rengia rugpiūčio 24 d. 
gegužinę Hamiltono medžio
tojų ir žūklautojų sodyboje. 

— Hamil tono šalpos fon
das Vasario 16 gimnazijai 
pasiuntė 400 dol. — dalis 
„Aro" koncerto pelno, o dalis 
suaukotų tam tikslui pinigų. 

— R ė ž i s . E l e n o s 
Dauguvietytės - Kudab ie 
nės veiklą teatro srityje 
aprašė gana plačiai ir įdėjo 
nuotrauką Hamiltono laikraš
tis „The Hamilton Spectator". 
Pat i režisierė papasakojo 
laikraščio reporteriui apie 
savo veiklą su lietuvių teatru. 

— Aldona i r Z e n o n a s 
Stanaičiai , Hamiltono lietu
vių žinomi gyventojai liepos 
mėnesį atšventė savo vedybi
nio gyvenimo 25-rių metų 
sukaktį. Ta proga buvo vaišės. 
į kurias sukaktuvininkų 
pasveikinti susirinko daugiau 
kaip šimtas giminių ir drau
gų. Sukaktuvininkai išaugino 

Rita Bartuškaitė 
dies" tautinių šokių grupei. 
Kernavės skaučių tuntui. 
Akademiniam Skautų sąjū
džiui. 

Šį rudenį Rita grįžta į 
University of Illinois tęsti 
studijas magistro laipsniui 
įsigyti. 

Linui B a r t u š k a i Univer
sity of Illinois suteikė D.D.S. 
^Doctor of Dental Surgery) 
laipsnį su garbės pažymėji
mu. 1983 metų gruodžio 
mėnesį j is gavo B.S.D. 
(Bachelor of Science in Den-

I)r. Linas Rartuška 
Lietuvių fondo stipendiją. Po 
trejų metų studijų buvo priim
tas į šio universiteto odontolo
gijos fakultetą (paprastai 
priimami tik po ketverių metų) 
ir jau pirmaisiais metais apdo
vanotas žymeniu už pasie
kimus moksle. 

Šį pavasarį baigiant stu
dijas, už ypatingus pasie
kimus moksle, pasižymėjusią 
asmenybę ir aukštą profe
sionalizmą savo specialybėje 
Linas buvo i š r ink tas į 
Omicron Kappa Upsilon 
National Honor Society. 

Linas yra baigęs Marquette 
Parko lituanistinę ir Kris
tijono Donelaičio aukštes
niąją lituanistinę mokyklas. 
Penkerius metus šoko „Gran
dies" tautinių šokių grupėje, 
priklausė Lituanicos skautų 
tuntui. 

Studijų baigimo proga Linas 
aplankė savo tėvų ir protėvių 
žemę Lietuvą. Šiuo metu dar 
nėra apsisprendęs, ar prak
tiką atsidaryti Chicagoje ar 
keltis į Floridą, kur gyvena jo 
tėvai. 

Ritos ir Lino laimėjimais 
džiaugiasi jų tėvai, močiutė 
Antonija Kliorienė, tėvukai 
Salomėja ir Vladas Bartuškai 
bei kiti artimieji. 

— DBK 

Sol. Algirdas Rrazis. Aldonf 
vasaros oru. 

Braziūne ir Irena KerelienA džiaugiasi 
Nuotr. J. Duobos 

tris sūnus, kurie, kaip ir jų 
motina, yra veiklūs skautai. 

— Eglė D a i v a P r o c u t a i t ė 
š i e m e t Ot tavvoje ba igė 
universitetą, gaudama politi
nių mokslų bakalauro laipsnį. 
Ji laipsnį gavo Summa cum 
laude — geriausiais pažy
miais. Paskutiniais metais 
studijuodama ji buvo profeso
riaus asistentė, o anksčiau 
kelių parlamentarų tyrimų 
asistentė. 
A U S T R A L I J O J E 

— Grupė S y d n e j a u s lietu
vių oficialiai atsisveikino su 
Rūta Juzėnaite-Ornsby, sa
vaitraščio „Mūsų pastogė" 
redaktore. Neperseniai atvy
kusi iš okup. Lietuvos, ji kurį 
laiką redagavo minėtą laik
raštį. Netrukus buvo priimta į 
„Amerikos Balso" lietuviško 
skyriaus tarnybą pranešėja ir 
VIII.5 išskrido į Washing-
toną. „Mūsų pastogę" reda
guos redakcinė kolegija, kurią 
sudaro 3 asmenys: Vincas 
Augus t inav ič iu s , Bronius 
Žalys ir Vytautas Patašius. 

— P a v e r g t ų j ų t a u t ų 
s a v a i t ė Sydnejuje buvo 
atžymėta pavergtų eisena — 
motorkada. Dalyvavo apie 100 
automobilių. Demonstrantai 
lėtu tempu važiavo miesto 
gatvėmis, vežė karstus ir 
p l aka tu s . re ika lau janč ius 
p a v e r g t i e s i e m s Ia i svė9 . 
Važiuodami matė dvi kitas 
grupes su raudonomis vėlia
vomis. Motorkada privažiavo 
prie Sovietų Sąjungos konsu
lato, kurj saugojo 100 polici-
ninkų. nes to buvo parei

kalavę sovietai. Prie konsulato 
sunešti keli karstai neteikė 
sovietams palankaus vaizdo. 
Šia proga suruoštas teismas ir 
perskaityti kaltinimai Mask
vai. Pirmininkavo ukrainie
tis, prokuroras lietuvis. Buvo 
apkaltintas sovietų lyderis, 
jam paskirta mirties bausmė 
ir jo iškamša buvo pakarta. 

— Tar iamų „ k a r o nusi
kal tė l ių" ieškoma ir Austra
lijoje. Tuo tarpu dar nėra 
aišku. į kurią pusę šie reikalai 
pakryps. 

— P e r t h o l ie tuviai gražiai 
paminėjo Dariaus - Girėno 
žygio sukaktį. Buvo pamal
dos, akademinė ir meninė 
dalis. 
VOKIETIJOJE 

— A. a. S tasys Motuzas 
mirė pereitų metų lapkričio 23 
d. Vechtos senelių prieglau
doje. Kun. V. Šarka ten atlai
kė pamaldas ir laidojimo apei
gas. Velionis buvo gimęs 1898 
m. vasario 4 d. Valdomuose. 
Buvo savanoris kūrėjas. Buvo 
Gruzalgių viršaitis. Jo pamė
gimas — dailusis drožinėji
mas iš medžio. 

— Baden - MVuerttebergo 
kraštui. įgaliotinė Zinaida 
Glemžienė pranešė, kad iš vi
daus reikalų ministerijos gau
n a m a p a r a m a Lietuvių 
Bendruomenės minėjimas 
ruošti . Pokariniai repat
riantai į Bendruomenę nesi-
jungia, nors kartais į paren
gimus a te ina . Stut tgarto 
apylinkė negali išsirinkti nau
jos valdybos, jai iš tikrųjų va
dovauja tik kun. K. Senkus ir 
iš senos valdybos narė 
Repšienė. 

( 




