
THE LI3RARY OF CONCRSSS (GRAS 
R S F E R E N C E D S P A R T M I ^ T 
3 E R I A L S D I V I S I O : : 
W A ^ ! I I : : G T O : C , DC 2 0 0 2 5 EM 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIU DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO. ILLINOIS 60628 

IELEFONAS (312)585-9500-l-2>3 

l_l~ThHLJ/\rvll/\|NJ Wn>F^L_0-\A/ILJEi 0/Xtl_V 

Vol. LXXXI Kaina 30 c. PENKTADIENIS — FRIDAY, BALANDIS - APRIL 24, 1987 Nr. 79 

„ L K B K r o n i k a " N r . 7 1 E ina nuo 1972 metų. 
" Pe r ska i t ę s duok ki tam! 

J e i gali, padaug ink! 

Mūsų kaliniai 
(Tęsinys) 

Tikuosi, kad Tėvynėje ne 
vienos rankos buvo sujungtos 
maldai ir už ma^e, kad kadai
se mokęs kitus gyventi ir ken
tėti, dabar nebūčiau tik „žvan
gantis varis ir skambantys 
cimbolai". 

Velykų trečią dieną skai
čiau laikraštį „Argumenty i 
fakty" ir tiesiog negalėjau 
patikėti savo akimis — kovo 5 
d. tragiškai žuvo kun. J. 
Zdebskis. Dar ir dar skaičiau, 
ir abejonės neliko. Tebūnie 
Viešpaties valia! J is geriau 
žino, kam reikia dirbti, kam 
kentėti ir kam pailsėti po visų 
vargų. Pirmą kartą kun. Juozą 
sutikau Alytuje 1965 m. pava
sarį. Čia užėmė mano vietą, ir 
aš išvykau :' Lazdijus. Po kelių 
metų Apvaizda mus suvedė 
prie bendro darbo Prienų 
melioracijoje. Visada buvo 
g a l i m a iš jo pasimokyt i 
pas iaukoj imo, iš tvermės, 
romumo, dvasinio gilumo. 
Viešpatie, atlygink jam už jo 
plačią širdį ir tą gėrį, kurį dali
jo kitiems, amžinuoju gyveni
mu ir ramybe prie Tavo Šir
dies!" 

1986.04.07. 
* * * 

Rašo kun. Jonas-Kastytis 
Matulionis: 

„...Mano prasmingiausios 
dienos ne tada, kai plojo 
Maskvos ir Vilniaus salės, "ne 
tada, kai pasakius pavardę 
suūždavo aplodismentai (kun. 
J . K. Matulionis studijavo Vil
niaus konservatorijoje ir už 
giedojimą bažnyčiose buvo iš 
jos išmestas), bet kunigystėje. 

Jaudintis, aukojant šv. Mišių 
auką, kartu verkti su peni-
tehtu, pergyventi pamokslo 
metu, guosti ligorų, krikš
tijant vaikelį, įsakmiai prašy
ti tėvus būti jam gyvenimo 
pavyzdžiu... ir visa, kam kuni
gystė įpareigoja. Mes turime 
priimti visa tai, ką Viešpats 
siunčia. J į garbinti ten, kur Jo 
valia mus įkurdina, kur Jis 
nori būti mūsų pagarbintas. 
Mūsų pareiga — vykdyti, sutik
ti ir dėkoti, nežiūrint, kur 
mūsų kelias nusitiesia, kokiuo
se kraštuose mes išlaipinami 
ir tarp kokių veidų turime 
gyventi, nors ir žemiškam 
pragare, bet tik su Dievu!" 

1986 m. 
* * * 

Rašo Povilas Pečeliūnas: 
„...Ach, ta sveikata! Kaip 

jos labai reikia! Deja, su ja ir 
blogiausia. Aš bevelyčiau jau 
nutylėti apie save, tik tas oras, 
atrodo, oras neperkamas, 
neparduodamas, jo nereikėtų 
seikėti... Deja, deguonis 
pasirodo irgi matuojamas. 
Tokiems kaip man, matyt, yra 
nustatytas deguonies minimu
mas... Gi turint galvoje mano 
amžių ir sveikatą, jo aiškiai 
nepakanka. Tad žmogus ir 
negali nieko tikro pasakyti, ar 
esi sveikas, ar ligonis. Rytą 
keliesi su tokia savijauta, lyg 
būtum ką tik baigęs darbą ir 
ruoštumeis poilsiui. Ir taip 
diena iš dienos. Ir juo toliau, 
juo blogiau. Gaila, kad neži
nau, pagal kokį „paragrafą" 
n o r m u o j a m a s deguon ie s 
kiekis... Taigi, kaip matot, 
visų bėdos beveik tos pačios. 

(Bus daugiau) 

Pentagono slaptasis dalinys 
W a s h i n g t o n a s . — Penta

gonas pranešė, kad pasku
tiniu metu surado, kad slapta
sis armijos vienetas, kuris 
buvo panaikintas 1983 m., 
turėjo atidaręs banko sąskai
tą Šveicarijoje, kuri vėliau 
galėjo būti panaudota nele 
galiai finasuoti Nikaragvos 
kovotojams ginklus. 

P e n t a g o n o p a r e i g ū n a s 
pareiškė, kad po specialaus 
patikrinimo sužinota, kad 
pulk. Oliver North, buvęs 
Saugumo tarybos narys, ir 
gen. Richard Secord, kuris 
pasitraukė iš aviacijos 1983 
m., buvo tie, kurie galėjo 
operuoti tais pinigais. Jie abu 
yra apklausinėjami Kongreso 
komitetų, kai buvo paskelbta, 
jog yra prieš įstatymus teikti 
pagalbą contras kovotojams. 
Jie abu galėjo naudoti tuos 
pinigus, kurie buvo skirti tam 
slaptam vienetui. 

Robert Sims, kuris yra 
Pentagono darbų informato
rius, perskaitė reporteriams 
praneš imą, kad Gynybos 
departamentas tiria šių naujai 
atrastų žinių patikimumą. 

S l a p t a s i s da l i nys 
CBS žinių agentūra prane

šė, kad banko sąskaita rodo, 
jog 2.5 mil. dol. buvo išimta 
vieną dieną 1985 m. ir kad 
75,000 dol. iš tos pačios sąskai
tos buvo sumokėti lėktuvui, 
kuris pervežė ginklus Nika
ragvos kovotojams. Tai įvyko 
tuo metu, kai Amerikos oficia
lūs asmenys uždraudė mili-
tarinę paramą contras. Ret 
CBS nepranešė, ar tie pini
gai buvo gauti iš Amerikos 
valdžios fondų, ar iš kitų šalti
nių. 

Slaptasis dalinys armijoje 
buvo vadinamas ,,Geltonas 

vaisius", kuriam vadovavo 
pulk. Dale Duncan, kuris buvo 
suspenduotas už pateikimą 
netikrų išlaidų. J is atlieka 10 
m. bausmę kalėjime. 

Niekas n ieko 
než ino 

Pentagono oficialus pareigū
nas, kurio pavardę negalima 
skelbti, kalbėdamas apie tą 
slaptą vienetą armijoje, 
pasakė, kad per dvejus metus 
nepavyko nustatyti, kiek ir 
kam buvo išleista iš to fondo 
pinigų ir net nežinoma, ar 
vyriausybės pinigai buvo įdė
ti į tą sąskaitą. Ir Armija 
nieko nežinojo apie banko 
sąskaitą Šveicarijoje, kol CBS 
nepranešė kaip žinią. Penta
gonas apie tai dabar pranešė 
specialiam invest igatoriui 
Lavvrence Walsh. Aukštieji 
Pentagono asmenys, įskai
tant ir sekr. Caspar Weinber-
ger, nežinojo apie šveicarų 
banke sąskaitą Genevoje. 

I r nebepr i s imena 
Paiškėjo ir tai, kad tas as

muo, kuris pranešė apie švei
carų banke sąskaitą, pats 
galėjo operuoti joje esamais 
pinigais. „Yellow Fruit" buvo 
vienas iš kelių slaptų dalinių 
Pentagono žinioje, kurie 
paprastai turi speicalias 
operacijas, įskaitant žinių 
rinkimą ir slapto veikimo 
palaikymą. Nežiūrint, kad 
„Geltonasis vaisius" buvo 
panaikintas, bet sąskaita švei
carų banke tebėra. Visoje šioje 
byloje yra minima daug armi
jos karininkų pavardžių, kurie 
jau nebėra aktyvioje armijos 
tarnyboje. Daugelis sako, kad 
nebegali atsiminti, kaip iš 
tikrųjų buvo, nes operacijos 
buvo labai komplikuotos ir 
griežtai slaptos. 

Jei ryšiai su Europa 
blogėtų — Gorbačiovas 

šypsotųs 
Kongreso nariai už sovietų pasiūlymą 

Prezidentas R. Reaganas Baltuosiuose rūmuose tanasi su kabineto nariais ir respublikonų 
vadais apie sovietų pasiūlymą nusiginkluoti. Su juo čia matomi tik sen. Bob Dole, kairėje. Senato 
mažumos vadas, ir kongr. Robert Michel, Atstovų rū-nų mažumos vadas. 

Palestiniečiai reikalauja 
savo valstybės 

Algiers . — Palestiniečiai 
pradėjo savo pasitarimus. 
Yasir Arafat gavo pritarimą iš 
visų palestiniečių vadų, kuris 
jam buvo reikalingas vedant 
iu laisvės reikalus. Įvairių 
palestiniečių organizacijų bei 
frakcijų delegatai, kurie suda
ro Palestinos Tautinę Tarybą, 
kuri laikoma kaip palestinie
čių pa r l amen ta s egzilėje, 
kalbėdami pasisakė už griež
tesnę liniją Vidurinių Rytų 
reikalais. 

Jie posėdžiavo savaitę laiko. 
426 delegatai svarstė daug 
klausimų, įskaitant ryšius su 
Egiptu, kuriuos Arafat nori 
palaikyti ir stiprinti, susitari
mą su Jordanu, kas turėtų 
kalbėti taikos pasitarimuose 
jų vardu ir Jungtinių Tautų 
norimą taikos konferenciją. 
Taip pa t buvo svarstomas 
klausimas ir nutarta, kad 
Arafatas daugiau palestinie
čių įjungtų į Tarybą. Vienas 
po kito kalbėtojai atakavo 
imperializmą, rasizmą, kapita
lizmą ir sionizmą. 

Ats tovai iš ki tur 
Stebėtojais konferencijoje 

dalyvavo atstovai iš Sovietų 
Sąjungos, Turkijos, Zambijos 
ir Kubos. Taip pat buvo Itali
jos socialistų partijos atsto
vai, kurie atvežė sveikinimus 
iš Bettino Craxi. Sveikinimai 
buvo perskaityti iš Meksikos 
prezidento Miguel de la Mad-
rid. Kalbėjo Zimbabvves ir 
Ispanijos atstovai. 

Polisarios partizanai, kurie 
kovoja prieš Maroką su Algi-
rijos parama, irgi sveikino 
palestiniečių konferenciją. 
Abass. jų vadas, sėdėjo kartu 
su Arafat. Jį nori areštuoti 
Amerika už Leon Klinghofer 
nužudymą. 

K o v a iki pe rga lė s 
Šalia palankių pasisakymų 

PLO vadui Arafat, kalbėtojai 
kėlė būtiną reikalą turėti 
palestiniečiams savo valsty
bę. Priešingu atveju, bus kovo
jama be atodairos ir nebus 
taikos pasaulyje, pranešė apie 
tai turkų atstovas. Ben Kufa-
kunesu, Zimbabvves ambasa
dorius Prancūzijai, taip kalbė
jo delegatams: „Ši kova nėra 
Arafato kova. ši kova yra 
mūsų visų". Vienybė yra išim
tinai puikus dalykas prieš 
Dievą ir prieš humaniškumą 
Vienybė yra mūsų pareiga". 

Arafa t dalyvavo visoje 
konferenriioie Jis sveikino 

kiekvieną kalbėtoją, kai jis 
baigė savo kalb? ii dėkojo. 
Dauge l i s p a r e i š k ė j am 
pasitikėjimą ir prašė vado
vauti toliau palestiniečių 
laisvės reikalams. 

P r ieš Izraelį 
Palestinos Tatftžriė Taryba 

baigia savo suvažiavimą šį 
š e š t a d i e n į . Ara fa t nor i 
palaikyti gerus ryšius su Egip
tu, nors kiti reiškia opoziciją, 
kadangi Egiptas palaiko 
ryšius' su Izraeliu. Kai kurie 
Sirijos delegatai pareiškė 
abejonių dėl Arafato vedamos 
politikos, tačiau dalyvavo 
pasitarimuose. Pagal visą 
konferencijos nuotaiką, atro
do, kad s u v a ž i a v i m a s 
sucementavo palestiniečius 
labiau, negu juos išskyrė. 

Valstybės departamentas 
kritikavo Aigiriją už tai. kad 
leido dalyvauti suvažiavime 
Abul Abbas. kuris buvo 
vyriausias laivo Achille Lauro 
pagrobėjas. „Mes protestuoja
me Algirijos vyriausybei, kad 
įsileido šį žinomą teroristą į 
savo kraštą", pasakė departa
mento kalbėtojas Charles Red-
man. 

Simfonijos 
maratonas 

Chicago. — šiandien nuo 
12 vai. dienos prasideda 
WFMT radijo stoties prave
damas 60 valand'j maratonas 
Chicagos simfonijai. Tai jau 
12 maratonas. Pernai buvo 
surinkta 602.:? 15 dol. Tą 
maratoną simfonijos orkest
rui išlaikyti rengia Orcbestro 
moterų sąjunga Vyriausiais 
maratono vadovais bus stoties 
pareigūnai Ray Nordstarnd. 
Norman Pellegrini ir simfo
nijos egzekuty\:nis direkto
rius Henry Fogel Per visus 11 
maratonų iš viso jau buvo 
surinkta 5.4 milijonai dolerių 
Chicagos simf-iv.jos išlaiky
mui, kuri pasauiyje laikoma 
geriausiu orkestru. Šis marato
nas bus girdimas 43 Ameri
kos valstijose. 

— Tokyo i įregistruotas 
stiprus žemės cr^bėjimas 125 
mylios už sostir.es ribų. kur 
buvo trys atominės energijos 
jėgainės. Japonai tuoj .sustab
dė jėgainių veikimą, kad 
išvengtų radiac1]' ••*. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Washingtone Teisingu- , 
mo departamentas praneša, 
kad apie 1.2 mil. amerikiečių 
kasmet yra apvagiami ir pusė 
iš jų yra fiziškai nukentėję. 

— Izraelis praneša, kad 
šiaurinėje jo dalyje palestinie
čiai nušovė du jų kareivius. 

— Dalias miestas išrinko 
pirmą kartą savo mere moterį 
Annette Strauss, kuri surinko 
55.9% gyventojų balsų. 

— Corpus Christi miestas 
savo mere pirmą kartą išrin
ko moterį Betty Turner. Ji 
laimėjo šį postą 58% balsų 
dauguma. 

— Maskvoje Komunistų 
partijos laikraštis Pravda 
rašo, kad prez. Reaganas ir jo 
a d m i n i s t r a c i j a n ė r a 
pasiruošusi pasirašyti nusi
ginklavimo sutartį neatsi
klaususi savo sąjungininkų 
Europoje. 

— New Yorke federalinė 
aviacijos administracija 
praneša, kad yra išrastas nau
jas instrumentas susekti slap
tiems klausymo aparatams, 
kurie yra tūkstantį kartų 
jautresni, negu šuns nosis. 

— Maniloje Filipinų žinių 
agentūra pranešė, kad dviejų 
dienų kovose su komunistų 
partizanais žuvo 15 asmenų. 
Filipinų kariuomenės dalinys 
kovojo su 300 gerai ginkluotų 
komunistų Bulacano provin
cijoje. 

— Limoje maoistų parti
zanai nužudė 10 kareivių ir 4 ci
vilius, kovodami prieš vyriau
sybės pajėgas. 

— MVashingtone genera
linis pašto viršininkas Pres-
ton Tisch pasakė, kad būtų 
logiška, jog pašto pirmos 
klasės laiškams būtų imama 
už ženkliuką 25 centai. Pasku
tinis pašto ženklų kainos 
pakėlimas buvo 1985 m. vasa
rio 17 d. 

— B e i r u t e Amer ikos 
universiteto prezidento parei
goms paskirtas dr. Frederic 
Herter jau perėmė pareigas. 
Jis pasakė, kad, kai sirai perė
mė Beiruto apsaugą vakarinė
je miesto dalyje, pagerėjo 
gyvenimo sąlygos. 

— Vietname įvyko pirmą 
kartą rinkimai sekmadienį, 
kai nuo 1975 m kraStą valdo 
komunistai. 

W a s h i n g t o n a s . — K a i 
Kongresas ir Baltieji rūmai po 
Velykų atostogų sugrįžo į dar
bą, įstatymų leidėjai iš abiejų 
partijų pareiškė pritarimą 
Sovietų Sąjungos pasiūlymui, 
kuris buvo pasakytas Valsty
bės sekr. George Shultzui, ka i 
jis vedė pasitarimus Mask
voje, eliminuoti trumpųjų 
nuotolių ir vidutinių distan
cijų raketas Europoje. 

Prieš 10 dienų daugelis 
senatorių ir kongresmenų 
buvo nepatenkinti rusų elge
siu su Amerikos ambasada ir 
ragino Shultzą nevykti į 
Maskvą. Bet šis priešiškas 
nusistatymas iš jų išblėso, kai 
sekretorius sugrįžo iš Mask
vos ir pranešė optimistiškas 
žinias apie galimą susitarimą 
su sovietais nusiginklavimo 
klausimu. 

Į s p ė j i m a s 
admin i s t r ac i j a i 

„Ką mes matome dabar, yra 
geras dalykas", sako kongr. 
Diek Cheney, kuris buvo 

Perorganizuoja 
aviaciją 

W a s h i n g t o n a s . — Sovietų 
Sąjunga pradėjo platų per
organizavimą savo oro laivy
no, kad tuo pagerintų apsigy
nimą nuo žemai skrendančių 
Amerikos laivyno raketų ir 
pačių lėktuvų erdvėje. 1,100 
lėktuvų buvo perkelti iš loka
linių komandų į centrinės oro 
laivyno gynybos vadovybės 
žinią, praneša Pentagonas. 

Rusai sumažino savo takti
nius lėktuvus, kurie buvo šalia 
Irano, Pakistano, Afganis
tano bei Turkijos pakraščių. 
Ten liko mažiau lėktuvų. 

Vienoje v a d o v y b ė j e 
Sovietai koncentruoja savo 

jėgas vienoje kontrolėje, kas 
pernai buvo išsklaidyta j vieti
nių regionų rankas . Praneša
ma, kad šiuo metu sovietai ski-
r i a d a u g i a u d ė m e s i o 
apsigynimo programai. Penta
gono pranešime rašoma, kad 
kiekvienais metais Gorbačio
vas esąs pasiryžęs stiprinti 
sovietų kar inį pajėgumą, 
nežiūrint derybų Genevoje. 

P r a š o pinigų 

Gynybos sekretorius C. 
Weinberger prašė Kongreso 
aps ig ink lav imo komite tą 
paskirti 3% daugiau lėšų kari
niams reikalams, nes inflia
cija didėja. Sovietų milita-
rinėje politikoje nėra jokių 
pasikeitimų, sako Weinber-
geris. „Nežiūrint ka s yra 
generalinis sekretorius Sovie
tų Sąjungoje, ir koks j aunas jis 
yra ir kaip sveikai jis atrodo 
ar kaip gražiai apsirengęs, 
sovietų politika nesikeičia". 

— K a n a d a pakeitė savo 
n u s i s t a t y m ą p a b ė g ė l i ų 
klausimu. Speciali programa, 
pagal kurią buvo nusistatyta 
įsileisti asmenis iš 18 kraštų, 
kurie norėjo atvykti į Kanadą, 
yra panaikinta. Ypač sulaiko
mas įvažiavimas pabėgėliams 
iŠ EI Salvadoro, Gvatemalos, 
Irano, Libano ir Vengrijos. 

— W a s h i n g t o n e 
a d m i n i s t r a c i j a p a p r a š ė 
Kongreso skirti 15.2 bil. dol. 
užsienio kraštų pagalbai. 
Daugelis demokratų y r a tam 
priešingi. 

kongres inė je delegacijoje, 
kuri tuoj pat lankėsi Mask
voje po Shultzo kelionės. Kai 
daugelis panašiai galvoja, tai 
Senato daugumos vadas sen. 
Robert Byrd, demokratas, 
kitaip galvoja, sakydamas, 
kad prezidentas nusiginkla
v i m o p a s i t a r i m a i s n o r i 
nustumti į šalį Irano ginklų 
p rob lemas . ,,Aš įspėjau 
administraciją, belekiančią į 
s u s i t a r i m u s , kur ie y r a 
patrauklūs, bet jie yra prieš 
At lanto sąjungininkus'", 
pasakė Byrd. kalbėdamas 
Senate. 

E n t u z i a s t i š k a s 
p r i t a r i m a s 

Kiek kitaip kalbėjo Atstovų 
rūmų speakeris J im Wright, 
kuris entuziastiškai priėmė 
sovietų pasiūlymą. „Galimy
bė tikram susitarimui yra 
daug geresnė šiandien, negu 
bet kada Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos santykių istorijoje", 
kalbėjo jis. 

Administracija tariasi su są
jungininkais — kaip jie mano 
apie sovietų naują pasiūlymą 
el iminuoti v isus ginklus. 
Respublikonų vadams prezi
dentas pasakė, kad susitari
mo atveju su sovietais jis yra 
„optimistas, bet ir realistas". 
Kapitoliuje daugelis Kongreso 
narių tokiam sovietų pasiūly
mui pritaria, tačiau rodo ir 
daug atsargumo. Daugumas 
nori išbandyti Gorbačiovą, ar 
j is tikrai yra už nusiginklavi
mo sutarties pasirašymą. 
Dauguma primena Vakarų 
Europos sąjungininkus, kurie 
bijo, kad nebūtų palikti savo 
paties likimui prieš Varšuvos 
valstybių karines jėgas. Tauti
nis saugumas primoje vietoje, 
pažymėjo sen. Byrd, „bet ir 
Europos saugumas neturi būti 
pamirštas". 

P r i ė m ė Japon i jo s 
pas iunt in į 

Po pasitarimų su respubli
konų vadais Baltuosiuose 
rūmuose, prezidentas Reaga
nas trumpai kalbėjosi su 
specialiu Japonijos vyriausy
bės pasiuntiniu Shintaro Abe, 
buvusiu užsienio reikalų 
ministeriu. Jis ragino prezi
dentą tuoj pat panaikinti 
paskelbtas sankcijas Japoni
jai kai kurioms jų prekėms. 
Adminitracija įvedė 100% 
mokesčius 300 mil. dol. vertės 
japonų televizijų aparatams, 
kompiuteriams ir automa
tiniams įrankiams, nes japo
nai nesumažino savo eksporto 
s i l i k o n o d a l i m s , k u r io s 
reikalingos kompiuteriams. 
Prezidentas. sako Baltųjų 
rūmų kalbėtojas Marlin Fitz-
water, sutinka peržiūrėti tas 
sankcijas, jei japonai sutiks 
peržiūrėti silikono dalelių 
siuntimą. Japonų prekyba 
viršija Amerikos prekių 
eksportą į Japoniją. 

K A L E N D O R I U S 
Balandžio 24 d.: Fidelis. 

Grožvyda, Doda, Algirdas, 
Vėją. Kantrimas. 

Balandžio 25 d.: Morkus. 
Melą. Arėjas. Talmantas. 
Žada. 

ORAS 
Saulė teka 5:59, leidžiasi 

7:40. 
Temperatūra dieną 56 L, 

naktį 38 L 

http://sostir.es
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GOLFO KLUBAS PRADEDA VEIKLA 
P i r m a s i s t u r n y r a s 

Pirmasis šių metų golfo 
turnyras įvyko balandžio 12 
d., sekmadienį. Silver Lake 
C.C. aikštėje. Tai buvo ketu
rių žaidėjų „scramble". Turny
ras buvo laba i sėkmingas — 
dalyvavo 73 žaidėjai. 

Turnyrų vadovai Audrius 
Rušėnas ir Ry ta s Kleiza įteikė 
d o v a n a s — k a m u o l i u k u s 
laimėtojams: pirmą vietą 
laimėjusi ketveriukė: R Pana-
ras, M. Petrošius, T. Lapas. M. 
Lantz. Ant rą vietą: Z. Urba. P. 
Urba. V. Meilė. E. Kaveckas. 
Trečią vietą: B. Kacevičius, A. 
Urba, J. Kubilius, A. Žvina-
kis. Arčiausiai prie vėliavėlės 
vienu smūgiu ,,Par 3" — P. 
Juozaitis. Sveikiname. 

G o l f i n i n k ų s u s i r i n k i m a s 

Po turnyro įvyko susirinki
mas , kurį pravedė pirminin
kas Edvardas Lapas. Susi
k a u p i m o m i n u t e b u v o 
pris imintas A n t a n a s Kazake
vičius, buvęs klubo pirminin
k a s , k u r i o m e s n i e k a d 
neužmiršim. Ilsėkis ramybėj, 
mielas Antana i . 

Edvardas Lapas pasveikino 
jaunavedžius: Rytą ir Ireną 
Kleizus. Mark ir Chris Petro
šius, Tomą ir Laurie Lapus. 
Mums l aba i džiugu, kad į 
mūsų eiles įsijungė Lietuvos 
general inis konsulas Vaclo
v a s Kleiza. Klubas jį skelbia 
g a r b ė s n a r i u . T a i p p a t 
sveikiname naujus narius: R. 
Ostytę, V. Uznį, G. Vasienę. 
V. Momkų, F. Galzin, D. 
Ga iz in , J . J u r k a c e k , C. 
Dauskurdas , G. Dauskurdas, 
A. Houpy. 

Buvo aptar t i klubo reikalai: 
kasos stovis, kurį tvarko 
iždininkas J o n a s Ciukus, yra 

geras. Kaip bus sudaroma 
ŠALFASS turnyrų komanda, 
nario mokestis, registracija po 
turnyrų, a te inanč iam turny
rui. „Golfer of the Year" bus 
pravesta taškų sis tema. Kaip 
v i s u o t i n i a m e s u s i r i n k i m e 
nutarta , t a r y b a buvo sudary
t a iš 5 asmenų. Į t a rybą įeina: 
J o n a s Baris, A r ū n a s Dagys. 
Ra imundas P a n a r a s , Rimvy
das Rimkus, Vytas Vaitkus. 

A r ū n a s D a g y s a p t a r ė 
„handicap" sistemą. Korteles 
siųsti Arūnui Dagiui nauju 
adresu: 5917 W. Essex, O a k 
Forest, IL 60452. Tel. 687-3507. 

Dr. Osva ldas N a k a s , praėju
sių metų pievelių laimėtojas, 
kvietė visus da lyvaut i pieve
lių žaidynėse. 

Šių m e t ų t u r n y r a i 

Pavasar io t u r n y r a s — gegu
žės 3 d., 10:30 vai. ry to Phea-
san t Valey CC. 

Pavasar io išvyka — gegu
žės 23-25 A Tbe O a k s CC, St . 
Joseph. 

Geriausio kamuolio varžy
bos — birželio 7 d., 11:30 vai . 
ryto Fox Bend, Oswego, IL. 

Dviejų žaidėjų „scramble" 
— birželio 28 d., 10. vai. ryto , 
Westgate CC. 

Pro-Am tu rny ras — liepos 
26 d., 11 vai. ryto Glemvoodie 
CC. 

Dviejų dienų turnyras — 
rugpjū6o 8-9 d., 11:30 vai. ry to 
Gleneagles CC. 

ŠALFASS tarpmiestinis — 
rugsėjo 5-6 d. Cleveland, Ohio. 

Šeimos tu rnyras — rugsėjo 
13 d., 10:30 vai. rv to P h e a s a n t 
Valley CC. 

Klubo čempionato tu rnyras 
— spalio 4 d., 11:30 vai. ry to 
Fox Bend, Oswego. 

Lialė Lapienė 

III-jų Pasaulio Lit'tuvių Sporto žaidynių organizacinis komitetas. Iš k.: sėdi — S. Visockis, J. 
Jonavičius — pirmininkas, S. Umevieius. Stovi — V. Ramonaitis, R. Sidabras, A. Skiparis ir P. 
Andrijaitis. 

RIMAS GALĖNAS 
KINIJOJE 

Pro f. Rimas Galėnas 

Kad „Lituanicos" futbolo 
klubas savo veikią skaičiuoja 
dešimtmečiais, galima spėti, 
kad toje veikloje dalyvavo 
žmonės, kurie šį tą padarė. 
Vienas i š tokių buvo Rimas 
Galėnas. J a m iš tos veiklos 
pasi traukus, susidarė ryškes
nė proga jį nors t rumpai 
prisiminti. Rimas, mokykloje 
kaip mokinys ir futbolo aikštė
je kaip žaidėjas, visada buvo 
pirmųjų eilėse. Pradėjęs žaisti 
futbolą nuo 12 metų amžiaus, 
jis daugiau negu 20 metų dėvė
jo visų „Lituanicos" komandų 
uniformas: jaunučių, jaunių, 
vyrų i r veteranų. J i s buvo 
j a u n u č i ų m o k y t o j a s — 
treneris, jaunių ir vyrų koman
dų kapi tonas. Nežiūrint jo 
ilgos futbolisto karjeros, ne 
daug kas jį už aikštės ribų 
pažinojo. J i s buvo kuklus 
jaunuolis. 

Be futbolo. Rimo didžioji 
aistra yra noras pažinti 
svetimus kraštus. J o svetimu 
kraštų pažinimo būdas skiria 
si nuo daugelio madingai išlai
džių turistų. J i s ieško būdų ir 
randa jų — pagyventi ilgiau 
svetimuose, skirtinguose kraš

tuose. Baigęs Illinois universi
tetą Chicagoje ir įsigijęs 
magis t ro laipsnį iš anglų 
literatūros. R imas Galėnas 
įstojo į JAV Peace Corp. Čia 
t a r n a u d a m a s buvo pas iųs tas į 
San Salvadorą, kur dirbi 
Salvador universitete, moky 
d a m a s anglų kalbą. Sių metų 
pradžioje. baigęs paruošti 
doktoratą iš anglų literatūros 
Indiana universitete. Rimas 
pasirašė sutartį ir kovo mėne
sio pradžioje išvyko į Kinijos 
liaudies respublikos Harbin 
universitetą. Čia jis dirbs 
anglų kalbos ir l i teratūros sky
riuje su universitetą baigu
siais - pos tgraduate — studen
tais. 

J a u n a m profesoriui t enka 
palinėkti visokeriopos sėkmės. 

J.J. 

ŠALFASS 
informacija 

P L A U K I M O 
P I R M E N Y B E S 
NEW Y O R K E 

Plaukimo pirmenybės vyks 
Š. A. baltiečių pirmenybių 
rėmuose, lietuvių pirmenybes 
išvedant iš baltiečių varžybų 
pasekmių. Varžybos vykdo
mos šiose klasėse: vyrų bei 
moterų atviroje (15 m. ir vyres
nių), senjorų — . .Masters" (25 
m. ir vyresnių), jaunių bei 
mergaičių 13-14 m., 11-12 m., 
9-10 m. ir žemiau 9 m. Progra
ma apima visus plaukimo 
stilius. 

P laukimas vyks gegužės 16 
d. Sta te University, College at 
Old Westbury, N.Y. Pradžia 2 
vai. p.p. Registracija nuo 12:30 
vai. p.p. 

Plaukimo varžybų vadovas 
— Arvydas Barzdukas , tel. 
703-560-1410 namų: 703-241-
2500. Dėl informacijų kreiptis j 
varžybų vadovą. 

SABONIO DRĄSA LIETUVAI 
LĖMĖ MEISTRO TITULĄ 

Kad Kauno „Žalgiris'" trečius 
metus iš eilės iškovojo Sov. 
Sąjungos meistro t i tu lą , di
džiausias nuopelnas, be abejo, 
priklauso Arvydui Saboniui, kurs 
po pirmųjų finalinių rungtynių 
prala imėj imo Kaune , nutarė 
nepaklausyti daktarų ir trenerių 
sprendimų ir iškeliavo į Maskvą 
kovoti už „Žalgirio" spalvas ir 
Lietuvos garbę. 

Paskut inis sezonas „Žalgiriui" 
buvo liūdnokas. Po išskirtinai 
puikaus laimėjimo Brazilijoje, 
kur „Žalgiris" iškovojo tarpkon-
tinentinės taurės varžybas, Sabo
nis grįžo į Kauną sužeistas, su 
s m a r k o k u Achilo sausgyslės 
p a t e m p i m u . Dar keletas 
rungtynių su sužeista koja padėt; 
pablogino. Jis atsidūrė Kauno, 
vėl iau Helsinkio ir pagaliau 
Maskvos t r aumato log in iame 
i n s t i t u t e , prof. S. Mironovo 
priežiūroje. Iš čia jis pateko į 
Novogorsko olimpinę baze. kur 
įvairiausių fizioterapijų ir lazerio 
pagalba koja ėmė gerėti ir jis pra 
dėjo mankštintis ir treniruotis 
metimuose. 

Kovo 16 d. Maskvoje buvo 
sušauktas konsiliumas su prof. 
Mironovu, jo štabu, Sov. Sąjungos 
rinktinės treneriu Gomelskiu, dr. 
Biliūnu ir dr.JŠvedu iš Kauno, 
t a ip pat su „Žalgirio" treneriu 
Garastu , bei „Žalgirio" klubo 
pirm. S. Tokeriu. Nutarta, kad 
Sabonio koja pagerėjo, jis gali 

grįžti i Kauną ir bus toliau 
gydomas dr. Biliūno priežiūroje. 
Kitas konsiliumą*, numatytas 
baUindžio mėn., turėjo nustatyti, 
kada Sabonis jau galės dalyvauti 
rungtynėse. 

čia lyg ir peršasi mintis, kad 
toks nutarimas buvo padarytas 
spaudžiant Sov. Sąjungos rinkti
nės treneriui Gomelskiui. Mat, jis 
paskutiniu metu buvo ir CASK 
treneriu ir normalu, kad jis 
nenorėjo leisti Saboniui žaisti 
finalinėse rungtynėse, norė
damas, kad CASK turėtų gali
mybę atgauti meistro titulą. Taip 
pat, galbūt, galvojo Sabonį 
pataupyti ir Europos pirmeny
bėms, kurios įvyks gegužės pra
džioje Graikijoje. 

Kaip jau minėjome, Sabonis šio 
nutarimo nepaklausė ir visoje 
Lietuvoje vėi nuaidėjo pergalės 
džiaugsmas. 

V. G. 

DARBAS VYKSTA 
PILNU TEMPU 

Nors dar iki III-jų Pas. Lie*. 
Sporto Ža idynių laiko yra 
nemažai, tačiau šios didžiosios 
šventės rengimo komitetas, vado
vaujant energingam pirmininkui 
Jurgiui Jonavičiui, nesnaudžia ir 
visam darbui ruošiasi labai gra
žiai. Neseniai pravestas pirmasis 
šių žaidynių dovanu paskirs
tymas. Bilietėliai buvo traukiami 
Adelaidėje, po to surengiant ir šių 
žaidynių paramos pietus, kas 
atnešė taip pat keletą šimtų 
dolerių pelno. Dovanų paskirs 
tymas buvo t ikrai pavykęs — 
laimikiai geri, laimėtojai paten 
kinti ir rengimo komitetas gavo 
apie 5000 dolerių pajamų. Neat 
silieka ir kiti. aukodami šiam di 
džiajam mūsų pasauliniam ren
giniui. Iš didesniu aukotojų yra: 
Krašto valdyba ir Austr. Liet. 
Fondas po 500 dol., Adelaidės 
kredito d-ja „Talka" - 300 dol., 
Adei. Ramovė - 300 dol., Adei. 
Liet. s-ga — 200 dol. ir daug kitų, 
paaukojusių gerų laimikių dova
nų paskirstymui ar Įteikusiems 
mažesnes pinigines sumas. Ačiū 
visiems. 

Pats pasiruošimo darbas vyks
ta labai gerai. Kas liečia šventės 
technikinius pasiruošimus, tai jie 
visi yra jau pilnai sutvarkyti. Di
džiausias rūpestis yra nežino
jimas, kiek atvyks svečių sporti
ninku iš kitų kraštų, ypač JAV-
ių ir Kanados. Organizacinis 
komitetas yra oficialiai j šias III-

FUTBOLAS IR 
HOLOKAUSTAS 

K. B A R O N A S 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Eu ropo je 
Į p i rmas futbolo rungtynes 

s u Izraeliu Vakarų Vokietija 
žiūrėjo ne is sportinio, bet 
d iplomat inio taško. Tiesa, abi 
va l s tybės turi s avo pasiunti
nybes , užmegzti gan gyvi 
prekybiniai santykiai , tačiau 
n u o š i r d ž i o s ab ie jų t au tų 
draugys tės nesimato. Mat 
senos ir didelės žaizdos ne taip 
grei tai gyja. Taip pa t Vakarų 
Vokietijoje atgijo neofašiz-
m a s , tai vienur, t a i kitur ant 
n a m ų sienų išpaišomi „haken-
kreucai". žydų senose kapinė
se išverčiami paminklai, poli
cija suseka jaunuolių slaptas 
neonacines organizacijas. Šios 
visos naujienos randa atgar
sį Izraelio spaudoje, sukel
d a m o s ne tiek paniką, kiek 
n e a p y k a n t ą vokiečių tautai. 

Vakarų Vokietijos futbolo 
r inkt inės a tvykimui buvo ge
rai pasiruošta. Stovykloje, be 
treningo, žaidėjams buvo 
a i šk in tas holokaustas, žydų 
persekiojimas ir jų tautos 
nelaimė Europoje. Futbolinin
kai turėjo vengti provokacijų. 
Mat, prieš šeš ias savaites 
Izraelyje viešėjo FC Koelno 
komanda . Rungtynių metu Tel 
Avivo žaidėjas „pakaustė" 
vokiet į ( „ k a u s t y m a s " — 
s p o r t i n i n k ų t a r p e plačia i 
paplitęs žodis. J i s reiškia įspy 
rimą priešininkui į koją, 
K.B.), už ką vokietis tariamai 
a t s i l y g i n o , ,Hei l Hi t ler" 
pasveikinimu. J i s tuoj pat 

buvo graž in tas į namus, nors; 
ir Vokietijoje Stp. E n e ^ s 

pareiškė, kad jis tų žodžių 
nesakęs. 

Tačiau jauni Vakarų Vokie
tijos sportininkai labai gerai 
išlaikė savo egzaminą, ką 
pažymėjo Izraelio spauda: 
komandos treneris F. Beken-
bauer ir Vakarų Vokietijos 
futbolo s-gos pirm. H. Neu-
bauer. 

Vakarų Vokietija ne tik 
trasliavo rungtynes (vokie
čiai laimėjo 2:0,), bet rodė 
futbolininkų oficialius vizitus 
p v z . a p l a n k a n t j i e m s 
holokausto atminimui skirtą 
Yad Vašem vietovę, kur jie 
padėjo vainiką, apžiūrėjo 
parodą. Vienas futbolininkas 
spaudai taip pasakė: „Dedant 
m a n vainiką Yad Vašem atro
dė, kad aš dedu gėles a n t kapo 
mano artimo giminaičio". 
Šiuos žodžius ir šį vokiečių 
žingsnį aukštai iškėlė Izraelio 
prezidentas Chaim Herzog. 
puikiai kalbąs vokiškai. 

Nesimatė jokių protesto 
ženklų ir iš gyventojų pusės. 
Prieš rungtynes ( j ° s vyko prie 
s t i p r a u s l ie taus) , g r o j a n t 
Vokietijos bimnui, nesigirdėjo 
jokio švilpimo (dažnai j is 
girdimas Prancūzijoje, Olan
dijoje, Anglijoje, Belgijoje), 
nors į garbės ložę aukšti 
Izraelio pareigūnai atvyko tik 
po bimno, jų tarpe ir Jono 
Demjanjuko teismo vyr. teisė
j a s I)ov I,evin. J is priklauso 
Izraelio futbolo s-gai. 

Futbolo draugystės, kaip ir 
kitų sporto šakų, Izraelis ieško, 
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šias Pas. Sporto žaidynes pakvie
tęs Europos, Pietų Amerikos ir 
Anglijos lietuvius sportininkus, o 
f a ip pat ir Vasario 16-sios ir 
Punsko 'Lenkijoj) lietuviškųjų 
gimnazijų sportininkus. Taria 
masi ir su Pas. Liet. Bend 
ruomene dėl finansinės paramos 
šiems sportininkams. Visa iki šiol 
buvusi bėda yra ta, kad JAV-ių ir 
Kanados sportinės vadovybės 
nesiteikia atsakyti į siunčiamus 

DR. VIJAY BAJAJ 
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Europoje. Azijoje vyrauja 
arabiški kraš ta i . Jie ir išbrau
kė Izraelį iš visų sportinių 
šakų sąjungų. Izraelis negali 
d a l y v a u t i k v a l i f i k a c i n ė s e 
varžybose pasaul io pirmeny
bėms, t ad j is mėgina prisi
glausti prie Europos. Senasis 
žemynas j au priėmė pvz. 
krepšininkus ir greičiausiai, 
netrukus į t r auks ir futbolinin
kus. 

Nežinau, sąmoningai ar 
atsi t iktinai , t u o pačiu metu, 
Vokietijos spaudoje pasirodė 
straipsniai k a r o nusikaltėlių 
klausimu, paieškant jų ir D. 
Britanijoje, nurodant net 
nusikaltėlių pavardes ir tauty
bes. „Mannhe imer Morgen" 
dienraščio Londono korespon
dentas sausio mėn. pabaigoje 
m a t ę s te lev iz i jo je 71 m. 
s impatiško veido inž. An taną 
Gečą, gyv. Edinburghe (kodėl 
korespondentas apie tai rašo 
kovo mėn. futbolo rungtynių 
metu?. -K.B.). J o t ikra pavar
dė y r a G e n c e v i č i u s . Š i s 
„gebiurtige I i t a u e r ' 1944 m. 
savo kraš te y r a brutaliai nužu
dęs t ūks t anč ius žydų ir rusų 
karo belaisvių. Gečas neigia 
tuos tv i r t in imus. Taip, j i s 
žinojęs apie tokias S S dalinių 
egzekucijas, kadangi ka ip 
vermachto le i t enantas jis su 
savo kareivia is saugodavęs 
vietoves, tač iau žudymuose 
nedalyvavęs. 

K a l t i n a m a s ir lenkas dakta
ras V. Dering. J i s Aušvico 
k o n c e n t r a c i j o s s t o v y k l o j e 
at l ikdavo įvairius medici
ninius bandymus 18 tūkst . 

Žydų tarpe . Daktarą* y r a 
daug pas i ta rnavęs buv. britų 
Somalijos kolonijoje ir gavęs 
Britų imperijos ordiną iš 
karal ienės rankų. J o s Dideny
bei labai nemaloni situacija. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
S P E C I A L Y B Ė - A K I U L I G O S 

3921 VV. 103rd Street 
Valandos pagal - u ž t a r i m ą 

raštus ir artimesnę korespon
denciją, kuri yra taip rengėjams 
reikalinga ir svarbi. Reik tikėtis, 
kad t as viskas pasitaisys ir bus 
galima, bent apytikriai, nustatyti 
vykstančių į Australiją sportinin
kų skaičių. 

Antanas Laukai t is 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GVDYTOjAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 6C629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

O f s . te l . L t 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 - ° ; ar.tr 12-o. per.kt 10 -12; 1-6. 

Ofiso tel. — 582-0221 
0R. JANINA JAKŠEVICIUS 

JOKŠA 
Y A I K L LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave . , Chicago 
VVA 5-2670 arba 4 8 " - 4 4 4 l 

0R. K. A. JUČAS 
OPOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGU A 
Valandas pagal su-starima 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo hgcs 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Te). S85-28C2 

Valandos Dagai susitarimą: 
Penkt.. antr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju u \ namus 

Tel. RE-llance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

lietuvis gydytojas 
3925 Wast 591* Street 

Vai.: pirm . antr., ketv ir penkt. 
nuo 12-3 va!, popiet ir 4-6 vai. vak. 

T'eč ir šešt. uždaryta 

Ots. tel. 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 60652 

Pirm antr, ketv. ir penkt. 
pagai susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marųuette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

N a m u 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
O R r o P E D I N Ė S L I G O S -

C H 1 K L R C I I A 
6132 S. Kedzie, Chicago, I I I . 

T o l . 923-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin, I I I . t>0120 

T e l . 742-0255 
Valandas pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
D A N T Ų C V D Y T O I A 
8104 S. Roberts Road 

1 mvl-.a | vakarus nuo Har lem Ave. 
T e l . 563-0700 

Valandos pagal >usitarima 

Te l . of iso ir buto: O L v m p i c 2 - 4 ! 5 ° 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYtCIAS IR CHKURCAS 

1443 So. 50th A\e.. Cicero 
Kasdien 1 iki 8 -.ai vak 

i^skvrus trrč še* t 12 iki4 vai poput 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRIST AS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

..Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. - T e l . 737-5149 

V a i , pagal susitarimą L' /darvta t reC 

DR. IRENA KYRAS 
DANTi; GYDYTOJA 

ORCSTHODONTiCS - karūnėlės 
tilteliai, plokšteles ir bendroj' p'aktika 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dr Tumasomo ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Spėt v.;vr-. Chirurgi ja 
2454 VVest Tlst Street 

Te l . 434-1818 - Rez. 852-0889 
\ a l : pirm , antr . ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Sp< aiybė — Vidaus ir plaunu fcfOo 

7636 W. 71 m St.. Chicago. M. 
M L 436 01OO 

11800 Southw«*t Hlgtiway 
Palos H«,igMs. Ml M 4 « 3 

(312)361-0220 1312) 361-0222 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPFCIM.ISTĖ 
MEDKAI RUILDINC 

3200 VV. 81st Street 
Ofiso te l . RF 7 1 1 6 8 : 

Rerid. 385-481 1 
D r . "lumasonio ofisą r e r p T > p 

OR. S. LAL 
SPf C IAI.YBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 71st Street 
4 3 4 - 2 1 2 3 

Tirm 2-7 A r t 
ketv 9-12, Pt-nkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

V a i . antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p.p. 
Se^t pagal susitar.ma 

Of iso te l . 776-2880, rez. 448-5545 

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C. 
S;'n;alvbė Vidaus ligų gvdytoįas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Arrher Ave. 'prie Austtrv 

Valandos papai susitanma 
Tel . 5 8 5 - 7 7 5 5 

http://ar.tr


Pabaisos dingę — 

PERSEKIOJIMAI 
TEBESITĘSIA 

RYŠIŲ DIREKTORIAUS GULBĖS GIESMĖ 
Pat Buchanan, pasitraukdamas iš vyriausybės eilių, paliko patarimų pluoštą 

Dviejų dvidešimtojo amžiaus 
pasaulio pabaisų — Stalino ir 
Hitlerio — Europoje sukurta pa
dėtis, iššaukusi daugiau kaip 
šešiasdešimt milijonų žmonių 
gyvybių pareikalavusį pasauli
nį karą, o Pabaltijo kraštams ir 
iš dalies Vidurio Europai 
atnešusi komunizmo vergiją, 
šiurpiais atgarsiais dar ir šian
dien paliečia net ir nuo tų pa
baisų į Vakarus pasitraukusius 
pabaltiečius bei ukrainiečius, 
nors tų abiejų pabaisų jau seniai 
nebėra tarp gyvųjų. Nei mums 
to karo reikėjo, nei mes jo 
norėjome. Mes troškome tik ra
miai ir laisvai gyventi, nors ir 
cik labai kukliais ištekliais te
galėdami tą savo gyvenimą 
grįsti. Bet tie baisūs galiūnai 
mums ir tai pavydėjo. Pir
miausiai pradėjo mus žudyti ir 
kankinti iš rytų užgriuvę bolše
vikai. Atėmė t au ta i laisvę, 
sunaikino nepriklausomą vals
tybę, sodino mus į kalėjimus, 
žudė, t rėmė į Sibirą ir ten 
marino. Po metų pas mus, išviję 
bolševikus, atsigrūdo naciai, ne 
kiek negeresni už bolševikus, 
ir vėl mus ėmė žudyti. Pirmųjų 
pag r ind inės aukos buvo 
lietuvių, latvių ir estų tautybės 
šių trijų Pabaltijo valstybių 
piliečiai, nors nebuvo ramybėje 
nei tų valstybių kitatautės 
mažumos, o antrųjų sadistiškas 
brutalumas pirmiausiai buvo 
nukreiptas į žydų tautybės tų 
valstybių piliečius, bet ta ip pat 
nepamirštant nė pačių lietuvių, 
latvių ir estų tautybės žmonių. 

Ir toje maišatyje atsitiko taip, 
kaip visada atsitinka: ir bolše
vikai, ir naciai susirado sau tal
kininkų iš jų užimtų kraštų 
gyventojų. Buvo tokių, nors ir 
ne daug, kurie padėjo bolševi
kams kankinti Pabaltijo kraštų 
gyventojus, buvo ir tokių, gal 
mažiau, kurie padėjo naciams 
žudyti t ų pačių kraštų gyven
tojus. Sunku šiandien būtų 
pasakyti, kiek tokių talkininkų 
vieni ir kiti okupantai susi
laukė, tačiau jų buvo labai 
mažai, nuostabiai mažai. 

Nuo tų visų baisių dienų jau 
praėjo daugiau kaip keturiasde
šimt metų. Pabaltijo kraštus 
antrą kartą okupavę bolševikai 
ir kerštu putodami kelerius 
metus dar žiauriau kankinę bei 
žudę tų kraštų gyventojus, 
vėliau šiek tiek apsiraminę, tas 
tautas tebelaiko vergijoje, mili
jonais raudonarmiečių sau
godami savo neliečiamumą ir 
taip išvengdami atsakomybės 
prieš pasaulį už žiauriausius 
antrojo pasaulinio karo nusi
kaltimus. Iš to jų pragaro iš
trūkę ir taip sadistiško keršto 
išvengę negausūs Pabaltijo 
kraštų ir Ukrainos pabėgėliai, 
įsikūrę Vakarų pasaulyje, ypač 
čia Amerikoje j au tės i esą 
saugesni tęsti gyvenimą be 
kančių bei persekiojimų. 

Tačiau pasirodė, kad taip 
nėra. Persekiotojai beldžiasi į 
mūsų duris ir čia Vakaruose, 
net i r po 40 metų vienus 
prieš kitus sukiršino net ir 
pačius buvusius persekiojamuo
sius. Šios savaitės pradžioje 
vieną iš tokio persekiojimo pa
vyzdžių stebėjome televizijos 
ek rane . Pa sau l i u i buvo 
parodyta, kaip estų tautybės 
asmuo Kari Linnas buvo įso
dintas į lėktuvą ir išsiųstas į 
Sovietų Sąjungą, kad jam būtų 
įvykdyta mirties bausmė, kuria 
jis buvo už akių nuteistas prieš 
daugelį metų, — t ik vienas 
Dievas težino, už tikrą ar tik 
tariamą nusikaltimą. Tikras ar 
tariamas tas buvusio nepri
klausomos Estijos piliečio nusi
kaltimas, nežino nei jį Sovietų 
Sąjungai atidavusieji JAV 
va ld in inka i , nes jo kal tės 

patikimumą jau daugeliu atvejų 
buvo abejojama ir pačių ameri
kiečių valdžios sluoksniuose, 
įskaičiuojant ir teismus. 

Žinoma, mums visiems ši 
Kari Linno istorija ir pasibaisė
t inai tragiškas jo likimas. 
Šiurpą kelianti ši istorija dar 
baisesnė pasidaro dėl to, kad ji 
parodo, jog ir šiame laisviau-
siame pasaulio krašte Ameri
koje teisingumas buvo pamintas 
po kojų pačia plačiausia to žo
džio prasme. Šitaip, kaip buvo 
pasielgta su nelaimingu žmo
gum, juk galima pasielgti su 
kiekvienu nuo bolševikų siaubo 
pabėgusiu asmeniu, jeigu tik 
dėl kokių nors priežasčių kas 
nors taip pasielgti panorės. 
Kaltei „įrodyti" duomenų so
vietai parūpins pakankamai. 
Nors mes ir nežinom, tačiau 
sutikim, kad Kari Linnas yra 
kaltas visais tais kaltinimais, 
kurie tik jo kaltinamajame akte 
surašyti. Bet kodėl gi jis tada 
negali būti teisiamas čia Ameri
koje, tame krašte, kur jis dabar 
gyveno ir turėjo to krašto pilie
tybę? Nėra tokio įstatymo? Bet 
argi negalima jo išleisti? Juk 
argi ne patys žmonės tuos 
įstatymus leidžia? Juk nebuvo 
įstatymo nė toms visoms ta
riamų nacių byloms nei pradėti, 
nei vesti, tačiau toks įstatymas 
atsirado. Jį paruošė ir išleido ne 
kokie sovietai ar kiti mūsų kan
kintojai, bet pats Jungtinių 
Amerikos Valstijų kongresas. 
Ar tas Kongresas negali to įs
tatymo papildyti bent keletu 
trumpų pastraipų, nurodančių 
JAV teismams, kaip už tokius 
nusikaltimus bausti čia pat 
Amerikoje, kur apkaltintasis 
turi galimybes bent kaip reikia 
gintis? Juk ir Demjanukas nusi
kalto ne Izraelyje (jeigu jis iš 
viso nusikalto), tačiau Izraelis 
surado įstatymą, pagal kurį jis 
gali būti ten teisiamas. Jeigu 
jau žmogus nusikalto tokiu 
dideliu nusikaltimu, kaip kitų 
žmonių žudymu, tai ar būtinai 
su to nusikaltimo atsakomybe 
turi būti surišta kokia nors 
vietovė? Žmogaus nužudymas 
yra nusikaltimas ne tik tam 
tikroje vietovėje, bet visame 
civilizuotame pasaulyje, tai argi 
svarbu, kurioje vietovėje jis už 
ta nusikaltimą atsakys? Ne 
teisininkas esu, todėl ir į tokius 
klausimus atsakyti negaliu, bet 
man rodos, kad logika čia kur 
nors nesusiriša. Kari Linno 
išsiuntimas į Sovietų Sąjungą 
nėra tik jo vieno reikalas. Nėra 
nė vienos tautos reikalas, bet, 
bent man taip atrodo, yra viso 
civilizuoto pasaulio reikalas. 
Žino tas pasaulis, kokia ir kuo 
grindžiama yra Sovietų Są
jungos teisė ir kokie jos pa
grindai. Siųsti ten žmogų ir 
sakyti, kad bolševikų tei
singumas tegul nustato jo nusi
kaltimą, dar pridedant, kad jis 
ten turės „Fair trial", kaip mes 
girdėjome kalbant už jo išsiun
timą kovojusius komentatorius 
televizijoje, negali būti nieko 
mažiau, kaip tik to „Fair trial" 
ciniškas išniekinimas. Juk ir tie 
patys komentatoriai labai gerai 
žino, kad mirties sprendimas 
Linnui viešai buvo paskelbtas 
dar net prieš tam „Fair trial" 
prasidedant. Kas tada yra tie 
komentatoriai ir ko jie siekia? 

Tie klausimai kelia mums 
didelį susirūpinimą. Kol kas 
atsakymų įjuos neturim. Galim 
tik suprasti, kad Linno išsiun
timas yra tik pradžia. Skaudi 
pradžia ir dar skaudesnė gali 
būti šio vyksmo tolimesnė eiga, 
prieš 47 metus dviejų pasaulio 
pabaisų — Stalino ir Hitlerio — 
pradėtas Pabaltijo tautų kan
kinimo tęsinys, pasiekęs mus 
jau ir išeivijoje. Ar yra kokia 

Per beveik dvejus metus Pat 
Buchanan, žinomas konserva
tyvių pažiūrų žurnalistas, visuo
menininkas darbavosi Baltuo
siuose rūmuose. Jis yra plačiai 
žinomas visoje Amerikoje ir už 
jos ribų. Jo pažiūros į tarp
tautinę ir į vidaus politiką yra 
tokios įtikinančios, kad kai 
kurios šių pažiūrų politinės 
grupės Buchanan mėgino 
nuteikti kandidatuoti į JAV 
prezidentus 1988 m. Tačiau Pat 
Buchanan yra realistas: jis 
suvokė, kad jam šią aukščiausią 
JAV politinio gyvenimo pakopą 
kol kas neįmanoma pasiekti. 
Kaip toje patarlėje: gal net sun
kiau, negu drambliui pralįsti 
pro adatos skylutę. 

Keitimosi belaukiant 

Tikėtina, kad Pat Buchanan. 
būdamas arti vyriausybės žinių 
šaltinių, numatė, kad. iškilus 
Irangate nemalonumams, bus 
sunkiai pažeistas prezidento 
autoritetas. R. Reganas, besi
stengdamas šią žaizdą kuo 
greičiau užgydyti, mėgins pa
taikauti vadinamai „media" 
tarnybai — spaudai, TV ži
nioms, radijo tarnyboms bei kai
riesiems liberalams ir kitiems jo 
asmeniškiems politiniams prie
šams bei kritikams. 

Galima spėlioti, kad P. Bucha
nan iš anksto sužinojo, kad jo 
viršininkas kvies savo nauju 
štabo vadovu H. Baker į „poli
tiniams tiltams sulopyti". Kaip 
plačiai JAV yra žinoma, 
Hovvard Bakeris, buvęs senato 
vadas, yra liberalinių pažiūrų 
respublikonas, galįs įtikti media 
tarnyboms. Atrodytų, kad P. 
Buchanan nepanorėjo likti šio 
naujo v-ko betarpiškoje 
priklausomybėje. Kaip spauda 
skelbė, P. Buchanan pasirinko 
nepriklausomo žurnalisto 
karjerą. Šioje padėtyje jis ir 
toliau galės skleisti savo idėjas 
spaudoje ir kituose žinių 
tarnybų puslapiuose. Šių P. 
Buchanan pažiūrų santrauką 
paskutiniame kreipimesi į pre
zidentą atspausdino „News-
week" savaitraštis kovo 30 d. 
laidoje. Dėl jų nepaprasto įdo
mumo, jas spausdino šis liberalų 
vadovaujamas savaitraštis. 

Iranas ir Contra 

Kovo 26 d. spaudos kon
ferencijoje prezidentas pareiškė, 
kad , jis nepasirinktų tą patį 
kelią, kuriuo anksčiau žygia
vo" . Šiuo posakiu savęs 
apkaltinimu jis nusipirko šiek 

BR. AUŠROTAS 

tiek laiko iš savo priešų... 
Šakalai ir hienos kaleno dan
timis į dar tebestovintį nors jau 
gerokai pažeistą seną liūtą. Ir 
dabar atėjo pats laikas jam pasi
traukti iš tų pavojingų vietų. 
Taip pat nedera ir neverta nieko 
a ts ipraš inė t i : draugai to 
nereikalauja, o priešai to tikrai 
iš Jūsų neužsipelne, rašoma P. 
Buchanano raporte prezidentui. 

Nebūkite naivus ir netikėkite, 
kad kairieji leis Jums pasi
traukti ir ramiai tęsti darbą. Jie 
nekenčia jūsų už praėjusių 
sėkmingų metų laimėjimus. Jie 
vis dar galvoja, kad t i k 
Amerikos karieji politikai teturi 
teisę a ts tovaut i JAV 
visuomenei. 

Taip pat nenurims ir spaudos 
atstovai. Tik prisiminkite Ben 
Bradlee, „Washington Post" 
redaktor iaus pareiškimą: 
„žurnalistai neturėjo tiek daug 
džiaugsmo ( J u m s padar ius 
klaidą) nuo Watergate dienų". 
Bradlee turėjo galvoje JAV 
sostinę, kurioje valstybininko 
suniekinimas, išplėšimas jo iš 
gyvenimo šaknų yra tapusi 
miško kirtėjų profesija. 

Turėkite galvoje, kad da
bartinis kongresas neturi drąsos 
sunaikinti krašto prezidento: bi
jo atkirčio iš visuomenės! Todėl 
JAV liberalai ir siūlo Jums 
, ,garbingos kapituliacijos 
sąlygas". 

Jeigu jūs išduosite contras 
(Nikaraguos sukilėlius) ir iš-

mesite i popieriaus dėžę SDI 
(Strateginės gynybos iniciatyvą) 
ir ieškosite ginklų kontrolės, 
sutikdami su mokesčių pakėli
mu, tai tada be rimtų sukliu-
dymų galėsite išvykti į namus, 
į savo ūkį Santa Barbara ap
skrityje, Kalifornijoje. Šioje for
moje Jums yra siūlomas „gar
bingas" kyšis. Atsiminkite, kad 
net ir dalinis šio pasiūlymo 
priėmimas reikš jūsų pilną 
kapituliaciją, nugaros atsukimą 
Reagano revoliucijai. 

Jėgų santykis 

Žvelgiant į jūsiškę būklę iš 
tinkamo atstumo ji nėra jau 
tokia baisiai pavojinga, o 
jūsiškių priešų per daug 
įspūdinga. Žinokite, kad jums 
pritaria šio krašto liaudis, o 
ypač jos susipratęs jaunimas. 
Visokiu atveju jūsų rankose te
bėra jėga: jūs galite pasirinkti 
į vyriausybę tinkamus vyrus ir 
kviesti Rytų ir Vakarų „viršū
nių pasitarimus". Jūs galite 
išleisti vykdomuosius įsakymus 
ir vetuoti įstatymus. Jūs esate 
karinių pajėgų vyriausias vadas 
ir be kongreso pritarimo galite 
įvykdyti tokius žygius kaip Gre
nados išvadavimas iš komunis
tinių replių ar Libijos užpelnytą 
bombardavimą. 

Jūsų priešai a n t kalvos 
(supraskime kongresą) nėra 
imponuoją: jie negali vaidinti 
valstybės vyrus, nes vis dar 

tebėra Mondale ir Carterio 
šešėlyje. Jie siekia sunaikinti 
contras. Jie pasirengę perduoti 
centrinę Amerika Brežnevo 
doktrinai. Jie pasirengę priim
ti ginklų kontrolės sovietinius 
pasiūlymus Genevoje Švei
carijoje ir juos įrašyti į JAV 
įs ta tymus. . J ie nori kuo 
greičiausiai išmesti į atmatų 
s ta t inę Gramm-Rudmanno 
biudžeto subalansavimo įsta
tymą. Jie jums siūlo apsitverti 
nuo likusio pasaulio tarifu ir 
muitų siena. 

INF sutart is 

Kaip ir buvo galima laukti 
Gorbačiovo pasiuntiniai skubėjo 
pat ikr in t i nuo Reykjaviko 
puotos ant stalo dar likusius 
valgių likučius. Pastarieji kelia 
raudonosios armijos generalinio 
štabo karininkų nepaprastą 
apetitą. Ar ne keista ir jtartina: 
Kremlius sutinka tartis dėl 
raketinių ginklų sumažinimo. 
Net pasiryžęs atsisakyti nuo 
SS-20 (tai reiškia: Surface to 
surface — nuo žemės paviršiaus 
į žemės taikinius skrendančios 
raketos — aut.) raketų nu
kreiptų į NATO kraštus. Ir vien 
tik tam. kad JAV išvestų iš 
rikiuotės Europoje jau pozicijose 
turimas Pershing ir cruise tipo 
raketas. Tai būtų pats nepro-
tingiausias biznis, kurį jūs 
sutiktumėte atlikti su sovietais. 

Gerai įsidėmėkite, ka i 
išsivešime iš Europos Pershing 
tipo raketas, tai jų į tą konti
nentą daugiau niekad negrąžin

sime. Sovietai, niekam net nė 
neamtelėjus, sugrąžins į senas 
pozicijas pagerintas, tiksliau Į 
taikinius nukreiptas naujos kar
tos SS-20 gamybos raketas. 

Tačiau kas svarbiausia, kad. 
Amerikai išvežus iš Europos 
INF — vidutinio nuotolio rake
tas, sovietai turės trumpų at
stumų raketų pilną monopolį. 
Jų trumpų nuotolių raketos, pa
vadintos Frogs, Scudds ir SS-21, 
22. 23, yra išdėstytos visoje 
vidurio Europoje. Vakarų 
Vokietijai šios raketos yra lygiai 
tokios .strategines", kaip kad N. 
Chruščiovo bandomos mums į 
pašonę Kuboje a tgabent i 
raketos. 

Raporto autorius neužmiršta 
priminti savo prezidentui nei 
spaudos vaidmens, nei Pietų 
Afrikos problemos. Kiek
vienam, kas gali angliškai 
skaityti, verta tokį „spaudos 
perlą" sugromuliuoti ir tam 
autoriui padėkoti, kad jis gina 
skriaudžiamų pabaltiečių ir 
ukra in ieč ių re ikalus , nes 
viename paragrafe rašoma OSI 
reikalu. 

OSI reikalu 

Įsakykite Teisingumo minis
terijai, kad būtų sulaikytos OSI 
kal t inamųjų deportacijos į 
Sovietų bloko vals tybes. 
Pateikite kongresui įstatymus, 
kad tar iamiej i nacinia i 
nusikal tė l ia i būtų teisiami 
Amerikoje < kaip šis reikalas yra 
išspręstas Kanadoje). Žydų 
bendruomenė reikalauja, kad 
Auschwitzo stovyklų nusi
k a l t ė l i a m s nebūtų jokių 
apribojmų. Tačiau Rytų 
Europos bendruomenių atstovai 
reikalauja ir visiškai teisėtai, 
kad tariamieji karo nusikal
tėliai nebūtų persekiojami ir tei
siami Stalino įpėdinių, pasi
grobusių Pabaltijo respublikas 
už gautą velnio sutartį su 
Adolfu Hitleriu. 

Raporto paskutinėje pastrai
poje rašoma: Nė vienas politinis 
lyderis niekada nėra padaręs 
daugiau negu jūs. iškeldami 
viešumon apgaulingą libera
lizmą. Ir nė vienas nėra taip 
atkakliai kovojęs, kaip jūs prieš 
š ' ame mieste įsigalėjusią 
ortodoksiją, laikančią griežtuose 
pančiuose jo kvėpavimą. Du 
dešimtmečius jūs skelbėte naują 
evangeliją. Ir neapleiskite mūsų 
dabar. 

Jungtinis Pabaltiečių komitetas po savo posėdžio. Iš kairės: dr. Jonas Genys, Aristids Lambergs. vadove 
Mari-Ann Rikken, pirmininkas Juhan Simonson. Zina Arums. dr. Jonas Valaitis. Ojars Kalnins. Mar
tin Suuberg ir Milda Vaivadienė. 

Niekas taip negėdina, kaip 
atlaidus gerumas. Jame glūdi 
tie patys burtai, kaip ir sau
lėje, j kurią kreipiasi visų žie
dų taurės. 

Fr. W. Foerster 

„įrodymai" buvo pagrįsti kaip galimybė 
tik tų pačių sovietų pateiktais išvengti? 
ša l t i n i a i s , apie kur ių 

to persekiojimo 

Bronius Nainys 

ANT KALNO 
JURGIS J A N K U S 

Bet Arūnas. Tam švilpynės niekada negalėsiu 
atleisti. Motina sako, kad galiu pasiimti fleitą, 
gaidas ir jūros ramybėje dirbti, kiek širdis leidžia. 
Bet tas ir yra, kad širdis neleidžia. J am aplinkui 
slampinėjant, negalėčiau fleitos prie lūpų pakelti. 
Ypač po paskutinio susitikimo. Kai pamatė iš 
bandymo glaustytis nieko neišeis, įsispyTė į akis ir 
pasakė: „Tai ne?" „Be reikalo spėlioji, žinoma, kad 
ne", atverčiau nenuleisdama akių. Jis kelis akimirks
nius tylėjo, paskui pro šypsnį prašneko: „Kodėl? Aš 
gerai žinau, kad tau būtų nebe pirmiena. Manai, kad 
aš prastenis?" Ką man reikėjo į tokius žodžius 
pasakyti? Ką galėjau pasakyti? Bet pasakiau. 
Turbūt per tėvą paveldėtas kaimiškas sarkazmas iš 
pasąmonės iššoko. Net akim nemirktelėjus nume
čiau: „Jeigu neprastesnis, iškabink savo lange 
skelbimą, kad visas Bostonas matytų. Gal kas ir iš 
New Yorko susigundys", nes gerai žinojau, kad čia 
jis irgi ne apie mane vieną dairosi. Per daugelj pažin
ties metų nemačiau nė sykio paraudusio, bet ta sykį 
paraudo, net žengė žingsnį artyn. Maniau, kaci duos 
į veidą, o gal net mėgina išprievartauti, bet lyg kieno 
pastumtas apsisuko, prie durų dar atsigrįžo, mestelė
jo: „Gailėsies. Ir dar kaip. bet bus po laiko'" Ir išėjo. 

Išėjo taip greitai, kad nebesumečiau nieko 
bepasakyti. Juk motinai, kai ji ir gerumu, net ir 
beveik piktumu, norėjo įkalbėti, kad vykčiau kartu, 
negalėjau to pasakyti. Ir tėvui taip pat. Vienu išsi-
žiojimu galėjau jiem sugadinti ne tik visą vasarą, bet 

ir gal draugystę su labai senais bičiuliais. Man tik 
buvo įdomu, kaip profesorius Audrius jausis mano 
tėvų draugystėje. Kas žino, gal net labai jaukiai. 
Motina visada jį laikė pačiu džentelmeniškiausiu 
vyru, kokį tik kada gyvenime buvo sutikusi, nes jam 
ant liežuvio visada buvo gatavi gražiausi visokių 
pagyrimų žodžiai. Kai pritrūkdavo lietuviškų, nė 
nemirktelėjęs pasitelkdavo angliškus. Kartais net 
pagalvoju, ar motina (mano motina!) nebus tik jį 
įsimylėjusi. Pagalvoju, ir šiurpas nueina per nugarą. 
Ne, to ji tikrai negalėtų padaryti. Ji tik vis nepraran
da vilties, kad Audrius kada ateis į žentus, o aš. 
padėjusi savo švilpynę į šalį, tapsiu tik ponia 
profesoriene. Galima būtų juoktis, jeigu širdies 
nespaustų noras verkti. Ir tikrai nežinau, ką dary
čiau, jeigu šalia manęs nesėdėtų čia geras ir stiprus 
Juodis. Greičiausiai, kad lėkčiau į miestą ir užsi
daryčiau tėvų name. Uždarinėčiau langus, užrakin
čiau duris, susirangyčiau sofos kamputyje ir klausy
čiau, ar nesubraškės kas už durų, o nebepakeldama 
tylos gal pradėčiau klykti. Viduje taip susisuka 
aštrus kamuolys, kad ir čia vos galiu ištverti 
nerėkus. 

Jeigu būčiau važiavusi kartu, tėvai gal būtų 
išvažiavę smagesni. Bet nenuliūdę buvo ir taip. Pati 
į aerodromą nuvežiau. „Kad vyktum kartu, ir profe
soriui Audriui būtų smagiau. Ką jis dabar vienas 
tarp senių veiks. Ir tau būtų buvę smagiau", atsisvei
kindama į ausį šnibždėjo motina, o mane ėmė noras 
atvirai pasakyti, koks smagus buvo paskutinis 
mudviejų pasimatymas, bet tepasakiau, kad šį sykį 
ir be to būsiu laiminga, o jeigu rudeniop pasiseks 
įsisprausti į kokį gerą orkestrą, tai laimingesnė ir 
nebegalėsiu būti. 

Tėvas nieko nesakė, tik stipriai apkabino ir 
ilgokai pažiūrėjo į akis, lyg žinodamas, kad ir aš jau 
mokausi ne viską pasakyti. Svarbiausia nepasakyti 

ne laiku. 
Išleidusi tėvus, nuvažiavau tiesiai į kalną. 

Apačioje buvo visiškai ramu. o kalne dvelkė vėjelis. 
Dangus buvo nuostabiai mėlynas, tik pietų pakrašty 
dūlavo keli balti debesys. Pasijutau, lyg pati viena 
tebūčiau visame pasaulyje. Viskas pasiliko apačioj, 
tėvai nulėkė į tolumą ir kažin kada sugrįš. Už trijų 
savaičių, už mėnesio, gal pusantro. Tėvas pasiėmė 
du mėnesius atostogų, bet išvažiuodamas sakė, kad 
po visų trankymųsi norėtų dar bent porą savaičių 
pabūti čia kalne, paskaityti, pasiklausyti mano 
švilpynės. Net pagalvojau, a r tik ne vieni su Girvi-
nais plūduriuos ligi Floridos. Audrius juk nežino, 
kad pasilieku čia, tai vargu, ar norės su tokia aštria 
ašaka plūduriuoti kokią savaitę tarp dangaus ir 
vandens. O gal tyčia ateis? Gal net atsives kokią 
draugę? Tyčia. Kad turėtų su kuo akis pabadyti. Kad 
gailėčiau. Gailėtųsi nebent motina, o jos tai tikrai 
būtų gaila. 

Kvailos mintys bėgo viena po kitos, kad net 
juokas suėmė. Pakilau ir atsisėdau prie pianino. 
Namie buvo didelis Bechsteinas. Jau senas, bet 
tikrai geras. Tėvas nupirko motinai. Pirma dovana 
tuoj po vestuvių. Buvo kažin kur nugirdęs, kad 
Rubensteinas niekur be jo nevažiuoja. Dabar kalnui 
nupirko Steinvvay. Motina Lietuvoje lankė konser

vatoriją, bet nespėjus baigti, turėjo išbėgti. Vėliau 
nebebuvo kaip Vokietijoje akompanavo chorams ir 
solistams, o čia jau reikėjo auginti vaikus. Atsinešė 
tik svajonę, nebe sau — vaikams. Spaudė Arūną. Jis 
turėjo lengvus pirštus, bet fortepijono nepasirinko. 
Man irgi sekėsi, bet patraukė fleita. Skambindama 
fortepijoną vis girdėdavau flietą. Motina tepripažino 
tik du instrumentus — fortepijoną ir smuiką, visi kiti 
buvo tik orkestrui. Kas žino. gal ir būčiau pasilikusi 
prie fortepijono, su kuriuo irgi neturėjau jokio vargo, 
jeigu ne Perangerių Doris. 

(Bus daugiau) 

• 
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DŽIAUGSMO AŠAROM 
SULAISTYTAS 
JUBILIEJUS 

Vinco Šalčiūno 70 m. sukaktį atšventus 

BROMUS VAŠKA1TIS 

Philadelphijos lietuviams 
buvo gana maloni staigmena 
išgirdus, kad Vincas Salčiūnas. 
buvęs ilgametis mūsų kolonijos 
gyventojas, gilius pėdsakus 
palikęs kultūrinėje bei 
visuomeninėje srityse, mylimų 
vaikų kviečiamas, iš Floridos 
sugrįžta pas mus atšvęsti savo 
70 m. amžiaus sukaktį. Ba
landžio 4 pakilia nuotaika 
rinkomės i Lietuvių namus pa
sveikinti solenizantą ir su juo ir 
plačiai išsišakojusia jo šeima iš
gyventi džiaugsmo valandas. 

Kun. Jurgiui Degučiui, Sv. 
Andriejaus parapijos klebonui 
emeritui, sukalbėjus maldą ir 
pasisotinus skaniais lietuviš
kais valgiais, Vytautas Voler-
tas. buvęs ilgametis Salčiūnų 
kaimynas, gražų jubiliato ger
bėjų būrį pradėjo vedžioti 
takais, kuriais solenizantui teko 
žingsniuoti 70 m. 

Biografiniai bruožai 

Vincas gimė 1917 m. kovo 13 
pirmuoju mažažemių tėvų šei
moje, kurią nuolatos lydėjo 
įvairūs nepritekliai. Baigęs Vir
balio pradžios mokyklą, labai 
troško toliau mokytis, bet tėvas 
neleido. Tik po suvirs dvejų 
metų. motinos prašomas, sutiko. 
Vincas, skubiai per vasarą pasi
ruošęs, išlaikė egzaminus ir 
įstojo į Kybartų komercinės 
gimnazijos antrą klasę. Pirmą 
pusmetį tėvas sunkiai sukrapš
tė mokslapinigius, bet abejojo ar 
galėsiąs toliau tai padaryti. 
Nusišypsojo laimė. Vincui kla
sėje tapus pirmuoju mokiniu, 
buvo atleistas nuo mokesčio. 
Taip laimingai yrėsi iki septin
tos klasės. Iškilus naujoms 
medžiaginėms bėdoms, su 
dideliu liūdesiu mokslą turėjo 
nutraukti ir įstojo į kariuomenę, 
tikėdamas vėliau gimnaziją 
baigti eksternu ir studijuoti 
radijo inžineriją. Kariuomenėje 
įsigijęs puskarininkio laipsnį 
dirbo muitinėse, gimnazijose ir 
kitose įstaigose, tačiau visur 
gimnazijos baigimui sąlygos 
nebuvo palankios. Sutikęs 
gražiabalsę Onutę Kryževičiūtę. 
1942 m. ją vedė ir susilaukė 
dukros Ramutės. 

1944 m. rudenį Vincas su 
žmona, vienerių metų Ramute 
ir uošve pasitraukė { Vakarus ir 
apsigyveno Leipzige. Nuo 1945 
m. rudens vadovavo Weilhem-
Teck lietuvių stovyklai, o nuo 
1947 m. buvo didžiulės Schvvae-
bisch Gmuend lietuvių stovyk
los vadovas, vėliau joje 
anglų-vokiečių kalbų vertėjas. 
Prieš išemigruojant, kurį laiką 
dirbo IRO įstaigoj. Dar būnant 
Leipzige. gimė antroji dukrelė 
Nijolė. 

Gyvenimas Philadelphijoj 

1949 m. vasarą Salčiūnų 
šeima atvyko į Philadelphiją. 
Vincui ..karjerą" teko pradėti 
darbininku privačioj par
duotuvėj. Turėdamas didelį 
patraukimą radijo mechanikai, 
lankė įvairius tos rūšies kursus 
ir pasidarė geru specialistu. To 
dėka jau lengviau kitose darbo
vietėse galėjo pelnyti duoną sau 
ir šeimai. Salčiūnams atsirado 
trečioji dukrelė Aldutė, o ją 
pasekė Algis. Geroji mama 
ilgoką laiką buvo pririšta prie 
namų. Nepaprastos energijos ir 
neeilinių gabumu tėvas ir 
toliau dirbdamas lankė įvairiu 
techniškų mokslų kursus, kol 
pagaliau pateko į didžiulę Gene
ral Elektric įmone. Ten bebū
damas, išlaiko gerai apmokamu 
supervaizerium ir projektuoto
ju. Norėdamas kompanijoj užsi
tikrinti ateitį, vakarais stu
dijavo Rider kolegijoj ir 1975 m. 
vasarą įsigijo diplomą. Minėtoj 
kompanijoj dirbo iki išėjimo į 
pensiją 1980 m. 

Solenizantas aktyviai reiškėsi 
ir lietuviškame gyvenime Phi
ladelphijos ir Pietų New Jersey 
LB apylinkėse. Balfo sk. val
dybose, veik tris dešimtis m. 
dainavo Philadelphijos choruose 
ir buvo to sambūrio valdybos 
ilgametis pirmininkas. Eile 
metų buvo l i tuan i s t inės 
mokyklos tėvų komiteto pirmi
ninku. Daugiausia sielos ir dar
bo įdėjo perorganizuojant 
lietuvių pašalpinį klubą, dabar 
vadinamus Lietuvių namus, į 
akcinę bendrovę. Suredagavo jai 
įstatus ir iabai daug prisidėjo 
pastatą restauruojant talkos 

Bronius Nainys, „Pasaulio lietin 
A. Rastauskaite . 

redaktorius, su Argentinos lietuvaite 

būdu. Tie darbai, vadovaujant 
Šalčiūnui. vakarais ir savait
galiais tęsėsi kelerius metus. 

įdomu ir tai, kad Vincas su 
žmona Onute, nors ir labai daug 
aukodamiesi kitiems, sugebėjo 
visus vaikus išleisti į aukštuo
sius mokslus. Visi jie jau sukūrė 
šeimas ir senelių džiaugsmui 
augina aštuonis vaikaičius. 

Vaikams išskridus iš gimtojo 
lizdo. Vincas ir Onutė atsidūrė 
tokioje pat padėtyje, kaip jie 
buvo prieš 45 m. — ką tik susi
tuokę . 1982 m. pastoviam 
gyvenimui jie išsikėlė į Floridą. 
Vincas tuojau įsijungė į LB 
Palm Beach apylinkę, kurios 
valdyboje jau treti metai yra 
narys specialiems reikalams. 
Redaguoja Floridos rytinio pa
kraščio lietuvių biuletenį, išei
nantį kas mėnesį. Neseniai abu 
su žmona įsijungė į Vero Beach 
esančią Lithuanian Heritage 
Society ir planuoja palaikyti bei 
plėsti jų lietuvišką akiratį. 

Vincui redaktoriaus darbas 
nėra svetimas. Jau 1946 m. 
Vokietijoj suredagavo iliustruo
tą 88 puslapių leidinį „Lietuva, 
šalis mano brangioji". 1968 m., 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo 50 m. sukakties mi
nėjimo komi te to pavestas . 

parašė stambų, dokumentuotą 
rašinį ,.Tragedy of Lithuania". 
Kiti jo redaguoti leidiniai yra 
Sv. Andriejaus parapijos 
auks in i s jubil iejus (1974). 
Lietuvių namų bendrovės 
sukaktuvinis leidinys (1982). 
Dainos chorams (1974). Žodžiai 
nuo Nemuno (1985). „Drauge" 
atkarpose buvo spausdinami jo 
stambūs rašiniai: „Lietuvoj ap
silankius" (1985). „Kraštas, 
kur iame gyvenam" (1985). 
„Ten, kur laisvė gimė'' (1986). 
Vinco skaidrių montažas „Po 
tėviškės dangumi" rodytas 
įvairiose vietose jau 11 kartų. 
Davė 16 transliacijų po 2 vai. ir 
vieną pusvalandį lietuviškos 
muzikos amerikiečiams. Pernai 
pradėjo studijuoti tapybą (abu 
su žmona) ir aliejumi tapo ciklą 
„Istorinės Lietuvos šventovės" 
(keturi paveikslai jau pabaigti). 
Su savo fotografijos darbais 
dalyvauja amerikiečių ir 
lietuvių parodose. 

Kalbėtojas solenizantui lin
kėjo ir ateityje likti tokiu pozity
viu, tokiu kūrybingu, kokiu yra 
buvęs iki šiol. 

Sveikinimai 

Pokylio programos pravedėja 
duktė Ramutė perskaitė jubilie
jaus proga Vincui atsiųstus tris 

labai gražius laiškus: Felicijos 
Česonienės iš Baltimorės, Ma
rijos ir Balio Raugų, vasa-
rojančių Floridoj, ir brolio Jero
nimo iš Lietuvos. Žodžiu visos 
šeimos vardu sveikino Ramutė, 
labai taikliai, tiesiog klasiškai, 
apibūdindama jubiliatą. Ji dre
bančiu balsu, ašaroms žvilgant 
akyse, tarė: „Tėte, kas esi 
buvęs, kas dabar esi, kas tu 
toks? Esi sūnus Veronikos ir 
Vinco ir tėvynės Lietuvos. Bro
lis Antano ir Jeronimo. Vyras 
Onutės. Esi tėvas Ramutei, 
Nijolei, Aldonai ir Algiui, uoš
vis Kostui. Mike, Tom ir Vidai, 
esi tėvukas Daivai, Nidai, An-
dy, Dariui, Brigitai. Stevie, Dia
nai, Stefanijai. Esi buvęs trem
tinys. Tapai Amerikos piliečiu, 
vis likdamas Lietuvos patriotu. 
Esi buvęs televizijų me
chanikas, aktorius, choristas, 
įvairių organizacijų pirmi
ninkas, Lietuvių namų gera
daris ir daug metų General 
Electric kompanijos erdvės 
projektų darbininkas . Gal 
Amerika pasiekė mėnulį tavo 
dėka? Kas žino? Dabar esi pen
sininkas, rezidentas Floridos, 
apelsinų, kaktusų augintojas. 
Fotografas, menininkas, rašy
tojas, patyręs keliautojas. Ir 
Dievas žino, ką dar randi veikti! 

Nesi buvęs smuikininkas, 
astronautas, senatorius. Bet. 
tėte, dar nepervėlai. Turi laiko 
tapti kuo tik norėtum. Aišku, 
kad nesi senas, nes tavo vaikai 
dar tokie jauni! 

Kadangi tavo buvimas palie
tė, paveikė ypatingai daug 
asmenų, kuriuos nuoširdžiai 
mylėjai ir kuriems nesava
naudiškai pasišventei, esame 
susirinkę tave pagerbti ir kar
tu su tavimi pasidžiaugti. 
Vaikų, anūkų vardu linkiu tau, 
tėte, tėvuk, dar laiko ir progų 
toliau augti, judėti ir mylėti". 

Gražūs Ramutės žodžiai, šiek 
tiek padabinti humoru, jaudino 
visus, o ypač tą, kuriam jie buvo 
skirti. 

Vincas, būdamas kiek linkęs 
ir į filosofiją, ilgokame padėkos 
žodyje žmogaus gyvenimą paly
gino su lipimu į kalną. Anot jo, 
„kai pasieki 70 m. slenkstį, ne 
laikas kopti aukštyn. Belieka 
mįslė, kas slypi už kalno viršū
nės? Kaip toli pakalnėn keliau
si, kol pasieksi žadėtąjį Ramy
bės slėnį? Ar nerasi dažnai pasi
taikantį statų skardį ir savo 
kelione staiga užbaigsi. Gal nė 
sudie artimiesiems nepasakęs". 

Gausiomis Dievo malonėmis 
apdovanotam solenizantui šių 
eilučių rašytojas linki dar il
giems metams pamiršti svajas 
apie Ramybės slėn} ir turi
miems talentams ir toliau leisti 
skleistis pilnu grožiu. 

CLASSIFIED GUIDE 

DAIVOS MONGIRDAITĖS KONCERTAS 
Sol. Daivos Mongirdaitės 

koncertas įvyko kovo 1 d. Nor-
wood aukšt. mokyklos audito
rijoje. J is yra vienas iš kultū
rinių parengimų, kuriais 
švenftamas lietuvių parapijos 
75 metų jubiliejus. Energin
gas kun. Vincas Valkavičius, 
Norwood parapijos klebonas, 
mini savo parapijos jubiliejų. 
J is ruošia eilę kultūrinių rengi
nių. 

D a i v a pa s i žymi savo 
programų įvairumu ir grožiu. 
Ir Šiemet jos programon įėjo 
barokinės epochos kompozi
toriai, kaip Giovanni Paišelio, 
Alessandro Scarlatti. įvedęs 
anų laikų „modernų" operinį 
rečitatyvą ir aria de capa., 
Giovanni Pergolesi sukūręs 
formą komiškai operai. Atlikti 
barokinę muziką nėra lengva, 
paprasta melodija, kuri remia
si muzikine forma, reikalauja 
švarios balso intonacijos, gero 
ritmo ir emocijų suvaldymo, 
ką Daiva pukiai atliko. W. A. 
Mozartas praskambėjo šiltai, 
giliai, išreikšdamas subjekty
vų jausmą po elegantiška 
melodija. Daiva turi įgimtą ar 
įgytą muzikinį subtilumą, kur 
prieidama prie savotiškos 
Mozarto melodijos lengvai ir 
giliai padaro Mozarto muziką 

malonia klausytojui. 
Franz Schubert. roman

tikas, parašęs 600 dainų, 
kurios žavėjo ir žavi pasaulį. 
Daivos lygus ir malonus 
balsas davė išraišką kiekvie
nai dainuotai dainai ir ypač 
greitas ritmas buvo išgautas 
didingai ir žaviai. Giacomo 
Puccini arija iš operos „Turan-
dot" užbaigė pirmąją koncer
to dalį. 

Po pertraukos išgirdome 
senas, viduramžius siekian
čias populiarias škotų, valų, 
airių ir anglų dainas, kurias 
teko išgirsti pirmą kartą 
Daivai jas dainuojant. Įspū
džiui sustiprinti ir dainavimui 
pagražinti prisidėjo dviejų 
smuikų grojimas. Tais smui
kais grojo Sv. Jurgio parapi
jos klebonas V. Valkavičius ir 
San Salvadoro orkestro 
koncertmeisteris Martinez. 
kuris dabar Bostone tur i 
Fulbright stipendiją. Salia 
dainų sąskambio grožio 
da inas pagilino muzikos 
paprasta harmonija, ypač 
smuikų tonų g r a k š t u m a s 
susiliejo su Daivos balsu. 
S v e t i m t a u č i ų l i a u d i e s 
dainoms priešingybė buvo 
lietuviškos dainos ~ Klovos ir 
St. Šimkaus, kurios kai 

kuriuos klausytojus labiausiai 
patraukė. 

Marenkos arija iš operos 
„Parduotoji nuotaka" B. Sme-
tanos, lietuviškam vertime, 
kurį atliko Stasys Santvaras, 
koncer to p r o g r a m a turėjo 
baigtis. Plojimams nenusto
jant , solistė dar padainavo 
populiarią „O mio Bambino 
Caro" ir tuo koncertas buvo 
baigtas. 

Salės akustika buvo gera. 
Daiva Mongirdaitė buvo graži, 
kaip visuomet, apsirengusi 
juoda suknele, jos laikysena 
kukli ir maloni. Klausytojai 
buvo patenkinti. Tarp savęs 
šnekučiuodami, jie džiaugėsi 
gražiu koncertu. Programa 
susidėjo iš 16 dainų ir keturių 
operinių arijų. J i buvo neleng
va atlikti, reikalaujanti gero 
t echn in io bei muzikinio 
pasiruošimo. Linkėtina Daivai 
ir toliau skinti koncertinius 
laurus, ypač jai linkėtina 
pasisekimo Chicagoje, kur ji 
dainuos Marenkos vaidmenį 
Smetanos operos „Parduotoji 
nuotaka' . pastatyme. Solistei 
akompanavo I»r ra ine di Gre-
gorio. gera akompaniatore ir 
pedagogė 

Elena Vasyliūnienč 

KRIKŠČIONYBĖ LIETUVOJE istorinis veikalas, red. prof. 
dr. Vytauto Vardžio, apie 670 p., iliustruotas, kietais virše
liais, netrukus išeina iš spaudos 

Veikalas didžiulės apimties — nuo priešmindauginių ligi šių 
laikų. Yra studijos prof. 2. Ivinskio, prof. P. Rabikausko, red. 
prof. V Vardžio, Pr. Garšvos, dr. K. Girniaus, dr. S. Girniaus. 
A. Hermano. R. Krasausko, dr. R. Mažeikaitės, dr. G. 
Slavėnienės. 

Kaina dabar užsisakantiems 20 dol. (USA). Išėjus iš spaudos 
— 25 dol. ir persiuntimo išlaidos. Užsakymus siųsti: 
Krikščionybė Lietuvoje, Br. Polikaitis, 7218 S. Fair-
field, Chicago, IL 60629. 

Thaddeus Navickas 
35 Compositions for Piano 

Šis klasikinės muzikos albumas taikomas katalikiškam jau
nimui, bet bus įdomus visiems muzikams. Kaina $40. bet 
moksleiviams $20 su persiuntimu Idaho valstijoj neparduo
dama Siųskite „money orderius" šiuo adresu. 

Ted Navickas 
314 Roosevelt Ave., 

Coeur D'Alene, Idaho 83814 

Vardas. Pavardė 

Adresas 

MISCELLANEOUS 

A~V I L I M A Š 
M O VI N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
—- . . — 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit uz 
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. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektr*. Palikite pavardę ir telefoną — 
.ietuviškai. 
SERAPINAS - Tel. 636-2960 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apši ldymo 

sistemų pataisymai 
Vytautas T a r a s 

HELP VVANTED 

Federal, State and Civil Service 
jobs now available m your area. For 
info. call (805) 644-9533, Dept 898. 

Ieškoma moteris prižiūrėti ir 
kartu gyventi senesnio amžiaus 
porą Lengva namų ruoša ir maisto 
pagaminimas. Skambinti po5 vai. p.p. 

767-4108 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 

Šiomis dienomis „Draugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos." 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu, 
šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, 
4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

Dienraščio ,,Draugo" adminis
tracijoje galima pasirinkti įvairių 
liaudies meno darbų: medžio, ke
ramikos ir drobės. 

Užsakymus siųst i : 

DRAUGAS, 4 5 4 5 W . 6 3 r d St . , 
Chicago, I L 60629 

R E A L ESTATE 

' H "*»•£ KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sažminqai patarnaus 

INCOME TAX SERVICE 
J. BACEVIČIUS 

BELL-BAC£ REALTORS 
6529 S. KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

DAR LAIKAS GERAI NUPIRKTI 
gražų 4 nuomų mūnnj namą arti Marquette 
Parko bažnyčios. Pigus. Apie 10.000 (mo
kėti Lengva 7V23/o paskola. Skambinkite 
737-7200 — praneškite automatiškai savo 
telefoną VALDIS Real Estatui. 

Jeigu Jums reikalinga prižiūrėti mažus 
vaikus arba senesnio amžiaus asmenis, 
daryti namų apyvoką, supirkti maistą ir visą 
kitą, mes pasiryžę padėti — surasime 
tinkamą asmenj bent kokiam darbui pagal 
jūsų pageidavimą. Skambinti: 278-8209 
angliškai 

Medžių šakas genėjame. 
Medžius nupjauname ir nuvežame 

^ ^ 16 metų patyrimas 
_ j f l B k , Skambinkite 

^ ^ T Justinui 927-5782 

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir 
V. BRIZGYS 

6606 So. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629. Tel. 778-8000 
Darbo valandos: 

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

Ontujfc 21 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTE SCERBAITE MAYER 

284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerfoaitei Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

No- 808 — 71 ir St. Louis: 3 mieg. 35 
m. mūrinis namas: mod, medžio virtuvės 
kabinetai: ištisas skiepas: 2 auto, garažas. 
Arti 71 ir Pulaski apsipirkimo centro. Geras 
pirkinys už šią žemą kainą — skambinkite 
dabar1 

No. 810 — 66 ir St. Louis 3 dideli 
miegam.: moderni virtuvė ir prausykla, išti
sas skiepas, namo alum. papuoėimas 
nereikalingas priežiūros; dvigubas sklypas 
su baseinu: 2 auto. garažas, beveik nau
jas šildymo pečius ir stogas: žemi taksai, 
daug priedų; 1 blokas iki mokyklos ir parko. 
Labai geras pirkinys šeimai su vaikais — 
skambinkite dabar 

No. 814 — St. N ieks parapijoje: 
nepaprastas 2 mieg. mūrinis namas Didelė 
virtuve, gražiai užbaigtas skiepas su baru 
turinčiu vandens sistemą: 1 Vį auto. gara
žas; didelis kiemas; 2 m. šildymo pečius; 
59 ir St Louis apylinkėje. Perimkite žemus 
mėnesinius išsimokėjimus. Paskubėkite — 
skambinkite dabar 

No. 830 — 76 ir Pulaski — $72,900. 
3 mieg 22 m senumo. 1V2 prausyklos, 
gražiai užbaigtas skiepas. 40 pėdų sklypas. 
21/2 auto. su šoniniu (važiavimu garažas, 
naujas stogas ir šildymo pečius Nepapras
tai švarus, arti susisiekimo ir apsipirkimo 
Nerasite geresnio — skubėkite skambinti 
dabar 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar 

OBRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

2 NAMAI ŠALIA VIENS KITO 

1-mas geriausias pirkiny*. 3 mieg . kieto 
medžio grindys. 2 židiniai. 2Vj prausyklos, 
ištisas skiepas su baru. 32'/2 pėdų sklypas 

2-tras geriausias pirkinys: 3 butų pajamų 
nuosavybe arba giminingai šeimai; 38V? 
pėdų sklypas Apžiūrėjimui skambinkite 

767-7729 

Pulkus 3 mieg. Spllt Level namas ant "< 
akro žemės su 32 medžiais: skliautuotos 
saliono ir virtuvės lubos; stogas su langu, 
virš žemės baseinas — Lemonto Pleasan-
dale apylinkėje Kama $128.500. 

Gražus 2 butų namas ramioje Lemonto 
rezidencmėj apylinkėj. Nereikalingas išori
nio remonto Didelis medžiuotas sklypas. 
Gerame stovyje — gera proga mvesto-
riams Kaina $71,500. 

T.jr ie t l 
Olni<k & Co. Reakors 
1180 State St.. I.emont, I t 
£57-7100 _.. 

I 



Spaudos a . .ovų pasitarimas teatro reikalais prieš ,.Vaidilutes" teatro 
pastatymą. Iš kairės: J. Zygas. A. Juodvalkis ir D. Lapinskas. 

MOSU KOLONIJOSE 
Paterson, N.J. 

VYČIAI VĖL GRAŽIAI 
PASIRODĖ 

Kol Lietuvos vyčiai nebuvo 
a tga iv in t i . Šv. Kaz imie ro 
parapijoje kovo ir balandžio 
mėnesiais jau nebūdavo jokių 
renginių. Vyčiams atgijus, j au 
kelerius metus buvo rengiamos 
gana turtingos Kaziuko mugės. 
Kadangi kovo mėn pradžia, 
kada tos mugės papras t a i 
rengiamos, yra laba i a r t i 
Nepr ik lausomybės šven tė s 
minėjimo, tai šiemet buvo ap
sispręsta ta intencija balandžio 
5 d. surengti Kaziuko mugės 
stiliaus Pavasario šventę — 
Spring Festival. 

Šios šventės programa buvo iš 
trijų dalių: parodos, pramoginės 
dalies ir vaišiu. Po 9 vai. ir 
10:30 Mišių buvo duodami 
užkandžiai ir atsilankę tuo 
metu į parapijos salę dar galėjo 
apžiūrėti parodą ir nusipirkti 
dailės dirbinių ir lietuviškų ir 
angliškų knygų. Pramoginė 
dalis buvo vienkartinė — tik po 
antrųjų Mišių ir pietų. 

Parodoje buvo išstatyta L.V. 
pirmininkės Janinos Meižienės 
lėlių ir juostų kolekcija ir Mary
tės Rūgytės velykinių margučių 
rinkinys. Šioje parodoje taip pat 
dalyvavo ne tik šioje apylinkėje, 
bet ir plačiau žinomi Elikas ir 
Genė Popeliai su savo didžiule 
kolekcija dailės darbų: gintare, 
audinių, odos ir medžio dirbinių. 
Kas norėjo galėjo tų dalykų ir 
nusipirkti. Veikė taip pat gana 
turtingas knygų stalas. Jan ina 
Meižienė jų pargabena tokiom 
progom iš Brooklyno, iš 
pranciškonų knygyno. 

Didelė atrakcija buvo žymiai 
praturtėjusi Stasio Adomaičio 
sukurta ir kasmet papildoma 
vadinama „Lietuviška sodyba". 
Jis, atvykęs i šį kraštą, gana 
ilgą laiką dirbo medžio dailaus 
apdirbimo nedidelėje imonėje ir 
gerai išmoko tokių darbų. Išėjęs 
į pensiją, jis nesėdi sudėjęs 
rankų, bet dirba toliau savo 
malonumui ir t ok ioms ir 
panašioms parodėlėms. Kartais 
priima ir privačius užsakymus, 
jei kas nori ką sau pasidirb
dinti namams papuošt i . Iš 
tikrųjų ši jo sodyba jau peržengė 
sodybos ribas, nes čia jau yra ir 
bažnyčia ir vėjinis malūnas. 
Pačioje sodyboje yra gražus 
gyvenamas namas, daržinė. 
klėtis,du tvartai, šulinys su svir
tim, gražus kryžius. Dalis 
sodybos ap tve r t a . Viskas 
sutelpa ant didelio valgyklos 
stalo. Visi tie dalykai buvo 
gražiai išdėstyti an t tikrų 
žaliuojančių velėnų. Tarp 
pastatų išvedžioti kel ias ir 
takeliai, išbarstyti smėliu ir 
kraštuose papuošt i bal ta is 
akmenėliais. Darželyje prisodin
ta gėlių, pastatyta suolų. Keliu 
nuo malūno važiuoja ūkininkas 
su trimis maišais miltų. Gražus 
kaimo vežimas, o dar gražesni 
baltom uodegom ir ilgais 
karčiais jo arkliai. Šią sodybą 

jau buvo pasiskolinę Pennsylva-
nijos vyčiai. Gali pasiskolinu ir 
kiti . 

Pramoginę dalį pravedė 
Janina Meižienė su vyru. Jie 
parodė gražių Lietuvos vaizdų: 
bažnyčių, pilių, Vilniaus se
namiestį ir daug gamtos vaizdų 
iš visos Lietuvos — iš viso apie 
250 skaidrių. Tai nemažas 
kiekis, bet niekam neprailgo, 
nes vaizdai buvo trumpai pa
aiškinti ir palydėti dainom ir 
muzika. J an ina aiškino ir 
tvarkė muziką, o jos vyras 
Almantas tvarkė aparatūrą ir 
skaidres. 

Antrą pramoginę dalį atliko 
New Jersey „Liepsna". Buvo 
atvykę 14 šokėjų, kurie pašoko 
5 šokiub ,'uodajį Jonkelį, 
vakarušk šustą, gyvatarą ir 
lenciūgėlį. I enka pasakyti, kad 
šiame ansamblyje dalyvauja 5 
šokėjai iš Šv. Kazimiero parapi
jos: 3 Meižiai — Denis, Rai
mondas ir Ilona ir 2 Šauliai — 
Vincas ir Tomas. Visi gėrėjosi 
šokiais ir šokėjais, gražiai 
susišokusiais, bet jie ypač patiko 
senesnes kartos čia gimusiems 
l i e tuv iams , ku r i e tokias 
pramogas rečiau mato. 

Aišku, šitokio masto 
parengimai galimi tik su gera 
talka, kurios, ačiū Dievui, mūsų 
parapijoje dar netrūksta. Salę 
tvarkė Klemensas Praleika, 
Gediminas Klimas, Algis Eit-
manas, Povilas Trucilauskas (jis 
dirbo ir prie baro), Antanas 
Rubonis, Adomaičiai ir Meižiai. 
Virtuvėje dirbo ir šeimininkavo 
Irena Eitmanienė (vyriausia šei
mininkė), Antanina Adomai
tiene. Eiizabeth Checklick, 
Elena Trucilauskienė. Marija 
Kemėžienė ir Jane Meižienė. 
Knygas tvarkė ir jas parda

vinėjo Algis Eitmanas, lėles ir 
juostas bei margučius — Ilona 
Meižytė, laimėjimus pravedė 
Angelė Stankaitienė. Lietu
višką sodybą, be abejo, pastatė, 
geriau sakant, perstatė parapi 
jos salėje jos architektas ir sta
tytojas Stasys Adomaitis. 

Šioje šventėje teko susipažinti 
su vyskupijos atstovu Charles 
Bartek, kuriam kažkas iš „The 
Beacon" (diecezijos savaitraštis) 
patarė šią šventę aplankyti. Jis 
kilęs iš slaviškos šeimos (tėvas 
slovakas, motina lenkė). Jis 
viskuo labai domėjosi, patiko 
jam valgiai ir prašė lietuviškų 
receptų. Nuvedžiau jį prie 
knygų stalo ir parodžiau Lietu
višką virėją anglų kalba. Jis 
labai apsidžiaugė, ją nusipirko 
ir sakė, padovanosiąs savo 
motinai. 

Kaip minėjau, visi parapiečiai 
mielai talkina, kai yra reikalas, 
bet šia proga norėčiau ypatingai 
paminėti vieną šeimą ir ne tik 
už šią talką, bet iš viso už jų 
aktyvų dalyvavimą parapijos 
gyvenime ir rėmimą visų 
lietuviškų reikalų. Iš tikrųjų tai 
čia jau ne tik šeima, bet trys 
generacijos, kurias kiekvieną 
sekmadienį matome ir bažny
čioje lietuviškose pamaldose ir 
visuose parengimuose ir ne tik 
žiūrovų pusėje, bet visus 
dirbančius. Čia jau jie visi buvo 
anksčiau vardais paminėti, tai 
čia t ik susumuosius. Tos trys 
generacijos yra : seneliai — 
Antanina ir Stasys Adomaičiai, 
jų vaikai — jauni tėvai — Janina 
ir Almantas Meižiai — ir šių 
vaikai. Adomaičių vaikaičiai — 
Denis. Raimondas ir Ilona. Tarp 
kitko, Denis ir Raimondas (De
nis jau kolegijos studentas), 
pripratę iš mažens, dar ir dabar 
sekmadieniais patarnauja mi
šioms. Jei mūsų parapijose visi 
lietuviai taip būtų susipratę ir 
tokie uolūs visuose mūsų 
reikaluose, būtų ir bažnyčios ir 
pramogų salės dar pilnos. Jei šie 
gali, galėtų ir kiti. Deja! 

A. Masionis 

EŽERŲ STUDIJA 

JAV tyrinėtojai pradeda 
tyrimus Didžiųjų ežerų dumblo 
taršos, ypač prie Waukegano ir 
Indiana Harbor. Svarstoma, ar 
reikėtų dumblą iškasti, ar 
uždaryti specialiuose cemento 
gaubtuvuose ežero dugne. 

NAUJAS MENO MUZIEJUS 

Chicagoje balandžio 21 d. ati
darytas naujas Amerikos meno 
muziejus — Terra Museum of 
American Art, 664-666 N. 
Michigan Ave. At idaryme 
dalyvavo gubernatorius, meras 
ir eilė kitų aukštų svečių. 

ALRKF Jaunimo Stovyklos DAINAVOS 
1987-tų metų Vasaros Stovyklavimo Kalendorius 

Laikotarpis Organizacija 

6/7 — 6 /14 Lietuvių Jaunimo Sąjunga 

6/18 — 6/21 Akademinis Skautų Sąjūdis 

6/21 — 7/5 Lietuviškai Nekalbantiems 
Stovykla 

7/5 — 7 /19 Jaunučių Ateitininkų Sąjunga 

7/19 — 8/2 Moksleivių Ateitininkų Sąjunga 

Organizuoja: 

Tadas Klimas 
(212) 553-2700 
Kęstutis Ječius 
(312) 832-2809 

Jadvyga Damušienė 
(312) 460-8001 
Laima Braune 
(312) 968-3010 
Linas Vyšnionis 
(216) 944-5118 

8/2 

8/2 — 8/9 

8/9 — 8/16 

8/16 — 8/23 

8/23 — 8/30 

8/30 — 9/3 
9/3 — 9/7 

ALRKF Jaunimo Stovyklos DAINAVOS Metinė 
Šventė ir Rėmėjų Suvažiavimas 

Sendraugių Ateitininkų Sąjunga 

Lietuvių Fronto bičiuliai 

Mokytojų ir Jaunimo studijų 
savaitė ir 

Detroito Skautų sąjungos 
Skyrius 

Lietuvių Tautinių šokių 
instituto kursai 
Neišnuomuota 

Ateitininkų Federacijos 
Ateities studijų savaitgalis 

Vytas Šoliūnas 
(314) 257-6739 
Juozas Mikonis 
(216) 531-2190 

Dr.Jonas Račkauskas 
(312) 425-4266 

Alma ŠventičKienė 
(313) 464-8694 
Galina Gobienė 
(313) 563-8260 

Dr Algis Norvilas 
(312) 636-2595 

Klausimais stovyklavietės nuomos reikalu 1987-tų vasaros metu 
prašome kreiptis pas Dr Vytenj Damušj. (312) 532-6581. 

Žiemos kalendorių tvarko p Birutė Bublienė. (313) 646-8588 

A.tA. 
Jonas Juodvalkis 

Gyveno Lemonte. anksčiau gyveno Chicagoje. Mar
ąuette Parko apylinkėje. 

Mirė 1987 m. balandžio 22 d 1:30 vai. p.p., sulaukęs 75 
m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Zarasų apskrityje. Nečeskų kaime 
Amerikoje išgyvent) 30 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anelė (l)ūdėnaitė); 
3 sūnūs: Augustinas, marti Beverly, Aloyzas, marti 
Genovaitė ir komas; duktė Milda Praninskienė, žentas 
Edmundas; 12 anūkų; Lietuvoje sesuo Veronika Šeiukienė 
ir kiti giminės draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette, 2533 W. 71 St.. 
koplyčioje, penktadienį nuo 12 iki 9 v.v. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 25 d. Iš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Nuoširdžia1 kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs 
tarnus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, sūnūs ir duktė. 
Laidotuvių diekt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A.tA. 
JONAS VALAITIS 

Gyveno Chicagoje. Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1987 m. balandžio 22 d. 8:35 vai. ryto, sulaukęs 

senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Šakių apskrityje. Bublelių valsč. Rauga

lų kaime. Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime Brolis Feliksas ir Agota 

Valaičiai su šeima: a.a. brolio Juozo-Remigijaus našlė 
Gražina Valaitienė su šeima ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Priklausė Ramovėnams. 
Kūnas bus pašarvotas Petkaus Marquette. 2533 W. 71 

St., koplyčioje, sekmadienį nuo 2 iki 9 v.v. 
Laidotuvės .vyks pirmadienį, balandžio 27 d. Iš koply

čios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčia, kuroje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines 

Nuoširdižai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdęs brolis. 
laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

Lietuvos Dukterų draugija liūdėdama savo narės 

A.+A. 
Dr. ONOS V A S K E V I C I C T Ė S , 

jungiasi su visais velionės liūdinčiais lietuviais, mels
dama per anksti baigusiai žemės kelione Amžinosios 
šviesos. 

L.D.D. centro valdyba 

A.TA. 
VYTAUTUI VASIUKEVIČIUI 

mirus, jo ŠEIMĄ, brolius JUOZĄ ir JONĄ, seserį AL
DONĄ PAŠKEVlClENĘ ir jų šeimas — užjaučiu 

Vaciai a Dėdinienė 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

• I 
C*ap«wiM 

Q u t r t c r l y 

* • • us for 
ty!Qtf!fc financing. 

AT OUft i0W UTIS 
* / l T H P F P A V M f M T 

T O »IT V O U B I N C O M I 

Mutual Federal 
Sa vings and Loan 

2212 VVEST CERMAK ROAO CMICAGO. ILL 60601 

Pfcttr Kszanautka* , Pr«». Tel.: 847-7747 
iei'«a *ait.t \*«.rrl .*-4 ifcur.ft-t • • » . *-\ 
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A.tA. 
STASYS ARNAUSKAS 
Gyveno St. Petersburge. Floridoje. 
Mirė 1987 m. balandžio 10 d., sulaukės 77 metų amžiaus. 
Gimė Virbalyje. Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 37 

metus. 
Nuliūdime liko duktė Irena Grigaitienė su vvru Algirdu 

ir anūkės Daiva, Lina. Dailė. Ura ir Kristina bei kiti gimi 
nės. draugai ir pažįstami. 

Po pervežimo į Cfcfcafa. bus laidojamas Šv Kazimiero 
kapinėse laidotuvės privačios. 

Nuliūdę: duktė ir šeima. 

**q 

TREJŲ METU 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.+A. 
Emilija 

Meiliūnaitė 
Landsbergienė 

Mirė 1984 m. balandžio 
24-tą dieną. 

Šią skausmingą sukaktį minint, šv. .Mišios už jos siela 
bus atnašaujamos Apreiškimo bažnyčioje. Brooklyne: pas 
tėvus Pranciškonus Brooklyne ir Kennebunkporte: Šv. 
Kazimiero bažnyčioje. Sioux City, ir Matulaičio namų koplv-
čioje, Putname, kur ji praleido paskutiniąsias savo dienas. 

Kviečiame artimuosius ir pažįstamus prisiminti a.a. 
Kmiliją ir už ją pasimelsti. 

Vyras Jeronimas Landsbergis, sūnūs: Algirdas ir 
marti Joan Landsbergiai, Algimantas ir marti Tere
sė Landsbergiai, duktė Gražina ir žentas Mamertas 
Erčiai: anūkai: Lig i ja, Paulius, -Jonas-Albertas, And
rius ir Liudas; seserys: Veronika l 'rbonieno. Ona 
Butkaitienė. Jadvyga Matulaitiene. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermi tage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. Cal i fornia 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 SŪNUS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th St ree t - Tel . RE 7-1213 

11028 Southwes t Hvvy., P a l o s Hills. Ill inois 
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 

1 
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x Rytoj, balandžio 25 d.. Lie
tuvių Operos trisdešimt pirmo
jo sezono pastatymas Morton 
East HS teatre. *2423 S. Aus
ti]) Blvd.. Cicero, 111. Smetanos 
„Parduotosios nuotakos" trijų 
veiksmų premjera 7:30 vai. 
vak. Sekmadienio spektaklio 
pradžia 3 vai. popiet. Dirigen
tas Arūnas Kaminskas, režisie
rius Peter Amster, scenos 
produkcija Dennis Mae. chor
meisteriai Audronė Gaižiūnienė 
ir Alfonsas Gečas, choreografė 
Violeta Karosaitė. Dainuoja 
solistai Daiva Mongirdaitė, 
Egle Rūkštelytė, Audronė 
Gaižiūnienė, Gražina Staus
kaite. Gregory Frank, Darrell 
Rovvader. Bronius Kazėnas, 
Algirdas Brazis. Julius Savri-
mas. Marius Prapuolenis ir 
Lietuvių Operos choras. Bale
to šokėjai iš Violetos Karosaitės 
studijos. 

x Kun. P e t r a s Urbaitis, sa
lezietis iš Brazilijos, aptarnavęs 
Velykų laikotarpyje Venecuelos 
lietuvius, yra atvykęs į Chicagą 
ir apsistojęs Jėzuitų vienuolyne. 
Jis aplankė ..Draugo" redakciją 
ir administracija, painformavo 
apie Brazilijos lietuvius. Chica-
goje jis žada dar pabūti apie 
savaitę, pasitarti su PLB švie
timo ir tautinių reikalų vadove 
Birute Jasaitiene, aplankyti 
savo pažįstamus ir saleziečius 
auklėtinius. Paskiau per New 
Yorką vyks į Montrea l į , 
Kanadoje, pas kun. St. Šileiką. 

x Sol. Daiva Mongirdai tė , 
plačiai žinoma da in in inkė 
lietuvių scenoje, dainavusi ne 
vienoje operoje, šiame pasta
tyme atliks tituliarinę partiją 
Smetanos ..Parduotosios nuo
takos" operos spektakliuose šį 
šeštadieni ir sekmadienį. Ji 
ypač gera šioje partijoje. 

, x Aldona Markelienė, šeše
rius metus išbuvusi Cicero 
bibliotekos tarybos nare, nekan
didatavo perrinkimui balandžio 
mėnesio r inkimuose. Kaip 
praneša ,,Cicero Life" laikraš
tis. A. Markelienė nuo pat savo 
darbo pradžios pritarė, kad Ci
cero biblioteka įsijungtų į prie
miesčių bibliotekų tinklą ir šios 
pažiūros laikėsi iki paskutinių 
dienų, tuo tarpu kiti nariai 
tokiam planui priešinosi. 

x Amerikos Lietuvių daili
n i n k ų sąjungos 30 metu 
sukaktuvinė metų paroda. 1957 
1987. bus balandžio 24 - gegužės 
8 d. Čiurlionio galerijoje. Inc.. 
4038 Archer Ave. Programa iš
leista labai gražiai, paskelbiant 
dailininkų vaidybą, kurią su
daro pirm. M. Ši leikis , I 
vicepirm. ses. Mercedes. II vice-
pirm. Eglė Rūkštelytė-Sundst-
rom. sekr. Vera Svabienė ir ižd. 
Barbora Morkūnienė. Parodoje 
dalyvauja 12 dailininkų su įvai
riais darbais. 

x Našlių, našliukių ir pa
vienių draugiško klubo susi 
r inkimas bus penktadienį , 
gegužės 8 d., Anelės Kojak 
salėje. Pradžia 1 vai. po pietų. 
Po susirinkimo bus vaišės. 

x Vaikų namelių apžiūrė
j imas — maloniai kviečiame tė
velius, senelius ir visuomenę at
silankyti į Kriaučelmnų vardo 
Vaikų nameliu apžiūrėjimą. 
Įvyks sekmadienį, gegužės 3-čią 
dieną nuo 12:00 iki 2:00 p.p.. 
2743 W. 69th St.. Chicago. IL 
60629. Tel. 476-4999. r„ 

x KASOS, Lietuviu Fede
ralinės kredito unijos me
tinis informacinis narių susi
rinkimas įvyks š.m. gegužės 3 
d.. 1:00 vai. p.p. Jaunimo centro 
mažojoje salėje. Susirinkime 
dalyvaus Kasos direktorių tary
bos nariai iš New Yorko ir Chi-
cagos. bei kiti pareigūnai. Visi 
nariai ir svečiai kviečiami daly
vauti. Po susirinkimo pasi-
vaišinimas. 

(pr.) 

x Albinas Kurkul i s , akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman 
& R e n s h a u . Inc . , patarnau-
ja akcijų bonų. fondų bei kitų 
vertybių pirkime ir parda
vime. Duodu komisijų nuo
laidą. Susidomėję skambin-
tike 977-7916. 

' s k . i 

x Greitam pardavimui 'dėl 
mirties šeimoje! Sunny Hills. Flo
ridoje parduodamas 3 mieg. 
namas. Centrinis šildymas ir šal
dymas. Labai gražioje ir patogioje 
vietoje. Nepaprastas pirkinys 
42,500 dol. pilnai su visais bal 
dais. Teirautis pas savininką: 
telef. Floridoje 904-773-3349, Chi 
cagoje 434-2376. 

(sk.) 

x Muz. Arvydas Paltinas, 
Vasario 16 gimnazijos dai
navimo ir muzikos mokytojas, 
atvykęs į JAV. padarys 
pranešimą apie Vasario 16 
gimnazijos veikimą. Arvydo ir 
Nelės Paltinu koncertai ren
giami Bostone, Baltimoreje, 
Chicagoje ir Detroite. 

x Violeta Karosaitė baleto 
studijos vedėja. Lietuvių Operos 
choreografė, šiame sezone ypač 
turėjo sunkų uždavinį paruošti 
didelį baletą „Parduotosios nuo
takos" spektakliams šį savait
galį. Šiame pastatyme dalyvaus 
14 šokėjų, kurie jos vado
vaujami atliks įvairius šokius, 
įskaitant ir įdomią cirko sceną. 

x A. a. kun . Petro Patlabos 
vienerių metų mirties sukaktis 
sueina balandžio 25 d. Jis mirė 
Hot Springs, Ark., bet buvo 
labai gerai pažįstamas Cicero 
lietuvių Šv. Antano parapijoje 
kaip ilgametis asistentas, taip 
pat jis pažįs tamas ateiti
ninkams, kaip jų stovyklų va
dovas ir dvasios vadas. Už jo 
sielą šv. Mišios bųs šeštadienį, 
balandžio 25 d.. 10 vai. Jėzuitų 
koplyčioje, marijonų, pranciško
nų vienuolynuose, Romoje ir kt. 

x Jogai los atėjimas į Len
kijos sostą ir Lietuvos Krikš
čionybė. Š.m. gegužės 1 d., 
penktadienį Jaunimo centro ka
vinėje. 7:30 v.v. įvyks teisės is
toriko Jono Dainausko paskaita 
apie Lietuvos bei Lenkijos įvy
kius: 1382 - 1383 - 1384 -1385 -
1386 - 1387 - 1388 metais. 
Paskaitą rengia Lietuvių Jau
nimo sąjunga. Chicagos sky
riaus valdyba. 

(pr. 
x St. P e t e r s b u r g Beach 

p a r d u o d a m a s 1 miegamo 
kondominiumas. Blokas iki 
Gulfo įlankos. Arti įvairios 
krautuvės . Teirautis (312) 
974-4219 arba (813) 367-4243. 

(sk.) 

x J ū r a t ė s Bigelytes-Silver-
man meno darbu paroda įvyks 
Čiurlionio galerijoje balandžio 
24 - gegužės 10 d.d. Parodos ati
darymas — balandžio 24 d . 7:30 
v.v.. Čiurlionio galerijos va
landos: penkt. 7 v.v. iki 9. v.v. 
— šešt. - sekm. 11 ryto iki 7 v.v. 

(sk.) 

x Lietuviškas r e s t o r a n a s 
Burbank — atidarytas 7 die
nas savaitėje nuo 11-8 v.v., 
Šešt.. sekm. nuo 8-8 v.v. Taip 
pat paruo.šiam maistą ves
tuvėms ir kitiems paren
gimams. Savininkė: Ju l i ja 
Liu t ik ienė , SAGIL'S 6814 
W. 87 St., tel. 598-0685. 

(sk.) 

x Pa l anga , Klaipėda I su 
nakvyne), Panevėžys, Kau
nas , tai tik keletas iš Lietu
vos miestų kuriuos lankys 
G.T. International, Inc., 
ekskursantai . Registruotis 
praSom skambinti: (312)430-
7272. 

(sk.) 

x G a s p a r a s K a z l a u s k a s , 
Actro-Arc kompanijos prezi
dentas Californijoje, vienas i«; 
didžiųjų Lietuvių Operos me
cenatų, atskrido su žmona Mari 
ja ir savo prieteliais į Chicagą 
dalyvauti mūsų Operos „Par
duotosios nuotakos" spektaklyje 
šį savaitgalį. 

x Muz. Steponas Bučmys iš 
Dayton, Ohio, su svečiu Juozu 
Maksvyčiu iš Sidney, Austra
lijos, kartu buvo atvykę į Chi
cagą ir ta proga aplankė „Drau
gą", pasidalino keliones ir 
Australijos lietuvių gyvenimo 
įspūdžiais, pasirinko naujausių 
leidinių už didesnes sumas. J. 
Maksvytis su žmona jau du 
mėnesius keliauja, daugiausiai 
lankydami Pietų Amerikos 
kraštus. Šiuo metu lanko savo 
draugus ir gimines Chicagoje, o 
iš čia numato greit grįžti į 
namus. 

x Lietuvių Moterų fed. Chi
cagos klubas p raneša , kad šį 
:>ekmadienį. balandžio 26 d., 
Jaunimo centre numatyto tradi
cinio Velykų stalo nebus. Gaila. 
kad dėl nepakankamo visuome
nės susidomėjimo tenka atsi
sakyti šio gražaus tradicinio 
renginio. 

x Aušros Teresės Kielaitės 
su Don Joseph Koob jungtu
vės bus šeštadienį, balandžio 25 
d., 3 vai. po pietų Švč. M. Mari
jos Gimimo bažnyčioje. Vaišės 
6:30 vai. vakaro St. Constantine 
and Helen salėje, 11025 S. Ro-
berts Rd., Palos Hills, 111. Aušra 
Teresė yra Emilios ir Mariaus 
Kieių duktė. 

x Tradicinės Poezijos die
nos šiais metais bus ilgo Kapų 
dienos savaitgalio pradžioje, 
penktadienį, gegužės 22 ir šeš
tadienį, gegužės 23 dienomis 
Jaunimo centro mažoje salėje. 
Pirmasis vakaras skiriamas 
Kazio Bradūno poezijai, an
trasis Antano Gustaičio 
humoris t ikai . Programos 
reikalais rūpinasi Lietuvių 
rašytojų draugijos valdyba, o 
ūkiniais ir techniškais Jaunimo 
centro moterų klubas. 

x Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės moterų dainos vie
netas, vadovaujamas muz. Juo
zo Sodaičio. atl iks menine 
programą Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejaus vadovybės ren
giamame Motinos dienos mi
nėjime gegužės 3 d. 3 v. p.p. 
muziejaus salėje. Apie motiną 
kalbės Ofelija Baršketytė. Visi 
kviečiami. Po to bus vaišės. 

x Upytės Draugiško klubo 
susirinkimas bus penktadienį, 
gegužės 1 dieną, Anelės Kojak 
salėje, 4500 So. Talman Ave. Po 
susirinkimo bus vaišės. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti. 

Lietuvos vyčių tautinių šokių 
grupėje. 

Rudenį pradės finansų 
mokslus De Paul universitete 
Chicagoje. 

.Vaidilutės*' teatro valdyba su režisierium. Iš kaires: P. Šlutienė. D. Lapin
skas. O. Šulaitiene. I. Tikniene. E. Šulaitis ir K. Šimkuvienė. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
SUSIPAŽINIMAS SU 

LIETUVIAIS 
ABITURIENTAIS 

Vėl supažindiname su keliais 
lietuviais abiturientais, šiais 
metais baigiančiais aukštesnias 
mokyklas . Jų p r i s t a tymas 
visuomenei bus Sabre Room 
salėje gegužės 3 d. 

TAIYDA RUDAITYTE 

Taida Rudaitytė. Dainos ir 
Jono Rudaičių duktė, baigia 
Maria aukštesniąją mokyklą. 
Yra lietuvaičių ..Rūtos Ratelio" 
vicepirmininkė ir narė „Com
puter Club". 

x Bilietai į Smetanos ..Par
duotosios nuotakos" operos 
spektakl ius dar gaunami 
Vaznelių prekyboje, 2501 W. 
71st St. Spektaklių dienomis 
bus galima gauti šeštadienį nuo 
5:30 vai. p.p. ir sekmadienį nuo 
100 vai. p.p. Morton East teatro 
bilietų kasoje, 2423 S. Austin 
Blvd., Ciceroje. Kadangi salėje 
yra 2.500 vietų, tai bilietų 
niekam nepritrūks. Prašome at
vykti į spektaklius išklausyti ir 
pamatyti reto grožio operą. 

Autobusai iš Marąuette Par-
1 o išvyks nuo 69-tos ir VVashte-
naw gatvių šeštadieni 6 v.v., o 
sekmadienį 1:30 va i . p.p. 
Autobusai išvažiavę iš Mar
ąuette Parko sustos Brighton 
Parke prie bažnyčios, 44 ir Cali-
fornijos gatvių sankryžoje ir pa
ims keleivius, jei tokių bus. Po 
spektaklių vėl visus parveš į tą 
pačią vietą. Važiuojantieji savo 
mašinomis, jas gali pastatyti 
ry tų pusėje už mokyklos 
didžiulėje sporto aikštelėje, 
įvažiavimas pro 24 ir 25 gatvių 
vartus. 

(pr.) 

Taiyda Rudaitytė 

Taiyda baigė K. Donelaičio 
pradinę ir aukštesniąją mo
kyklas, antrus metus lanko Pe
dagoginį Lituanistikos institutą 
ir vaidina instituto etnogra
finiam ansamblyje. Šoka „Gran
dies" tautinių šokių grupėje. 
Yra skautė, „Nerijos" tunto 
gintarė-vadovė. 

Domisi sportu, priklauso 
,,Žaros" tinklinio komandai ir 
„ L i t h s " moterų futbolo 
komandai. 

Bendras s tudi jas pradės 
rudenį Illinois Universitete, 
Chicagoje. 

KRISTINA ŽVINAKYTĖ 

tina yra National Honor Socie-
ty narė, Illinois State Schoiar, 
aprašyta „Who's Who Among 
American High School Stu-
dents", ketvirtus metus yra 
mokyklos garbės sąrašuose. 
Aktyviai reiškiasi mokyklos 
veikloje. Buvo gimnazijos 
metraščio redaktorė, Student 
Council narė, valstybiniame 
konkurse atstovavo mokyklos 
Matematikos klubui. 

Baigė Maironio aukštesniąją 
lituanistine mokyklą. Priklauso 
ateitininkų organizacijai, yra 
prez. Stulginskio moksleivių 
ateitininkų kuopos pirmininkė 
ir partizano Daumanto jaunučių 
ateitininkų kuopos vadovė. 

Rudenį pradės studijuoti biznį 
ir vėliau teisę University of Il
linois Urbanoje. 

TOMAS PRAPUOLENIS 

Tomas Prapuolenis, Romos ir 
Donato Prapuolenių sūnus, bai
gia Quigley South aukštesniąją 
mokyklą. Ketverius metus 
žaidė mokyklos soccer koman
doje ir buvo išrinktas į „Ali 
Area Soccer Team". 

Lankė Marąuette Parko ir Do
nelaičio lituanistines mokyklas. 
Šoka „Grandies" tautinių šokių 
ansamblyje. Priklauso lietuvių 
krepšinio komandai, „Neris". 

Rudenį pradės žurnalistikos 
studijas Monmouth College. 

Kristina Žvinakytė 

Kristina Žvinakytė, Allan ir 
Reginos Žvinakių duktė, baigia 
Mount Assisi akademiją. Kris-

Tomas Prapuolenis 

RONALDAS OSTIS 

Ronaldas Ostis, Reginos ir 
Algirdo Osčių sūnus, baigia 
Hinsdale Central aukštesniąją 
mokyklą. 

Ronaldas pasižymi redak
ciniais gabumais. Yra mokyklos 
Yearbook redaktorius, porą 
metu buvo mokyklos laikraščio 
sporto ir žinių skyriaus redak 
torius, o šiais mokslo metais yra 
vyriausias šio laikraščio 
redaktorius. 

Žaidė mokyklos soccer koman
doje ir yra American Youth Soc
cer Association narys. 

Priklauso ateitininkų ir Lie
tuvos vyčių organizacijom, šoka 

PROF. P . RABIKAUSKAS 
VAKARONĖJE 

Svečias iš Romos kųn. prof. 
Paulius Rabikauskas, Velykų 
atostogų metu atvykęs į Chi
cagą, Jaunimo centro kavinėje 
balandžio 22 d. pasidalino min
timis su susirinkusiais. Vaka
ronę pradėjo J. Kavaliūnas, 
primindamas, kad, kai lietu
viams reikėjo pasirinkti laisvę 
ar krikščionybę, lietuviai pasi
rinko laisvę. Kai krikščionybės 
nešėjai" kryžiuočiai perėjo į 
protestantizmą, lietuviai pasili
ko ištikimi katalikybei ir dabar 
lietuviai tapo avangardu prieš 
ateizmo prievartą. 

Kun. A. Saulaitis supažindino 
su kun. prof. Rabikausko dar
bais. Jis dėsto paleografiją ir 
diplomatiją Gregorianumo uni
versitete, kur yra inktas 
istorijos fakulteto dek u. Atei
nančiais metais švęs 40 m. 
kunigystės ir 50 m., kai yra 
jėzuitas. Prof. Rabikauskas yra 
daug parašęs įvairių studijų. 

Prof. Rabikauskas pirma 
papasakojo, kas bus birželio 
mėn. Romoje. Pabrėžė, kad 
popiežiaus palankumas ir ini
ciatyva padarė Lietuva garsią 
visame pasaulyje. Popiežius 
stengiasi, kiek galima padėti 
Lietuvos žmonėms, tarėsi su lie
tuviais, kad įvairios iškilmės 
būtų įspūdingesnės. Visam 
pasauliui pranešė, kaip norėjo 
nuvykti į Lietuvą, bet nebuvo 
galimybės. 

Centrinis iškilmių punktas 
bus Šv. Tėvo Mišios, kurių metu 
bus arkiv. Jurgis Matulaitis pa
skelbtas palaimintuoju. Lie
tuvių reikalui gauta labai 
didelė puošni audiencijų salė. Po 
paskelbimo palaimintuoju, bus 
padėkos tridienis, kurio metu 
kardinolai laikys Mišias. Pir
moji diena bus lietuviams ir Mi
šios lietuviškos. Antrą dieną 
Mišios lotyniškai. Popiežiaus 
noru rengiamas simpoziumas 
istorikų, kur temos bus apie 
Lietuvos krikščionybę. Tą or
ganizuoja popiežiaus sudarytas 
mokslininkų komitetas. Bus 12 
paskaitininkų tris dienas Gre-
garianumo universiteto rūmuo
se. Tarp klausytojų įsiregistra
vęs ir vienas kardinolas. 

Simpoziumo ruošėjai tarėsi su 
prof. Rabikausku ir su prel. Bač-
kiu. Prof. Rabikausko paskai
ta bus apie Žemaičių krikštą. 
Paskaitininkai — tarptautinio 
garso mokslininkai. Lietuviams 
garbė, kad iš įvairių tautų susi
rinkę specialistai domisi Lietu
vos klausimais. Bus paskai
tininkų lietuvių, švedų, jugosla
vų, lenkų. Kai kurie kalbės 
vokiškai, prancūziškai, itališ
kai . Tuo pačiu metu bus 
verčiama į vokiečių, anglu, italų 
kalbas. Pats mokslininkų komi
tetas rūpinsis paskaitas išspaus
dinti. Atsakinėdamas į klau
simus, prof. Rabikauskas papa
sakojo, kad paskaitų metu bus 
nagrinėjamas ir Mindaugo 
krikštas. 

Kun. Ign. Urbonas savo žodyje 
diskutavo prof. Rabikausko pa
reiškimus ryšium su Urbono 
s t ra ipsn ia i s apie Lietuvos 
krikštą. Atsakydamas prof. Ra-

IŠ ARTI IR TOLI 
AUSTRALIJOJE 

— A. a. Leonardas Karvelis 
mirė kovo pabaigoje Sidney 
mieste. Velionis buvo gimęs 
1907 m. kovo 11 d. Šiauliuose. 
Buvo teisininkas, žemės ūkio 
referentas miškų reikalams, 
1941-44 m. generalinis direk
cijos juriskonsultas. Australijoje 
buvo l ietuvių visuomenės 
veikėjas, uolus visuose lietu
viškuose re ikaluose . Liko 
žmona Hal ina ir sūnus 
Kęstutis. 

ARGENTINOJE 
— A. a. Ona Šarkytė-Dai-

n ienė mirė sausio 18 d. Kilusi 
nuo Kupiškio, Panevė.. > apskr. 
Argentinoje gyveno nuo 1929 m. 
Nuliūdime liko duktė su šeima, 
giminės ir artimieji. Palaidota 
Berisso kapinėse. 

— ViL ;»s Raubūnas , 62 metų 
amžiaus, mirė sausio 30 d. 
Velionis buvo kilęs iš Kauno. 
Liūdesyje liko dvi dukterys su 
šeimomis ir giminės. Palaidotas 
Chacar i ta kapinėse Buenos 
Aires. 

— A. a. S a l o m ė j a Ru-
d y t ė - Ž i e m e l i e n ė Rosario 
mieste mirė vasario 6 d. Daly
vavo Maironio chore ir Lietuvių 
Bendruomenėje. Liko nuliū
dime duktė su šeima, pusseserės 
ir pusbroliai su šeimomis ir kiti 
giminės. Palaidota Piedad kapi
nėse Rosario mieste. 

b i k a u s k a s pažymėjo, kad 
negalima viską priimti, ką 
pateikia lenkų šaltiniai, bet 
negalima ir visko atmesti. 
Paminėjo, kad Lietuvoje jau 
buvo laikytos šv. Mišios gal apie 
šimtą metų prieš Mindaugą. 
Tačiau Lietuva įsijungė į 
katalikų šeimą jau Jogailos 
laikais. Anais laikais popiežiaus 
buvo paskelbtas reikalavimas, 
kad kas turi bažnytinę benefi
ciją (parapiją) su sielovados pa
reiga, turi mokėt vietinę kalbą 
Prof. Rabikauskas priminė Jo
gailos dokumentą kalbantį 
apie lietuvių apsikrikštijimą. 
Lietuvos k r i k š t e lenkai 
nedalyvavo, ka ip vadovau
jantieji, bet, turint prieš akis 
užsilikusius dokumentus, nėra 
abejonės, kad Lietuvos krikštas 
Jogailos metu yra įvykęs. 
Krokuvoje popiežiškos aka
demijos istorijos fakultetas buvo 
suruošęs paskaitas Lietuvos 
krikštui paminėti. Patys lenkai 
ten a t i t a i sė ka i kur ias 
l i e tuv iams nepalankias 
nuomones. 

Jogai los l a ika i s didelė 
Lietuvos gyventojų dalis buvo 
rytų Bažnyčios krikščionys, bet 
Jogailos metu buvo krikšti
jamasi vakarų krikščionybės 
krikštu. 

A. Regiui iškėlus klausimą 
dėl Vilniaus vyskupijos įjun
gimo į Lietuvos bažnytinę pro
vinciją, prof. Rabikauskas pažy
mėjo, kad popiežius valstybių 
ribų nenustatinėja. Kol nėra 
laisvos Lietuvos susitarimo dėl 
valstybės sienų, Vatikanui 
neįmanoma daryti sprendimo. 
Prof. Rabikauskas pažymėjo, 
kad krikščionybės pradžia buvo 
prie Mindaugo, o į katalikų 
šeimą Lietuva įėjo Jogailos 
laikotarpyje. J pabaigą J. 
Kavaliūnas priminė istoriko dr. 
Z. Ivinskio paskelbtus duo
menis, kurie patvirtina da
bart inį pasir inkimą švęsti 
krikšto 600 m. sukaktį. 

Prof. Rabikauskas pabrėžė, 
kad, kol Lietuvoje nebuvo 
išlikusios nė vienos katalikų 
parapijos, nė vienos vyskupijos, 
kaip mes galime Lietuvą vadin
ti katalikiška. O šie dalykai 
pastoviai atėjo Jogailos laikais. 
Mindaugo laikais buvo tik 
katalikybės įvedimo į Lietuvą 
pati pradžia. 

Šią vakaronę organizavo 
krikščionybės jubiliejui minėti 
komite tas . Dalyviai buvo 
pavaišinti. 

Juoz. Pr. 

I ! 


