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' — — Perska i tęs d u o k ki tam! 
Jei ga l : , padaugink! 

Žinios iš vyskupijų 

T f f 

(Tęsinys) 

Lietuvos Vyskupams ir vys
kupijų Valdytojai- ,, 
Vilkaviškio vyskupijos kuni
gu 

P a r e i š k i m a s 
Mes, žemiau pasirašiusieji 

Vilkaviškio vyskup. kunigai 
rūpindamiesi, kad Lietuvos 
Krikšto 600 metų Jubiliejus 
būtų tinkamai paminėtas, 
prašome Lietuvos Vyskupus ir 
Vyskupijų Valdytojus: 

1. Pakviesti Šv. Tėvą Joną 
Paulių II 1987 metais aplanky
ti Lietuvą. 

2. Prašyti Šv. Tėvą, kad 
Lietuvos Krikšto Jubiliejaus 
proga Dievo Tarną arkivysku
pą Jurgį Matulaitį paskelbtų 
palaimintuoju ir oficialiai 
sutvarkytų turinčio palaimin
tojo vardą Mykolo Giedračio 
kultą. 

3. Prašyti Tarybų Sąjungos 
Vyriausybę: 

a. kad nebūtų trukdoma 
kunigams katekizuoti vaikus, 
kaip reikalauja Bažnyčios ka
nonai. 

b. kad tikintieji, ypač vaikai 
ir jaunimas nebūtų persekio
j a m i už viešą religijos 
praktikavimą ir nebūtų verčia

mi stoti į ateistines organi
zacijas, 

c. kad būtų tikintiesiems 
sugrąžinta Vilniaus katedra ir 
Klaipėdos bažnyčia, kad būtų 
leista s ta ty t i bažnyčias 
naujuose miestuose, o taip pat 
Vilniaus, Kauno bei kitų 
didžiųjų miestų mikrorajo
nuose, 

d. kad ištremtajam Vilniaus 
arkivyskupijos Apaštaliniam 
Administratoriui vysk. Juli
jonui Steponavičiui būtų leista 
grįžti į savo pareigas, 

e. kad tikintiesiems būtų 
leista naudotis tokia pačia 
žodžio ir spaudos laisve, kokia 
naudojasi ateistai, 

f. kad nebūtų trukdoma 
skirstyti kunigus Bažnyčios 
vyresnybei, 

g. kad nebūtų trukdoma 
t inkamiems kand ida t ams 
pasiruošti kunigystei ir būti 
kunigais, 

h. kad būtų peržiūrėtos už 
Bažnyčios ir tikinčiųjų teisių 
gynimą nuteis tų kunigų 
Alfonso Svarinsko, Sigito 
Tamkevičiaus, Jono Matulio
nio bei pasauliečių tikinčiųjų 
bylos, ir jie būtų paleisti į 
laisvę. 

(Bus daugiau) 

Pakistano „slaptas" siūlymas 

Pirmas prisipažinimas 
laisvės kovotojų byloje 

Washing tonas . — Carl R. 
Channell, kuris yra profesio
nalas specialistas surinkti 
pinigams, prisipažino kaltu 
federaliniame teisme, kai jis 
buvo pakaltintas konspiracija 
ir vyriausybės išnaudojimu 
renkant nuo mokesčių atleis
tas aukas apginkluoti Nika
r a g v o s k o v o t o j u s . J i s 
pavadino marinų pulk. Oliver 
North savo sąmokslininku. 

D a r ne paskut in is 
Su jo prisipažinimu, Chan

nell yra pirmas asmuo Irano 
ginklų byloje pažeidęs Ameri
kos įstatymus. Jis kaltinamas 
kriminaliniu nusikaltimu ir 
tai yra pirmas atvejis specia
l aus prokuroro Lawrence 
Walsh tardyme, bet, kaip jo 
advokatai sako, ne pasku
tinis. Channell, stovėdamas 
prieš teisėją Stanley Harris, 
sutiko su kaltinimu, kad jis 
surinko daugiau negu 2 mil. 
dol. aukų „pirkti karinę ir kito
kios rūšies ne humanitari
niams reikalams skirtą pagal
bą contras kovotojams". 

Kai ši byla prieš Channell 
buvo paskelbta, Kongreso 
komiteto nariai, kurie tiria 
šiuos reikalus, pranešė, kad 
generolas Richard Secord, 
kuris nieko apie tai nėra 
pasakęs viešai, bus pirmasis 
liudininkas apklausinėjimuo
se. Po jo liudys buvęs Saugu
mo tarybos viršininkas Robert 
McFarlane. 

Taut in is fondas 
la isvei apsaugot i 

Carl Channell pasakė, kad 
jis rinko pinigus, kuriuos 
aukotojai galėjo nusirašyti 
nuo pajamų mokesčių, reiš
kia, jų auka buvo IRS atleista 
nuo pajamų mokesčių ir nele
galiai panaudota Nikaragvos 
laisvės kovotojams. Channell 
ir jo didžiausia iš devynių 
organizacijų, ..Tautinė Dova
na Apsaugoti laisvei", buvo 
apkaltinti dalyvavimu konspi
racijoje apgaudinėti Mokesčių 

tarnybą. Šiuo metu pulk. 
North dar nėra kaltinamas. 
Channell sutiko bendradar
biauti su investigatoriais. Jis 
pasakė, kad ir Richard Miller, 
Washingtone esančios konsul
tacijos firmos vadovas, daly
vavo jo veikloje. Investigato-
riai rado, kad 1.7 mil. dol., 
kuriuos surinko Channell, per 
Miller įstaigą, buvo pasiųsti į 
Šveicarijos banką, kad padėtų 
Nikaragvos contras vyrams. 
Miller advokatas visa tai 
kategoriškai paneigė. 

Channell nuteisimas yra ati
dėtas vėlesniam laikui, bet 
jam pramatoma bausmė 5 m. 
kalėjimu ir 250,000 dol. pabau
da. Normaliu keliu einant, 
Channell turėtų būti FBI 
areštuotas, padaryti pirštų 
nuospaudai, bet šis atvejis 
nėra normalus, yra išskir
tinas. Specialus prokuroras 
Walsh p a s i r a š ė su juo 
„bendradarbiavimo susitari
mą". 

Wash ing tonas . — Pakis
tano ministerio pirmininko 
slaptame laiške prezidentui 
Reaganui . kaip p raneša 
didžioji spauda, rašoma: Jei 
sovietų daromi užpuolimai 
lėktuvais iš Afganis tano 
nebus sustabdyti. Pakistanas 
pasitrauks į saugią poziciją 
nuo sienos ir Amerikos globo
jami prieškomunistiniai kovo-

Sovietų Sąjungos tankai tebelaiko okupavę Afganistaną. 

Užmirštieji kaliniai 
Kada Gorbačiovas išleis į laisvę 

Gajauską ir Petkų? 
Ką reiškia VS-389/36-1 

amerikiečių N e w Y o r k a s . — Balandžio 
23 d. „New York Times" savo 
komentarų skyriuje įsidėjo 
įdomų A.M. Rosenthal, vieno 
iš dienraščio redaktorių, 
aprašymą. Sis vedamasis 
straipsnis skiriamas tiems, 
kurie tv i r ta i mano , kad 
Michai lovas Gorbačiovas 
veda savo kraštą į naują poli
tinę erą ir asmeninę laisvę ir 
ką mes galime daryti, kad 
palaikytume jį. 

Bet yra daug ir tokių, kurie 
tuo abejoja. Tikslas yra ne 
turėti debatus, kas vyksta 
Sovietų Sąjungoje, bet iškelti 
tų 20 politinių kalinių pavar
des sovietų kalėjimo siste
moje, kurie labiausiai kenčia, 
kad jie būtų greičiau išlais
vinti. Atrodo, kad tai yra 
vertinga, kad tie amerikiečiai, 
kurie t iki į Gorbačiovą, 
padarytų viską apie tuos kali
nius, kad jie būtų išgirsti. 

p a g e r b i a n t 
laisves. 

Jų nusikaltimas yra vadi
namas „antisovietine propa
ganda". 

Jų adresas: U.S.S.R. 618263, 
Permskaya oblast, Chusovs-
koy rajon, poselok Kuchino, 
uchr. VS-389/36-1. 

Tai yra adresą, VS-389, 
didelio kalėjimo L\ale, Per

kalbėdami apie politines ir 
religines laisves. Tada jie vėl 
siunčiami į 36-1. 

Tik vieną kartą, kai jie 
palieka 36-1, yra tada, kai jie 
yra pašaukiami specialiam 
apklausinėjimui. Tada jie vėl 
atgal sugrąžinami, nepalauž
ti. Tik dešimt jų „pabėgo" 
paskutiniais keliais metais, 
kai jie mirė 36-1. 

Visas gyvenimas 
kalėjime 

Kai kurie iš jų jau praleido 
10 metų politiniuose kalėji
muose. Balys Gajauskas 
dabar yra 61 metų amžiaus. Jo 
raštai, vertimai apie laisvės 
rašymus lietuvių kalbon, 
įskaitant ir Solženytsiną. jam 

mės srityje, kurioje- yra laiko- ~ k a i n a v 0 35 JO gyvenimo 
ma daug kalimų. Permė yra m e t u s t r i s d e š i r n t p enkis! 

Suteiktas 
imunitetas 

Washing tonas . — Senato 
sudaryta komisija, kuri tyrinė
ja Irano ginklų pardavimo 
reikalus, nutarė suteikti imu
nitetą admirolui John Poin-
dexter, kuris buvo Saugumo 
tarybos viršininkas ir pagrin
dinis asmuo ginklų pardavi
mo skandale. 

Sen. Howell Helfin pasakė 
reporteriams, kad Poindexter 
gali labai daug paaiškinti, kas 
buvo daroma su Irano 
ginklais. Jis bus labai stropiai 
klausinėjamas, nes jis turėjo 
tokią poziciją, kuris turėjo 
viską žinoti, įskaitant ir prezi
dento sutikimą parduoti 
ginklus. Komisijai ypač rūpi 
sužinoti, kokie vyko pasikalbė
jimai tarp jo ir prezidento apie 
ginklus. Prieš tai Poindexter 
atsisakė atsakyti į klausimus, 
kad nepakenktų sau pačiam. 

Balys Gajauskas 

Rašyti Gorbačiovui 
Jie gali tai padaryti rašy 

darni Gorbačiovui, kuris yra 
atsakingas už KGB, tą polici
jos politinę armiją, kuri juos 
įkalino, arba tiesiog ir patiems 
kaliniams. Kaliniai galbūt 
niekada negaus tų laiškų, bet 
kalėjimų viršininkai praneš 
apie tai vyresniesiems virši
ninkams KGB sferose. Rusų 
disidentai mano, kad spaudi
mas iš išorės gali jiems padė
ti. Arba bent paguosti juos. 
kad pasaulis dar nėra jiems 
indiferentiškas. 

{kal int i už 
a tv i rą žodį 

Šie kaliniai nėra partizanai, 
teroristai arba suokalbininkų 
vadai prieš sovietišką valsty
bę. Jie kalinami už tai, ką jie 
pasakė, galvojo arba parašė 
apie laisvę, į kurią jie tiki. 
Vienas buvo įkalintas dėl to, 
kad jis padarė skulptūrą. 

uždrausta sritis užsienie
čiams. 

Trys paskutiniai numeriai 
yra žinomi kiekvienam sovie
tų disidentui. Jie reiškia spe
cialų kalėjimo režimą kalėji
me, kur politiniai kaliniai, 
kurie nėra nusižengę kalėjimo 
taisyklėms, siunčiami į specia
lią vietą ir užrakinami, marina
mi badu, naikinami protiniai ir 
fiziniai. 

Mūsų amžiaus 
kank in ia i 

J ie yra tie „užmirštieji kali
niai", kurių išleidimo Sovietų 
Sąjunga nediskutuoja. Nė 
vienas kalinys iš 36-1 nebuvo 
paleistas pagal dekretą, kuris 
išlaisvino kitus disidentus. 

Jie turi nešioti specialius 
dryžuotus drabužius, praleisti 
daugiausia laiko vienutėje ir 
dirbti sunkiuosius darbus. Iš 
ryto jiems duodama gabaliu
kas senos žuvies ir vandenin
gos sriubos. Pietų metu jie 
gauna kokio nors gyvulio 
vidurių dalelę arba taukų ir 
senos sriubos. Vakare tik sriu
bos. Taip yra nustatyta laiky
ti kalinius amžiname bado 
stovyje ir pilvo skausme. 

Petro Ruban buvo atgal 
sugrąžintas į kalėjimą trečią 
kartą už tai, kad išdrožė 
Laisvės statulą. Tai buvo 1976 
m., kai Amerika šventė dviejų 
šimtų metų laisvės sukaktį. 

štai ir kitos garbingos 
pavardės: Azat Arshakyan, 
Gunars Astra, Leonid Boro-
din, Mykolą Horbal, Michailo 
Horyn, Vitaly Kalynychen-
ko, Ivan Kandyba, Lev Luky-
anenko, Vasil Mazurak, Ashot 
Navasardyan, Mart-Olav Nik
ius, Vyacheslav Ostroglyad, 
Vasil Ovsienko, V ik to ra s 
Pe tkus , Grigory Prikhodko. 
Semyon Skalich, Enn Tarto ir 
Fyodor Trufanov. 

Tarp jų yra poetai, psicholo
gas, mokytojai, filologistas ir 
darbininkai. Daugelis jų buvo 
pirmą kartą įkalinti Stalino 
laikais ir tebėra kalinami 
Gorbačiovo laikais. 

Amerikos Helsinkio komi
tetas, kuris sudarytas sekti, ar 
M a s k v a l a i k o s i s a v o 
p a s i r a š y t o d o k u m e n t o 
žmogaus teisių srityje, turi 
daugiau informacijų: 36 W. 
44th St.. New York. N.Y. 
10036. Taip pat ir Center for 
Democracy: 358 W. 30th St., 
New York, N.Y. 10001. 

Jei daug žmonių parašytų 
laiškus sąžinės kaliniams 36-
1, jie kokiu nors būdu pasiek
tų juos ir paguostų, kad jie 
nėra mūsų užmiršti. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— „Chicago S u n - T i m e s " 
savo balandžio 22 d. editoria-
le komentavo Kari Linno 
deportaciją ir pasisakė, kad 
būtų geriau, jei jis būtų buvęs 
teisiamas Izraelyje, nes būtų 
susilaukęs teisingo teismo. 
Skaitytojas Marvin Balousek 
iš Matteson, IL, rašo. kad būtų 
buvę dar geriau, jei dienraščio 
editoriale būtų patarta, kad 
jam būtų buvęs suteiktas 
prezidentiniu aktu pasigailė
jimas. 

— Wash ing tone apie 500 
asmenų demonstravo prie CIA 
įstaigos įėjimo durų, pareikš-
dami protestą prieš CIA 
veiklą, kuri remia laisvės 
kovotojus Nikaragvoje ir 
Afganis tane . Areštuotųjų 
tarpe buvo aktyvistai Daniel 
Ellsberg ir Philip Berrigen, o 
anksčiau ir Amy Carter. 

— N e w Delh i Indijos 
Gynybos ministeris K. C. Pant 
pranešė , kad a tnau j ins 
branduolinius bandymus, nes 
tokius bandymus ruošia ir 
Pakistanas. 

— Wash ing tone 12 kabine
to narių pasirašė raštą Atsto
vų rūmų speakeriui J im 
Wright, kuriame įspėja, kad jie 
rekomenduos prezidentui 
vetuoti naują prekybos įsta
tymo projektą, koks jis yra 
dabar. Rašte sakoma, kad 
administracija yra priešinga 
prieš daugelį punktų, kurie 
varžo laisvą prekybą. Be to, jei 
tas įstatymas būtų priimtas, 
padidėtų deficitas 9 bil. dol. 

— S a l v a d o r o kariuomenė 
pradėjo laimėti kovas prieš 
sukilėlius partizanus, kovo
jančius prieš vyriausybę ir 
gaunančius ginklus iš Nika
ragvos sandinistų valdžios. 

— WCEV radijo stoties 
Chicagoje direktorė Lucyna 
Migala savo tradiciniuose 
komentaruose klausytojams 
priminė, kad Kari Linno 
deportacija į Sovietų Sąjungą 
y r a n e t e i s ė t a . A m e r i k a 
nepripažįsta Pabaltijo valsty
bių įjungimo į Sovietų Sąjun
gą, tad kaip gali deportuoti 
kitą asmenį į sovietų užgrobtą 
kraštą. 

— Managvo je pirmadienį 
kalbėjęs Nikaragvos sandi
nistų p rez iden tas Ortega 
pasakė, kad jis nori taikos su 
Amerika, nes jo kairiojo spar
no vyriausybė siekia geresnių 
ryšių pliuralistinėje visuo
menėje. 

— Tel Avivo spauda rašo. 
kad Izraelis vėl puolė pieti
niame Libane palestiniečius, 
kurie, kaip rašoma, organi
zavo ir pravedė užpuldinė
jimus prieš Izraelį. 

— Maniloje antradienį 
36 karių ir buvusių 

Viktorą 
Tie kaliniai yra iš visos 

Sovietų Sąjungos Visi jie turi 
vieną bendrą bruožą — jie 
y r a sąžinės kaliniai , kurių 
negalima palenkt Išleisti, jie 
vėl „nusideda" rašydami ar 

— I l l i n o i s o r k e s t r a s 
pasirašė kontraktą su Chris-
tof Perick. kuris bus šio 
orkestro muzikos direktorius ir 
dirigentas. J is yra vokiečių 
Berlyno operos dirigentas ir 
savo keturių metų terminą 
pradės 1988 metų sezonu. Tuo 
pačiu metu jis dalinsis diriga- p r a s įdė jo 
vimu su Guido Ajmone-Mar- oficialių a smenų Marcos 
san ir Zdenek Macai. Perick vyriausybėje teismas. Jie 
jau Chicagoje d i r i g a v o 
..Skrajojantį Olandą" ir 
„Parsifalį" su Lyric opera. J i s 
taip pat yra dirigavęs Vienos 

tojai labai nukentės ir galės 
būti sunaikinti. 

L a i š k a s prezidentui 
Laiškas yra Baltuosiuose 

rūmuose tam, kad Sovietų 
S ą j u n g a p a s i t r a u k t ų iš 
Afganistano dar prieš tai, kai 
M. Gorbačiovas atvyks į 
W a s h i n g t o n ą v i r š ū n i ų 
pasitarimui. Tą laišką prezi
dentui atvežė sen. Gordon 
Humphrey, kuris lankėsi 
Afganistano sostinėje Kabule 
ir susipažino su afganų 
okupantais sovietais. Iš ten jis 
išvyko į Pakistaną ir penkias 
valandas diskutavo padėtį su 
Pakistano prezidentu Moham-
med Zia ul-haq. 

Pakistano premjero Junejos 
laiške siūloma: jei Pakistanas 
galėtų gauti tuojau pat labai 
reikalingus Awacs lėktuvus, 
kad galėtų apsaugoti savo 
sienas, tai afganų laisvės 
k o v o t o j a i , ku r iuos s en . 
Humphrey vizitavo Peshavvar 
stovykloje, tuoj būtų pačių 
Pakistanu karių apmokomi 
kaip išsprogdinti tą Kabulo 
vietovę, kurioje gyvena sovie
tai. Tai būtų galas jų saugu
mui. 

„ Is lamo bomba" 
Kongrese jaučiama apatija 

padėti Pakistanui. Bijoma, 
kad Pakistanas gali turėti 
branduolinius ginklus, bet 
nieko nesakoma, kai tokius 
ginklus turi Izraelis ir Indija. 
Pak i s t ano branduoliniai 
ginklai vadinami „Islamo 
bomba". Klausimas, kodėl 
Pakistanas taip nevienodai 
laikomas su kitais, senatorius 
atsako Pakistano diplomatui: 
„Mes spaudžiame jus, nes jūs 
gaunate mūsų paramą. Indija 
negauna tos paramos, o 
I z r a e l i s y ra s p e c i a l u s 
reikalas". 

P a k i s t a n a s p r a d e d a 
ignoruoti prez. Reagano 
doktriną padėti afganų laisvės 
k o v o t o j a m s . Gi I n d i j a 
p r i p a ž į s t a A f g a n i s t a n o 
sovietų įsteigtą marijonetinę 
vyriausybę Kabule. 

Stinger — 
sovietų pabaisa 

Ką sen. Humphrey matė 
Kabule, kuris yra Senato 
ginkluotų pajėgų komiteto 
narys, buvo labai nuste
bintas. Jis parodė Pakistano 
prezidentui fotografijas, kaip 
gražiai sovietai yra įsitaisę 
tame rajone ne tik puikiuose 
namuose, bet turi ir visas 
krautuves . Visa tai yra 
nepaliesta afganų partizanų, 
kurie kovoja už savo krašto 
laisvę. 

Čia plačiai kalbama, kodėl 
Gorbačiovas norėtų baigti 
Afganistano okupaciją, yra 
tai, kad kasdien su Amerikos 
St inger priešlėktuvinėmis 
raketomis numušama bent 
vienas lėktuvas ir daugiau 
helikopterių, kuriuos valdo ne 
rusai kariai, bet afganistanie
čiai. Už tai ir norima, kad 
afganų kovotojai galėtų 
bombarduoti sovietų gyvena
mas vietas, tada gal padidėtų 
galimybės jų išvažiavimui. 

kaltinami dalyvavę Benigno 
Aąuino. daba r t i nė s prezi
dentės vyro, nužudyme. Filipi
nų advokatai mano. kad 

San Francisco ir Metropolitan t e į s r n a s g a n užtrukti iki metų 
operose. laiko. 

KALENDORIUS 
Gegužės 1 d.: Juozapas dar

bininkas. Žilvinas. Vydman-
tas. Gegutė. 

Gegužės 2 d.: Atanazas. 
Meilė, Švaistas, Zigmas. 

ORAS 

Saulė teka 5:49. leidžiasi 7:47. 
Temperatūra dieną 671.. nak

tį 44 1. 



DRAUGAS, penktadienis, 1987 m. gegužės men. 1 d. 

/PORTO APŽVALGA 

III PASAULIO LIETUVIŲ 
SPORTO ŽAIDYNIŲ 

ORGANIZACINIS KOMITETAS 
PRANEŠA 

IlI-sios P L S Žaidynės 
jvyks ateinančių Kalėdų 
metu, kartu su Lietuvių 
dienomis. Jos tęsis 6 dienas: 
nuo pirmadienio, gruodžio 26 
dienos, iki šeštadienio, gruo
džio 31 dienos. 

Šiose žaidynėse numatoma 
pravesti mūsų metinėse sporto 
šventėse vykstančias varžy
bas, gal su kiek pakeista 
krepšinio ir tinklinio prave-
dimo sistema, kuri bus 
nustatyta 1988 m. birželio 
mėnesį Melbourne vyksian
čiame klubų atstovų suvažia
vime, tikintis, kad tuomet bus 
jau apytikriai žinomas žaidy
nėse dalyvausiančių koman
dų skaičius. 

Žaidynėse dalyvauti yra 
pakviesti lietuviai sportinin
kai iš JAV-bių, Kanados, 
Argentinos, Brazilijos, Angli
jos, lenkų okupuoto Punsko ir 
iš Vasario 16 d. gimnazijos 
Vokietijoje. Reikia manyti, 
kad Pietų Amerikos ir Europos 
lietuvių sportininkų galime 
tikėtis tik tuo atveju, jei jiems 
pavyks suteltkti lėšų kelionei, 
ar, jei jiems padės PLB valdy
ba. Kas liečia Š. Amerikos 
sportininkus, Org. Komitetas 
kovo 31 d. gavo laišką iš š. 
Amerikos lietuvių sporto 
vadovybės, kuriame pirm. 
Pranas Berneckas rašo, kad 

Reikia trumpai užsiminti 
apie Apollo stadiono nuomą. 
Normali 6 dienų nuoma yra 
5,400 dol., tačiau Apollo 
savininkai nuleido mums 
nuomą iki 4,000 dol. Kaip žino
te, ateinančiais 1988 metais 
Australija švenčia savo 200 
metų sukakti, kuri bus mini
m a įvairiomis iškilmėmis, 
karnavalais, festivaliais ir kt. 

Mūsų komiteto pas tan
gomis pavyko įjungti III-sias 
PLS Žaidynes į oficialią 
Australijos 200 m. sukakties 
programą ir kartu gauti 
A u s t r a l i j o s v y r i a u s y b ė s 
paramą, p i lna i apmokant 
Apollo salės nuomą, kas 
mums yra žymus finansinis 
palengvinimas. Turiu pridur
ti, kad ši valdžios parama ir 
įjungimas į 200 m. minėjimo 
programą padaro mūsų Žaidy
nes taip vadinamu „Official 
B i c e n t e n n i a l E v e n t " i r 

Vidurio Amerikos apygardos vyčių pirm. Algirdai Brazis „Lietuvos Prisiminimu" bankete su 
1930-tąjame dešimtmetyje pasižymėjusiais lietuviais sporto veteranais. Iš k.:. Harry Petrai

tis, Algirdas Brazis ir Konstant Savickus. 

Futbolas Chicagoje 
MAJOR DIVIZIJOJE 

SEZONĄ PRADEDANT 

N u o t r . J , T a m u l a i č i o 

jams yra privalomos treni
ruotės du kartus į savaitę po 
porą valandų. Yra komandų, 
kurių žaidėjai stropiai daly
vauja treniruotėse ir yra 
komandų, kurių didelė dalis 
žaidėjų pasirodo tik rungty-

Futbolo klubo „Iituanica- ko pastebėti, kad toks klausi-
Liths" komandai rungtyniau- mas būtų rimtai svarstomas. 
ti Chicagos major divizijoje — Metropolitan lygoje, kurioje n ė m s s e k m a d i e n i a i s , o 
aukščiausioje klasėje — ne ir mūsiškiai šį sezoną varžy- treniruočių vengia, kaip Sibi-
naujiena. Jau penketą kartų ji, sis, priklauso 10 europiečių ro. Netenka abejoti, kad 
nors ir ne su tuo pačiu sąsta- kilmės komandų. Šiais metais komandos su tokiais žaidėjais 
tu, buvo išsikovojusi teisę bus: lenkų „Eagles", „Royal yra pirmieji kandidatai iškri-
rungtyniauti toje klasėje. Ir Wawel" ir „Lightning", vokie- timui. Prie kokių priklauso ar 
rungtyniavo! Keturis kartus iš čių „Schwaben", „Green- priklausys šįmet „Liths", šiuo 
penkių tik po vienerius metus White" ir „Kickers", čekų tarpu dar ne visai aišku, 
joje teišsilaikė. Pirmenybių , , S p a r t a " , s k a n d i n a v ų Aišku tik tai, kad norint 
sezono pabaigoje užėmus „Vikings", serbų „United užs i tarnaut i priešininkų 
paskutinę ar priešpaskutinę Serbs'' ir „Liths". Į major divi- komandų respekto ir savo 

.parvigca mud naudoti 'kartu v i e t ą ' SU m a ^ o r d i v i z i J a r e i k ė" ziją patenka komandos, kurios publikos simpatijų ir paramos. 
su mūsų Žaidynių ženklu taip d a v o a t s i s v e i k i R t i i r v ė l Sniū * t u r i geresnių, gabesnių žaidė- reikės daugeliu atžvilgių gero-
pat ir 200 m. sukakties ženklą žemesnę klasę. Atrodo, kad jų. Įsitvirtinti major divizijoje kai pasitempti. Išsilaikyti ma-
stilizuotą Autralijos žemėlapį. 

Mums finansiniai daug 
padės ir tai, kad Australijos 
Liet. kooperatinė draugija 
, ,Ta lka" ma lon ia i sut iko 
sumokėt i už Žaidynėms 
reikalingų aukso, sidabro ir 
bronzos laimėtojų medalių 
pagaminimą. „Talka" taip pat 
pagamins ir Lietuvos Tauti
nės Olimpiados 50 m. sukakties 
medalionus, kurie bus įteikti 
mūsų veteranams, Tautinės 

iškritimams patyrimo turėtų vien gabumų neužtenka. j o r divizijoje bus žymiai 
lyg ir užtekti. Bet ar surastas Reikia darbo ir rimto darbo, sunkiau, negu buvo į ją patek-
būdas, kaip jų išvengti? Nete- daug prakaito išlieti. Žaidė- ti. 

TAI BENT 
„POILSIO" 
SEZONAS 

pirmųjų pasiruošimo dienų Antroji rinktinė, į kurią 
„Novogorske, rinktinės treni- pakviesti „Žalgirio" Brazys ir 

ruotes perkėlė į tradicinę Visockas, taip pat turės 
stovyklą Bulgarijoje. Iš čia į panašų „poilsio" sezoną su 
Vilnių, kur geg 12 d. prasidės kelionėmis į Kubą, Kiniją, 
tarptautinis 'turnyras, daly- Vengriją ir Čekoslovakiją. Ir 
vaujant JAV, Kinijos ir kitų pagaliau dar vienas „Žalgi-

Kai JAV universitetams, galių rinktinėms. Toliau — rio" žaidėjas — Krapikas su 
olimpiados dalyviams, kuriuos profesionalams ar. pagaliau. geg 29 d. į Graikiją, kur iki s t uden tų r i n k t i n e ž a i s 
ateinančiais metais kviesime daugeliui pasaulio kraštų birž. 15 d. vyks Europos universiadoje Jugoslavijoje, 
per spaudą dalyvauti III-jų krepšinio sezonas baigiasi — krepšinio pirmenybės. Po to Sunku įsivaizduoti, kad 
P.L.S. Žaidynių metu įvyksian- jis ir baigiasi. Krepšininkai rinktinė keliaus į Kanadą, kur jaunas sportininkas pastato-
čiame pagerbime. gauna keletą mėnesių poilsio dalyvaus turnyre su Milanu — mas prieš tokius kankinan-

Grįžtant prie Žaidynių a t § a u t i s a v o fizinėms jėgoms, Europos taurės laimėtoju ir čius reikalavimus su daugybe 
įvairių varžybų pravedimui a tPalaiduoti įtemptus nervus. pGrtlando profesionalais rungtynių ir treniruočių, ilgų 
m u m s b u s r e i k a l i n g a s T i k n e S o v - S a J u n ^ o s «"•*** (klubas, kuris kvietė Sabonį), kelionių nuo vieno pasaulio 
pe r sona la s Tikimės kad nės žaidėjams. Jiems praside- Rugpjūčio mėn įdomi kelionė į kampo iki kito su laiko ir mais-

da ilgas, varginantis, šaky- Japoniją, Australiją ir Naują- to pasikeitimais, ir 1.1, 
čiau, tiesiog baisus ..poilsio'* j ą Zelandiją. Rugsėjo mėn. K o k i a m e adelaidiškiai buvę sportinin 

kai, veteranai, sporto veikėjai f i z i n i a m e i r 
r r a i m s u e r i i e t i v a B r e i s u , n<iu «»«»», > v « . » « u i « , o p u i « / » t i » ^ » i , . , , » ; i - . , . . . . , 
kovo 14 d. Kanadoje įvykęs Š. ir mėgėjai, paprašyti neat- sezonas. Pagai bal. 4 d. \ U- p r asides ateinančio sezono dvasiniame stovyje jis galės 
Amerikos visuotinis atstovų sisakys padėti. Taip pat reikės - ~ * £ ? * * J f ^ i n * ? C™"****8- ° t a i J *>at « pradėti ateinantj sezoną? 
suvažiavimas nutarė, jog į pagelbininkų Apollo salės prasidėjo ir bus toks bal. !u d̂  Europos taurės varžybos bet Kaip atrodys Sabonio koja. 
Žaidynes Australijoje važiuos tarnyboje ir kitur. Tikimės, Į Novogorską suvažiavo 18 rinktinės žaidėjams „poilsio dar įdomesnis klausimas, 
pavieniai Kanados ir JAV-ių kad ir čia rasime reikalingų k v i e s t * nnktinei žameju. jų sezonas dar nebus pasibaigęs: klubai su savo komandomis ir padėjėjų, 
individualiais sportininkais. Žaidynių proga numatome 
Iki š.m. gegužės 16 dienos bus išleisti suvenyrinį leidinį, 
sudarytas išvykos į Australiją maždaus 30 puslapių. Leidi-
org. komitetas, kuris palaikys nys bus lietuvių ir anglų 
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• Administracija dirba kasdien • Redakcija stra.. saius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nuožiūra. Nesunaudotu straips-
nuo 8:30 iki 12:00. ruų nesaugo. Juos grąžina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus. Redakcija už 
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mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Pavasario rate iš devynerių 
rungtynių šešerias teks žaisti 
Marąuette Parke. Ir tai laiko
ma šiokiu tokiu pliusu. Pirmą
sias pirmenybių rungtynes 
„Liths" žais Des Plaines 
priemiestyje, Main East High-
school aikštėje. Jos bus šį 
sekmadienį, gegužės 3 d., 3 
vai. po pietų. Priešininkas — 
serbų k o m a n d a .,United 
Serbs". Apie jos pajėgumą 
sunku dar ką pasakyti. Apie 

DR. VIJAY BAJAJ 
GVDYTOJAS 13 CHiRLiaGAS 

Sf 'EClALi 'BE — VIDAUS LIGOS 
•R ODOS Cn iRURGi jA 

(Augliai nuimami otise) 
2434 W. 71 Straot, Chicago 
Tol. 434-S849 (veikia 24 vai ) 

Pirm., antr.. ketv.. penkt nuo 12 iki 6 v v 

O f s . 735-4477; 
Re/. 246 -0067; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOIA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - SERVU IR 

EMOONĖS LIGOS 
C R A V U O R O MEDICAL B U l l D I N C 

o44Q So Pulaski Road 
V'aUn.io- pagal nvs.t-irini.i 

mūsiškių — dar mažiau. Ser
bai jau žaidė dvejas rungty
nes — taurės ir pirmenybių. 
Nors abejas ir pralaimėjo 
mažu skirtumu, bet jie turi 
apie save šiokį tokį vaizdą. 
Mūsiškiams bus tik pirmas 
organizuotas išbėgimas į aikš
tę. 

Rezervas žais 1 valandą ten 
pat. 

Abiem mūsų komandom 
reikia palinkėti daug laimės, 
nes šį kartą jos labai reikės. 

J. J. 

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

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą, pirm ir ketv 12-4 

e-"; antr 12-6; penkt 10-12: 1-6. 

DR. A. B. GLEVE6KAS 
ČYD> rOJAS IR CHIRURGAS 

Tel . — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU L'.GOS 

3 9 2 1 W 103rd Street 
V a lando- pasai -usit.inma 

O f i s o te l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKŠEVlClUS 

J O K Š A 
V A I K U L I G O S 

6 4 4 1 S . P u l a s k i R d . 
V a l a n d o s paga l sus i tar imą 

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

7 7 2 2 S . Kedz ie Ave . . 
Ch icago , Iii. 6 0 6 S 2 

Pirm.. antr_ ketv. ir penkt. 
pagaL susitarimą 

ryšį su mūsų komitetu ir 
rūpins is v i s a i s i švykos 

kalbomis. J ame bus įprasti 
sveikinimai, informacija apie 

reikalais. Kadangi PLB vado- S. Amerikos lietuvių sportinin-
vybė yra pažadėjusi finan- ku apsilankymus pas mus ir 
siniai paremti atvykstan6us mūsų išvykas pas juos, Lietu-
sportininkus. reikia manyti, vos T a u t i n ė s Ol impiados 
kad į Australiją atvyks nema
žas Kanados ir JAV-ių lietu
vių moterų ir vyrų sportinin
kų skaičius. 

Iki šiol iš privačių kontaktų informacija. 

prisiminimas, įvairi statistika 
ir nuotraukos, o taip pat III-jų 
PLS Žaidynių programa ir 
kita su Žaidynėmis susijusi 

teko nugirsti, kad kelionei į 
Australiją jau ruošiasi Detroi
to sporto klubo „Kovo" 
krepšininkai ir tenisininkai, 
Toronto „Aušros" sportinin
kai ir Los Angeles Algio Šėko automobiliams ir kt. 
vadovaujama moterų tinkli- Užjūrio lietuvių jaunimo 
nio komanda. š e š i ų dienų viešnagę Adelai-

Bus pagamintas Žaidynių 
ženkliukas, kurį galės įsigyti 
visi norintieji. Pagaminsime ir 
k i t o k i u s s u v e n y r u s — 
m a r š k i n ė l i u s , l i p i n u k u s 

Reikia tikėtis, kad ateinan- dėje bandysime pravesti taip. 
čių metų viduryje žinosime k a d j i e ^ dienos varžybų 
atvykstančių skaičių, kurių 
galės būti daugiau negu šim
tas. 

Atvykstančiųjų apgyvendi
nimas yra vienas iš svarbiau
sių mūsų rūpesčių. 

Pasaulio Lietuvių Žaidynių 
pagrindinės krepšinio ir 
tinklinio varžybos vyks Apollo 
stadijone, kuris yra išnuomo
tas visom šešiom dienom. Jei 
rungtynių programos nebus 
įmanoma pilnai pravest i 
Apollo stadione, perteklių teks 
perkelti į Forrestville. 

vakarais nenuobodžiautų ir 
turėtų progos praleisti galimai 
d a u g i a u laiko su mūsų 
jaunimu. Išeisime jaunimui 
patiems organizuoti įvairių 
renginių programą ir. kiek 
galėdami, jiems padėsime 
finansiniai. 

Kiti su Žaidynėmis susiję 
reikalai ir užsimojimai šiuo 
metu tebėra planavimo stadi 
joje; kol nežinosim tikslesnio 
dalyvių skaičiaus, apie juos 
kalbėti dar per anksti. 

Tuo pačiu reikia dar pabrėž-
tarpe 4 iš „Žalgirio" ir Spalio pabaigoje ir lapkričio ti, kad šis maršrutas, pateik-
Marčiulionis iš „Statybos", du m į u , turnyras Olandijoje ir t a s „Sporto" balandžio 4 d. 
estai ir vienas latvis. Po tradicine kelionė į JAV-es. laidoje, yra labai netikslus. 

Bededant paskutines pastan
gas „Žalgirio" atvykimui, 
buvo kontaktuoti JAV-ių 
organizatoriai sovietų rinkti
nės kelionės, o taip pat ir 
Kanados krepšinio federacija. 
Paaiškėjo, kad Vilniaus turny
re jokia JAV-ių rinktinė 
nedalyvaus. Buvo bandyta 
pasiųsti kurio universiteto 
komanda, bet ir ta vargu ar 
nuvyks. Kanadoje, po Europos 
pirmenybių, t.y. po birž. 15d.. 
jokio turnyro taip pat nebus, 
nes čia poilsio sezonas yra 
poilsiui. Apie tokį turnyrą 
buvo tik kalbama Europoje, 
dar jis nepradėtas organi
zuoti. Ir jei jis bus suorga
nizuotas, tai greičiausiai tik 
tarp lapkričio 26 d., po pasku
tinių sovietų rinktinės rungty
nių, ir gruodžio 1 d. Taip pat 
paaiškėjo, kad gegužės gale 
čia, o gal ir Kanadoje, viešės 
sovietų jaunių rinktinė, o 
lapkričio mėn. su sovietų vyrų 
rinktine atvyks ir jų moterų 
rinktinė. 

V.G. 

t>132 S. Ked*ie Ave., Chicago 
VVA S-2670 arba 48<>-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
V ai.indo- '.vgal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraigo i'gos 
Nechirurgims išsiplėtusiu venų 

>r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal sus'ianmą 
Penkt.. antr.. Ketv ir penkt 

Reikalu' esant atvažiuoju ir j namus. 

Caraiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette 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 M Kraujagyslių Ligcs 
Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIŲ 
6132 S. Kedzie, Chicago. III. 

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

Tel. 742-0255 
\ alandos pagal susitarimą 

T e l . RE-l iance 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Str««t 
VaL: pirm., antr.. ketv. ir penkt 

nuo 12-3 vai. popiet ir 4-6 vai. vak. 
Treč. ir šešt uždaryta 

Tel. o f i so ir buto: OI vmpic 2-415° 

DR. P. KISIELIUS 
G V n v T O I A S IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Ka>dien I iki 8 vai vak 

^-kvrus trr<" ŠV?t 12 ,k•.4 v,il popiet 

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

mvlia i vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 5t>3-0700 

Valandos pagal -.usitarima 

DR. FRANK PLECKAS 
1 Kalba lietuviškail 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina ak.. Pritaiko akinius ir 

..C ontact lenses" 
2618 m. 71st St. - Tel. 737-5149 

Vai. pagal susitarimą. Uždarvta treč 

Dr Tumasonio ofis 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTlCS — karūnėles. 
t-lteiiai. plokšteles '* bendroj; praktika 

2 6 5 9 W. 59 St. C h i c a g o 
Tel. 476-2112 

Valandos Dagai susnanmą 

įsa perėmė 
T. RAMA. M.D. 

Specialybė - Chirurgna 
2454 VVest 71st Street 

Tel. 434-1818 - Rez. 852-0889 
Vai pirm., antr.. ketv ir penkt 

3 ik: ~ v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybe — Vidaus ir plaučiu ligos 

2S36 W. 71 st St.. Chictgo. IN. 
MLi 4360100 

11800 Souttvurast Hlghw«v 
Palos Hsights. IH. 60463 

(312)361-0220 312)3610222 

DR. IRENA KURAS 
KCPIKIU IR VAIKU LIGOS 

S P K IAIISTĖ 
MEOK Al BUII D l \ ( , 

3200 W. 81st Street 
O t i s o tel. RE 7-1168; 

Rc/ id 385-4811 

Kauno ..Žalgirio" krepšinio kapitonas Valdas Chomičius, trečią kartą 
laimėjus Sov Sąjungos krepšinio meistro titulą, iškėlęs rodo čempionu 
diplomą. 

OR KENNETH J. YERKES 
DANTL G Y D ^ T O Į A S 
Pensininkams nuolaidi 

243t> VV. lithuanian Plaia Court 
Chicago. Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

D r . I umasonio ofisą pereme 

DR. S. lAL 
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Šiurpus persekiojimas — 

KAIP NUO JO GINTIS? 
BAŽNYČIA TARYBŲ LIETUVOJE 

Kari Linno atidavimas sovie
tams sukrėtė ir amerikiečių 
visuomenę. Ir prieš jo išskrai-
dinimą ir tuoj po išskraidinimo 
spaudoje pasirodė įvairių 
rašinių ir televizijos ekranuose 
pokalbių apie tokio pasielgimo 
abejotiną teisėtumą, teisingumą 
bei žmoniškumą. Rašiniuose bei 
pokalbiuose buvo keliami klau
simai: ar amerikiečių teismai 
gali pas ik l iaut i Sovietų 
Sąjungos sprendimais teisės at
žvilgiu, ar jų pateikiama me
džiaga gali būti pakankamai 
patikima naudoti Amerikos 
teismuose, ar nuteistą ištremti 
galima atiduoti sovietams to
liau teisti aiškiai žinant jų sis
temoje bet kokių vakarietiškų 
teisinių normų nebuvimą. Tų 
rašinių autoriai jau tvirčiau ir 
atviriau pasisako prieš tų nu
teistųjų atidavimą sovietams ir 
bando siūlyti kitas išeitis. 

Balandžio 22 „Chicago Sun-
Times", maždaug teisingai 
aptaręs Linno atvejį, tvirtai 
r e i šk ia nuomonę, priešta
raujančią jo išsiuntimui už 
geležinės uždangos ir tokius 
kaip Linnas siūlo teisti Izraely
je, kaip buvo teisiamas Eichma-
nas, o dabar — Demjanjukas. 

Nesigilindami j „Sun-Times" 
nu rody ta s priežast is , mes 
galvotumėm, kad ir toks spren
dimas vargu ar būtų teisingas? 
Abejones kelia kaip tik tas pats 
L inno atvejis. Spaudoje 
skaitėme ir televizijos ekra
nuose matėme kai kurių 
asmenų net įtūžimu atsiduo
dančias pastangas bet kokia 
kaina Linną išgabenti į Sovietų 
Sąjungą, skrupulingai saugo-
jant. kad tik jis nebūtų išsiųstas 
į kurį nors kitą kraštą. Net ir at
virai jie skelbė, kad išgabeni
mas į kitą kraštą būtų jo 
išgelbėjimas nuo bausmės ir 
atidavimas „ramiai užuovėjai". 
Jiems būtinai rūpėjo, kad Lin
nas būtų išsiųstas ten, kur jis 
tikrai bus nubaustas, visišikai 
neatsižvelgiant, ar apkaltin
tasis yra kaltas ar ne. Žinome 
kokiu užsidegimu jie veikė, net 
p ik ta i į taigodami Linną 
sut ikusią priimti Panamos 
vyriausybę tokio sprendimo 
atsisakyti. Bet kokia kaina jie 
Linną siekė išgrūsti į Sovietų 
Sąjungą, gerai žinodami, kad 
mirties sprendimas laukia pa
smerktojo jau nuo 1962 metų. 
Mums atrodo, kad tokio spren
dimo Linnui reikalaujantieji 
žmonės yra artimai susirišę su 
OSI ir taip pat artimi bei 
įtakingi Izraeliui. Taigi šis ir 
daugiau tokių pavyzdžių leidžia 
stipriai suabejoti, ar Linnas, 
kaip ir dabar Demjanjukas, 
Izraelyje tikrai patirtų šimta-
nuošimtinį te is ingumą, tą 
vadinamą „Fair trial". Kažin ar 
ne per daug keršto ir at
siskaitymo troškimo slypi už tų 
visų karo nusikaltėlių ieškotojų 
nugarų? Jų nusiteikimas bei 
taktika kartais sudaro vaizdą, 
kad pirmiausiai čia ieškoma 
atsiskaitymo, visiškai neat
sižvelgiant, kas iš tikrųjų bus to 
atsiskaitymo objektas. Atrodo, 
kad tiems „teisybės ieškotojam" 
vienodai yra kaltas ir tas jų 
vadinamas „Ivan the Terrible", 
dujų kamerose sadistiškai troš
kinęs žmones, ir kur nors kario 
uniformą vilkėjęs, asmeniškai 
gal ir nieko bendro su tų žmo
nių likimu neturėjęs, atsi
tiktinai ar net prievarta į kokį 
nors vokiečių stropiai pri
žiūrimą dalinį pakliuvęs pa-
baltietis ar ukrainietis. Kažko
kia politika dabar tuos pa-
baltiečius bei ukrainiečius 
padarė Holocaust taikiniais, ir 
šaudoma ten, kur lengviau 
galima pataikyti. Todėl ir kyla 
rimtas klausimas, ar Izraelis 
nebūtu tik toks subjektyvaus 
atsiskaitymo laukas? 

Bet kodėl tuos įtartus ir 
apka l t in tus ka ro meto 

nusikaltimais būtinai reikia 
kur nors siųsti? Kodėl negalima 
jų teisti ten, kur jie gyvena? 
Kodėl jau daug metų Ameriko
je išgyvenę Rytų Europos pa
bėgėliai ir tų įstatymų tvarkomi 
visais kitais atžvilgiais, negali 
būti tų pačių įstatymų tvarkomi 
ir už tuos t ikrus , o gal 
dažniausiai ir visiškai netikrus 
nusikaltimus. Gal čia kaip tik ir 
glūdi pati tikroji priežastis — tų 
nusikaltimų abejotinumas. 
Nusikaltimą įrodyti pagal 
Amerikos įstatymus jau reikia 
tikrų ir be jokių abejonių 
patikimų šaltinių, o pilietybei 
atimti pakanka surasti netiks
lumų ją gavusiojo dokumen
tuose. Atsiskaitymui to ir 
užtenka: atėmei pilietybę, iš-
grūdai į Sovietų Sąjungą ir 
žinai, kad ta tavo auka ten bus 
sutvarkyta. Gal tokią mintį 
kaip tik ir puoselėjo OSI 
steigėjai, kad tą įstaigą kurian
tis įstatymas būtų paruoštas tik 
tai, kad pakaktų jo apkaltintam 
atimti pilietybę ir išgabenti į 
Sovietų Sąjungą, bet neduotų jis 
galimybės tam apkaltintam 
būti teisiamam čia, kur jis 
gyvena ir yra pilietis. Gal po 
tokio žiauraus pasielgimo su 
Kari Linnu daugelis ameri
kiečių pastebėjo tokio įstatymo 
šališkumą ir ieško išeičių. 
Įdomu tik, kodėl nesiūloma pati 
paprasčiausia ir logiškiausia 
išeitis — tuos „nusikaltėlius" 
teisti čia Amerikoje, kur jie 
gyvena ir yra piliečiai, bet teis
mus perkelti į kitą valstybę, 
šiuo atveju į Izraelį? Kažin ar ir 
čia nėra kokios nors paslėptos 
minties? Gal j au ir tie 
užsispyrusiai reikalavę Kari 
Linno išsiuntimo į Sovietų 
Sąjungą, pajutę stiprią opoziciją, 
pagalvojo, kad kokiu nors būdu 
pilietybę praradusių apkaltin
tųjų siuntimas į komunisti
nius kraštus gali būti su
stabdytas, jau iš anksto pra
dėjo ieškoti patikimiausių atsi
skaitymo priemonių negu teis
mų Amerikoje. Juk visa jų 
veikla rodo, kad ne teisingumas 
jiems rūpi, bet t ik at
siskaitymas, nepaisant nei su 
kuo, nei kokiu būdu, todėl jie ir 
galvoja, kad, jeigu dingtų 
galimybė apkaltintus išgrūsti į 
Sovietų Sąjungą, tai gal geriau 
su jais susidoroti būtų Izraely
je negu Amerikoje. 

Čia mums atsiranda naujas 
galvosūkis. Daug jų turėjome 
jau maždaug aštuonerius metus 
grumdamiesi su OSI įstaiga ir 
iki šiol beveik nieko nelaimėję. 
Tai parodo mūsų ginamųjų 
pralaimėtos bylos teismuose ir 
Valstybės bei Teisingumo 
departamentuose. Gal Kari Lin
no išgabenimas pakankamai 
bus sukrėtęs amerikiečių vi
suomenę ir atidaręs mums 
geresnių galimybių duris bei 
palengvinęs grumtynes su OSI? 
Jeigu taip būtų, tai turėtumėm 
jas geriau išnaudoti ir per
galvoti savo veiklos būdus. 
Turėtumėm suprasti, kad iki 
šiol jie labai paveikūs nebuvo. 
Negalėjome net visi bendrai 
dirbti. Pasidalinę į mažas 
grupes, dirbome atskirai, vieni 
į kitus net pašnairuodami, kar
tais net ir stipriau nuomonėm 
išsiskirdami ir dėl to negalėjom 
susiderinti. Gal ir ne dėl to, bet 
iki šiol net ir aiškiai nekaltų 
apkaltintųjų nepajėgėm apgin
ti. Gal ir iš viso nepajėgsim, nes 
grumiamės su labai didele jėga, 
tačiau pastangų atsisakyti 
nevertėtų. Bet veiklos suderi
nimas būtinas. Reikia mums 
visiem suburti savo jėgas po 
vienu lietsargiu, išmąstyti 
vieną, o gal net ir kelis planus, 
paskirstyti juos į sektorius ir 
uoliai vykdyti. Jeigu taip ir 
toliau eglsimės, vėjais eis mūsų 
laikas, jėgos ir pinigai. Taip pat, 
kaip iki šiol ėjo. 

Bronius Nainys 

Pavergtos Lietuvos spaudos 
žmogus Jonas Sakalauskas rašo 
apie religinių institucijų padėtį 
pavergtoje Lietuvoje. Jis savo 
straipsnelyje „Bažnyčia tarybų 
Lietuvoje" (G. K. 1986.XU.n-17) 
rašo: „Tarybinė konstitucija ga
rantuoja visiems piliečiams 
juridinę lygybę nepriklausomai 
nuo jų santykio su religija. 
Piliečiai, naudodamiesi teisėmis 
ir laisvėmis, tarp jų ir sąžinės 
laisve, vykdo konstitucijos 
uždedamas pareigas. Mūsų 
šalyje bažnyčia atskirta nuo 
valstybės ir mokykla nuo 
bažnyčios. Tarybų valstybė 
nesikiša į bažnyios vidaus 
reikalus, į jos kanoninę, religinę 
veiklą. Valstybė tik nustato 
religinių susivienijimų 
sudarymo sąlygas bei tvarką, 
veda jų apskaitą, kontroliuoja, 
kaip bažnyčios, religiniai susi
vienijimai laikosi valstybinių 
įstatymų". 

Sakalauskas nepasako, kad 
valstybė yra a tsk i ra nuo 
bažnyčios ir kad komunistinė 
„bažnyčia" a t sk i r ta nuo 
mokykos. Komunistinės „religi
jos" privalo mokytis visi moki
niai mokyklose ir net klierikai 
kunigų seminarijoje. Čia pat 
kalbama apie religijos laisvę pa
vergtoje Lietuvoje, čia pat 
primenama, kad valstybė neat
skirta nuo Bažnyčios, todėl 
bedieviška valdžia kontroliuoja 
Bažnyčią, jos narius, jų darbus 
religinėje srityje. Konstitucija 
garantuoja visas religines 
laisves, bet tas laisves sugriau
na tos pačios valstybės be
dieviškieji pareigūnai, kurie 
visai nekreipia dėmesio į 
konstituciją. Kam tada komu
nistinėms valstybėms išvis 
reikalinga konstitucija? Užsie
nio propagandai? Patys komu
nistai nusikalsta konstitucijai, 
jos nevykdydami, o kaltina reli
ginių institucijų žmones. Kam 
eiti prie tokių nesąmonių? Kam 
komunistai tremia į kacetus 
dvasiškius, kurie gerai vykdo 
savo kanonines-religines parei
gas? Jei kunigas vaikus moko 
religijos, komunistai tą kunigą 
areštuoja ar nubaudžia pinigine 
bausme. Kaip galima bausti 
kunigą, kurs gerai eina savo 

J . VAIČELIŪNAS 

pareigas? Ir kunigus, kurie 
gerai neatlieka savo pareigų, 
gali bausti tik vyskupas, bet ne 
koks nors bedievis komunistas. 
Kunigų viršininkas yra vietos 
vyskupas bei popiežius, bet ne 
kokie tai subedievėje 
komunistai. 

Kam kalbėti apie garantuotą 
lygybę, jei tos lygybės nėra? 
Komunistai savo „religiją" ap
saugo tūkstančiais kagėbistų ar 
panašių pareigūnų, o tikinčiųjų 
į Dievą religijos ne tik niekas 
neapsaugo, bet tie patys 

kagėbistai juos net persekioja. 
Kai komunistai daro kokius 
nors suvažiavimus, juos saugo, 
globoja kagėbistai, o kai 
katalikai vyksta į atlaidus ar 
panašias šventes, tie patys 
kagėbistai kontroliuoja kelius, 
sulaiko keliaujančius, juos 
nuveža keliasdešimt kilometrų 
kur į šalį, tenai atlieka „tar
dymus" ir po kokios paros ar 
dviejų paleidžia vykti namo. 
Taigi numatyta kelionė buvo 
sutrukdyta kagėbistų, nors 
komunistai skelbia visokias 
laisves ir lygybes. Lietuvos 
laisvės laikais tokių žiaurumų 
nebuvo. 

Toliau Sakalauskas rašo: 
„Nemaža Tarybų Lietuvos 
gyventojų dalis, perimdama ir 
tęsdama gilias mūsų krašto reli
gijos kritikas, laisvamanybės ir 
ateizmo tradicijas, neišpažįsta 
jokios religijos, k i ta dalis 
išpažįsta ir praktikuoja reli
ginius kultus. Valstybės įstai
gose yra įsiregistravę, vadinasi, 
tarybinių įstatymų ginamos ir 
apsaugomos 763 dešimties kon
fesijų religinės bendruomenės". 
Pats autorius sako, kad komu
nistai bedieviai gali kritikuoti 
katalikų religiją ir už tai jų 
n iekas nebaudžia, o kas 
kritikuoja komunistinę „reli
giją", tai jau valstybės įžeidimas 
ir už tai baudžiama. 

Sakalauskas sako, kad tary
biniais metais atnaujinti beveik 
visi maldos namai , bet 
nepasako, kas tuos maldos 
namus atnaujino: tikintieji ar 
bedieviai komunistai? Ar 
a t n a u j i n t o s - a t s t a t y t o s 
bažnyčios, kurias komunistai 
sugriovė, buvo sudegintos karo 
ar taikos metu? Lenkijos komu
nistinė vyriausybė davė leidimą 
pastatyti 50 nauju bažnyčių ir 
tų bažnyčių statybai davė eko
nominę paramą. To nėra pa
vergtoje Lietuvoje. Lietuvoje 
bolševikai karo metu sugriovė 
daug bažnyčių, bet jų neatstatė 
ir neleido parapiečiams jas 
atstatyti. 

Kai kurie tikintieji ir dabar 
neturi bažnyčios, o pamaldas 
laiko špitolės didesniame kam
baryje (Truskava). O kiek 
Lietuvos bažnyčių sugriovė, 
sudegino komunistai jau taikos 
metu, o jų atstatyti neleidžia, 
neduoda medžiagų. Tikintieji 
sekmadienia is pamaldoms 
renkasi i kapines. Bet nuo 
kapinių tikinčiuosius išvaiko 
kagėbistai, nes. esą, jie ardo 
viešąją tvarką. Kur dingo 
dauguma Vilniaus bažnyčių, 
kurių buvo per 40, jei tik 
vienuolikoje bažnyčių laikomos 
pamaldos? Kuo paverstos kitos 
Vilniaus bažnyčios pagal komu

nistinių susivienijimų nuo
status ir laisves? Kodėl niekas 
negr iauna ir konfiskuoja 
komunistinių „maldos namų?'" 
Jų pavergtoje Lietuvoje yra 
labai daug. Komunistai be
dieviai savo „religiją" gali 
skelbti tuose namuose, gali 
skelbti bet kur. Bedievybės 
skelbėjų kasmet išleidžiama po 
apie 1,000. Jie veltui gauna 
mokslą ir išlaikymą. Vėliau 
gauna geras tarnybas, o senat
vėje gauna ir geras pensijas. 

Tų sąlygų neturi katalikai. 
Pavergtoje Lietuvoje tik viena 
kunigų seminarija, kuri kasmet 
išleisdavo po 5-6 naujus 
kunigus. Dabar jų išleidžiama 
daugiau: gal 10-15. Nestebėtina, 
kad pavergtoje Lietuvoje jau 
trūksta apie 40% reikiamų 
kunigų. Lietuvos laisvės laikais 
buvo trys kunigų seminarijos su 
500-600 klierikų. Kam dabar 
naudojami Telšių ir Vilka
viškio seminarijų namai? Dabar 
vienintelėje kunigų seminarijo
je yra gal per 100 klierikų. O ir 
tuos klierikus persekioja be
dieviai saugumo pareigūnai, 
kad klierikai atliktų šnipi
nėjimus komunistinio saugumo 
naudai. Tai vis vadinamos 
konstitucinės laisvės, kurias 
vykdo savo nuožiūra kompar
tija. Ir patys komunistai nežino, 
kas yra konstitucija. Jei jie vyk
dytų paskelbtosios konstitucijos 
nuostatus, pavergtoje Lietuvo
je tokių žiaurumų nebūtų. Betgi 
konstitucija eina savo keliu, o 
kompartijos reikalavimai — 
savo. 

Toliau skaitome: „Visi maldos 
namai respublikoje yra valsty
bės nuosavybė ir jos saugomi". 
Kadangi komunistų valdo
muose kraštuose kompartija 
stovi aukščiau už krašto vyriau
sybę, tai ir visi maldos namai 
priklauso kompartijai. Ir tie 
namai tvarkomi ne pagal vy
riausybės konstituciją, bet pagal 
kompartijos nuostatus. Ti
kintieji savo bažnyčias ir šven
torius įsigijo savo darbu ir au
komis, o dabar bažnyčios yra 

kompartijos nuosavybė ir kom
partija deda pastangas, kad 
bažnyčiose būtų skelbiama ne 
Kristaus Evangelija, bet kom
partijos bedieviškas kultas. 

J. Sakalauskas sako, kad pa
vergtoje Lietuvoje nemaža dalis 
gyventojų yra ateistai. Kokia 
dalis — jis nepasako, nes ir duo
niniai komunistai slaptai prak
tikuoja katalikų religiją. Pa
vergtoje Lie tuvoje 809c 
gyventojų yra katal ikai . Kita 
gyventojų da l i s yra k i tų 
tikėjimų. Koks procentas sudaro 
tą „nemažą dalį" ateistų? Kodėl 
ateistams priklauso tikinčiųjų 
bažnyčios? 

Toliau parašyta: „Valstybės 
inventorizuotos ir perduotos 
t ikintiesiems saugoti 2.736 
bažnyčios ir kulto namuose 
esančios istorinės ir meno ver
tybės" . Taip, bažnyčios ir 
maldos namai priklauso kom
partijai, o jais rūpintis ir mokėti 
mokesčius turi tinkintieji. Nor
maliai mokesčius moka nuo
savybių savininkai, bet pas 
komunistus viskas yra prie
šingai. Tie patys komunistai — 
ateistai sudegina bažnyčias 
(savo nuosavybes!), išniekina 
Švenčiausiąjį, išdaužo bažnyčių 
langus bei padaro tikintiesiems 
ir kitokių nuostolių. Kompar
tija, kuri „saugo" bažnyčias, nes 
tai jų nuosavybės, tų nusikal
tėlių nesuranda. 

Savo straipsnelį baigdamas 
Sakalauskas sako: ..Dalį bažny
čių sunaikino karas, ki tas — 
laikas, t reč ias (vienuolynų 
bažnyčios) tapo nebenaudoja
mos". Jis nepasako, kiek bažny
čių buvo sunaikinta karo metu. 
nes tą sunaikinimą daugumoje 
atliko bolševikai. Taip pat 
nepasako, kodėl vienuolynų 
bažnyčios tapo nebenaudojamos, 
kai tos bažnyčios laisvės laikais 
per sekmadienio pamaldas 
būdavo pilnos. Jos tapo nebe
naudojamos, nes komunistai 
bedieviai išžudė ir išvaikė 
vienuolius, vienuoles,, uždarė 
vienuolynus ir pasisavino jų 
nuosavybes. Toliau rašoma: 
„Tikinčiųjų nebenaudojami kul
to pastatai tarnauja daugiausia 
kultūrinėms visuomenės reik-
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mėms. Buvusioje Vilniaus 
katedroje įkurta Paveikslų 
galerija, joje vyksta vargonų 
muzikos koncertai, buvusioje 
Bronifratrų bažnyčioje — Mažo
ji koncertų salė, buvusioje Visų 
šventų bažnyčioje — Liaudies 
meno muziejus. Buvusioje Sv. 
Mykolo bažnyčioje — Architek
t ū r o s muziejus" . Čia ir 
nurašoma per daug neteisingai: 
„nebenaudojami kulto pasta
t a i " . Nesakoma, kad tos 
bažnyčios buvo atimtos iš 
tikinčiųjų ir paverstos bedievių 
komunistų institucijomis. Kodėl 
bedieviškoji valdžia sau 
reikalingų salių ar muziejams 
patalpų nepasistato pati? Juk 
bedievių — komunistų kišenėn 
suplaukia visi krašto ištekliai. 
Klaipėdos kata l ikams tėra 
maža bažnytėlė, kurioje netelpa 
nei dalis pamaldų lankytojų. 
Pačių katalikų pastatytoji nauja 
bažnyčia buvo komunistų kon
fiskuota, aplaužyta (nulaužtas 
bokštas) ir paversta koncertų 
sale ir. žinoma, padaryta ko-
munistų-bedievių nuosavybe, 
nors jos statybai darbą ir au
kas sudėjo tikintieji. Toks 
plėšikavimas įprastas tik komu
nistams. Jie tai daro pagal 
komunistinius nuostatus, kad 
būtų ,,apsaugotos" katalikų 
bažnyčios. 

Pats J. Sakalauskas pri
skaičiuoja, kad Vilniuje yra 
konfiskuotos t ik keturios 
bažnyčios. Kiek žinoma, Vilniu
j e dar veikia vienuolika 
bažnyčių. O kur dingo dar 25 
bažnyčios? Jos dingo pagal be
dievių komunistų nuostatus. Jei 
pavergtoje Lietuvoje trečdalis 
bažnyčių neturi kunigų, tai kur 
t a religijos laisvė, kur ta 
kompartijos globa bažnyčioms? 
Ar nužudyti bei deportuoti 
kunigai taip pat priklauso kom
partijos globai? Bedievių „ku
nigų"' nei vienas nebuvo 
nužudytas. Taigi, „Gimtajame 
k r a š t e " rašoma^ vienaip, o 
tikrovėje yra kitaip. Tokia jau 
vra komunistinė sistema. 

Mm 
Clevelando šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniai V. 
Taraška, R- Ziedonytė ir A. Bublytė akademinėse varžybose. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

DIDŽIAUSIA DOVANA 

Northern Illinois universite
tas gavo didžiausią auką iš visų 
paskutinių 88 metų — rezi
dencinę konferencijų būstinę, 
kuri vertinama 1.8 mil. dolerių. 

PAGYRĖ MIESTO CENTRĄ 

Harvardo universi teto 
Planavimų padalinio dekanas 
Gerald McCue pareiškė, kad 
Chicagos miesto centro 
išplanavimas ir sutvarkymas 
yra vienas iš geriausių. Visoj 
Amerikoj tuo tegalėtų pasigir
ti trys ar keturi miesto centrai. 

ANT KALNO 
J U R G I S J A N K U S 

11 
Pergrojom, ką buvo atnešusi. Panaudojo net 

keturias dainas, bet jas taip supynė, kad išėjo vienti
sas kūrinys. Liūdnas, bet kartu ir pilnas skaidrumo. 
Ir fleitos dalis buvo labai puiki. Ne tokia, kokią vaiz
davausi, net ne tokia, kokios vietomis mano greiti 
pirštai norėjo, bet visiškai kitokia, negu ką buvau 
ligi šiol girdėjusi. Kai pabaigėm, ji daugelį vietų 
pasižymėjo, paskui atsisuko į mane: 

— Kaip tau? Ar visur prie širdies? 
— Prie širdies taip, bet pirštai vietomis nori 

kitaip nubėgti. 
— Gerai. Pergrokim, kaip tavo pirštai nori. 
Pergrojom. Ji vėl pasižymėjo. 
— Atrodo, kad dabar tikrai turiu. Tą tai tikrai 

parodysiu Egertonui. Jeigu patiks, perrašysiu visam 
orkestrui, bet duosiu su sąlyga, kad solo groti paimtų 
tave. Beje, ar jis tau nieko nesakė? 

— Apie ką? 
Kad norėtų tave savo orkestre turėti. 
— Nė į tą pusę nepasuko. 
— Tikras Egertonas. Jis kiekvieną savo mintį 

tol nešioja kišenėje, kol visiškai supelėja. O dabar, — 
žvilgterėjo į laikrodį, — einam į pakalnę. Mama jau 
laukia su pietum. 

— Nuvažiuosim. 
— Ar bijai pasivaikščioti. Užsimauk patogius 

batukus, nueisim stirnų takučiais. 

Pasivaikščioti aš nebijojau, tik su mašina atro- su savim į vandenį. Du kartus skendusi, bet 
dė greičiau ir patogiau, bet nusileidau. nenuskendusi. 

Iš karto kiek paėjom mūsų kelučiu, paskum ji — AŠ fataliste. Jeigu ne laikas mirti, tai niekas 
pasuko į eglyną vos žymiu takeliu, kuris vingia- nė su akmeniu neužmuš. Kam bijoti, kad gali kas 
vosi tarp eglių, ąžuolų, krūmų ir kitų medžių, kurių atsitikti? Jeigu bus laikas atsitikti, atsitiks ir be bijo-
nė vardų nežinojau. Miškas buvo pilnas paukščių jimo. 
balsų. Aš pažinau tik kardinolą, o ji visus. Ir paukš- Šalia jos nebijojau nė aš. Gana toli nuplaukėm į 
čius, ir medžius, ir krūmus. Po skarotomis eglėmis ežerą ir vėl sugrįžom, ir nieko neatsitiko. Truputį 
parodė vietą, kur ji pasistatydavo palapinę. Ne pavargau, bet viduje buvau pilna retai tepatiriamo 
dabar. Kai buvo pradžios mokykloje. Kartais būda- Šviežumo. Ir pietūs buvo puikūs: švieži, tik šį rytą 
vo su viena ar keliomis draugėmis, bet dažniausiai ežere pagauta žuvis, 
viena. Vienai labiausiai patikdavo. Gulėdavo, * * * 
klausydavo, kaip šneka miškas ir galvodavo parašy
ti simfoniją. Ir parašysianti. Turint net pamatus. Namo grįžau keliu. Grįžau viena. Laura atsisė-
Kada nors paskambinsianti. do tvarkyti lietuviškos fantazijos, o aš ėjau paleng-

— Gerai, kad tave sutikau. Galvojau daugely va ir mėginau atspėti, kurio paukštelio girdžiu cypcė-
vietų iškelti vieną smuiką, bet dabar žinau, ko mano jimus ir švilpavimus. Ir šalikelės krūmai taip 
kalnui reikia. Tavo fleitos. Kai tik sutvarkysiu tą panašūs į vienas kitą. Reikės daug sykių su Laura 
savo lietuvišką fantaziją, tuoj imsiu savo kalną, palaipioti po šlaitus, kol bent dalis atminty pasiliks. 
Nežinau, kas iš jo išeis. Gal ne simfonija, gal tik Netoli mūsų kelučio staiga atsirado Šuo. Taip 
kokia poema ar rapsodija, bet kas nors išeis. Tikrai staiga, lyg iŠ žemės būtų išdygęs. Visas juodas tik 
išeis. virš akių du balkšvi ruoželiai, lyg žilti pradėję anta-

Bešnekėdamos net nepajutom, kaip atsidūrėm prie kiai, beveik tokie, kaip senelio. Iš karto krūptelėjau, 
jos namų. 

Pietūs dar nebuvo gatavi, tai pamirkome kokį 
pusvalandį ežere. Aš pati šiek tiek plaukiau. 
Mokykloje vienu tarpu net buvau mokyklos plauki
mo komandoje, bet vis buvau iš paskutiniųjų, o 
Laura vandeny buvo kaip žuvis. Su ja ir man buvo 
smagiau toliau nuo kranto nusitaškyti. Kai sužino
jau, kad ji pirma išmoko plaukti, o tik paskum vaikš
čioti, nebesistebėjau. Abu tėvai buvo geri plauki
kai, tai ir visus vaikus iš pat mažens imdavo kartu 

bet tuoj susigriebiau, kad tas pats. kuris ateidavo 
paklausyti mano fleitos. Ejo taip arti. kad kartais 
prisiliesdavo mano kojos. Uždėjau ranką ant galvos, 
pakasinėjau už didelės nulepusios ausies. Pradėjau 
šnekinti. Kalbinau, kad pasiliktų su manimi. Netu
rėjo ant kaklo jokio dirželio, bet neatrodė, kad būtų 
paklydėlis. Tie paprastai vaikšto perkarę, įkritusiais 
šonais, o šis buvo gerai nušertas ir prižiūrėtas, kailis 
buvo švarus, lygus, net blizgėjo. 

(Bus daugiau) 
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ALEKSANDRA 
SAGIENĖ 

„Jaunas yra tas, kas stebisi, 
žavisi, kas drąsiai stoja prieš 
įvykius ir džiaugiasi gyveni
mo žaismu. Jaunas būsi tol, 
kol pasiliksi imlus viskam, 
kas gražu, gera ir didinga; kol 
jautriai atsiliepsi į žmogaus, 
gamtos ir begalybės probili-
mus j tave", kartą kalbėjo gen. 
MacCarthy. 

Ar čia pacituoti žodžiai ne 
puikiai atsiliepia į Aleksand 
ros Sagienės 70 metų nueitą 
kelią? Nedaug kas norėtų 
rimtai tikėti, kad ši judri 
„Grandinėlės" reikalų vadovė 
ir administratorė jau pasiekė 
tokį gražų metų skaičių. Nuo 
Vokietijos laikų su Čiurlionio 
ansambliu ir 34 metų sistema-
tingas darbas su jaunimu 
„ G r a n d i n ė l ė j e " neleido 
Aleksandrai pasenti; nedaug 
liko jai laiko galvoti apie 
praeitį, prisiminti nemiegotas 
naktis ar \arginančias gas
troles po Šiaurės ir Pietų 
Ameriką, Europą ir tolimąją 
Australiją bei reguliarias gan 
ilgas repeticijas. Praeitis 
nebesugrąžinama. Reikia 
mesti žvilgsni j šios dienos 
planus, žiūrėti, kas bus rytoj, 
poryt ir kartais susirūpinusiu 
veidu klausti, kiek ilgai šis 
a n s a m b l i s ga lės i š l ik t i 
reprezentaciniu tautinių šokių, 
dainos ir muzikos vienetu? 

Ir dabar, kai „Grandinėlė" 
kiek sumažėjo savo narių 
skaičiumi bei repertuaro apim
timi (30 vyresniųjų grupėje, 15 
vaikų ir 8 muzikantai), abu 
Sagiai, kurių vardai tapę 
. .Grandinėlės" sinonimu, 
ištikimai pasilieka su „savo 
vaikais". 

Gražią Verbų sekmadienio 
popietę Sagių „vaikų" dalis 
su talkininkais „Gintaro" 
valgykloje suruošė gimtadienį 
švenčiančiai Aleksandrai 
staigmeninį pobūvį su kvies
tais (80) svečiais. I salę įeinan
čius Sagius sutiko „Ilgiausių 
metų' garsai ir nuoširdūs 
plojimai. ..Grandinėlės" šokė
jai, palydėję juos prie garbės 
stalo, paliko visą debesį 
margaspalvių balionų virš jų. 

Algis Rukšėnas, knygų auto
rius, žurnalistas ir visuo
menininkas, buvęs „Grandinė
lės" šokėjas ir vienas iš šio 
pobūvio o rgan i za to r i ų , 
pasveikino sukaktuvininkę ir 
svečius. Jo žodžiais: ..Alek
sandra šiandien triumfališkai 
įžengė tarp mūsų... Klojame 
jai kuklias dovanėles, simboli-
zuojančis mūsų gilią meilę ir 
pagarbą už jos milžiniškus 
nuopelnus mūsų lietuvių išei
vi jos g y v e n i m e " . Nors 
sukaktuvininkė esanti labai 
, ,privati asmenybė", bet 
„tapus .Grandinėlės' garsiąja 

.impresario', negali išlikti 
visai privati", — kalbėjo 
Rukšėnas. Ir iš jos nueito 
gyvenimo kelio buvo sužinota 
tiktai keli siauri brūkšniai. 

Aleksandra Janusevičiūtė-
Sagienė gimė Varniuose, 
1917.4.12, dviejų brolių ir trijų 
seserų šeimoje. Vienas brolis 
gyvena Chicagoje, kiti likę 
Lietuvoje. Telšių Vysk. M. 
Valančiaus gimnazijoje pabai
gė septynias klases, abitūrą 
gavo Kauno gimnazijoje. Dve
jus metus klausė prekybinių 
mokslų kursą Klaipėdos 
prekybos institute, bet jo 
nebaigusi. įstojo į Pedagoginį 
institutą Klaipėdoje. kurį 
baigė jau Vilniuje. Kaip moky
toja paskirta į Švenčionių 
gimnaziją jau sovietų okupuo
toje lietuvoje. Čia susipažino 
su mokytoju Liudu ir 1942 m. 
dviejų mokytojų meilė baigėsi 
vedybomis. Šiemet švenčia ir 
45 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. 1944 m. sovietai vėl 
grįžo Lietuvon. Graudus savo 
tėvynės palikimas. 1949 m. iš 
Vokiet i jos DP s tovyklų 
emigravo Amerikon, Clevelan 
dan. Jau 1953 m. vasario 15 d. 
buvo pirmas „Grandinėlės" 
koncertas, tuo metu populia
rioje Muzic Hali salėje. 

Abu Sagiai visą savo laisvą 
laiką atidavė „Grandinėlei". 
Ji yra abiejų Sagių talento. 

CLASSIFIED GUIDE 

Delegacija pas prez. F. D. Roosevelta 1940 m. Antras iš kairės - Juozas Laučka. 

Ar šv. Kazimiero 500 metų 
sukaktis Romoje būtų buvusi 
tokia įspūdinga be „Grandinė
lės" dalyvavimo? 

Abiejų Sagių — Liudo, kaip 
tautinio šokio mokytojo, ir 
Aleksandros, kaip „kietos 
r a n k o s " admin i s t ra to rės , 
„Grandinėlė" pasiekė to garso 
ir garbės. Jei šokėjai juos 
grakščiai šoka — Liudo 
nuopelnas, jei šokėjos dailiai 
atrodė tautiniuose drabu
ž i u o s e , t v a r k i n g o m i s 
šukuosenomis, ir 1.1. — 
Aleksandros skonio ir draus
mės išdava. 

Š a m p a n a s , v a i š ė s ir 
sveikinimai tęsė jaukų Sagių 
pobūvį, aišku. didžiausias 
dėmesys buvo nukreiptas į 
Aleksandrą. 

C l e v e l a n d o b u r m i s t r ą 
George Voinovich atstovavo 
August Pust — tautybių 
reikalams direktorius. Jis po 
sveikinimo žodžio įteikė ir 
p e r g a m e n t i n į a t e s t a t ą , 

apylinkės vardu sveikino 
p i r m . V l a d a s Č y v a s . 
Aleksandra jautriu žodžiu 
padėkojo šio renginio iniciato
riams ir vykdytojams (Irenai 
Gedrienei, Kristinai Freu-
denbergienei-Liutkutei, Algiui 
ir Ni jo le i R u k š ė n a m s , 
ansamblio orkestro vadovei 
Ritai Kliorienei) ir visiems 
dalyviams. Su nemeluotu 
džiaugsmu ir šypsena veide ji 
dėkoja savo „sūnums ir 
dukroms", be kurių ji nebūtų 
turėjusi ką veikti. 

Gauta ir kitų sveikinimų. 
Pobūvio pabaigoje atvyko ir 
Dievo Motinos parapi jos 
klebonas. kurio patalpose 
„Grandinėlė" repetuoja ir 
prisideda prie parapijos rengi
nių. Jis sakė, kad „Grandinė
lė" mūsų kelionę čia padaro 
gražesne ir turtingesne. 

Dar kartą „Ilgiausių metų" 
a b i e m s Sag iams ir jų 
„Grandinėlei"! 

V. Račiūnas 

Laiškas 
AR 1ŠTIKRL-JL 
TEN YRA DVI 

KLAIDOS? 
„ H o r i z o n t ų " a u t o r i u s 

1987.IV.il dienos „Drauge" 
cituoja mano paskai toje 
pasakytą sakinį ir tvirtina, 
kad ten yra dvi klaidos. 

Paskaitoje aš pasakiau: 
...„Čia norėčiau priminti vieną 
lietuviams istorinį įvykį. Toje 
lietuvių audiencijoje pas 
Amerikos prezidentą F. I). 
Roosevelta dalyvavo 12 asme
nų. Jų tarpe viena moteris, 
panelė Kuphrazija Mikužiutė. 
Kiek žinau, tai tik ji viena yra 
likusi gyva iš visos delegaci
jos. Reikia džiaugtis ir imti iš 
jos pavyzdį, kad per tiek metų 
ji nepavargo ir iki šių dienų 
dirba dėl Lietuvos laisvės"... 

Čia aš netvirtinau, kad tik ji 
viena, bet pažymėjau, kad 
k iek aš žinau. Klaida įvyko 
dėl to, kad aš Juozo Laučkos 
neatpažinau toje fotografijoje, 
kuri buvo padaryta audien
cijos metu, nors mielą Juozą 
gerai pažinojau dar iš Kauno 
laikų. Jis laišku mane pataisė 
ir papildė, kad iki šiol iš tos 
audiencijos dar yra gyvi du 
asmenys — Juozas Laučka ir 
Euphrazija Mikužiutė. 

O dėl antros klaidos, ar E. 
Mikužiutė dalyvavo ar nedaly
vavo toje audiencijoje, skaity
tojai gali patys pasitikrinti 
pridedamoje fotografijoje, kuri 
buvo padaryta audiencijos 
metu. 

Ignas Petrauskas 

Clevelande Kaziuko mugę atidarant. Nuotr. VI. Bacevičiaus 

įtempto darbo, didelės energi
jos ir meilės tautiniam šokiui, 
dainai ir muzikai kūrinys. Jie 
ir lietuvių išeivijos kronikon 
jeina. kaip sektinas pavyzdys 
ir paskata kitiems nepašykš
tėti savo talentų mūsų kultū
riniam gyvenimui. 

Grandinėlė savo gausiais 
spektakliais šiame ir kituose 
pasaulio kraštuose kėlė Lietu
vos ir lietuvių vardą. Ji repre 
zentuodama mūsų kultūrinio 
gyvenimo apraiškoms, kartu 
tapo ir mūsų politinio gyveni
mo ir jo darbuotojų vertin
ga talkininke. Prisiminkime 
tiktai jos išvykas į svetimus 
kraštus, spaudos atsiliepimus. 

suteikiant Aleksandrai Sagie-
nei garbės mero vardą — 
„Honorable Mayor of City of 
Cleveland". Tai pirmoji tokia 
garbė, tekusi lietuviui,-vei. 
Tokie titulai labai retai teikia
mi paskiriems asmenims. 

Clevelando burmistras yra 
didelis lietuvių bičiulis. Jis ne 
kartą yra prašęs „Grandinė
lę", kai gastrolėse turėdavo 
susitikimų su kitų užsienio 
miestų vadovais, perduoti jo 
vardu sveikinimus ir linkė
jimus. 

„Grandinėlės" šokėjų ir 
svečių vardu buvo įteiktas 
stilingas kryžiastulpis su visų 
dalyvių pasirašytu adresu. LB 

K R I K Š Č I O N Y B Ė L I E T U V O J E istor inis veikalas, red. prof. 
dr. Vytauto Vardžio. apie 670 p., i l iustruotas, kietais virše
liais, netrukus išeina iš spaudos. 

Veikalas didžiulės apimties — nuo pr iešmindauginių l igi šių 
laikų. Y ra studijos prof. Z. 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 pers iun t imo iš la idos. Užsakymus siųst i : 
K r i k š č i o n y b ė L i e t u v o j e , Br. P o l i k a i t i s , 7 2 1 8 S. Fa i r -
f i e l d , Ch icago , I L 6 0 6 2 9 . 

Liudas ir Aleksandra Sagiai, Clevelando miesto atstovas ir dalis „Grandinėles" Šokėją. 
Nuotr VI. Racevičiau« 

KAD LIKTUM TU GYVA 
Tai naujoji Lietuvių Operos plokštelė 

Plokštelėje yra įdainuoti šie kūriniai: 

LIETUVOS HIMNAS 
LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ 

Jakubėno DE PROFUNDIS 

Karnavičiaus UŽ JŪRELIŲ iš op. RADVILA PERKŪNAS 

Karoso AUGO KIME KLEVELIS 

Gaidelio UŽ JŪRŲ. UŽ KALNŲ iš op. DANA 

Karnavičiaus ARIJA IR CHORAS ir 

RAUDOTOJŲ CHORAS iš operos GRAŽINA 

Budriūno ANT MARIŲ 

Šimkaus SAULĖ MOTINA PAKILO iš op. PAGIRĖNAI 
Diriguoja Alvydas Vasait is 

Dainuoja LIETUVIŲ OPEROS CHORAS ir Sol Jonas Vaznel is 
Trumpą solo partiją atlieka Rūta Pakštaite 

Kaina su persiuntimu $16.75. Illinois gyventojai moka $17.95 

Užsakymus prašome siųsti Draugo adresu: 

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

MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
"TTT į — ' 

10% — 20% - 30% pigiau mokėsit u2 
aparaudą nuo u„.)ies ir automobilio pas 
mus 

FRANK ZAPOLIS 
320812 W e s f 9 5 t h S t r e e t 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

MASTER PLUMBING 
Ucensed , B o n d e d , Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 
S E R A P I N A S — T e l . 6 3 6 - 2 9 6 0 

Keikia būti periems ne dėl 
kitų. bet kad ir patys būtume 
taikoje su savo sąžine. 

A. Tournier 

H mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sažminqai patarnaus 

INCOME TAX SERVICE 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BAGf REALTORS 

6529 S KEDZIE 
778-2233 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

M e d ž i ų š a k a s g e n ė j a m o . 
Medžius nupjauname ir nuvežame 

j ^ 16 m e t ų patyr imas 
A P j L S k a m b i n k i t e 

mwf J J u s t i n u i 9 2 7 - 5 7 8 2 

A D V O K A T Ų D R A U G I J A 

V. BYLAITIS ir 
V. BRIZGYS 

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

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

A l b i n o B a r a n a u s k o 

R U D E N Y S IR P A V A S A R I A I 
a r b a 

U Ž P L Y N I Ų P U L T I N E V I Č I U S 
N A M I E IR S V E T U R 

yra gera proga Įsigyti visus tris 
storus tomus už 20 dol. su per
siuntimu. (Illinois gyventojai moka 
21.60 dol.) 

Tai garsūs Užplynių Pulti-
nevičiaus nuotykiai bei atsiminimai. 
Kiekvienas tomas juokingesnis už 
kitą. skaitomas kramtant chalvą, ra-
zinkas. saldymedį, riešutus, fygas. 
šv. Jono duoną, džiovintas slyvas, 
lietuvišką kietąjį sūrĮ, turkišką 
medų. žagarėlius. bulvių skiedreles 
arba namų darbo irisus. Todėl 
kviečiame visus, skaičiusius ir ne-
SKaičiusius. įsigyti, oasiskaityti. 
pasismaginti bei pasilepinti. 

Išleido Lietuviškos Knygos 
klubas. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St., 
Ch icago, IL 60629 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nau ja d e v i n t o j i l a i d a 
S u r e d a g a v o 

J u z ė D a u ž v a r d l e n ė 

Šiomis d ienomis „ D r a u g o " 
spaustuvė a tspausd ino devin
tą laidą šios popul iar ios virimo 
knygos. 

Ta i ger iaus ia dovana nau
j oms ž m o n o m s ar marč ioms. 
Daugel is a p d o v a n o j o kita
taučius supaž ind indami juos 
su l ietuvišku maistu ir v i r imu. 
Šios knygos sus idomėj imas ir 
pas isek imas tarp l ietuvių ir 
k i t a tauč ių v i s u o m e t buvo 
didel is. 

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

DRAUGAS, 
4545 W. 63rd St . , 
Ch icago , IL 60629 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kamuojame jūsų nuosa

vybe, 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. Pu lask i 

767-0600 

O n M K * KMIECIK REALTORS 
ZL 7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

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

ATIDARĄS NAMAS SEKMADIENĮ 
1 - 4 v. p.p. 

5340 So. Merrimac — 3 dideli mieg, 
25 m. mūrinis pagal užsakymą statytas; 2 
pilno dydžio prausyklos, tinkuotas skiepas 
su 4-tu mieg. ir vasarai virtuvė; naujas su 
durų atidarymo Įtaisu 2Vz auto. garažas, 
alum papuošimas; 1 blokas iki Archer 
autobuso. Skambinkite dabar pirmieji kol 
dar neparduotas. 

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 
dabar' 

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

No. 836 — Brighton Parke — 44,500. 
5 kamb apkaltas, geram stovyje namas 2 
mieg.. ištisas skiepas, naujas šildymo 
pečius, didelis kiemas; 46-ta ir St Louis — 
'/2 bloko iki Archer autobuso. Skambinkite 
dabar 

No. 838 — 55 ir Kedzie — 43,900. 
Mūrinis. 2 dideli mieg. plius apšildomas pri
jungimas 3-čiam mieg.. ištisas skiepas, 
didelis kiemas. 2 auto. garažas, naujos 
prausyklos Geras pirkinys — skambinki
te 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 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Te l . — 434-7100 

ATIDARI APŽIŪRĖJIMUI 
SEKMADIENĮ 

Gegužes 3 d. tarp 1 - 4 v. p.p. 

14 Tlmberline — Fantastiškas naujas 
namas Lemonto Timberline vietovėje. 3 
mieg.. 2 prausyklos, iš didelės virtuves 
įeinama Į šeimos su židiniu kamb . valgo
masis, ištisas skiepas, garažas $148,000. 

712 East — Ramioje gatvėje namas su 
2-tra apačioj virtuve, tinkantis giminingai 

. šeimai Salione židinys, gražiai apsodintas 
' — sutvarkytas kiemas 598,500. 

Olsick & (Jo. Realtors 
1180 State St., Lemont, IL 

\_257-710U _ 

FOR RENT 

Išnuomojama* s u baldais 3 kamb. 
butas suaugusiems 1-mam aukšte. 
Įėjimas iš kiemo. Kreipki tės po 
5 vai . p.p. 

6541 S. Campbell 
925-6616 

http://1987.IV.il
file:///_257-710U


Philadelphijos Vinco Krėvės lit. mokyklos chorelis, vadovaujamas Raimondos Rukšenienės Iš kaires: 
Audrė Mironaite, Sandra Dainoraitė, Aldona Vainiūtė, Aleksis Washofsky, Darius Radžius, Gintaras 
£ . pas, priekyje — Austė Radžiūtė ir Rasa Stirbytė Nuotr. R. Stirbio 

PHILADELPHIA IR APYLINKĖS 
DR. RIMVYDO 
Š I L B A J O R 3 

PRANEŠIMAS 
Apie įvairius įvykius bei jų 

ra idą paverg to j Lietuvoj 
nemažai sužinome iš periodinės 
spaudos, grįžusių pasakojimų, 
pogrindžio leidinių. Akylai ten 
įvykius stebintys, nesunkiai 
patiria, kad jie, kaip vėtrungė, 
keičiasi su kiekvieno vėjelio 
pūstelėjimu, t.y. su okupanto 
režiminių replių suspaudimu ar 
atleidimu. Betgi eiliniam žmo
gui s u n k i a u sus igaudy t i , 
kokiomis kūrybinėmis nuo
t a i k o m i s gyvena paverg to 
krašto rašytojai, nes sunkoka 
įsigyti ir analizuoti jų kūrinius. 
Šioje srityje nemažai padėjo pas 
mus kovo 21d. atvykęs dr. Rim
vydas Šilbajoris. Ohio vals
tybin io un ive rs i t e to Rytų 
europiečių literatūros profe
sorius. 

Anot profesoriaus, lietuvių 
poezijoj, kaip ir kitose srityse, 
pastebimi pasikeitimai, tam 
tikra raida. Pradžioje buvo vaiz
duojamas kolektyvinis, grynai 
politinis žmogus. Vėliau jis vys
tėsi į individą, asmeninį žmogų. 
Politiniam žmogui apibūdinti 

paskaitininkas pacitavo 1947 
m. Antano Venclovos parašytą 
eilėraštį, kuriame vaizduojamas 
iškilmingas paradas prie Leni
no mauzoliejaus, iš kurio kyla 
didžiojo vado r anka . Ten 
minimas Kremlius, šilkinės 
vėliavos, grabas. Betgi ten nėra 
žmogaus. Tiesa, yra vadas, bet 
jis irgi ne žmogus, o daugiau 
statula. 

Praėjus beveik trim dešimtim, 
Lietuvoje gana pamėgtas poetas 
Justinas Marcinkevičius savo 
poezijoj stengiasi Leniną iš sta
tulos padaryti žmogumi. Jis jau 
varsto posėdžių salių duris, 
vaikšto atlapotu paltu, susikišęs 
r a n k a s į kišenes. Mar
cinkevičius duoda užuominą, 
kad asmenybės kultas jau yra 
praėjęs. 

Miež itis perėjo į žmogų 
aplan i Jo eilėraštyje vaizduo

jamas p-^ingas, gražus žmogus, 
stovintis žemės viduryje, pakilęs 
iki saulės, ir skleidžia malonią 
šypserą į visas keturias žemės 
puses. Sakosi, kad jis esąs 
k o m u n i s t a s žmogus, aš . 
Mieželai t is buvo smark ia i 
užpultas, kad vietoje kolektyvo, 
vado pradėjo kelti patį žmogų, 

gyventoją kaip save. Nežinia 
kuo viskas būtų pasibaigę, jei iš 
Maskvos nebūtų atėjusi žinia, 
jog jo poema „Žmogus" yra 
laimėjusi premiją. Tuo buvo už
čiauptos burnos lietuviams 
kritikams. 

Kiek vėliau atsirado poetas 
Marcelis Martinaitis. Jis pra 
dėjo vaizduoti paprastą žmogelį, 
pavadintą kukučiu, besirūpi
nančiu tik savimi. 1968 m. 
įvyksta tarsi stebuklas. Aprašo
mos Kūčios, kurių vakare mo
teriškė gyvuliams padavusi po 
saują šieno, grįžta į trobą, ant 
stalo pastato pilnas keturias 
lėkštes, sudeda rankas ir pra
deda melstis už kri tusius 
laukuose, miškuose. 

Judita Vaičiūnaitė, užsimir
šusi, kad esanti sovietiniame 
režime, pradėjo net meilės 
poemas rašyti. Martinaitis 
satyra išdrįso pasakyti faktus, 
kuriuos visi žinojo, bet nekėlė 
viešumon. Tai yra, kad sovie
tiniame krašte kiekvienas 
viešai tariamas žodis turi būti 
gerai apsvarstytas. 

Tuo tarpu Janina Degutytė 
eilėraštyje „Gimtoji kalba" 
labai išaukština savo nuo amžių 
vartotą žodį. J i jį girdi kopų 
šnabždesyje, marių ošime. 

Gerokai vėliau poetas Albinas 

Bernotas, pamiršęs labai 
liaupsinamą pramonę, indust
riją, nukrypsta \ romantizmą. 
Jis net ir vandens baloje pamato 
gamtos grožį, saules spindulių 
poveikyje žaidžiančias 
vaivorykštes. 

Martinaičiai ir Degutytės 
prieina prie bedugnės krašto ir 
moka nuo jos atsitraukti. Verži
masis į laisvę, dar nė ra 
visuotinė kul tūra , o t ik 
prispaustų žmonių būrys, no
rintis kovoti už save, kaip 
žmogų, už save kaip lietuvį, už 
savo kalbą. 

Prelegento manymu, nežiū
rint kokie vėjai bepūstų atei
tyje, vargu ar lietuvį rašytoją 
bepavyks taip pavergti, kaip jis 
buvo pavergtas Stalino režimo 
metais. 

Paskaita susidomėjimas buvo 
didelis. Tc4ėl nenuostabu, kad 
atsirado apsčiai kausimų. Iš 
išsamiu atsakymu dlar geriau 
išryškėjo pavergtos Lietuvos 
poetų padėtis. 

B. Vaškait is 

Lituanistinis 
seminaras 

Lituanistikos seminare šiais 
metais dėstys sekantys lektoriai 
A n t a n a s Klimas, Violeta 
Kelertienė, Vytautas Kavolis. 
Bened. Mačiuika, Ilona Mazi-
liauskienė, Rimvydas Šilbajoris 
ir kun. J. Vaišnys, SJ. Lituanis
tikos seminaras bus liepos 18-31 
d. Mt. Assisi mokyklos patal
pose Lemont, 111. Seminaro 
mokestis yra 280 dol. asmeniui. 
Į šią sumą įeina pilnas pragyve
nimas su privačiu kambariu, 
maistas ir mokslas. 

Lietuvių jaunimas, lituanis
tinių mokyklų mokytojai bei 
asmenys norį pagerinti lietuvių 
kalbos žinojimą prašomi jau 
daba r regis t ruot is . Visais 
seminaro reikalais prašome 
kreiptis sekančiu adresu; Litu
anistikos seminaras: 5620 So. 
Claremont Ave., Chicago, IL 
60632. 

Greitu laiku bus siuntinėja
mos registracijos anketos. 

DRAUGAS, penktadienis, 1987 m. gegužės mėn. 1 d. 

A.tA. 
JOSEPH G. ZENKUS 

Gyveno Cbicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1987 m. balandžio 28 d., sulaukęs 75 m. amžiaus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Charles, marti 

Kathryn; 2 anūkai: Charles ir Joseph; brolis John Zenkus; 2 
seserys: Dorothy Barloga ir Bernice Pomorski bei kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Laek-Lackavvicz. 2424 W. 69 St., 
koplyčioje, penktadienį, nuo 4 iki 9 v.v. 

Laitotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 2 d. Iš koplyčios 
9:15 vai ryto bus atlydėtas į St. Rita parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnus su šeima, brolis ir seserys. 
Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

St. Petersburg, Fla. 
ILONOS IR KRISTINOS 

KUPREVIČIŪČIU 
KONCERTAS 

St. Petersburgo Amerikos Lie
tuvių klubo kultūros sekcija 
1987 metų balandžio 4 d. pa
kvietė St. Petersburgo lietuvius 
į kultūrinę popietę. Programoj 
buvo Ilonos ir Kristinos Kupre-
vičiūčių trumpetės ir fortepijono 
koncer tas . Marijos Tūbely-
t ė s - K u h l m a n i e n ė s naujos 
knygos „Įsibrovėlė" prista
t y m a s ir Marijos Tūbely-
tės-Kuhlmanienės paveikslu 
paroda. 

Kadangi nei literatūra, nei 
t apyba nėra man kompe
tentingos sritys, tai apsistosiu 
t ik prie renginio muzikinės 
dalies — koncerto. Prof. Andrius 
Kuprevičius y ra jau mums 
davęs pora fortepiono rečitalių. 
Jo dukras Iloną ir Kristiną St. 
Petersburge išgirdome pirmą 
kartą. Instrumentinės muzikos 
koncertai, kad ir aukšto lygio, 
mūsų klausytojų nėra gausiai 
lankomi, tuo labiau, kad progra
mos atlikime šalia fortepiono 
dalyvavo mažai pažįstamas 
trumpetės instrumentas. Ne
vienam šio instrumento pava
dinimas vaizdavo didelę dūda. 
ma ty tą karo orkes t ruose . 
Nežiūrint tų nuogąstavimų bei 
spėliojimų, Ilona ir Kristina 
Kuprev ič iū tės tą vakarą 
pateikė malonią ir įdomią, 
daugiausia kamerinės muzikos 
programą. Pirmoje programos 
dalyje girdėjome Allegro iš 
Joseph Haydn Es-dur koncerto 
trompetei, Guy Ropartz-Andan
te ir Allegro ir Julian Por-
ret-Trois Esųuisses. Po to Dalila 

MackiaUenė padarė naujos kny
gos apžv'gą, o Stasys Vaškys pa
skaitė iš tos knygos vieną 
novelę 

Po per t raukos Ilona ir 
Kristina Kuprevičiūtės pagrojo 
Eugene Bozza Badinage, Camil-
le Saint Saens-Andante ir 
Pierre Gabaye-Boutade. Kame
rinės muzikos kūriniuose forte-
pionui visada tenka didelė bei 
sunki partija, tad ir šiame kon
certe Kristinai kliuvo didžioji 
vežimo dalis. Nežiūrint neleng
vos partijos, ji savo uždavinį 
atliko lengvu polėkiu, švaria bei 
grakščia technika ir giliu 
įs i jaut imu. Pa r tne rė Ilona 
stengėsi nuo sesers neatsilikti 
pademonstruodama platų ma
lonų toną, švarią intonacija 
ir gana gerai įsisavintą tech
niką. Geras susigrojimas įrodė 
tokiu sąstatu abejojusiems, kad 
ir ta „baisioji dūda" gali gražiai 
groti. Jei pirmoje programos 
dalyje. Ilonai ir pasitaikė pora 
techniškų užkliuvimų ir vienas 
kitas „kiksiukas", tai antroji 
dalis praskambėjo be priekaiš
tų. Klausytojai savo dėkingumą 
išreikšdami koncertantėms nuo
širdžiai plodami iškvietė jas dar 
bisui. Abi Kuprevičiūtės pagro
jo įdomų kūrinį, kurio pa
vadin imą ir kompozitorių 
tu rė jau užrašytą, deja. tą 
programą kur tai nukišau ir už 
tai turiu atsiprašyti. 

Ta pačia proga, nors ir vėlokai 
paprašytas, noriu trumpai išsi
tarti apie Lietuvos Dukterų 
draugijos St. Petersburgo 
skyriaus surengtą kovo 25 d. 
Lietuvių klubo salėje sol. 
Audronės Gaižiūnienės dainų ir 
arijų koncertą. Programoje buvo 
A. Račiūno. St. Šimkaus. J. 
Karoso, V. Klovos. A. Bražins
ko, B. Dvariono. V. Barkausko. 

V. Baumilo. G. Verti, Fr. 
Schuberto ir Ed. Grieg kom
pozicijos. Kadangi nesiruošiau 
apie koncertą rašyti, tad, nesi
gilindamas į detales, leidau sau 
patogiai gėrėtis nuo scenos 
atskambančiu gražiu dainavi
mu. Audronė prieš pradėdama 
kultyvuoti dainavimą yra 
baigusi chorvedybą ir gana 
gerai įsisavinusi fortepiono me
ną. Tas įgalina ją pagrindinai 
išstudijuoti dainuojamus kūri
nius. Taigi muziką giliau 
pažinusi, savo balso turimais 
ištekliais žavi klausytojus 
kultūringu kūrinių perteikimu, 
švaria intonacija ir gražia inter
pretacija. Malonus aukštasis 
balso registras, tik silpnokos že
mesnės ' gaidos. Gausiai 
susirinkę klausytojai atsidėko
dami už malonią atvangą, 
nenuleido solistės nuo scenos, 
iki iššaukė padainuoti virš 
programos. 

Kaip ir visada, solistę fortepio-
nu profesionaliai palydėjo Mar-
gareth Douglas. 

Petras Armonas 

LIETUVA 
PASAULINĖJE 

LITERATŪROJE 
Alfonsas Šešolaukis-Tyruolis 

Ką Lietuva yra davusi kitų tautų 
literatūrai savo istorija, gamtovaiz
džiu ir žmonių papročiais pirmą 
kartą panagrnėta Alfonso Šešplau-
kio-Tyruolio knygoje 

LIETUVA PASAULINĖJE 
LITERATŪROJE 

Išleido Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras Chicagcje. 244 psl. 
Knygos kaina 8 dol. su persiuntimu 
9 5C dol. Illinois gyventoja: moka 
10.14 dol. Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus. 

JONUI VALAIČIUI 
mirus, brolį FELIKSĄ, brolienę AGUTĘ ir visus arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame. 

V. ir A. Lėliai 
B. ir V. Neverauskai 
O. Sirgėdienė 

A.tA. 
VYTAUTUI VASIUKEVlClUI 

mirus, jo žmoną JANINĄ, dukterį RŪTĄ, sūnų VY
TAUTĄ su šeimomis, seserį ALDONĄ PAŠKEVI-
ClENĘ, brolius JUOZĄ ir JONĄ bei jų šeimas nuo
širdžiai užjaučia 

Viktorija Jonikienė 
Kristina ir Ramūnas Vidžiūnai 
Danutė, Jurgis ir Dainius Vidžiūnai 

A.tA. 
Mok. MONIKA BAKŠYTĖ 

GALBUOGIENĖ 
Mirė Jurbarke. 1987 m. balandžio 26 d. Palaidota 

balandžio 29 d. Vadžgiryje. 
Velionė buvo našlė a.a. Stasio Galbuogio. 
Liko giliai liūdinti duktė Nijolė Raišienė, žentas 

Vidmantas, anūkai Viktoras ir Rasa, kiti giminės ir drau
gai Amerikoje, Autralijoje ir Lietuvoje. 

Šv. Mišios už velionę bus atlaikytos gegužės 4 d. St. 
Monica bažnyčioje, Mercer Island. VVashingtone. 

Prašome visus gimines ir draugus prisiminti velionę 
savo maldose. 

Nuliūdę duktė ir šeima. 

A.tA. 
JONUI JUODVALKIUI 

minis, jo žmoną ANELĘ, sūnus AUGUSTINĄ, ALO
YZĄ ir ROMĄ, dukrą MILDĄ PRANTNSKIENĘ ir jų 
šeimas nuoširdžiai užjaučiame. 

Leokadija ir Zigmas Balniai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i forn ia Avenue 
Telefonai - 523-0440 i r 523-9852 
4605-07 South Hermi tage A v e n u e 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. Cal i fornia Avenue 

Telefonas - 523-0440 

A.tA. 
VYTAUTUI GRUDZINSKUI 

mirus, motiną SALOMĖJĄ NIKANTIENĘ ir jos duk
rą ALBINĄ JAKULEVICIENĘ su šeima Lietuvoje ir 
visus gimines nuoširdžiai užjaučiame. 

Albina Braziūnienė 
Albina Lingienė 
Ona ir Jurgis Ribinskai 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

1410 So. 50th Av., Cicero 
Telefonas - 863-2108 

PASSBOOK 
SAVIIMGS 

see ut for 
tyGtifc financing, 

AT OUI 10W RATD 
VVITH P f l > a v W f N T 

T O F IT V O U B I M C O M t 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO. ILL 60608 
Patar Kazanauakaa, P f t. Tai. 847 7747 

mcm, MMS. TU*, r r i.«-« r>u«.»-t tat. • » ! 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West «9th Street — Tel. RE 7-1213 

11028 Southwest IIwy., Palos Hi l ls , I l l inois 
Tel. — 974-4410 

V A S A I T I S 
LAIDOTUVIŲ 

— B U T K t: 
DIREKTORIAI 

1446 Sou th 5 0 t h A v e n u e 
Cicero , 

Te le fonas 
Illinois 

- 652-1003 

S 
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x Dr. Petras Kisielius ir Ha
lina Dilienė sukalbės savo 
sukurtas maldas Lietuvos 
krikšto sukakti minint 
ekumeninėse pamaldose šį 
šeštadienį, gegužės 2 d.. 4 vai. 
popiet Cicero lietuvių Šv. An
tano parapijos bažnyčioje. Visi 
Chicagos ir jos apylinkių 
lietuviai yra kviečiami daly
vauti tose krikščionių suar
tėjimo pamaldose. 

x Dr. Ona Daugirdienė, 
Ateitininkų namų tarybos narė. 
dar priima Ateitininkų namų 
laimėjimų šakneles. Laimėjimai 
bus Ateitininkų namų baliaus 
metu gegužės 9 d. 

x Kviečiame visus gausiai 
dalyvauti tradiciniame Lemon-
to Maironio mokyklos Pavasa
rio baliuje, kuris bus gegužės 16 
d. St. Constantine and Helen 
salėje. 11025 Roberts Road, Pa
los Hills. Bus karšta vakarienė, 
šokiai ir menine programa, 
kurią ruošia Spindulio teatras. 
Bilietai 25 dol. Stalu 
užsisakvti. 

galima 

x Žurn. J u r g i s Janušai t is , 
kuris su žmona Veronika iš 
Floridos buvo atvykę dalyvauti 
savo anūkės krikštynose, daly 
vavo Lietuvių Operos pasta
tyme ..Parduotojoj nuotakoj". 
aplankė savo pažįstamus ir 
draugus. Floridon išskrido ba 
landžio 30 d. Prieš tai. lydimas 
žurn. Juozo Šlajaus, J. Janu-
šai t is ap lankė „Draugo" 
redakciją, pasikalbėjo apie 
Floridos lietuvių gyvenimą ir 
tolimesnį bendradarbiavimą 
„Drauge". 

x Muz. Arvydo ir sol. Nelės 
Pa l t inų koncertas Bostone 
susilaukė didelio dėmesio ir 
palankių atsiliepimų. Gegužės 
2 d. Paltinai koncertuos Balti-
morėje, gegužės 6 d. Omahoje, 
gegužės 10 d. Chicagoje ir 
gegužes 17 d. Detroite. Chica
goje rengiamo koncerto bilietai 
Margučio raštinėje ir Vaznelių 
parduotuvėje. 

x Net du lietuvių scenos 
veikalai bus parodyti per vieną 
popietę šį sekmadienį, gegužės 
3 d., 3 vai. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje.. Programa 
prasidės K. Ostrausko viena
veiksme drama „Čičinsku", o po 
jos bus smagi A. Gustaičio 
komedija ,,Kaip velnias 
prisiviliojo Fortūnato Klibo 
sielą". 

x Patikslinimas. „Draugo" 
balandžio 11 d. laidoje, kores
pondencijoje iš St. Petersburgo 
buvo klaidingai parašytu: Va
sario minėjime buvo gauta 6086 
dol.. o ne 686 dol.. lituanistinė 
mokykla šiais metais .5 
Lietuvių fondo ir LB gavo 750, 
o ne 700 dol. Korespondento J. 
N. už korektūros klaidas 
atsiprašome. 

x Mokin ia i , nor į k i t u s 
mokslo metus mokytis Vasario 
16 gimnazijoje Vokietijoje, jau 
dabar turi pradėti registruotis. 
Įvairias informacines žinias 
galima gauti pas Vasario 16 
gimnazijai remti komiteto pirm. 
K. Milkovaitį telef. 737-6245 ar
ba kreiptis tiesiog į Vasario 16 
gimnaziją: Andrius Smitas. 
Litauisches Gymnasium, Ro
muva. D-6840 Lampertheim -
Huttenfeld 4. West Germany. 
telef. 011-49-6256-322. 

x R. Andrijauskienė, tel. 
776-6592 ir Vyt, Jasinevičius, 
tel. 985-4905 priima rezerva
cijas dalyvaujančių Illinois Lie
tuvių Respublikonų Lygos ban
kete šį sekmadienį, gegužes 3 d., 
4 vai. p.p. Lietuvių Tautiniuose 
namuose. Bankete bus pagerb
tas adv. Povilas Žumbakis. 
drąsiai ginantis OSI apkaltin
tuosius, o taip pat ir kiti as
menys. Visuomenė kviečiama. 

(pr.) 
x Vaikų namelių apžiūrė

jimas — maloniai kviečiame tė
velius, senelius ir visuomenę at
silankyti į Kriaučeliūnų 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. f ) 

x KASOJE labai palankio
mis sąlygomis galite gaut 
asmeniška paskolą. Už paskolas 
iki 15,000 dol. tk 10%. Gautą 
paskolą galite panaudoti kre
dito kortelių skolų arba kitų 
susidariusių išlaidų paden
gimui. Reikalingas užstatas. 
KASA, Lietuvių Federalinė 
Kredit Uniia. 2615 W. 71st 
Street. Chicago, IL 60629, tel. 
737-2110 ir Cicero 1445 So. 50th 
Avenue. tel. 656-2201. 

(ak.) 
x Albinas Kurkulis. akcijų 

brokeris, dirbąs su Rodman 
& Renshavv, Inc., patarnau
ja akcijų bonų, fondų bei kitų 
vertybių pirkime ir parda
vime Duodu komisijų nu<>-
laidą. Susidomėję skambin
ti ke 977-7916. 

(tk.) 

..Bėkit bareliai"... Rugiapjūtės švente Toronte, kur atlieka Pedagoginio Lituanistikos instituto 
studentai kovo 28 d. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PRISTATOME 
PENKIOLIKTĄ 

ABITURIENTŲ LAIDĄ 

Šie penkioliktos laidos 
lietuviai abiturientai bus prista
tyti visuomenei a te inant į 
sekmadienį, gegužes 3 d., Sabre 
Room. Pris tatymą rengia 
Lietuvių Moterų federacijos 
Chicagos klubas. 

PAULIUS BINDOKAS 

Albina Ramanauskiene kalba prieš-
velykmiuose priešpiečiuose Jaunimo 
centre. 

Nuotr. Z. Žilevičipnės 

x D a r i a u s G i r ė n o l i tu
anistinės mokyklos Motinos 
dienos minėjimas bus šį šeš
tadienį, gegužės 2 d., 11 vai. 
ryto Jaunimo centro mažojoje 
salėje. Mokiniai trumpa progra
mėle pasveikins ir pagerbs savo 
mamytes . Visos mokinių 
mamytes ir močiutės bei kiti 
šeimų nariai kviečiami dalyvau
ti. 

x J ū r ų skaučių „Nerijos" 
tunto iškilminga sueiga ir 
Motinos dienos minėjimas bus šį 
sekmadienį, gegužės 3 d.. 10 vai. 
ryto Jaunimo centro mažojoje 
salėje. Visoms narėms daly
vavimas privalomas. Visos ra
ginamos atlikti sekmadienio 
religines pareigas savo parapi
jose arba dalyvaujant 9:15 vai. 
ryto šv. Mišiose Jėzuitų kop
lyčioje. Sesių šeimų nariai, o 
ypač mamytės ir močiutės kvie
čiamos sueigoje dalyvauti. 

x „Vaidi lutės" teatro prem
jeriniai K. Gustaičio ir K. Os
trausko vienaveiksmių veikalų 
pastatymai bus šį sekmadienį, 
gegužės 3 d. 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Bilietai gaunami ..Pat
iria"' parduotuvėje ir sekmadienį 
nuo 1:30 vai. prie įėjimo. Po 
spektaklių vaišės kavinėje. 

(pr.i 

x P a l a n g a , Klaipėda ( su 
nakvyne). Panevėžys , Kau
nas , tai tik keletas iš Lietu
vos miestų kuriuos lankys 
G.T. In t e rna t iona l , Inc. , 
ekskursanta i . Registruotis 
prašom skambinti: (312)430-
7272. i 

(sk.) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX FIRST, R imas 
S tankus , tel 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk.) 

Paul ius Bindokas 

Paulius G. Bindokas, Danutės 
ir Vytauto Bindoku sūnus, 
baigia Brother Rice aukštes
niąją mokyklą. J i s yra 
aprašytas ,.Who"s Who Among 
American High School 
Students'". priklauso National 
- « '—— 

x Illinois Lietuvių Res
p u b l i k o n ų lygos me t in i s 
banketas bus šį sekmadieni, 
gegužės 3 d., 4 vai. p.p. Lietuvių 
Tautiniuose namuose. Bankete 
bus pagerbtas adv. Povilas 
Žumbakis, įteikiant jam metu 
pasižymėjusio lietuvio žymenį. 
Visuomenė kviečiama dalyvau
ti. 

x Julia Adas, St. Petersburg 
Beach, Fla.. su prenumeratos 
pratesimo mokesčiu atsiuntė ir 
25 dol. auką. J. Adą skelbiame 
garbės prenumeratore, o už 
mielą parmą labai dėkojame. 

x St. P e t e r s b u r g Beach 
parduodamas 1 miegamo kon-
domimumas. Blokas iki Gulfo 
įlankos. Arti įvairios krautuvės. 
Teirautis (312) 974-4219 arba 
(813) 367-4243. 

(sk.) 

x Lietuviškas res to ranas 
Burbank — atidarytas 6 dienas 
savaitėje: pirmad. uždaryta, an-
trad., treč., ketv. ir šešt. nuo 11 
r. — 8 v.v., penkt. 11 r. — 9 v.v., 
sekmad. 8 r. — 8 v.v. Taip pat 
paruošiam maistą vestuvėms ir 
kitiems parengimams. Savi
ninkė: J u l i j a L i u t i k i e n ė , 
SAGIL'S 6814 W. 87 St.. tel. 
5980685. 

(sk.) 

honor Society, Quill and Scroll 
Society, yra Lotynų klubo vice
pirmininkas ir Fotografų klubo 
pirmininkas (jo pastangomis 
pastarasis klubas buvo suor
ganizuotas). Paulius yra vienas 
iš 1987 m. mokyklos metraščio 
redaktor ių ir n u o l a t i n i s 
mokyklos laikraščio bendra
darbis, jis taip pat yra Illinois 
State Scholar ir National merit 
Semi-Finalist. 

Paulius baigęs Kristijono 
Donelaičio pradžios ir aukštes
niąją mokyklas, antri metai 
lanko Pedagoginį Lituanistikos 
institutą, yra veiklus ateiti
ninkas, priklauso Kun. Alfonso 
Lipniūno moksleivių ateiti
ninkų kuopai ir yra jos iždi
ninkas. Pereitos vasaros metu 
dirbęs Pasaulio Lietuvių ar
chyve kaip Lietuvių fondo 
stipendininkas, dažnai bendra
darbiauja lietuviškoje spaudoje 
ir yra laimėjęs pirmąsias vietas 
Tautinės sąjungos ir „Laiškų 
Lietuviams" konkursuose. 

Ateinantį rudenį Paulius pra
dės studijas Accounting-Finance 
Loyolos universitete. 

KRISTINA RADVILAITĖ 

Kristina Radvilaitė, dr. Izol
dos Klein ir Leono Radvilų 
duktė, baigia Lincoln - Way 
aukštesniąją mokyklą. Mokyk
loje buvo atžymėta „Deans Ho
nor List". Yra National Honor 
Society narė ir yra Illinois State 
Scholar. Priklauso Pi Sigma Pi 
National Honors History Socie
ty. Mu Alpha Theta National 
Honors Mathematics Society. 

fizikos studijas, tikėdama įsi
gyti daktaratą iš tos srities, Il
linois universitete. 

DALĖ VASILIAUSKAITĖ 

Kristina Radvilaitė 
Kristina priklausė mokyklos 

mergaičių golfo r i nk t i ne i , 
atžymėta „Varsity Letter". 
Šešerius metus žaidė „Junior 
Golf Team". Aštuonerius metus 
priklausė Prestwick Country 
Club vasaros plaukimo rinkti
nei, yra gavus daug premijų, 
ypat ingai iš ,,free s ty l e" 
plaukimo. 

Šoka tautinių šokių grupėj 
,,Žilvyty" ir laisvalaikiu skam
bina pianinu 

Už ypatingai gerą mokslą yra 
gavusi Jacob B Cohn ketverių 
metų stipendiją. Rudenį pradės 

Dalė Vasiliauskaitė 

Dalė Vasiliauskaitė, Laimos 
ir Donato Vasiliauskų duktė, 
baigia Glenbard West aukštes
niąją mokyklą. Per visus ket
verius metus buvo mokyklos 
aukštajame garbės sąraše. 
Pr ik lauso National Honor 
Society, yra Illinois State 
Scholar. Aprašyta „Who's Who 
Among American High School 
Students". 

Labai ak tyvia i reiškiasi 
mokyklos veikloje. Priklausė G-
Teen Council, Student Council, 
trečiuose ir ketvirtuose metuose 
priklausė Mu Alpha Theta 
matematikos garbės organiza
cijai. Ketvirti metai yra Special 
Events Chairperson ir met
raščio redaktorė. Rašė mokyklos 
laikraštyje. Priklauso miesto 
plaukimo komandai. Už visą 
savo veiklą yra atžymėta Good 
Citizen žymeniu. 

Dalė baigė Dariaus ir Girėno 
mokyklą ir šiais metais baigia 
Chicagos aukštesniąją lituanis
tinę mokyklą. Yra skautė 
Aušros Vartų tunte. Dalyvavo 
vadovų stovyklose. 

Rudenį pradės ekonomijos 
studijas Northwestern 
universitete. 

PEDAGOGINIS 
LITUANISTIKOS 

INSTITUTAS TORONTE 

Suskamba žadintuvas. Šoku iš 
lovos ir skubu apsirengti. Grei
tai pasiruošiu ir išvažiuoju. 
Netrukus atsiduriu Chicagos 
miesto centre, Loop College pa
talpose. Ten sėdžiu su popierių 
krūva, su padrožtais pieštukais 
ir laukiu CLEP egzaminų pra
džios. Po šešių valandų intensy
vaus darbo išeinu į gatvę ir 
laukiu brolio. 

Audrius mane veža į O'Hare 
aerouostą. Skubu, kad 
nepavėluočiau į lėktuvą. Antrą 
valandą sėdu į American 
Airlines plieninį paukštį ir 
netrukus išskrendu i Torontą. 
Šiandien vakare Chicagos Peda

goginio Lituanistikos instituto 
etnografinis ansamblis ten stato 
„Bėkit , bare l ia i" , lietuvių 
liaudies rugiapjūtės šventę. 

Skrendant galvoju apie 
pasirodymą ir kartoju savo rolę. 
Pagaliau didelis lėktuvas nusi
leidžia po malonaus skrydžio. 
Išlipu iš lėktuvo ir dairausi. Prie 
vartų mane pasitinka keturi 
pažįstami veidai — torontiškis 
Darius Čuplinskas ir trys drau
gai , ansambl io dalyviai . 
Nuvažiuojame tiesiai į Toronto 
Lietuvių namus. Greitai per
sirengiame į kostiumus ir 
puolame paskut in į kar tą 
parepetuot i pr ieš vakaro 
pradžią. 

Į nemažą salę susirenka trys 
šimtai žmonių. Ansamblis labai 
gerai tą vakarą pasirodo. 
Žiūrovai mus šiltai priima. 
Mums smagu vaidinti, dainuoti 
ir šokti, nes žinome, kad 
torontiškiai mus atidžiai seka ir 
žavisi mūsų spektakliu. Mes 
esame patenkinti ir dėkojame 
Arvydui Žygui, ansamblio 
vedėjui, ir Emilijai Sakadolskie-
nei, jo padėjėjai bei muzikos 
vadovei. Esame dėkingi Stasei 
Petersonienei už motinišką 
globą. Su jais yra malonu dirb
ti, nes jie yra tikri jaunimo 
draugai. 

Po gerai pavykusio spektak
lio, pasivaišiname Toronto 
lietuvių paruošta vakariene, 
pasikalbame su pažįstamais ir 
Toronto j aun imu . Iš savo 
draugų, ansamblio dalyvių, 
sužinau apie jų įdomią kelionę 
autobusėliais iš Chicagos į 
Torontą. Jie važiavo šešiolika 
valandų, nes autobusėlis sugedo 
pusiaukelėj. O mano kelionė 
truko tiktai pusantros v ' tndos! 

Vėliau su lietuviais ugais 
išvažiuojame pas Toi :o lat
vius, kur ie buvo atvykę 
pamatyti mūsų pasirodymo. Su 
jais pabendraujame iki vėlyvo 
vakaro . Vėlai grįžt tme į 
Čuplinskų namus, pasikalbame 
prie židinio ir einame poilsio. 

Žadintuvas suskamba. Vėl 
šoku iš lovos nors esu pavargusi. 
Prisikeliu Dariaus brolį Vytą 
Čuplinską ir jo prašau, kad 
pusseserę Dalią ir mane 
nuvežtų į Toronto aerouostą. 
Netrukus mes atsirandame 
aerouoste ir įsėdame į 727 
lėktuvą. Lėktuvui pakilus, 
galvoju apie pasisekusį spek
takl į , naujus draugus ir 
pamokas, kurios laukia manęs 
namuose. Užmiegu ir pabundu 
jau Chicagoje. Automobilyje vėl 
snaudžiu, nors dėdė Bronius 
bando mus klausinėti apie vieš
nagę Toronte. 

Trumpą, bet smagią kelionę 
ilgai prisiminsiu. Torontiškiai 
mus labai gražiai priėmė ir 
globojo. Tikimės, kad „Rugia
pjūtės pabaigtuvių šventės" 
spektaklis žiūrovų neapvylė. 
Prašysime PLD vadovybės, kad 
spektaklį galėtume antrą karta 
s ta ty t i Chicagoje. Mes, 
dalyvaudami etnografiniame 
ansamblyje, pamilome lietuvių 
liaudies papročius ir tradicijas. 
Norime ir kitiems, ypač jau
nimui, tą meilę įdiegti, kad 
liaudies dainos, šokiai ir visi 
papročiai būtų ilgai mieli ir 
savi. 

Rima Polikaitytė 

J A U N I E J I TEATRALAI 
KVIEČIA 

Štai jau vėl ateina gegužės 
mėnuo ir „Vaidilutės" teatro 
jaunieji vaidintojai vel kviečia 
Chicagos publiką į savo pasta
tymą ne t dvi premjeras. 
Gegužės 3 d. 3 vai. p.p. Chicagos 
lietuviai turės retą progą išvysti 
du vienaveiksmius veikalus: K. 
Ostrausko dramą „Čičinską" ir 
A. Gustaičio komediją „Kap 
velnias prisiviliojo Fortūnato 
Klibo sielą". 

Abu autoriai gerai pažįstami 
l ietuvių visuomenei. K. 
Ostrauskas yra žinomas kaip 
modernių veikalų kūrėjas. 
Tačiau jų eilėje „Čičinskas" yra 
pats „nemoderniškiausias". 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Pre l . J o n a s Kučingis, 
buvęs Šv. Kazimiero parapijos 
ilgametis klebonas, o dabar tos 
pačios parapijos klebonas 
emeritas, gegužės 31 d. minės 
savo kunigystės 50 metų sukak
tį. Tai bus didelės iškilmės, nes 
prel. J. Kučingis yra sutvarkęs 
šią parapiją, pas ta tyd inęs 
mokyklą ir sujungęs Los 
Angeles lietuvius parapijoje. 
Iškilmėse dalyvaus vysk. Vin
centas Brizgys iš Chicagos, prel. 
Petras Butkus iš Australijos, 
kun. Kornelius Bučmys, „Dar
bininko" vyr. redaktorius ir kt. 

— R a s a Razgaitienė Ame-
ricans for Due Process koordina
torė, yra pakviesta kalbėti 
American Latvian Association 
kongrese, kuris bus gegužės 1-3 
d. Chica oje. Jos tema: Kur 
einam pc Kari Linno deporta
cijos? Po pristatymo delegatai 
galės teikti klausimus prele
gentui. Kongrese dalyvaus pora 
šimtų latvių iš visos Amerikos. 

— Alfonsas Andriejauskas, 
Sigitos Černiauskienės brolis, iš 
Argentinos nuolatiniam apsigy
ven imui persikėlė į Los 
Angeles, Calif, ir apsistojo pas 
savo sesers šeimą Santa 
Monica, Calif. 

OK. LIETUVOJE 

— Ona Pagirienė, gyvenan
ti Hollyvvood, Fla., iš okupuotos 
Lietuvos gavo liūdną žinią, kad 
ten kovo 6 d. eismo nelaimėje 
žuvo jos sesuo a.a. Jadvyga. 

kadangi tematika yra istorinė ir 
publikai turėtų bū t i gerai 
suprantama. Nežiūrint, kad tai 
yra drama, tačiau turi nemaža 
komiškų vietų. Veikalo 
režisierius Darius Lapinskas 
teigia, kad šis kūrinys paliks 
labai stiprų įspūdį, nes jo 
aktoriai pajėgė puikiai į jį įsi
gyventi ir mokės visa tai per
duoti publikai. 

Kas gi nepažįsta A. Gustaičio 
ir jo kūrybos? Ir jaunųjų 
teatralų statomoje A. Gustaičio 
komedijoje jis pasilieka toks pat 
įdomus, juokingas ir į save 
dėmesį traukiantis. Nors šis 
veikalas nėra ilgas, tačiau jame 
pal ieč iama daug temų ir 
duodama nemaža minčių susi
mąstymui, nežiūrint, kad pats 
veikalas yra gerokai humoris
tinės nuotaikos. 

Šį kartą į jaunųjų teatralų 
kolektyvą įsijungė s t ipr ių 
pajėgų, kurių nematėme „Vai
dilutės" pastatyme per teatro 
festivalį. Vienu iš stipriųjų ir 
pagrindinių asmenų šį kartą 
bus Audrius Viktorą, kuris 
sukū rė klasišką Čičinsko 
portretą (A. Gustaičio kūrinyje 
jis atliks irgi neeilinę Kultūri
ninko rolę). 

Į sceną vėl grįžta praėjusį pa
vasarį kar tą š iame t ea t r e 
sužibėjusi amerikiečių teatro 
aktorė Laima Šulaitytė, kuri 
,,Čičinske" suvaidins Panos ir 
Mergos roles, o Gustaičio 
komedijoje — Šnekutės ir Jau
nosios žmonelės vaidmenis. 

Šį kartą stiprų įspūdį palieka 
ir Danutė Rukšytė, kuri pirmą 
ka r t ą „ V a i d i l u t ė s " ei lėse 
pasirodė per teatro festivalį. Šį 
kartą ji vaidins A. Gustaičio 
komedijoje. Žinoma, likusieji 
aktoriai gražiai papildo bendro 
kolektyvo visumą ir apie jų 
pasirodymą palikime spręsti 
žiūrovams bei kritikams. 

Taigi jau greitai atsivers Jau
nimo centro uždanga su 
„Vaidi lutės" tea t ro pasau
l inėmis premjeromis. Nuo 
publikos gausumo gali 
p r ik lausy t i .o l imesnė šio 
jaunųjų kolektyvo veikla. Jie 
aukoja šimtus brangių valandų, 
puoselėjant lietuvišką kūrybą ir 
žodį. Jų pastangų parėmimui 
Jaunimo centro salė, kaip ir 
pirmąjį kartą turėtų būti per 
maža. 

E. S. 


