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„ L K B K r o n i k a " N r . 71 Eina nuo 1972 metų. 
— P e r s k a i t ę s duok ki tam! 

J e i g^l i , padaugink! 

Žinios iš vyskupijų 
(Tęsinys) 

1986 m. balandžio 19 d. Miko
liškių bažnytinis komitetas pa
kartotinai kreipt.i į RRT įgalio
tinį P. Anilionį su prašymu pa
lengvinti susisiekimą. Mikoliš-
kiečiai savo pareiškime išvardi
na visą eilę įstaigų bei organiza
cijų LTSR Automobilių, Trans
porto ir Plentų Ministeriją. Kre
tingos ir Klaipėdos autoparkus, 
.,J. Janonio" kolūkio adminis
traciją, — kurios visos atsisakė 
jiems padėti. 

„Kaip žmogaus nepriversi 
nevalgyti ir negerti, taip tikin
čiojo nelankyti bažnyčios. — 
rašoma pareiškime. Todėl visų 
vardu prašome jus savo tarpi
ninkavimu mums padėti. Jūs 
turite pak nkamai galios kreip
tis į atitinkamas įstaigas. (..) Pa
dėkite išsinuomuoti autobusą, 
nes tai galbūt yra lengviau. Už 
parodytą humaniškumą būsime 
dėkingi". 

RRT įgaliotnis P. Anilionis 
padėti Mikoliškių tikintiesiems 
atsisakė. 

Pr ienai . 
TSKP CK Generaliniam sek

retoriui drg. M. Gorbačiovui. 
Nuorašai: Lietuvos vysku

pams ir valdytojams RRT įgalio
tiniui P. Anilioniui 

Prienų parapijos tinkinčiųjų 

Pareiškimas 

Jau eilė metų mūsų parapijos 
kunigai terorizuojami už apsi
lankymus tikinčiųjų butuose 
(1986 m. Prienų m., T. Armijos 
g-je). Mes patys juos pasikvie
čiame, o bedieviai mokytojai ne
prašyti lankosi mūsų namuose 
ir čia mėgina vesti agitaciją 
prieš mūsų religinius įsitiki
nimus ir jie nėra už tai nė bau
džiami, nė terorizuojami. 

Argi tai suderinama su tikin
čiųjų ir netikinčiųjų lygybės 
prieš įstatymą principu, kurį 
skelbia mūsų Konstitucija? 

Koks į s ta tymas draudžia 
mums kunigą (kaip pilnateisį 
TSRS pilietį) pasikviesti į savo 
namus? Mes norime gyventi na
muose, kurie pagal mūsų kata
likiškas tradicijas būtų kunigų 
kas metai pašventinami. Negi 
šis mūsų kuklus noras gali su
kelti grėsmę tarybinei 
santvarkai? 

Prašome patvarkyti , kad 
Prienų rajono valdžios organai 
nutrauktų mūsų kunigų terori
zavimą ir netrukdytų jiems lan
kytis mūsų butuose. 

Pasirašė 1670 tikinčiųjų 
(Bus daugiau) 

Viktoras Petkus Permės kalėjime 
Sovietai konfiskuoja jo raštus 

New Yorkas. — Ukrainiečių 
spauda praneša, kad iš Viktoro 
Pe tkaus , kuris atlieka jam 
skirtą 15 metų bausmę griežto 
režimo Permės darbo stovyklo
je 36-1, buvo vėl atimti rankraš
čiai iš jo celės. Konfiskuoti 
raštai yra jo surinktos enciklo
pedinės žinios apie pasaulio ra
šytojus. Šiam darbui jis turėjo 
oficialų leidimą, kurį dirbo savo 
kalinimo metu. 

Patikimi šaltiniai praneša, 
kad jo šis literatūrinis darbas 
susidėjo iš 33 tomų, kiekvienas 
po 100 puslapių. Jis surinko 
45,000 biografijų. Natan Ša-
ransky, kuris dabar gyvena Iz
raelyje, patvirtino, kad Petkus 
pradėjo šį savo darbą 1978 m., 
kai jie abu buvo vienoje celėje 
Čistopolio kalėjime. Šaransky 
pasakojo: „aš neabejoju, kad 
Petkus padarė tokio pobūdžio 
studiją. Per tą 16 mėnesių, 
kuriuos mes praleidome kartu, 
jis surinko tris ar keturis ar
chyvinius tomus medžiagos. Kai 
aš kartą jo paklausiau, kodėl jis 
apie tai rašo, jis atsakė, kad 
lietuvių enciklopedija šiuo metu 
neegzistuoja ir kad jis turi dideli 
malonumą tai darydamas". 

Turėjo rašyti 
rusiškai 

Šaranskis pažymėjo, kad 
Petkus buvo priverstas rašyti 
rusiškai, taip. kad kalėjimo vir
šininkai galėtų periodiškai pa
tikrinti rašomą medžiagą Jei 
medžiaga sutiko su jų nuomone, 
ji buvo grąžinama autoriui. Ka
liniams buvo leista užsisakyti 
šiek tiek knygų pasiskaitymui", 
sakė Šaranskis, ,,ir jos buvo per
duodamos kitiems kaliniam? 
skaityti". Petkus tą medžiagą 
laikydavo sandėliuke, kad galė
tų panaudoti rašomai biografi 
jai. Jis tai darydavo nakties me 
tu, kai būdavo atlikęs jam skir 
tą kasdienine darbo normą 
lageryje. 

Kapitonas Glenn Brindel. fregatos ..Stark'" komendantas, kalba reporteriams apie įvykusia nelaime. 
Su juo kartu karininkas Michael 0*Keefe, pasižymėjo herojiškumu, kai jis iš ugnies nasrų gelbėjo 
savo draugus. 

Neveikė laivo instrumentai 

Pe tkaus adresas 

Disidentai mano, kad Petkaus 
darbas visada buvo rizikingas, 
nes galėjo būti lengvai konfis
kuojamas arba perduotas Moks
lo Akademijai Maskvoje be jokio 
kredito pačiam autoriui. Bet 
taip pat jo raštai galėjo būti ir 
sunaikinti. Disidentai ragina 
Vakarų žmones kreiptis į sovie
tų vyriausybę ir į stovyklos ad
ministratorių, kad šio autoriaus 
darbas nebūtų sunaikintas. Per
mės stovyklos direktorius yra 
Captain Dalamatov, o adresas: 
618263 Permskaya obl., Chu-
sovskoi m , pos. Kuchino, uchr. 
VS-389/36-1. 

Šeima ir jo draugai bijo, kad 
tas jo darbas gali būti sudegin
tas, kaip kad buvo padaryta ir 
su jo originalia studija „Krikš
čionybė ir Judaizmas", kurią 
Petkus parašė dalinai iš pasi
kalbėjimų ir su Šaranskiu kalė
jime. Petkus siuntė nuorašą į 
Lietuvą, bet tas nuorašas pra
žuvo pašte: cenzoriai jį sulaikė. 

Tai Gorbačiovo 
„glasnost" 

Viktoras Petkus yra dabar 57 
m. amžiaus. Jis įsteigė Lietuvių 
Helsinkio grupę ir yra 16 metų 
politinis kalinys Sovietų Są
jungoje. Jis kalinamas už kata
likų ir visų žmonių žmogiškųjų 
teisių gynimą Sovietų Sąjungo
je. Jo paskutinis suareštavimas 
įvyko 1977 m. Šiais metais jis 
rugpjūčio mėnesį pradės ištrė
mimo etapą arba egzilę ir išjos 
bus paleistas tik 1992 m. rug 
pjūčio mėnesį, jei iki to laiko 
išliks gyvas. 

Tokia yra šiandien Sovietų 
Sąjungos tikrovė ir Gorbačiovo 
vedama ,.glasnost" politika, kad 
net ir po 16 kalinimo metų 
Viktoriui Petkui vis nesutei
kiama laisvė sugrįžti į Lietuvą 
pas savo šeimą. 

M a n a m a . — Amerikos 
fragetos Stark kapitonas Glenn 
Brindel pasakė, kad jo laive 
esantys moderniški įrengimai 
nepastebėjo Irako paleistos 
raketos, kuri puolė jo laivą. Jis 
taip pat patvirtino, kad jo laivo 
priešraketinė apsigynimo siste
ma buvo išjungta ir laivas buvo 
a t akuo tas prieš sistemos 
įjungimą. Kai buvo imtasi 
veikti, jau laivas buvo atakuo
tas. 37 įgulos vyrai, kurie ilsė
josi, buvo žiauriai apdeginti ir 
mirė. 

Pentagonas patvirtino žinią, 
kad nesprogusi Exocet raketos 
galvutė — užtaisas buvo rastas 
laive ir laimingai išardytas. Tai 
reiškia, kad dvi raketos buvo 
paleistos į laivą. 

Trečiadienio rytą buvo atvežti 
karstai ir žuvusiųjų kūnai 
sudėti įjuos, apdengti Amerikos 
vėliavomis ir pakrauti į trans
portinį C-141 lėktuvą paskuti
nei kelionei į namus. 

Laivynas tuojau pat pradėjo 
investigaciją, kodėl laivo 

radaras ir kiti elektroniniai 
įrengimai neparodė, kad Irako 
lėktuvas pradėjo ataką su 
raketomis. 

Neveikė instrumentai 
Laivo kapitonas pasakė 

žurnalistams, kad jis visada 
vykdė jam duotas direktyvas ir 
su dideliu atsargumu lydėjo aly
vos tanklaivicte Persijos 
įlankoje. „Aš nežinau, kieno 
buvo klaida, operatoriaus, in
strumentų, o gal paties likimo 
buvo taip lemta", kalbėjo kapi
tonas. Raketos sprogimas pade
gė laivą. Laivo įgula buvo už-
aliarmuota. Vienas karininkų 
pasakojo, kad buvo du 
sprogimai. Niekas negalėjo 
tikėti, kad „draugiškojo" Irako 
lėktuvas užpultų amerikiečių 
laivą. Karininkas O'Keefe iš 
Palmdale, Californijos, pasi
žymėjo didele drąsa ir išmintimi 
begelbėdamas sužeistuosius ir 
imdamasis vadovavimo akcijos 
tragedijos metu. Laivas turi 
Phalanx sistema, kuri, kai yra 
užvesta, atidaro savaime ugnį į 
atskrendančią raketą, bet š| 
kartą ji nebuvo paruošta. 

Nuostabi moteris 

Šiuo metu žuvusieji yra at
vežti į Vakarų Vokietiją ir iš čia 
bus atskraidinti i Ameriką. 
Dviejų žuvusių karių vis dar 
negali surasti. Prezidentas da
lyvaus Mayport laivyno bazėje, 
kur bus žuvusiųjų pagerbiomas 
bei susikaupimas Vieno iš už
muštųjų žmona su sūnumi buvo 
Bahraine.Tai Barbara Kiser iš 
Elkhart, Indianos. Ji betgi 
reporteriams pasakė: „aš netu
riu liūdėti arba dėvėti juodą rū
bą, nes aš žinau, kad mano 
vyras yra danguje". Vėliau 
ambasadorius Sam Zachem pra
nešė, kad B. Kiser parašė laiš
ką Irako pilotui, kuris atakavo 
laivą, sakydama, kad ji tikisi, 
jog Dievas atleis jam. Laivo ka
pitonas Brindel verkė atsisvei
kinant prie karstu, bet Mrs. 
Kiser ramino ir jį. sakydama, 
kad jos vyro nėra šiame karste, 
bet jis yra pas Viešpatį, o Vieš
pats turėjo tikslą ir žino ka 
daro". 

Sovietai išbandė 
galingiausią raketą 

,,Energija" iškels erdvės stotį 

— Johannesburge Pietų Af 
John Kiser. kurio tėvas Įeit. Stephen rikos vyriausybe įsakė išvvkti 
Kiser. buvo užmuštas Irako raketos, dviem britų tele\ izijos žurna-
atsisveiktna su savo tero palaikais. Hstams. kurie nesilaikė valdžios 
kai jo karstas iš Bahrain miesto nustatytų taisyklių ir ignoravo 
išvežamas laidotuvėms i Amerika cenzūrą. 

TRUMPAI 
IS VISUR 

— VVashingtone Reagano ad
ministraci ja pasakė , kad 
Amerikos kariniai laivai ir to
liau teiks apsaugą Kuvvaito aly
vos tanklaiviams Persų įlanko
je, nežiūrint praėjusį sekmadie
nį įvykusio incidento su Stark 
regata. 

— Washingtone Teisingumo 
departamentas nutraukė savo 
tyrinėjimus General Dynamics 
byloje, kurioje negalėjo surasti 
pakankamai įrodymų, kad ši 
korporacija, kaipo didžiausia gy
nybos sutarčių vykdytoja, būtų 
išnaudojusi vyriausybę povan
deniniu laivų statybose. 

— Washingtone Federalinė 
Aviacijos administracija įvedė 
naują kompiuterių sistemą, 
pagal kurią galima geriau išla
viruoti saugumą ore ir išvengti 
nelaimių. Sostinėje pareigūnai 
galės radaro pagalba sekti viso 
krašto oro skridimus ir kontro
liuoti oro erdvę. 

— Argen t inos užsienio rei
kalų ministerija pranešė, kad 
pasirašė susitarimą su Iranu pa
dėti pastatyti branduolinį reak
torių, kuriame bus naudojamas 
Argentinos uraniumas. To kont
rakto suma yra 5.5 mil. dol. 

— B e i r u t e trys ginkluoti 
vyrai nušovė oficialų sovietų pa
laikomą Libano komunistų 
partijos pareigūną, praneša sau
gumo organai. Nušautasis yra 
Hassan Hamdan. kuris buvo 
filosofijos profesorius ir partijos 
intelektualas. 

— Frankfu r t e , Vak. Vokie
tijoje, baigėsi dviejų nacių teis
mas, kur iame dr. Heinrich 
Bunke. 72 m . ir dr. Kari 
Ullrich. 73 mt . nuteisti po 4 
metus kalėjimo bausme už 
15,000 fiziniai ir protiniai ne
sveiku vaikų nužudymą Hitle
rio režimo metu. 

— Chicagoje esantis Con 
tinental bankas nutarė nupirk 
t i Arizonoje, Scottsdale mieste, 
maža banką už 4.2 mil. dol. 

— G e n e v o j e Šveicarijos 
oficialūs asmenys praneša, kad 
šimtai banko dokumentų, iš ku
riu bus matyti įvairios piniginės 
transakcijos, bus leista peržiū
rėti Amerikos investigatoriams. 
kurie t ikrina Irano—Contra 
ginklu reikalus. Dokumentai, 
kurie yra bankų sąskaitose, bu
vo 20 amerikiečių, iraniečių, 
šveicarų ir Saudi arabiečių 
vartojami. 

Maskva. — Sovietų Sąjunga 
pranešė, kad labai sėkmingai iš
bandė pasaulio galingiausią ra
ketą, galinčią išnešti į orbitą 
100 tonų erdvės stotį. 

Tai buvo padaryta iš Baiko-
nur erdvės centro Kazakstane. 
Kaip jų pačių televizija pranešė, 
tai esaanti su galingiausiais mo
torais pasaulyje raketa. „Ener
gija", tai ta raketa, kuri gali 
iškelti penkis kartus daugiau, 
negu bet kokia iki šiol sovietų 
turėta raketa, sako Amerikos 
ekspertai, kurie yra susipažinę 
su sovietų erdvės programa. 

Aštuoni hidrogeniniai moto
rai, iš kurių keturi prijungti 
prie pačios raketos vidurio, kaip 
JAV ekspertai sako, pasiuntė 
197 pėdų dviejų dalių raketą į 
erdves. Visas raketos svoris ir 
nešamas tūris buvo daugiau 
negu 2,000 tonų. paskelbė So
vietų Sąjungos agentūra Tass. 

Sovietų pasisekimas 

„Tai yra jų didžiausias prover
žis", sako sovietų raketoms 

Atstovai mažina 
apsigynimo lėšas 

Washingtonas. — Demokra
tų kontroliuojami Atstovų rū
mai patvirtino 1988 fiskali
niams metams gynybos 
reikalams skirtą įstatymą 239 
balsais prieš 177 balsus. Šis bal
savimas atitinka beveik partijų 
narių skaičių. Tai reiškia, kad 
respublikonai turi daugiau 
balsų palaikyti prezidento veto, 
negu kad jiems reikia turėti 
146 balsus. Šiuo įstatymo pro

jektu, kuriuo skiriami pinigai 
Pentagonui , kongresmenai 
nukirto 23 bil. dol. apsigynimo 
reikalams, ką buvo prezidentas 
reikalavęs. 

Prie šio projekto yra pridėtos 
kai kurios taisyklės, kas 
užtikrina, jog prezidentas tokio 
įstatymo nepasirašys. ABM su
tarties su sovietais laikymasis, 
kurios Kongresas nėra net 
ratifikavęs, ir Strateginio apsi
gynimo iniciatyvos programai 
lėšų sumažinimas beveik 50rf, 
bus prezidento vetuojamas. 
Atstovų rūmai padidino lėšas 
konvencionaliniams ginklams 
gaminti. 

Šį Atstovų rūmų nutarimą 
dar svarstys Amerikos Senatas 
ir tik tada jis gali įstatymo for
moje atsidurti ant prezidento 
stalo pasirašymui. 

Demonstruoja afganai 
Irane 

Tehe ranas . — Keliasdešimt 
tūkstančių afganų pabėgėlių 
Teherane surengė protesto de
monstraciją prieš Sovietų 
Sąjungos tebetesiama Afganis
tano okupacija. Demonstrantai 
buvo iškėlę transparantus su 
šūkiais, reikalaujančiais, kad 
Maskva a t i t rauk tu savo 
okupacinę kariuomenę iš Afga
nistano, kad afganu tautai būtų 
grąžinta laisvė ir nepriklauso
mybė. Buvo skanduojami šūkiai 
— okupantai, lauk iš Afganista
no, norime grįžti į laisvą 
tėvynę. Irane dabar yra 
daugiau negu milijonas afganu, 
pabėgusių iš tėvynės nuo sovie 
t inęs okupacijos. Pakistane 
afganu pabėgėliu skaičius vir
šija keturis milijonus. 

specialistas James Oberg. 
Trys paskutiniai bandymai 
sovietams šioje srityje baigėsi 
dideliu nepasisekimu 1960 ir 
1970 m. 

Sovietų vadas Michaii Gorba-
čiov, kuris ten buvo tris dienas, 
pasakė savo technikams nesku
bėti su „Energijos" iškėlimu. 
„Patikrinkite ir gerai viską 
atlikite", kalbėjęs sovietų ly
deris Baikonur erdvės bandymų 
inžinieriams, kaip buvo 
pranešta televizijos žinių metu 
Maskvoje. 

Tass sako. kad pirmosios 
dalies motorai užsidarė pagal 
planą ir pirmoji raketos dalis 
nusileido nustatytoje Sovietų 
Sąjungos teritorijoje. Antroji 
dalis, kaip ir buvo suplanuota, 
nusileido Pacifiko okeane, bet 
netikrasis satelitas, kuris turėjo 
skristi į orbitą, dėl klaidingai 
operuojamos sistemos nukrito į 
Pacifiko vandenyną. 

Ketvirtis šimtmečio 
į priekį 

Nežiūrint to, Tass sako. visas 
šis planas puikiai pasisekė. 
James Oberg pasakojo spaudai, 
kad pačios „Energijos" sėkmin
gas iškėlimas atidarė Sovietų 
Sąjungai visai naujus horizon
tus ir pastūmėjo ketvirčiu 
šimtmečio juos į priekį. „Energi
jos" raketa yra penkis kartus 
galingesnė už amerikiečių 
erdvės stotį, kuri turi dviejų da
lių motorus ir gali siųsti astro
nautus apie Marsą ir grąžinti 
atgal. 

Bet Oberg toliau aiškina, kad 
Saturno penkių raketų laivas, 
kuris nunešė Apollo astronau
tus į mėnulį, buvo beveik gal
ingesnis negu Energijos aštuo
nių motorų. Šio įvykio buvo lau
kiama jau seniai, sakė Oberg, 
nes Amerikos žvalgybos sateli
tas jį buvo nufotografavęs jau 
prieš kelis metus. Šis sovietu pa
sisekimas laikomas beveik jų 
triumfu sovietų erdvės progra
moje. Šiuo metu sovietai turi du 
astronautus, kurie tebeskrieja 
erdvėje nuo sausio mėnesio. Jie 
turėjo sujungti du krovinius erd
vėje, bet jiems tai nepasisekė. 

Žinios iš Amerikos 
satelitų 

Kaip visuomet, sovietų kant
rus darbas erdvių programoje 
atnešė jiems gerus rezultatus. 
Jie to dar niekada nebuvo pasie
kę. Amerika dominavo erdvėse 
20 metu. 

Sovietu Sąjunga tik dabar 
praneša apie savo erdvės stoties 
planus. Jie visada paneigė bet 
kokias tuo reikalu žinias, ypač 
kad ruošiasi erdvėse stočiai. Ir 
apie šitą pasisekusi bandymą 
nebuvo nieko pranešta iš anks
to, o visos informacijos yra gau
tos per Amerikos žvalgybos 
satelitus. 

KALENDORIUS 
Gegužės 22 d.: Rita. Aldona. 

Julija. Eimantas. Milvydas. 
Gegužės 23 d.: Deziderius. 

Merk u rija. Milgaudas, 
Tautvyde. 

ORAS 

Saule teka 5:26, leidžiasi 8:09. 
Temperatūra diena 90 1 . 

tiakt) 69 I. 
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/PORTO APŽVALGA 

37-SIOS SPORTO ŽAIDYNĖS 
NEW YORKE 

Po 10 metų pertraukos New 
Yorkas vėl išdrįso suorganizuoti 
metines ŠALFAS s-gos sporto 
žaidynes. Tam, žinoma, reikėjo, 
kad Pranas Gvildys, ilgus metus 
darbo reikalais išbuvęs P. 
Korėjoje ir Louisianoje, grįžtų į 
New Yorką. Sudaręs orga
nizacinį komitetą, įvairiausių 
sekcijų vadovus, varžybinį 
komitetą su kompetentingais 
sporto šakų vadovais, jis prama
tė net mažiausias smulkmenas 
ir šiandien gali džiaugtis, gal 
net didžiuotis, suorganizavęs 
vienas iš pačių sklandžiausių 
žaidynių. Nepa tenk in tų 
visuomet buvo ir bus, tik šį 
kartą gai tas atsitiko ne iš or
ganizatorių pusės. Prie jų dar 
stabtelėsime. 

I žaidynes atvyko arti 300 
sportininkų, gal mažiau negu 
normaliai dėl atstumo ar kitų 
priežasčių. Programoje buvo 
krepšinis, tinklinis, plaukimas, 
racketbolas ir šachmatai. 

NEVY YORKAS 
PASIPUOŠIA TITULU 

Jei paskutiniais metais tinkli
nis buvo bepradedąs iš krepšinio 
atimti pirmaujančią poziciją 
tiek lygio, įdomumo ar žaidėjų 
gausumo atžvilgiais, tai šį kar
tą krepšinis parodė, kad tebėra, 
ir tikriausiai liks, mūsų tauti
niu sportu. Dalyvavo 24 koman
dos, po 7 vyrų A, B ir jaunių A 
bei 3 jaunučių. Trūko tik 
jaunių B. Vyrų B klasė buvo 
kaip visada. Jaunių A būdavo 
geresnė, jaunių C klasėje 
Hamiltono „Kovas" buvo daug 
žadantis, o vyrų A klasėje 4 
komandos priminė senus gerus 
laikus. Nelaimei, trys iš tų 
komandų buvo vienoje lentelės 
pusėje, o Toronto „Aušra" kito
je. Ir čia ne organizatorių kaltė, 
o sąjungos krepšinio vadovo. 
Kažkokiais „išrokavimais" jis 
Toronto „Vytį" priskaitė prie 4 
išskirtų komandų grupės, tuo 
tarpu kai „Vytis" A klasei iš vi
so nepriklauso. 

Toronto , ,Aušra" , ka ip 
pernykštė laimėtoja, pirmame 
rate neturėjo priešininko, o 
pusfinalyje vargo prieš „Vytį" 
- 63:44. „Aušrai" ..Žaibas" 
nebuvo priešininkas nei ūgiu 
nei žaidimu ir gavo pamoką 
116-73. Ir „Aušra" finale 
nespėjusi net apšilti. 

Kitoje pusėje Detroi to 
„Kovas", turėjęs būti išskirtųjų 
tarpe, pateko prieš Chicagos 
„Lituanica". Nenuilstantis R. 
Dirvonis atvyko su žymiai 
atjauninta komanda ir su glebiu 
pasitikėjimo. „Kovas" jau eile 
metų, kaip rikiuoja jauną ir 
žadančią medžiagą, ypač 

New Yorkas. Jo gynimas su 
tankia zona „Lituanicai" buvo 
nepralaužiamas, o kai tolimi 
me t ima i nebek r i t o , „Li
tuanicai" jokių vilčių nebuvo. 
Čia dar prisidėjo Šimkaus 
dominavimas lentų, puikus 
Waitkaus žaidimas ir kitų gera 
pagalba. Todėl, kelioms minu
tėms belikus, LAK turėjo 70:50 
persvarą, Įėjus pakaitams, „Li
tuanica" pasekmę sušvelnino 
71-64. 

Po tokio puikaus LAK pasiro
dymo, buvo aišku, kad finalinės 
rungtynės žada lygią ir kietą 
kovą. Taip ir buvo: jos neapvylė 
poros šimtų žiūrovų — jos buvo 
pasigardžiavimas seniai mūsų 
t a rpe geresn io krepš in io 
išsiilgusiems mėgėjams. Tokių 
rungtynių ir tokio žaidimo po 
„Neries" — Varno ir Bostono 
laikų nebeturėjome. 

Rungtynių pradžia atsargi, 
gal nervinga, abi komandos su 
zoniniu dengimu, todėl ir 
daugiau tolimų metimų. Kova 
labai lygi po lentomis, viduryje 
ke l in io New Yorkas kiek 
atsiplėšia 23:16. bet „Aušra" 
negalvoja kapituliuoti ir kėlinys 
tik 38-36. Antrame — kelios pir
mos minutės yra solo krepšinio 

„ Aušros" 
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i)RA r jGO prer:-. ineraia mokama iš anksto 

metams Vį metų 
U.S.A $6000 $35.00 
Kanadoje (U.S.A.) dol. . . $60.00 $35.00 
Užsienyje $60.00 $35.00 
Savaitinis tSe*t. pried.i . $35.00 $20.00 

3 men. 
$20.00 
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$20.00 

New Yorke vykusių 37-tujų SALFASS Sporto Žaidynių dal is organizaciniu komite to Iš k.: S. Liogys, 
E Staknys, A. J ankauskas , V. Matusa i t i enė , P. Gvildys - p i r m i n i n k a s . A. Miėiulis, V. M a t u s a . u s . 
N . Naroniene, A. Šilbajoris ir A Gudai t is . 

• Adniimsiracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. Šeštadieniais 
nuo &S8 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8.30 4:00, šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija strai£isnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos gražina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimu turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašyme). 

fantastiškas su įvairiaspalviais latviais. Nedidelis dalyvių 
* • i i _^^ 48 taškais (daugiau negu puse 

visos komandos taškų). Deja, jis 
užmiršo komandinį žaidimą, ir 
visi kiti gan geri „Aušros" 
žaidėjai liko neišnaudoti. Zoet 
prieš Šimkų buvo bejėgis, kiti — 
kaip Gatauskas, Arlauskas. 
Kaknevičius, Lysak ir 
Galikowski gerai darbavosi, bet 
per mažai turėjo progos 

VISA KITA 

Šias žaidynes gai ima būtų 
dalinti į dvi dalis: krepšinio 
finalas ir visa kita. 

Del trečios vietos A klasėje 
„Lituanica" sunkiai įveikė 
mažesnį, bet drąsiai kovojantį, 
Clevelando „Žaibą" 95:77. 

Vyrų B klasėje iš 7 dalyvių 
Detroito „Kovas" buvo 
stipriausias ir baigmėje nu

skaičius, tačiau kai kurios pa
sekmės buvo gana geros. Lat
viai ir lietuviai pasidalino po 8 
pirmas vietas. 

demons t rac i j a 
Rautinšo tolimi metimai iš visų 
kampų, jo praėjimai ir žaibiškos galėjo New Yorką 53:39. 
pa-suotės stebina visus, ir nenuo- Jaunių A klasėje taip pat 7 
stabu, kad jis geriausias Kana
dos žaidėjas, kad jis vienintelis 
iš lietuvių, žaidęs pas profe
sionalus. J a m nenori pasiduoti 
LAK Šimk us, kuris „Aušrai" 
perėjus į individualinį dengimą, 
drąsiai juda prieš 7 pėdų Zoet, 
ima nuo jo kamuolius, sodina 
vieną po kito. Pasijunta lais
vesnis ar drąsesnis Waitkus, 
didina tempą, ir New Yorkas 
atsiplėšia 68:56. Tačiau po 
m i n u t ė s , ,Auš ra " kiek 
užspaudžia visoje aikštėje, Šim
kus kiek išsikvepia, paleidžia 
ke le tą met imų, iš sunkiu 
padėčių, bando net driblinguoti. 
„Aušra" atsigauna pradeda lipti 
ant kulnų. Rungtynės artėja 
prie dramat iškos pabaigos, 
įtampa didėja. 

Porą minučių iki pabaigos 
LAK turi 79:75, bet keli Rau
tinšo praėjimai, ir „Aušra" veda 
81:80 ir 83:82, bet Šimkus per
sveria 84:83, o Rautinšas tuoj 
baudos metimu išlygina 84:84. 
New Yorkas prameta baudą. 
„Aušra" gauna kamuolį ir 15 
sekundžių. Deja, Rautinšas nori 
vienas pats laimėti ir iš sunkios 
padė t i e s — prameta . Pra
tęsimas. Vėl kova taškas už 
tašką, vėl ta pati pabaiga. Lieka 
tik sekundės; pasekmė — 93:93. 
Šimkus pameta kamuolį, bet 

ą, ypač „Aušra" taip pat paskubina, ir 
Gražulis, Rugienius, bovvulski vėl - pratęsimas. Šį kartą New kaip kartojama, kad laikas 
ir kt. ir „Lituanicai" parodo Yorko Waitkus perima inicia- keisti pravedimo sistemą, bet 
gerą pasipriešinimą. Pirmas tyvą — keli greiti ir puikūs 

"' ' antpuoliai, „Aušra" pasimeta, 
Rau t in šas turi išeiti už 5 
baudas, nepadaro nei taško, o 
New Yorkas — 10 ir laimi 
103:93. 

Geriausiu žaidėju (ir pelnytai) 
buvo išrinktas Waitkus, jis 
ištempė New Yorką į pergalę, 
puikiu kamuolio valdymu ir 
praėjimais surinko 29 taškus. 
Šimkus buvo komandos tvirtovė 

dalyviai, bet tik finalines buvo 
geresnio lygio. Čia vėl susitiko 
seni pažįstami — Chicagos 
„Neris" ir „Lituanica". Lygi 
kova iki pabaigos, o čia keli 
puikūs Cielinsko praėjima: 
nuiėmė „Neries" pergalę 61:54 
Be Cirlinsko „Neryje" dar 
gerai kovojo Modestas. Puodžiū
nas, Prapuolenis, o „Lituanico-
je" Lyson, Strimaitis. Kalvaitis 
ir kt. Tiek beliko iš garsiojo 
„Neries" krepšinio, kuris vyrų 
ir jaunių klasėse ilgus metus 
buvo mūsų krepšinio pasi 
didžiavimas, iki iškeliavo Var
nas ir klubą perėmė naujas 
pirmininkas. 

TINKLINIS 

Tinklinis šį kartą seniai taip 
liūdnai beatrodė — vos 3 vyrų ir 
3 moterų komandos, nei vienos 
jaunių ar mergaičių. 

Moterų klasėje be ,.Žaibo" ir 
„Neries", lygis žymiai silpnes
nis. Bostonas nusinešė 
laimėjimą, įveikęs Baltimorę 
15:5 ir 15:9 ir New Yorką 15.8, 
15:12. 

Vyrų klasėje 4 komandos 
rungtyniavo arti 12 valandų 
kol išsprendė nugalėtoją. 
Nepatenkinti buvo žaidėjai, 
nervinosi organizatoriai. Jau 
turbūt daugiau negu 10 metų. 

kad 

Arvydas Barzd. <as sk landž ia , pra 
vedęs plaukimo varžybas 

kėlinys 42:35 „Lituanicos", bet 
antrame vis dar puikioje formo
je Baris (26 taškaij, Bzdelik, 
Neimantas, Wojcik ir kiti jau 
lengviau tvarkosi su agresyviu 
„Kovu" ir laimi 84:67. 

Po keletos valandų „Li
tuanica" vėl turi stoti į kova, tik 
šj kartą prieš New Yorko LAK, 
kuris savo keliu turėjo tik mažą 
apšilimą prieš Hamil tono 
„Kovą" 88:66. Šios pusfinalio 
rungtynes žadėjo aršią kovą, de
ja, „Lituanica" po Detroito buvo 
nebepažįstama, metimo nebe
buvo, kojon nebenorėjo klausyti. 
Tačiau tikroji priežastis buvo 

tinklinio vadovai, ar neturi 
drąsos, ar nežino nuo kur pra
dėti. Taip vadinamas „round 
robin" ratas bereikalingas užsi
tęsė 8 valandas; teko net kraus
tytis į kitą salę, o pusfinaliams 
net sutrumpinti laiką! „Neris" 
lengvai nugalėjo Baltimorę 15:4 
ir 15:7; o Bostonas - „Žaibą" 
15:13, 7:15 ir 15:11 Baigmėje 
aiškiai pranašesne „Neris" 
laimi prieš Bostoną 15:1, 15:11, 

A. Barzdukas iš VVashingtono 
laimėjo 100 m. laisvu, 500 B 
laisvu ir 100 • peteliške,, o 
Darius Bork — 100 m krūtim 
Dariaus brolis Davis jaunučių 
kiasėje nušlavė viską. 50 m lai
vu, 50 m nugara, 50 m krūtine 
ir pagaliau 200 ketur ia is 
stiliais. Arvydas Barzdukas 
viską pravedė sklandžiai. 

RACKETBOLAS 
Racketbolo varžybose iš 4 

miestų dalyvavo 9 dalyviai. Po 
gerų ir įdomių kovų L. 
Klimaitis išėjo laimėtojas, 
baigmėje nugalėjęs Vincą DuU 
iš Baltimores 13:15,15:8 ir 11:8. 
Trečia vieta teko Vytui Dūliui. 
Dvejetuose broliai Dūliai 
laimėjo prieš A. Skudžinska ir 
A Veliuoną 15:5 ir 15:6. 

ŠACHMATAI 

Šachmatų varžybose iš įvairių 
miestu 9 dalyviai dvi dienas 
kovojo dėl dr. A. Nasvyčio 
pereinamos taurės, kuri, deja. 
liko namuose. Mat, pirmą vietą 
su 3 taškais pasidalino A. Simo 
nait is iš New Yorko, V. 
Chrolavičius iš Hamiltono ir Z. 
Bliznikas iš New Jersey. Toliau 
sekė Ku!pa, Staknys ir kiti. 
Varžybas sklandžiai pravedė E 
Staknys. Įdomu, kad čia 
dalyvavo ir viena moteris — dr. 
Giedre Kumpikaitė iš Long 
Isiand 

t rauka, visa informacija ir 
žemėlapiais. 

Žodžiu prieš finalines rungt > -
nes sveikino New Yorko LAK. 
atstovas V. Steponis, kartu pa
minėdamas 50 metų sukaktį 
Lietuvos krepšinio rinktinės 
laimėjimo Europos krepšinio 
pirmenybėse. Taip pat žodį tarė 
iš Toronto atvykęs ŠALFAS s 
gos C V. pirm P. Berneckas: jis 
perskaitė ir sveikinimą iš 
Australijos, kuriame III-jų 
Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynių Adelaidėje organiza
cinio komi te to pirm J. 
Jonavičius palinkėjo draugiško 
rungtyniavimo bei jaunatv >šKo 
entuziazmo ir malonaus 
pasimatymo Australijoje. 

Penktadieno vakare visiems 
atvykusiems priėmimas bm'o V. 
ir V Vebeliūnų rezidencijoje, o 
šeštadienio vakare — s.usipa 
žmimo vakaras Kultūros Židi
nio salėje. 

Visose varžybų salėse 
organizatoriai turėjo maisto ir 
gėrimų prieinamomis kainomis, 
o iš viešbučių į Kultūros Židinį 
visi bu\.o nugabenti dviem 
autobusais. 

Bendrai įvertinant, kaip jau 
anksčiau minėjau, organizacija 
buvo sklandi ir be priekaištų, o 
tam, žinoma, pirmoje eilėje 
reikėjo lėšų. Jų pradžią 
parūpino Liet. Kredito Unija 
„Kasa" su 500 dol. ir patys orga
nizacinio komiteto nariai , 
sudėję 1,200 dol. 

Geras pavyzdys kitų žaidynių 
organizatoriams. 

V. G. 

OR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 K. Lithuanian Plaza Cour t 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

P-'m 

DR. VIJAY BAJAJ 
CVDYTCJAS .R CHIRURGAS 

<5°EC:ALYSĖ — VIDAUS LiGOS 
!R OOOS CH.RURGUA 

!Aug. ai nuimami of'Se) 
2434 W. 71 S - M t Cttcago 
T»l. 434-5849 ive:'*,a 24 va!.1 
. antr keiv , per.Kt r.uo 12 ,ki 6 v.v. 

Dr. Albinos Pranaiti* į t o 
kabinetą perem* 

DR. EVELYN G. BASCO 
Speciaiybė: šeimos ir vidaus iigos 

2659 W 59 St. Te!. 737-8818 
Vai.: pirm., penkt. nuo 2-5 p p. 

ir antr., ketv. nuo 4-7 v.v. 

Ofs . 735-4477; 
K t / . 24O-0O67: arba 246-6591 

DR E. DECKYS 
GYD> IO!A \R CHIRURC.Ė 

'•MYBĖ - \F.RVLj IR 
f.V.OCINrS LIGOS 

CRAVVIORD MEDtCM BULDING 
c449 So. Pulaski Road 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-55 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St . 
V j l pagal susitarimą: pirm ir k e t v 12-4 

6-0; antr. 12-o; penkt 1 0 - 1 2 : 1-o 

Valandos pa«a susitanm. 

OR. A B. 6LEVECKAS 
GYDY rOMS IA ( HIRURUAS 

l e i . — 233-8553 
! \ 1 vHF - A K I U U G O S 

?->2l VV. 103rd Street 
los fv.-.;.«' susit.irim.} 

O f s . t e l . 4 7 1 - 3 3 0 0 ; r e z . 4 4 2 - 8 2 9 7 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŽIRD'ES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, III. 60652 

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

Ofise te l . — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

fOKŠA 
VAIKL- L I G 0 5 

6441 S. Pulaski Rd. 
V a l a n d o s paRal sus i tar imą 

Caraiac Diagnosis, Ltd. 
Marųuette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 
- 1 RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 

S. PRASAD TUMMALA, M.D 
SURENDER KUMAR, M.D. 

Š.rdies .r Krauic jys l ių L.gos 

Valandos pac ' susi tar imą 

-132 S. Kedzie Ave.. Chicafio 
VvA 5-2670 arba 4 8 ° - 4 4 4 ! 

0R. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINI ( HIRURUIA 
Valandos pa&al susitarimą 

SVEIKINIMAI IR 
ORGANIZACIJA 

gynime prie lentų net prieš 
didįjį Zoet ir be to, dar padarė 
38 taškus. Tiem dviem puikiai 
talkino Mikalauskas, Torney, 
Birutis, SchaefFer ir Naronis 
„ A u š r o s " Rau t in ša s buvo 

15:6. 

PLAUKIMAS 

Plaukimo varžybos buvo su
jungtos su pabaltie&ų,tikriau su 

Raštu sveikinimus atsiuntė 
vyskupas Paulius A. Baltakis, 
pats nemaža laiko paaukoję? 
sportiniam jaunimui, ir gen 
konsulas Anicetas Simutis Šie 
sveikinimai tilpo skoningai A 
Šilbajorio suredaguotame 
žaidynių leidinyje, kartu su 
1937 m. Europos meisterio nuo 

Pranas Berneckas . SALFASS f/H pu 
m m i n k a s iš Toronto , sveikino 37 jų 
Sport.o Ža idvn iu daivvius . 

Ok. Lietuvoje 
SOVIETU JAUNIU 

RINKTINĖ BE LIETUVIŲ 
Kaio jau anksčiau rasenu- so

vietų jaunių rinktinė pradėjo 
savo kelionę po JAV-es. (oje 
rmktir.eje. mūsų nustebimui, 
nėra nei vieno l ietuvio, 
nežiūrint, kad „Žalgirio" jaunuj 
komanda yra Sov. Sąjungos 
meistras, nežiūrint, kad „Žalgi
rio" vyrų komandos net 7 
žaidėjai žaidžia už įvairia? 
Sovietų rinktines. 

OR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Speoa'ybė vidaus ii krauio tiges 
Nechtrurgir-.is Išsiplėtusių venų 

•r hemorO'dų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 I 

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

Reikalui esant atva?uc;u ir \ ramus 

Tai. RE-I'anca 5-1811 
DR WALTER J. KIRSTUK 

L'etuv'S gydytojas 
3925 VVest 59th Straat 

Vai: pirm., antr, ketv. b pentet 
nuo 12-3 vai. popiet k 4-6 vai. vak. 

Trec. .r šešt uždaryta 

N j m u 5 8 4 - 5 5 2 7 

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

C H I R U R O U A 
6132 S. Kedz ie . C h i c a g o , U I . 

T e l . 9 2 5 - 2 b 7 0 
1185 Dundee Ave. . t l R i n . I I I . (rt>!20 

le l . 742-0255 
V.il.mdiis rogal sus i tar imą 

DR. L D. PETRE1KIS 
DANT'v GTOYTOM 
8104 S. Roberts Road 

1 mvli.i i vakarus nuo H j r l e m A v e 
T e l . 5 f 3 - 0 7 0 0 

Yal.indos piR.'l susi t . i r im,! 

Sovietų jauniai pirmose rung 
tynėse nugalėjo Hampton 
gimnazijų rinktine 71 62. tačiau 
prieš New Yorko Brnnx'o 
gimnazistus pralaimėjo 89.H6. 
Plačiau api<> tas rungtynes Kitą 

k a r t * V. G. 

Tel ofiso ir buto: O I vmpic 2-415~> 

DA. P. KISIELIUS 
GYDYTOfAS IR CHIRURGAS 

1443 ^ o . 50th A \ e . . Cicero 
K.isdtc-i 1 į|j J v,il \ , ik. 

- kyrtM treč ?ešt 12 iki4 v.il popiet 
• i ' i " ' I I I I • m i ' 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

P R O S T H C D O N T i c s — karūnėles 
H M M p'okš'e'es ir bendro,-, praktika 

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

Valandos Dagai susitarimą 

DR. IRINA KURAS 
KŪDIKIU m Y NIKU LIGOS 

SPEClAUSTt 
MEPK Al W U M C 

} 2 0 0 V\. 8 H t Street 
O l i s o tel R t 7-1168; 

Re?id. 385-4811 

DR. FRANK PLECKAS 
iK j lb . i l ietuviškai) 

O I T O M E T R 1 S T A S 
Tiknr.,1 akis Pr i ta iko akintus ir 

„C ontact lenscs" 
2618 VV. 71st St. — T e l . 737-514«» 

V,i!ipav,.»i susitarimą U ž d a r v t a t r rč 
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Kari Linno likimas 

IR NEPRIPAŽINIMO 
POLITIKA 

Perskaičiau Juozo Keliuočio 
prisiminimų nuotrupas „Dan
gus nusidažo raudonai", nukrė
tė šiurpas. Ne pirmą kartą apie 
tai girdžiu, nes tokių aprašymų 
jau buvau ir anksčiau skaitęs ir 
pasakojimų klausęsis, tačiau šie 
pastarieji iš naujo supurtė 
daugiau dėl to, kad jie pasirodė 
tokiu metu, kai tie visi Keliuo
čio aprašyti čekistai ir atamanai 
graso jau ir mums, gyve
nantiems laisvajame pasaulyje. 

Šiurpūs vaizdai, nupiešti tose 
Keliuočio nuotrupose, skai
tančiam vėl atveria tas visas 
mūsų pergyventas ž. iždas ir iš 
naujo sukelia daugybę klau
simų. Vėl gyvi pasidaro tie prieš 
keturiasdešimt metų matyti 
vaizdai arba apie juos girdėti 
pasakojimai ir dar labiau imi 
abejoti net ir savo gyvenimo 
prasme. Visos tautos kančios ir 
beveik kiekvieno iš mūsų 
asmeniškos nuoskaudos jau 
nebe atpildo, bet tik supratimo 
besiprašydamos, niekur nė men
kiausio atgarsio nesulaukia, o 
tų visų čekistų bei atamanų 
teikiamais dokumentais bei 
liudijimais naudodamiesi mus 
čia baudžia kaip tik tie, kurie 
tada mus į tokias kančias 
įgrūdo. Argi nuostabu, jeigu po 
pirmųjų okupacijos metų ir visų 
tų vežimų siaubo ir jų metų 
vykusių kankinimų patirties, 
karui sudarius progą, lietuvis 
griebėsi ginklo ir, išvijęs iš tėvy
nės okupantą, su Lietuvoje 
pasilikusiais tautos kankin
tojais reikalavo teisingos atskai
tomybės? Kas gi galėtų kaltin
ti jį už ieškojimą atpildo už visas 
tas čekistų ir atamanų įvyk
dytas žudynes? Bet, kaip dabar 
pasirodo, taip daryti jis neturėjo 
teisės. 

Kokia gyvenimo parodija! 
Kas ir kada nubaus tuos visus 
atamanus, čekistus, vergų sto
vyklų prižiūrėtojus ir tuos visus 
banditus, išžudžiusius milijonus 
žmonių vien tik dėl to, kad pa
tenkintų savo sužvėrėjusius 
jausmus? Turbūt niekas ir 
niekada. Niekas negali nubaus
ti jų dabar, nes jie dar vis tebėra 
globojami tos pačios sistemos, 
kuri tomis žudynėmis dar ir 
dabar tebesilaiko, o kai ta sis
tema grius, jau gal nė vieno iš 
jų nebebus nė šiame pasaulyje. 
Dabar mes ne tik negalime prie 
jų prieiti ir kokiu nors būdu 
pareikalauti atskaitomybės, bet 
dar turime drebėti, kad vėl į jų 
rankas nepakliūtumėm. Juk 
dar tebesanti gyva jų dalis 
tebesėdi kur nors Maskvoje ar 
kitur KGB ar panašiose įstai
gose ir ruošia bei pateikinėja 
įvairius „dokumentus" bei 
kitokią „kaltinamąją" medžia
gą tiems, kurie ieško atskai
tomybės su mumis ne už mūsų, 
bet už tokių pačių, kaip tie visi 
čekistai ir atamanai, tik rudai 
apsirengusių, nusikaltimus. 
Argi tai ne pats ciniškiausias 
reiškinys? Tie, kuriuos reikia 
bausti už masiškas nekaltų 
žmonių žudynes, Sovietų Rusi
joje saugiai sėdėdami, padir
binėja „įrodomąją medžiagą" 
apkaltinti mums ir tai jiems 
sekasi, nes mūsų kaltintojai, ta 
jų medžiaga pasinaudodami, 
mus nuteisia ir nusiunčia atgal 
į tų žudikų rankas, kad šie su 
mumis baigtų susidoroti. 

Tų visų kylančių minčių srau
tą sutirština dar ir artėjanti 
ano Baisiojo birželio sukaktis, 
kai mes bažnyčiose bei salėse ar
ba draugų būreliuose prisi
minsime visos mūsų tautos 
didžiosios tragedijos pradžią, 
kada tūkstančiai mūsų tėvynės 
tauriausių žmonių pradėjo tą 
Keliuočio aprašomos Golgotos 
kelionę. Kelionę, į kurią mus 
vėl pradeda grūsti kažkokia pa
slapt inga jėga net ir iš 
Amerikos. Tai mums primena 
kaip tik neseniai tokiems pat 

čekistams ir atamanams, tik 
dabar kitaip vadinamiems, ati
duotas estas Kari Linnas ir 
užtikrinimas, kad tuoj pat taip 
bus pasielgta ir su keliais 
lietuviais. 

Amerika Sovietų Ru^ps oku
pacijos Pabaltijy nepripažįsta. 
Toji nepripažinimo politika 
Lietuvą, Latviją ir Estiją turėtų 
laikyti nepriklausomomis vals
tybėmis kartu su pilnomis tą 
padėtį atitinkamomis teisėmis. 
Tarp tų teisių tur i būti juk ir 
pilietybės teisė, kuria, tokia 
logika vadovaujantis, juk turėjo 
būti leista naudotis ir estui Kari 
Linnui. Kokiu gi įstatymu, 
Amerikos ar tarptautiniu, JAV 
valdžia vado avosi nepriklauso
mos Estijos pilietį atiduodama 
visiškai svetimai valstybei — 
Sovietų Sąjungai? Ar taip 
elgdamosi JAV vyriausybė 
tikrai tos okupacijos nepri
pažįsta ir visų su tuo nepripaži
nimu susijusių teisių laikosi? 

Tai okupacijos nepripažinimo 
politikai sustiprinti prieš ke
lerius metus JAV valdžia 
specialiu Kongreso nutarimu — 
rezoliucija birželio 14 paskelbė 
Pabaltijo kraštų Laisvės diena. 
Pirmą kartą tą Kongreso nu
tarimą skelbdamas, prezidentas 
Reagan buvo susikvietęs daug 
JAV gyvenančių pabaltiečių 
pasidžiaugti Baltųjų Rūmų 
rožių darželiu ir išgirsti tą jo jau 
daug kartų kartojamą okupaci
jos nepripažinimą ir Pabaltijo 
kraštų Laisvės dienos pa
skelbimą. Fotografavosi kvies
tieji mūsų vadai su prezidentu, 
tas nuotraukas dėjosi mūsų 
spauda, palydėdama džiugiais 
rašiniais. Amerika už Lietuvos 
laisvę, už žmonių, už valstybės 
piliečių teises. Praėjo keleri 
metai ir, Pabaltijo Laisvės dieną 
paskelbusio to paties Kongreso 
įstatymu vadovaujantis, už 
tikrai neįrodytą „nusikaltimą" 
nepriklausomos Estijos piliečiui 
ta piliečio teisė buvo paneigta ir 
jis atiduotas Sovietų Rusijos 
KGB, kurie jau prieš daugiau 
kaip dvidešimt metų net už akių 
jį buvo nuteisę mirti. JAV 
veikianti Estų taryba prieš tokį 
pasielgimą griežtai protestavo. 
Ir kažin kaip estai pasielgs, 
jeigu šiais metais tos Pabaltijo 
kraštų Laisvės dienos („Baltic 
Freedom Day") skelbimo proga 
(jeigu ji dar bus skelbiama) vėl 
į tą Baltųjų Rūmų rožių darželį 
bus pakviesti? Ar važiuos lat
viai ir ar važiuosim mes? Juk to
ji pati valdžia net tris lietuvius 
užsimojusi tiem patiem KGB 
atiduoti. Kaip tada mums 
džiaugtis to viso nepripažinimo 
politika, tos laisvės dienos 
skelbimais ir visais tais žmo
gaus teisių šūkiais, skamban
čiais iš Baltųjų Rūmų ir 
Kapitoliaus kalnelio, kai 
Pabaltijo valstybių piliečiai 
vienas po kito atiduodami mūsų 
okupantui, nuo kurio mes 
bėgome saugodami savo gyvy
bes, pamažu nukankinti arba be 
jokių ceremonijų tuojau pat 
nužudyti? 

Praėjusį penktadienį užsimi
nėme mūsų iliuzijas sumišu-
siame pasaulyje, kuriomis mes 
gyvenome praeity, ir klausėme, 
ar tokiomis iliuzijomis mes ne
gyvename ir dabar? Ar „įsikan-
dimas" ir nuolatinis džiaugi
masis ta nepripažinimo poHtika 
nėra mūsų šiandieninė iliuzija? 
Ar iš tikrųjų ta nepripažinimo 
politika yra tikra gyvenimo 
realybė Pabaltijos valstybėms, 
ar tik Amerikai reikalinga tam 
tikram žaidimui su Sovietų 
Rusija? Ar ne laikas būtų 
labai rimtai ir visoms Pabaltijo 
išeivių organizacijoms kartu tos 
nepripažinimo politikos klausi
mą pajudinti iš esmės, kad mes 
nors tikrą jos aptarimą žinotu-

m< 
Vilniaus katedra, komunistų paversta paveikslų galerai, kurioje negalės būti Lietuvos krikščionybės 

<Pav. iš vokiečių spaudos) 
sukakties minėjimo. 

DYKUMOS TURTAS 
- KOMUNISTINEI IMPERIJAI 

Dykuma yra žemės plotas, 
kuriame dėl sauso klimato 
neauga augalai, negyvena ir 
žmonės. Dykumos yra ne
vienodos: yra grynai smėlio 
dykumų, yra žvyro, akmenų ir 
kitokių dykumų. Yra dykumų, 
kuriose auga sausa žolė. krū
mokšniai. Tokiose dykumose 
yra ir gyvulių, žvėrių. Jose 
gyvena kiek ir žmonių. Pasta
rosios dykumos vadinasi stepės. 
Suprantama, dykumose yra ir 
požeminių turtų: metalų, 
mineralų. Kai kuriuose kraš
tuose tuos dykumų požeminius 
turtus iškasa normalūs darbi
ninkai, o kai kuriuose kraš
tuose, kur valdo komunistai, 
tuos dykumų požeminius turtus 
dažniausia iškasa vergai. Jų 
darbas labai atpigina iškasamą 
medžiagą. Azijos didelius plotus 
valdo raudonoji Rusijos imperi
ja. Ji tuos požeminius turtus 
iškasa pigiai. Tas duotų sąlygas 
visiems to krašto gyventojams 
pigų pragyvenimą. Betgi gyve
nimo praktika rodo, kad taip 
nėra. Visą laiką Rusijos impe
rijos liaudis gyvena labai skur
džiai, prislėgtai. Ir dykumų 
gyventojams tie turtai mažai 
duoda naudos, nes tų turtų liūto 
dalį pasiima Rusijos valdovai. 
Tiesa, N. Chruščiovo valdymo 
laikais Sovietai net Sibiro der 
linguose plotuose bandė vykdyti 

J . VAICELILNAS 

didelius žemės plėšinius. Betgi 
ir tie plėšiniai tai imperijai 
naudos nedavė. Rusijos imperi
ja ir toliau javus perka iš užsie
nio, nors pati turi didžiausius 
žemės plotus pasaulyje — 22 
mil. kv. km. Tarp tų milžiniškų 
plotų yra daug ir derlingos 
žemės, tik komunistai nemoka 
jos gerai išnaudoti. 

Apie Azijos dykumų plotus 
rašo Uzbekijos, mokslininkas 
Tiša Zachidovas J is savo 
straipsnelyje „Dykumos mūsų 
tur tas" <M.G. 1979. Nr. 6, 8 p.) 
rašo; ,.Siuo metu visame 
pasaulyje nerimą kelia dykumų 
ir sausringų, vadinamųjų ari-
dinių, zonų plėtimasis. Moksli
ninkai šį reiškinį vadina „dyku
mų puolimu". Dykumos jau gra
sina žmonių įsisavintiems rajo
nams. Pavyzdžiui, Afrikoje 
Sacharos dykuma juda į pietus, 
kasmet užgrobdama daugiau 
kaip 100,000 ha. derlingos 
žemės. Ieškoma apsaugos 
metodų, tikimasi sustabdyti ne
laimę. Mūsų šalyje yra viltį tei
kiančių gero bendradarbiavimo 
su gamta pavyzdžių". 
Tokie geri pavyzdžiai iš Uzbe 

kijos dykumų gaunamas pelnas 
atitenka ne krašto liaudžiai, bet 
partijai, Maskvos partijai, kuri 
t u r i pavergusi Uzbekija. 

Gaunamą turtą pasiima Mask
va, o liaudžiai tenka tik komu
nistinis atlyginimas, kuris yra 
labai menkas, bet dėl to niekas 
negali pasisakyti prieš. 

Toliau jis rašo: „Dykumų 
tyrinjimas ir įsisavinimas 
Vidurinės Azijos respublikose 
yra viena pagrindinių dešimtojo 
penkmečio socialistinio žemės 
ūkio vystymosi uždavinių. Dėl 
to TSKP XXV suvažiavime Uz-
bekistanui buvo numatyta: su
kurti naują plonapluoštės med
vilnės auginimo rajoną Karšino 
stepėje, ištirti ir pasiūlyti 
moksliškai pagrįs tus ūki
ninkavimo Džizako stepėje me
todus, toliau plėsti ryžių au 
ginimą Karakolpakijoje. 
462,000 ha. dykumos reikės 
užimti drėkinamajai žemdirbys
tei ir aprūpinti vandeniu 1.5 
mil. ha. ganyklų". 

Teoretiškai tie uždaviniai 
lengvai sprendžiami, bet gyve
nime jie sunkiai Įveikiami. Tie 
uždaviniai sprendžiami jau nuo 
1918 metu. o dabar jie vėl spren
džiami. Ar jie bus įvykdyti per 
kitus 70 metų? Komunistinės 
Rusijos imperija daug išteklių 
išmeta puolamiems karams ves
ti, revoliucijoms kelti, todėl pri
stinga išteklių savo imperijos 
svarbiems reikalams. 

Toliau sako: „Dykumos — 
mūsų turtas. Jose slypi milži

niški rezervai, kuriuos panaudo
jus galima gauti kelis kartus 
daugiau maisto produktų ir 
žaliavos pramonei. Štai kodėl 
vispusiškai tirti, kaip panaudoti 
dykumas ir stepes, yra nema
žiau svarbu, negu tirt i kosminę 
erdvę ir branduolinės energijos 
galimybes". 

Išnaudoti dykumas ir stepes 
yra labai naudinga. Tik gaila, 
kad tas išnaudojimas — turtų 
gavimas nėra Uzbekijos nuo
savybė. J i s sako. kad tam 
dykumų išnaudojimui įsakymas 
atėjo iš Maskvos. Iš Maskvos 
ateis įsakymas ir gautas iš 
dykumų vertybes pristatyti į 
Maskvą. 

„Iki šiol permažai panaudo 
jami tokie mūsų dykumų rezer
vai, kaip saulės energijos 
šiluma ir šviesa, kurių čia yra 
didžiuliai kiekiai. Pavyzdžiui, 
Kyzyikumų dykumoje net 
žiemos temperatūra yra gerokai 
aukštesnė, negu 0 ° C o vasarą 
ji pakyla iki 45°C. Giedrių 
dienų per metus čia nemažiau 
kaip 250. Tai reiškia, kad 
galima auginti net subtropines 
ir atogrąžų žemės ūkio kultūras. 
Kyzyikumų dykumose ir 
daugelio mūsų stepių plotuose 
daug natūralių pašarų, todėl čia 
galima plėsti gyvulininkystę — 
auginti avis ir kupranugarius. 
Dykumos yra vėjo energijos šal
tinis. Plačiai naudojant vėjo 
energiją, labai palengvintų 
gyvulių augin to jų darbą. 
Daugelyje dykumų yra platūs 
lygumų masyvai, kur žemė 
potencialiai derlinga. įrengus 
savitakos drėkinimą, jie virstų 
produktingiausiais drėkina
mosios žemdirbystės rajonais. 
Dykumų gelmėse yra gausiai 
žemės tu r tų : naud ingų 
mineralų, požeminių vandenų ir 
dujų, naftos ir retųjų metalų. 
Šie pradedami eksploatuoti. 
Mūsų dykumų gamtinės ypa
tybės yra kur kas palankesnes 
už kitu sausringųjų žemes 
rajonų. Pavyzdžiui, Kyzyikumų 
dykumoje yra daugiau kaip 900 
rūšių bei formų augalų ir 350 
rūšių bei porūšių gyvūnų. 
Dykumos augalija — tai žoliniai 
efemerai: smiltinės viksvos, 
įvairūs puskrūmiai, pelynai ir 
sumedėję augalai, juodieji ir bal
tieji saksaūlai, smiltynės aka
cijos, kandymai ir kt. Si augalija 
ypač tinka pagrindiniams čia 
būviams — avims ir kupranuga 
riams". 

Kaip jis nurodo. Uzbekijos dy
kumos turi vertę, tik tos verty
bės priklauso ne Uzbekijai, ne 
Uzbekijos gyventojams, bet 
komunistinei Maskvos imperi
jai. Dėlto visuose tos imperijos 
plotuose pastatyti Maskvos at
stovai, jei ne pirmininkais, tai 
pavaduotojais, bet ir tų pava
duotojų žodis yra svaresnis. 

negu vietinių pirmininkų. 
„Laukiniai dykumos gyven

tojai yra visų mitybinių grupių 
atstovai- augalėdžiai — lau
kiniai arkliukai, kulanai, džei-
ranai, saigakai, šokliai ir plėš
rieji — korsakai, lapės, šakalai, 
smiltyniniai katinai ir visų 
rūšių ropliai, išskyrus stepinius 
vėžlius. Visos dykumos organi
nes formos — augalija ir gyvū
nija — tiksliai prisitaikiusios 
prie dykumos dirvožemio ir 
hidroterminio režimo". 

Vidurinės Azijos dykumos yra 
pranašesnės už Afrikos Sacha
ros dykumą, kurioje mažiau 
augalijos, gyvūnijos, o gal ir po
žeminių turtų. 

Tol iau jis vėl a iškina: 
„Vidur inės Azijos dykumų 
teigiamybės teikia plačias per
spek tyvas tenykštei eko
nomikai. Tačiau yra gamtinių ir 
istorinių priežasčių, kurios iki 
šiol riboja gamybinių jėgų 
ugdymą karštose dykumose. 
Svarbiausia — per sausas kli
matas dėl kritulių trūkumo. 
Antroji gyviesiems organiz
mams pražūtinga priežastis yra 
sausvėjai, kurie gimsta dykumų 
platybėse ir, skrisdami virš že
mės ūkio rajonų, padaro daug 
nuostolių. Šios žalingos dykumų 
savybės ribodavo, o daugelyje 
šal ių ir dabar teberiboja 
žmogaus ūkinės veiklos gali
mybes". 

Dabar toje srityje padaryta 
pažangos. Jau įkurta kolchozų 
ir sovchozų. kurie duoda nau
dos. Tik jis nepasako, kad tie 
kolchozai ir sovchozai bei visa 
Uzbekijos žemė priklauso komu
nistinei Maskvos imperijai. 
Taigi ir toliau čia bus plečiami 
kolchozai ir sovchozai, kuriuose 
dirbs uzbekai, o gaunamomis 
gėrybėmis pasinaudos... Nuo
stabu, kad ir savo krašto gyven
tojus — uzbekus vadina tary
biniais žmonėmis. 

Nepriklausoma Uzbekija taip 
pat galėjo daryti pagerinimus 
žemės ūkyje, kaip daroma ir 
visame laisvajame pasaulyje. 
Dabar visi uzbekų eiliniai dar
bininkai ir mokslo žmonės turi 
dirbti Maskvos imperijos eko
nominei gerovei, kad būtų įvyk
dytas komunistinis pasaulio 
pavergimas. 

A P I E VAISIŲ SULTIS 

Gydytojų suvažiavime Chi-
cagoje gegužės 11 d. dr. J. S. 
Hyame iš Connecticut universi
teto paskelbė, jog obuolių ir 
kriaušių sultyse esantis sor-
bitolis (natūralus alkoholio 
cukrus) gali sukelti chronišką 
nevirškinimą. skausmus ir du
jas vaikų viduriuose. Dr. D. W. 
Murphy paskelbė, kad šokola
das pakelia rūkštingumą ir gali 
sukelti skausmus po krūtine. 

mėm° Bronius Nainys 

JAUNYSTĖS KELIAIS 
ALEKSANDRAS TENISONAS 

1898 — 1986 
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Šunys matyt pamanė, kad jiems pyrago siūlau. 

tuoj sušvelnėjo, bet kai įsitikino, kad akmuo, pahūgo 
ir paliko mane ramybėje. Įvyko panašiai, kaip tam 
rusų teisėjui, kuriam teisiamasis, nagrinėjant bylą, 
vis parodydavęs į skepetą įrištą gniūžtę. Teisėjas 
pamanęs, kad teisiamasis jam siūlo aukso, kaltinin
ką išteisino, o kai sužinojo, kad toje gniūžtėje buvęs 
įrištas akmuo, padėkojęs Dievui už savo gyvvbės 
išgelbėjimą... 

Pirmas dvi savaites prasėdėjau mokyklos suole 
vienas, trečią savaitę jau atėjo Osip Padlaba su 
broliu iš Taukoličių kaimo. Taip jį vadino moky
tojas, taip jis rašydavo savo vardą ir pavarde ant 
sąsiuvinio. Tai buvo geras trečiojo skyriaus mokyk
los draugas, su kuriuo teko glaudžiai bičiuliauti dvi 
žiemas, o mokyklą baigus, vėliau niekad nebesima-
tyti. Jiems atėjus, pradėjo rinktis ir kiti mokiniai ir 
spalio mėnesio pradžioje prigūžėjo pilna mokykla. 
Kai kuriems pritrūko net vietos, liko nepriimti 

Mokytojas K. Sokol. taip jis visur pasirašvdavo, 
buvo jau kiek pramokęs kalbėti žemaitiškai ir su 
mokinių tėvais ir šiaip žmonėmis susikalbėdavo 
žemaitiškai, bet mokykloje visas mokslas ėjo vien tik 
rusiškai ir mokiniams buvo griežtai uždrausta net 
per pertraukas tarpusavyje kalbėti lietuviškai Už 
tokį nusižengimą bausdavo, palikdavo po pamokų. 

— Greičiau pramoksite rusiškai kalbėti. — 

įtikinėjo mus, pats visai negalvodamas, kad rusina 
lietuviukus. Jis buvo tik geras dėstytojas ir savo 
pedagogo darbą dirbo sąžiningai. 

Nežinau, kaip jautėsi atėję į mokyklą pirmojo 
skyriaus mokiniai, nesuprasdami nė žodelio rusiš
kai, bet po trejų metų trečiojo skyriaus ..abiturien
tai" jau gerai ir laisvai kalbėjo ir rašė rusiškai. 
Pažinojau prieš mane baigusį „abiturientą" Knistau-
tą iš Tverų miestelio. Tas gavo Sedoje valsčiaus 
raštininko padėjėjo vietą ir viršaitis Bilevičius mano 
tėvui stebėjosi, kad tas Sokolo mokinys, tik tris sky
rius baigęs, rašo rusiškai taisyklingiau už jo 
valstiaus raštvedį — „pirmovaditelį" rusą. 

Patyriau ir aš Sokolo suteiktas man geras 
mokslo žinias. Jis spaudė mus prie rimto darbo 
mokytis ir pats netingėjo su mumis dirbti. Paleidęs 
popiet pirmą ir antią skyrių namo, mus trečiokus 
užlaikydavo dar visą valandą Rašėme tada diktan
tą ar atpasakojimą Parašius, kitas mokinys turėjo 
patikrinti ir rastas kalbos klaidas, gramatikos 
klaidas, rašybos klaidas ištaisyti pieštuku ir 
pasirašyti tikrinęs. Mokytojas po to vakare, tikrin
damas sąsiuvinius, pamatydavo savo mokinių 
silpnąsias vietas. 

Taip pat dosniai vertė atmintinai išmokti rusų 
poetų eilėraščių „deimančiukus" — Maikovo. Niki
tino. Nekrasovo. Puškino, I,ermontovo ir kitų poetų 
eilėraščius. Krylovo pasakėčias ir net Gogolio proza 
parašytą ..Ouden Dnepri tichoj pogode" Kai baigęs 
keturis skyrius 1909 m. rudenį nuvažiavau į Rygą 
laikyti konkursinių egzaminų į pirmą gimnazijos 
klasę, iš didelio skaičiaus kandidatų tik dar keli 
buvome priimti į likusias iš pavasario laisvąsias 
vietas. Kai pradėjau gimnazijoje mokytis, pajutau tą 
Sokolo man suteiktą mokslo bagažo verte Tveruose. 

Taip, pavyzdžiui. Rusijos geografiją su visomis jos 
gubernijomis gimnazijoje mokėmės tik ketvirtoje 
klasėje, o aš tas visas gubernijas ir jų įžymybes 
buvau jau gerai įkalęs j galvą Tverų pradžios 
mokykloje. Lietuva rusų geografijoje nebuvo paminė
ta. Buvo „Pribaltijskij krai" iš trijų gubernijų: „Est-
liandskaja, lifliandskaja į Kurliandskaja guberni
ja" su Palangos miestu. Mūsų Lietuva buvo priskirta 
prie „Zapadnij krai", kurį sudarė šešios gubernijos: 
Kauno, Vilniaus. Gardino. Minsko, Vitebsko ir 
Mogilevo. Vieno latvio rašytojo atsiminimuose 
skaičiau, kad 19-tojo šimtmečio viduryje rusų geogra
fijos vadovėlyje pradžios mokykloms buvęs parašy
tas toks kuriozas, kad ..prie Baltijos jūros gyvena 
tautelės (plemena). kurios ten išsimaitina iš uogų ir 
grybų". 

1908 m. pradžios mokyklų kursas Rusijoje ir ta ip 
pat Lietuvoje buvo prailgintas vieneriems metams. 
Tveruose rudenį atsidarė ketvirtas skyrius. Aš ir kiti 
trečiokai pasilikome lankyti ketvirtą skyrių. Grįžo 
pora mokinių iš anksčiau baigusių trečią skyrių ir 
ketvirtame skyriuje susirinkome daugiau kaip 
dešimt moksleivių. 

Rudenį, kai mokslas pas Sokolą jau buvo prasi
dėjęs visuose keturiuose skyriuose ir uoliai dirbome 
užduotą darbą, staiga pasigirdo Kiaulių gatvėje artė
janti skambalo daina! Dar negirdėtas įvykis! Prie 
mokyklos vartelių sustojo porinis pašto arklių veži
mas. Už vežiko brike sėdėjo jaunas skrybėliuotas 
ponaitis. Sokolas. nugirdęs tą žvangulių dainą, tuoj 
išskubėjo sutikti svetį, pasakęs, kad čia atvažiavo jo 
lauktas mokytojas. Tai buvo Sigizmundas Kundro
tas, baigęs Kauno mokytojų seminariją ir paskirtas 
antruoju mokytoju j Tverų pradžios mokyklą. 

(Bus daugiau) 
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gįglgyii iff l l 
LITUANISTINIS 

ŠVIETIMAS CLEVELANDE 

L i tuan i s t i n i s š v i e t i m a s 
Clevelande turi j au ilgą laiką, 
daugiau negu 80 metų istoriją. 
Pirmoji parapinė mokykla, ku
rioje buvo mokoma ir lietuviš
kai, suorganizuota 1907 metais. 
Ji turėjo 28 mokinius. Vadinas, 
tiktai praėjus daugiau šimt
mečio ketvirčiui nuo lietuvių 
kūrimosi pradžios, susirūpinta 
lietuviškuoju švietimu. 

1916 m. šv. Jurgio parapinėje 
mokykloje mokėsi daugiau negu 
300 mokinių. I lgus m e t u s 
lietuvių kalba, istorija buvo vi
siems mokiniams privalomi 
dalykai, vėliau l i tuanist inius 
dalykus turėjo klausyti visi 
vaikai, kurių tėvai to pagei
davo. Toks savanoriškas litua
nistinių dalykų pasir inkimas 
tęsėsi iki 1961 m. 

1949 m. įsteigta l i tuanistinė 
mokykla, kuri 1952 m. pava
dinta Vysk. Mot ie jaus 
Valančiaus mokykla, su 70 mo
kinių. 1953 54 mokslo metais 
mokykla turėjo 271 mokinį. J i 
savo darbą n u t r a u k ė 1974 
metais. 

S u k a k t u v i n i n k ė 

Lituanistinis švietimas buvo 
perimtas Šv. Kazimiero litua
nistinės mokyklos, kuri darbą 
pradėjo 1957 metais Dievo Mo

tinos parapijos patalpose. Šįmet 
ši svarbi lietuviškojo švietimo ir 
auklėjimo institucija švenčia 30 
metų sukaktį. Mokinių skaičius 
įvairavo. Šiemet čia mokosi 84 
mokiniai, dirba 16 mokytojų. 
Veikia 12 skyrių, vaikų darželis 
ir dvikalbė klasės. Mokykloje, 
be lietuvių kalbos, literatūros, 
geografijos, istorijos ir visuome
niniu mokslu mokiniai supažin
dinami su liaudies menu-au-
dimu. Pradž ios mokykloje 
reguliariai vyksta dainavimo 
pamokos, kurias praveda muz. 
Rita Kliorienė ir Eglė La-
n i ausk i enė . Aukš tesn io jo je 
mokykloje veikia mergaičių 
choras, vadovaujamas Algirdo 
Bielskaus. Mokykla kasmet 
surengia Kalėdų eglutę. Va
sario 16-sios ir Motinos dienos 
minėjimus. Čia Romas Apanavi
čius ta lk ina mokinių viešiems 
pas i rodymams . Mokykloje 
veikia knygynas. Ses. Salvatore 
rūpinasi mokinių paruošimu 
pirmajai šv. Komun i j a i . 
Mokykla k a s m e t i š le idž ia 
mokinių darbų metraštį su 
i l ius t raci jomis , r a š i n i a i s , 
eilėraščiais ir 1.1. Mokyklai va
dovauja Stefanija Stasienė. 

Tėvų komitetas, kuriam pir
mininkauja Kęstutis Civinskas. 
rūpinasi mokyklos išlaikymu. 
Dideles paramos ir globos komi
tetas susilaukia iš parapijos 
kleb. kun. G. Kijausko, SJ . LB 
Clevelando apylinkės valdybos 
ir mecenatų. Per LB apylinke 
mokykla šiais metais gavo 
daugiau negu 2.000 dol. (įskai
tant ir tūkstantinę, kurią at
siuntė Švietimo tarybai, ši pa
rama mokyklai buvo Įteikta 
Vasario 16-sios proga mokslo 
priemonėms įsigyti. Mokinių tė
vai moka po 100 dol. už moks
lo metus. Tėvai, kurie priklau
so šiai parapijai, moka t ik 65 
dol. Mokyklą lanko tik vaikai iš 
50 šeimų. 

S u k a k t y s 

Šios lietuvių išeivijos in
stitucijos, atliekančios didelę 
jaunosios kartos išlikimo prie 
lietuviškojo kamieno darbą, jos 

t y l aus pasišventimo, išskyrus 
v i e š u o s i u s p a s i r o d y m u s , 
daugel i s gal ir visai nejaučia. 

Ir šių metų tradiciniai mokyk
los pasirodymai buvo puikiai pa
ruošt i , įdedant daug meilės, 
t a l en to ir nuoširdumo tiek iš 
mokytojų, t iek iš mokinių, tėvų 
ir ta lk in inkų. Išskirtinai gražus 
buvo Motinos dienos minėjimas 
gegužės 10 d. Dievo Motinos pa
rapijos auditorijoje Dalyvavo 
d a u g žiūrovų. Čia mokykla su 
giesme, daina , poetiniu žodžiu, 
sceninia is vaizdais ir šokiu pa
vasa r i škos nuota ikos sceno
vaizdyje dėkojo dangiškajai Mo
t ina i , savo mylimoms mamy
t ė m s , n e p a m i r š d a m i ir 
kenčiančios motinos Lietuvos. 
Išradingai buvo suplanuota visa 
programa, gausiems žiūrovams 
pa l ikus i ma lon iaus ius įspū
džius. 

T r i s d e š i m t i e s da rbo me tų 
p r i s imin imas buvo tęs iamas 
Tėvų komiteto suruoštoj vaka
ronėj gegužės 2 d. DM parapijos 
svetainėje . 

Vaka ronėn buvo pakviesta 
T o r o n t o , . S e r e n a d a " . T r y s 
š a u n ū s , j aun i vyrai: Ramūnas 
Underys . Paul ius Vytas ir Vai
dotas Vaičiūnas su vargonėliais 
ir g i t a rų palyda pada inavo 
l ie tuvių liaudies, daba r t inės 
Lietuvos jaun imo dainų, kitų 
muzikų bei pačių programos 
at l ikėjų, sukur tų kompozicijų. 
D a i n a , a t l i e k a m a ba l s ingų 
v y r ų , p r i t a r i a n t i n s t r u 
m e n t a m s , jaukia i sklido sve
t a i n ė s patalpose. Gaila, kad į 
tokią gražią vakaronę teatsi-
l ankė t ik ar t i 80 svečių. Nežinia 
kodėl, t ėvų komite tas tokį to-
rontiečių renginį ta ip mažai 
tegarsino. Prie kiek didesnių pa
s t a n g ų čia ga lė jo b ū t i 
m a ž i a u s i a i b e n t d v i g u b a i 
žiūrovų. Toronto vyrai , a t l ikę 
p rogramą be honoraro, ka r t a i s 
į da inas į t raukdavę ir vakaro
nės dalyvius. T r u m p u s žodžius 
t a r ė mokyklos vedėja Stp. Sta
s ienė ir tėvų komite to pirm. K. 
Civ inskas . 

P a r a p i j o s š v e n t ė s i šk i lmių 
d a l y v ė 

Šiemet Šv. Kazimiero litua
nistinei mokyklai t enka ir kitas 
labai re ikšmingas uždavinys. 
Mokykla aktyviai jungias i į 
d i e v o M o t i n o s š v e n t o v ė s 
atnaujinimo projekto užbaigimo 
i r p a š v e n t i n i m o i š k i l m e s . 
Gegužės 23 . šeštadienį, bus pa
š v e n t i n t a Šv. Kaz imiero — 
l i t u a n i s t i n ė s m o k y k l o s ir 
l ietuvių jaunimo globėjo statula 
pr ie mokyklos įėjimo. Statulos 
autor ius Ramojus Mozoliauskas 
ir fundatoriai Ona ir Juozas Ži-
lioniai. Juozas, iš profesijos pe
dagogas , nuo pa t a tvykimo 
d ienos C l e v e l a n d a n stojo į 
l i e t u v i š k o j o š v i e t i m o ir 
a u k l ė j i m o d a r b ą abie jose 
l i tuanist inėse mokyklose ne tik 
ka ip mokytojas, bet ir kaip 
vedėjas. Daugiau negu 10 metų 
p a v y z d i n g a i v e d ė S p a u d o s 
kioską, skle isdamas lietuvišką 
spausdin tą žodį savo tautiečių 
t a r p e . Žodžiu, žmogus per 
gyvenimą e inant is švietimo ir 
k u l t ū r o s kel iu . Ši Žilionių 
dovana parapijai ir mokyklai 
liudija ju pasirinktojo gyvenimo 
krypt į . 

I š k i l m e s o rgan izuo ja ses. 
Sa lva tore ir mokyklos vedėja 
Stefanija Stasienė. Šventinimo 
apeigas ir šv. Mišias aukoja 
vysk. Paul ius Bal takis , OFM. 
Mišių metu giedos „Uždai
n u o k i m ! " ir Šv. Kazimiero 
mokyklos mergaičių choras, 
vad. Algirdo Bielskaus. 

ROMOS IŠKILMIŲ 
DALYVIŲ ŽINIAI 

Pagrindinės Lietuvos krikš
čionybės jubil iejaus šventės 
birželio pabaigoje bus švenčia
mos Lietuvos sostinėje Vilniuje 
ir krikščionybės centre Romoje. 
I L ie tuvos šventę Vilniuje 
mums vartai užkelti, bet į Romą 
visi keliai laisvi ir lietuviai iš 
viso laisvojo pasaulio rengiasi 
gausiai dalyvauti jubiliejuje ir 
a r k i v . J u r g i o M a t u l a i č i o 
beatifikacijoje. 

Lietuvos krikščionybės jubi
liejus ir beatifikacija Romoje y r a 
ypatinga lietuvių tautos šventė. 
Ją pagerbs savo dalyvavimu Va
t ikano ir Italijos pare igūnai , 
vyskupai, kardinolai, Vat ikano 

diplomatinis korpusas ir pats 
Šventasis Tėvas. Vatikano paš
tas išleidžia mūsų jubiliejinius 
ženklus, popiežiaus istorijos 
mokslų k o m i t e t a s r eng ia 
jubiliejaus proga simpoziumą, 
pamaldoms duodamos Šv. Petro, 
Sv. Jono La te rano ir Maria 
Maggiore bazilikos, o kultūri
niams renginiams — puošni 
Pauliaus VI audiencijų salė Va
tikane ir reprezentacinė Šv. 
Angelo pilis su sodais. 

Romos iškilmės susijusios ir 
su didelėmis išlaidomis. Iškil
mių lietuviškosios dalies išlai
das tenka dengti jubiliejaus 
vykdomajam komitetui, būtent 
parūpinti finansinę paramą Lie
tuvių operos chorui į Romą nu
vykti, padėti jaunimui , Pietų 
Amerikos ir Suvalkų trikampio 
lietuviams, Vasario 16 gimnazi
jos m o k i n i a m s , s u r e n g t i 
akademiją — koncertą, pobūvį 
Šv. Angelo pilyje, susukti video 
filmą ir kt. Iš viso per 60,000 
dol. 

Kadangi jubiliejinių darbų 
daug ir sąmata didelė, o aukos 
sunkiai r inkosi , vykdomasis 
k o m i t e t a s ryžosi Romos 
iškilmių išlaidas dengti savo 
darbu — pačiam organizuoti į 
Romą keliones ir tokiu būdu iš 
įp ras t in ių nuoš imč ių nuo 
lėktuvų ir viešbučių susidaryti 
pajamų. Bet viltys nepasitvir
tino, kit iems ėmus keliones 
organizuoti. 

Lietuvos vyčiai ir t a ip pat 
„Laiškų l ie tuviams" redakcija, 
organizuodami į Romą keliones, 
nuo kiekvieno keleivio skiria po 
25 dol. vykdomajam komitetui 
minėtoms išlaidoms dengti ir 
taip pat užsako kiekvienam 
keleiviui bilietą į Šv. Angelo 

Kaz imie ro s t a tu los švent i - pilies pobūvį. Už tai nuoširdžiai 
n i m a s . Šven t in imo apeigas dėkojame. Bet ta ip pat priėjome 
atl ieka vysk. P. Baltakis, OFM. išvadą, kad ir kit iems grupių 

M o k s l o m e t ų u ž b a i g i m a s 

Šių mokslo metų užbaigimas 
ir tr isdešimties metų mokyklos 
sukakties minėjimas rengiamas 
birželio 7 d., sekmadieni, 11:30 
v. ry to Dievo Motinos parapijos 
aud i to r i jo je , kur d a l y v a u s 
Toronto Maironio ir Clevelando 
Šv. Kazimiero l i tuan i s t in ių 
mokyklų jungtinis choras. Ar ne 
gražus bendradarbiavimo pa
vyzdys? Tiktai per pirmąjį šių 
metų pusmetį torontiečiai bus 
d a l y v a v ę t r i s k a r t u s k a i p 
programų atlikėjai: Vaclovas 
Povilonis ir trio, „Serenada" ir 
dabar lituanistinė mokykla. 

V. R o c i ū n a s 

D I E V O MOTINOS 
Š V E N T O V Ė S ŠVENTINIMO 

I Š K I L M Ė S 

Iškilmės vyks dvi dienas, šeš
tadienį, gegužės 23 ir sekma
dienį, gegužės 24 d., šia tvarka: 

Š e š t a d i e n i , 6:30 vai . vak. šv. 

P r a v e d a ir globoja Šv . 
Kazimiero mokykla, skautų ir 
a te i t in inkų jaunimas. Po šven
t inimo apeigų šv. Mišios šven
tovėje. Pagrindinis celebrantas 
vysk. P. Baltakis. Gieda „Uždai
nuok im!" ir Šv. Kazimiero 
mokyklos mergaičių choras, 
vad. Algirdo Bielskaus. Prie 
vargonų Laima Šarkaitė. 

S e k m a d i e n į , 9 v.r. pakelia
mos vėliavos prie Laisvės pa
minklo. 9:15 v.r. didžiosios salės 
prieangyje rikiuojasi procesija, 
kurią sudaro: trys vėliavos (Lie
tuvos, JAV-bių ir Bažnyčios) — 
neša Grandinėlės jaunimas , au
kojimo procesijos j aun imas , or
ganizacijų pirmininkai ar j ų at
stovai, statybos darbo talki
ninkai , visų aukotojų atstovai, 
statytojai. 

10:00 vai . r. atnaujintos Die
vo Motinos šventovės šventi
nimas ir šv. Mišios. Pagrindinis 
koncelebrantas Clevelando vys
kupijos valdytojas vysk. An-
thony M. Pilla, koncelebruoja 
vyskupai P. Baltakis ir V. Briz-
gys ir svečiai kunigai. Gieda 
Dievo Motinos parapijos choras, 
vad. muz. Ritos Kliorienės, ir 
sol. Aldona Stempužienė. 

11:30 vai. ryto koncertas. Pro
gramoje — sol. Aldona Stempu
žienė, Dievo Motinos parapijos 
choras ir pianistas Antanas 
Smetona atlieka Ludwig van 
Beethoven „Chorinę fantaziją" 
i r Grandinėlė, vad. L iudas 
Sagys, specialiame šventiniame 
šokyje „Pabaigtuvių vainikas". 

Po Koncerto — v a i š ė s 
svetainėje. 

„ A T E I T I E S " K L U B O 
VALDYBA 

Naujai išrinktoji „Ateities" 
k l u b o va ldyba p a s i s k i r s t ė 
pareigomis: pirmininkė Nijolė 
Palubinskienė, vicepirm. Biru 
t ė Skrinskienė, sekr. Jadvyga 
Kliorienė, ižd. Vincas Akelaitis 

ypatingiems re ika lams — 

bei agentūrų vadovams tokiu 
pat būdu prisidėjus, vykdo
majam komitetui bus įmanoma 
Romos iškilmių finansinę pro
blemą bent dal inai išspręsti. 

Todėl vykdomasis komitetas 
savo balandžio 29 d. posėdyje 
nutarė įvesti Romos iškilmių 
dalyvių registraciją su tokia 
auka: po 10 dol. mokslus ei
nančiam j a u n i m u i (pradžios ir 
aukštesniųjų mokyklų ar kole
gijų), operos ir jungtinio choro 
choristams ir tautinių šokių an
samblių na r i ams , kurie daly
vaus Romos iškilmių programo
je, ir po 25 dol. kitiems. 

Atsiuntę registracijos auką, 
gauna iš Vykdomojo komiteto 
specialiai Romos iškilmėms pa
rengtą jubiliejinį ženklą. Su juo 

bus įeinama į l ietuvių audien
ciją pas Šv. Tėvą, į l ietuviams 
skirtą vietą Šv. Petro ir kitose 
bazilikose ir į akademiją-kon-
cer tą V a t i k a n o aud ienc i jų 
salėje. 

Labai prašome kelionių į 
Romą vadovus užsakyti visiems 
savo grupės dalyviams registra
cijos ženklus, o dalyvius savo 
auka už juos grupių vadovams 
atsilyginti. Visiems už ta i nuo
širdžiai dėkojame ir k a r t u ap
gailestaujame, kad esame pri
versti šiuo reikalu kreiptis . Jei 
grupėje yra minėtų moksleivių, 
choristų ir šokėjų, prašome 
vadovus pridėti jų sąrašą, o kitų 
pranešti tik skaičių. Romos 
iškilmių dalyviai, ypač pavie
niui vykstantieji, gali registra
cijos ženklus įsigyti ir tiesiog 
k r e i p d a m i e s i į Vykdomojo 
komiteto iždininką duodamu 
adresu. 

I šk i lmių m e t u t a i p pat 
r e n g i a m a s r ep rezen tac inė je 
Angelo pilyje pobūvis-vaka-
r iene . M i n ė t i m o k s l e i v i a i , 
chor i s ta i ir šokėjai g a u n a 
papigintus bilietus po 10 dol., o 
kiti moka už bil ietus po 35 dol. 
Turimomis žiniomis, kelionių 
agentūros bei vadovai y ra jau 
įskaičiavę pobūvį į kelionės 
kainą. Todėl prašome kelionių 
vadovus, siunčiant dalyvių re
gistracijos aukas, atsiskaityti ir 
už pobūvio bilietus, pridedant 
sąrašą tur inč ių teisę gaut i 
papig in tus b i l i e tus , o kitų 
paduodant tik skaičių. Prašome 
tai padaryti ligi birželio 1 d. 
Susitvarkę iš anksto, išveng
sime nereikal ingos maišaties 
Romoje. 

Čekius prašome rašyti Lithu-
an ian C h r i s t i a n i t y J u b i l e e 
vardu ir s iųs t i Vykdomojo 
komiteto iždininkui šiuo adresu; 
Br. Polikaitis, 7218 So. Fairfield 
Ave.. Chicago, IL 60629. 

Prašome ta ip pat pranešt i : 
grupės vadovo vietinį adresą ir 
telefoną; adresą (viešbutį) Ro
moje ir telefoną, kiek asmenų 
vyksta; kada į Romą atvyksta ir 
kada išvyksta. 

Šias žinias prašome pranešti 
Jubiliejaus vykdomasis komi
tetas. P.O.Box 438, Beverly 
Shores, IN 46301. Gal ima siųs
ti ir duodamu iždininko adresu. 
Šių žinių reikia mums, ta ip pat 
Romos komitetui , organizuo
jančiam iški lmių programą. 
Gautas žinias pers iunč iame 
skubos keliu į Romą. 

Romoje vykdomojo komiteto 
adresas bus t a s pats ka ip infor
macijos centro: Lietuvių kolegi
ja. Via Casalmonferrato 20, tel. 
75.94.908; 75.93.724. 

L i e t u v o s k r i k š č i o n y b ė s 
j u b i l i e j a u s v y k d o m a s i s 

k o m i t e t a s 

OIDEUS IŠPARDAVIMAS 
PENKTADIENĮ PER SEKMADIENI * Gegužės 22, 23 ir 24 
Auto. taisymo įrankia.. dirbtuves įrankiai, dalys — gauotai. sparnai. 11 
Žybčiojančių šviesų iškaba plius Sunscope kompjūtens. kap kūne baldai 
ir kiti Įvairūs daiktai Taip pat parduodam* garažas ir pastatas! 

5712 W. 35 ST. Cicero 863-2810 
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SERVING CHICACOLAND SINCC IMS 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

No. 848 — 84 Ir Pulaskl — 3 mieg mūri
nis 30 m. namas: gero medžio kabinetų 
virtuvė mamai, pusiau baigtas skiepas, 
centrinis vėsintuvas. 2Vz auto aaražas 
naujas kilimas. Skambinkite dabar! 

No. 853 — 61 ir St. Louls 3 mieg 
23 m mūras 25' virtuve, ištisas skiepas. 2 
auto ga ižas tėvui. St Niek. Tortti ir Hub-
bard neto.i. Nerasite geresnio už šią žemą 
kainą — skambinkite dabar 

No. 856 — 66 ir Homan 6 kamb mūras; 
3 dideli mieg . virtuvėje mėsininko rasto 
stiliaus darbui staliukai, moderni prausykla, 
ištisas skiepas. 2 auto garažas, alum pa
puošimas, uždara veranda, labai švarus ir 
geram stovyje, blokas iki parko ir mokyk
los, daug pnedų Paskubėkite skambinti 
dabar 

No. 836 — Archer Ir St. Louis — tiktai 
39.900 5 kamb namas: 2 mieg.. IVį 
prausyklos, ištisas skiepas su virtuve, nau
jas šildymo pečius ir elektra, uždara 
priekine ir užpakaline ""-anda, alum. namo 
viršūne, tvarkintas ir ivarus. Jei rasite 
geresni Brighton Parke už 39,900 — pirkite! 

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 

°r tuy2l KMIECIK RC.ALTORS 
7922 S. PULASKI RO 

DANUTĖ SČERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

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

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 3 7 6 - 1 8 8 2 a r 3 7 6 - 5 9 9 6 
- ^ 

10°/o — 20% — 30% pigiau mokėsit uz 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 We$t 95th Street 

Te l . — GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
Uconsad, Bonded, Insurad 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektr*. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 
SERAPINAS - Tel . 636-2960 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

REAL ESTATE 

ra mis KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose 
Sąžiningai patarnaus 

INCOME TAX SERVICE 
J. BACEVIČIUS 

BELL-BACE REALTORS 
6529 S. KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai [kainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaaki 

767-0600 

Lemonte puikus pradžiai namas — (kai
nuotas $70 plius. Didelė virtuvė, pilnai per
taisytas, gerai suplanuotas ir nereikalingas 
remonto Skambinkite šiandien! 

Puiki investavimo proga — 2 butų 
namas Nauji kilimai salione ir valgomajam 
nauji virtuvės kabinetai ir grindys; nuošali 
nuo gatvės mašinoms pasistatyti aikšte 
viskas and didelio sklypo ramioje gatvėje 
Turite pamatyti' S91.900 

Ortuos, 
Olauk & Co. Realtors 
1180 State St., Lcraont, \L 
257-7100 

PRIME REAL ESTATE 
460-0880 

Galim JUMS patarnauti Čikagoje ir 
visuose pietvakariniuose priemiesčiuo
se. Ypač Lemonte ir Homer Township 

PRIME REAL ESTATE agentai JUMS 
vis parūpins geriausias sąlygas!! 

Linas Gylys 
Algis Lieponis 

G. Petras Lieponis 
Bronius Nainys 

Rūta Sušinskienė 
Neapmokamai (kamuojam namus 

SKAMBINKIT 
PRIME REAL ESTATE 

460-0880 

FOR RENT 

Išnuomojamas Brighton Parka 4 
kamb. apšildomas butas 1-mam aukš
te suaugusiems. Skambinkite po pietų 

927-5745 arba 247-3777 

Marquatte Parka išnuomojamas 3 
kamb. apšildomas apatinis butas su 
baldais. Arti bažnyčios. Skambinkite 
po pietų 

927-5745 arba 247-3777 

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

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629 

Ciceroje 21 ir 50-ta Ave. išnuom. 2 
kamb. butelis (English basement) su 
baldais ramiam, nerūkanč iam, 
negenančiam senukui. $30 Į savaitę. 
Skambinti 

656-6599 

HELP VVANTED 

Putnamo seselėms reikalinga virtuvėj 
padėjėja birželio, liepos, rugpjūčio mėnesį. 
Darbo valandos: 9- i ryte. 4-7 po pietų. Būtų 
parūpintas kambarys. Susitarti dėl 
atlyginimo. Prašome kreiptis: Ses. Paule 
1-203-928-5828 arba laišku: ICC-Rt 2 1 , 
Putnam, CT 04260. 

Let me personally help you 
select your next car! 

STAN BALZEKAS, Ltd. 
PONTIAC — SAAB 

6621 W. OGDEN, BERVVYN 
312*788-5700 

SUNBIRD SE CONVERTIBLE 
SAAB 

Tha most intalligont cars 
•vr buitt 



SUSIKAUPIMAS 
KAPINIŲ KELIUOSE 

Triukšmingai atėjusiam pa 
vasariui paskleidus saulės spin
dulius, kapinėse pradėjo kilti 
jaunų žolių stiebeliai, iškėlė 
galvutes snieguolinės gėlytės, 
krūmai nedrąsiai iškišo žalius 
pumpurėlius. Su atskridusiais 
varnėnais, kasdien vis daugiau 
ir daugiau sklinda atodūsiai su 
išgyventais prisiminimais, kai 
kur ašaros prisiglaudžia prie 
ryto rasos, pasigirsta gyvo 
rožančiaus balsai, karoliukų 
virtinė skaičiuoja kalbamas 
maldas. „Teesie Tavo valia..." 
lydi šliuruojančius žingsnius, 
kulnį; kaukšėjimus. Tarp grėb
lio dantų glaudžiasi lapai, 
išdžiūvusi žolė, kapai puošiami 
Velykų šventėm. 

Kapinės turi savo nerašytus 
įstatymus, kai atėjo lankyti 
mirusiųjų kapus, gyvieji sudaro 
naują giminingą bendruomenę. 
Juos visus sujungė liūdesys, 
ašaros, skaudūs išgyvenimai, 
vienatvė. Juos jungia rūpestis 
kaip gražiau papuošti kapus, 
jungia susikaupimas ir malda. 

Kapinių kel iais eidami 
lenkiame galvas paminklams, 
maldos žodžiais prisiminę 
mirusį, amžinos šviesos linkėji
mais atsisveikindami. Prie 
dailininko Kaupo paminklo 
sustojęs matau visados nerims
tantį menininką, jautrų, drau
gišką, paletėje ieškančio spalvų 
derinio, naujo kolorito. Cia pat 
dailininkas Adomas Varnas su 
žmona, įrašęs svo vardą didžio
mis raidėmis menininkų tarpe. 
Kaimynystėje šviesusis moksli
ninkas J. Puzinas. Už kelių 
žingsnių j aunys t ė s dienų 
draugas dr. Ramonas, netoli jo 
muzikas Steponavičius, su
krovęs didelį aruodą muzikinių 
vertybių. Lankau žurnalistus 
Pronskų, Vainorą, Vykintą, su 
ku r i a i s p lunksna ariau 

popieriaus dirvonus. Sustojau 
prie Puikauniiikienės kapo, iš
reikšdamas padėką už atliktus 
didelius labdaros darbus, pati
kinęs, kad labai dažnai ją prisi 
mename, o dr. Bartkui pade 
kojau už paliktą pavyzdingą 
tautininko nueitą kelią. Netoli, 
tik kitoje kelio pusėje esančio 
paminklo šešėlyje, ma tau 
mylimo brolio Alekso šypseną. 
Jis mūsų didelėje šeimoje tarp 
seserų ir brolių buvo jungtis. 
Dalindamasis tėvų sukurtomis 
dvasinėmis gėrybėmis, tėvynėje 
mes turėjome bendrą aruodą, 
vienas kitam padėdami. Amži
nos atminties Aleksėlis mirė 
balandžio 7 d. — Didįjį Penkta
dienį. Po ilgos, sunkios ligos 
par ink ta mir t ies diena 
simboliškai sutapo su tos dienos 
psalmės žodžiais: „Ėmiausi siel
varte Viešpatį kviesti, šauktis 
Dievą pagalbos, — jis savo šven
tovėje mano balsą išgirdo, mano 
šauksmas jo ausį pasiekė". 

Ir vėl, ir vėl tauškėjo žingsniai 
kapinių keliais. Sustoju prie 
kapo, papuošto raudonomis 
tulpėmis. Gražiame, tautodailės 
raštais papuoštame gėliapuo-
dyje jos lyg verčiasi per kraštus. 
Akmens paminklo įraše a.a. Ed
vardo Žitkaus pavaide. Jis mirė 
priešaušryje skambant Velykų 
varpams (balandžio 3 d.), tartum 
su psalmės žodžiais pra
šydamas: „Globok mane, Dieve, 
prie tavęs aš glaudžiuosi. Kar
toju t au Dieve: tu mano 
Viešpats, mano paveldėtas tur
tas, tau taurė mano laimės, — 
tavo r'-.'voje mano likimas". 
Vingiv Ui keleliu pasiekiu 
aktoriaus Juozo Valentino 
kapą, kurio mirties 5 metų 
sukaktį minėjome. Mirė savo 
globėjo šv. Juozapo dienoje ir, 
rodos, girdžiu jo aktorišką bari
tono balsą skaitant tos dienos 

DRAUGAS, penktadienis, 1987 m. gegužės mėn. 22 d. 

Tikintysis prieš sėsdamas val
gyti, privalo praverti duris ir pa
sidairyti, ar nėra ten žmogaus, 
kenčiančio badą. 

Vedų išmintis 

Žmogus, kuris atsisakys pa
gelbėti kitam mirties pavojuje, 
tebūnie baudžiamas kaip 
žmogžudys. 

Osiris 

A.tA. 
JUOZUI MAC1KU1 

Kanadoje mirus, jo seserį ZINĄ SINKEVIČIENĘ, švo-
gerį ALGI ir v isus a r t imuos iu s nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Lietuvių Bendruomenės Washingtono apylinkės 1986-87 n-.etu vaidybų. Pirmojo eilėje iš kaires: Kūta 
Penkiūniene — vicepirmininke, Kazys Almenas — iždininkas; antroje eiiėje: Janina Čikotienė — 
sekretorė, Antanas Dundzila — pirmininkas, Diana Čampienė — narė kultūriniams reikalam-.. 

psalmės žodžius: „Aš, Viešpatie, 
tavo malone giedosiu per am
žius, kartų kartoms savo bur
na garsinsiu tavo ištikimybę. 
Jis buvo vienas iš didžiųjų 
teatro kūrėjų, amžinas nenuora
ma. Paaukojęs viską, ką j is 
turėjo, santaupas, sumanumą, 
energiją, aktoriškus gabumus, 
režisieriaus išmintį ir suge
bėjimus, jis troško tik vitno — 
sukurti teatrą. 

Susikaupiu prie žurnalistų St. 
Daunio. Albino Valentino — su 
kuriuo dirbiku ..Lietuvos Aido'' 
dienrašty — kapų, ir rinkdamas 
lapus , nukr i tu s i a s sausas 
šakeles , pr is imenu Kauno 
Laisvės alėjos dienas. Sustojęs 
prie mūsų spaudos uoliausio 
fotografe Vaclovo Noreikos kapo 
su amžino atilsio maldos 
žodžiais prisiminiau jį visados 
skubantį . Kapinių puošimo 
dienoje atskubėjęs įamžinti mi

nėjimo iškilmių nuotraukose, jis 
čia ir mirė su foto aparatu 
rankose, paspaudęs pa.-kutinj 
kartą jo mygtuk;;.. 

Išeidami iš kapini;, nulen
kėme galvą laidoiu\ k., pro
cesijai. Keičiasi veidai kapinių 
lankytojų, didėja mirusiųjų 
miesto amžinybėn išėjusių 
gyventojų skaičius. Didėja ir 
apleistų, neprižiūrimą kapu 
skaičius, ant kurių liūdi dan
gaus ašarų sulydyti grumstai, 
grumstel ia i . Kur liko tie 
draugai, kurie kadai&e links
mybėse išpažino draugystę, kur 
vaikai užmiršę tėvas bei se
nelius, kur gimines ir tie tes
tamentų kalbos ryšininkai? 

Skuba gavėnios dienos 
laukiančios prisikėlimo ir 
Velykų ryto varpų simfonijos. 
Tai tiesa. „Viešpats prisikėlė, 
aleliuja. Jam šlovė ir galybė per 
amžių amžius*?' •— skambės 
Luko evangelijos žodžiai. 

Vytautas Kasniūnas 

Lietuvos krikšto sukakties iš
kilmės, tai mėnesinių lietuviš
kų pamaldų nebus. 

Metinis susirinkimas su svar
biausiu punktu — naujos 
valdybos r inkimais yra 
šaukiamas gegžės 31 d. 1 vai. 
popiet prieš Mišias Churcb of 
the Epiphany salėje, 2712 
Dumbarton Avenue, N.W., 
Wahhington, D.C. Prašau at
kreipti dėmesį, kad ir mėnuo ir 
laikas yra šiais metais pakoisti. 

Šv. Mišios bus aukojamos 2 
vai. popiet, o po jų įvyks lietuvių 
šeštadieninės mokyklos mokslo 
metų užbaigimus. 

I iepos ir rugpjūčio mėnesiais, 
kaip ir visuomet, lietuviškų 
Mišių nebus. 

J an ina Cikotiene 

JAUNIMO SĄJUNGA 
STOVYKLAUJA -

JAUNŲJŲ ŠVENTĖ 
Už kelių trumpų savaičių pra

dės atvykti lietuviškas jauni
mas iš visų Amerikos kampų į 
Dainavos stovyklavietę. Jie at
vyks ta paa tos togaut i , pa
bendrauti, pasimokyti ir pradėti 
naują tradiciją — JAV Lietuvių 
Jaun imo sąjungos vasaros 
stovyklą. Jų laukia šventiška 
savaitė, pilna juokų, dainų, 
šokių bei diskusijų ir išsilavi
nimo. Stovykla bus birželio 7-14 
d. ir baigsis bendru JAV LJS 
suvažiavimu birželio 13-14 d. 
Kviečiami yra ne t ik sąjungos 
nariai, bet visas Amerikos ir 
Kanados jaunimas tarp 18 ir 
35 metų amžiaus. Jau dabar 
daug dalyvių yra atsiliepę iš 
įvairiausių vietovių. Prie to 
žada nemažai dalyvių atvykti 
stovyklai jau prasidėjus. Žodžiu, 
stovyklautojų bus daug, o jų 
entuziazmas didelis. 

Stovyklos programa bus 
neįprastai turtinga. Čia bus 
visiems ko pasirinkti. Kasdien 
ve iks įvairūs užsiėmimo 
būreliai, kuriuose stovyklauto
jai turės progos susidraugauti, 
pasirodyti savo talentus ir 
įsigyti naujų žinių. Numatytos 
būrelių temos y ra lietuvių 

• ka lba , l ie tuviško maisto 
• gamyba, gamta, ,,radijo 

valandėlė" bei kitoki šposai ir 
išdaigos. Be to, bus stipri 
muzikinė programa, kurią ves 
žinomas New Yorko muzikas 
Viktoras Ralys. J i s ne tik pra
ves stovyklos bendrą dai
navimą, bet taip pat ves choro 
ir „operos" būrelius. Aiškiai 
galimybių netrūksta, o jei daly
viai atsiveš kitokių talentų, ir 
tuos bus galima į programą 
įvesti! 

Programos centras yra jos 

stipri akademinė dalis. 
Kiekvieną dieną bus įvairių 
paskaitų lietuvių literatūros, 
istorijos, politikos ar kalbotyros 
srityse. Tai bus puiki proga 
pasiklausyti ir susipažinti su 
mūsų bendruomenės aukščiau
siojo lygio intel igentais ir 
vekėjais. Paskaitininkų tarpe 
bus profesoriai dr. Antanas Kli
mas ir dr. Rimvydas Šilbajoris, 
kurie pasidalins savo plačiomis 
žiniomis apie lietuvių kalbą ir 
literatūrą. Viktoras Nakas, 
Lietuvių informacijos centro 
vedėjas, papasakos apie žmo
gaus teisių kovą Lietuvoje ir 
Amerikos kongrese. Istorijos 
srityje JAV LJS krašto valdybos 
narys Dovas Šaulys aptars pir
mas savaites Sovietų okupacijos 
Lietuvoje ir dr. Antanas 
Stankus, žymus JAV Lietuvių 
Bendruomenės veikėjas, kalbės 
apie dabartinę lietuvių istorijos 
falsifikaciją. JAV LJS krašto 
valdybos pirmininkas dr. Aras 
Zlioba praneš apie naujausius 
duomenis, liečiant Černobylio 
katastrofą ir jos reikšmę lietu
viams. Gal įdomiausia — 
dalyviai turės progą ketvirta
dienį, birželio 11 d., susitikti su 
Saulium Tomu Kondratu. 
Kondratas, jaunas rašytojas, 
kuris visai neseniai pasitraukęs 
į Vakarus iš Lietuvos, papa
sakos mums apie savo gy
venimą ir kūrybą. Aišku, kaip 
ir su užsiėmimo būreliais, šios 
paskaitos nebus privalomos. Bet 
jos duos kiekvienam dalyviui 
progą pagalvoti, padiskutuoti ir 
šiek tiek stovykloje išmokti. 

Šalia paskaitų bus laiko 
visiems kitiems stovykliniams 
malonumams. Kasdien bus pro
gos pasportuoti, paplaukti 

ežere, pasigrožėti gamta ir 
l i e tuv iška aplinka. Or
ganizuojamos bus ir įvairios 
vaka r inės programos. Bus 
laužų, išradingu žaidimų, vaidi
nimų ir talentų bei „Havajų" 
vakarų. O svarbiausia — kas 
vakarą šokiai! 

Stovykla baigsis JAV Lie
tuv ių Jaunimo sąjungos 
suvažiavimu. Tai pirmas kar
tas , kad Jaunimo sąjunga susi
t iks po pereiti; metų suvažia
vimo Washingtone. Kaip ir 
tada, čia bus gera proga nau
jiems nariams prisijungti prie 
JAV LJS veiklos. Bus disku
tuojama apie atliktus darbus ir 
apie naujus planus š iems 
kongres in iams metams. 
Suvažiavimo dalyviai turėtų 
a tvaž iuo t i į s tovyklavietę 
vėliausiai penktadienio vakare. 
Šeštadienio vakare vyks balius 
su orkestru. 

Visi, kurie dar neapsisprendė, 
yra raginami atvykti į Dainavą 
ir dalyvauti šioje jaunimo šven
tėje. Stovyklos adresas yra 
CAMP DAINAVA, 15100 Aus-
t in Rd., Manchester, Michigan 
(netoli Detroito). Stovyklos 
kaina 160 dol. Tai padengs visos 
savaitės maistą, programą ir 
nakvynę — tik prašome atsi
vežti miegmaišį. Užsiregistruo
t i galima per stovyklos komi
tetą, P.O. Box 1071, New York, 
N.Y. 10276 arba JAV LJS kraš
to valdyba, 5620 So. Claremont, 
Chicago, IL 60636. Tel. (312) 
778-2200. Jie taip pat mielai at
sakys į bet kuriuos tolimesnius 
klausimus. 

Jaunimui jau seniai trūksta 
tokios spalvingos stovyklos. Pa
raginkite ir kitus savo vietovėse 
prisidėti prie Dainavos smagios 
lietuviškos nuotaikos ir links
mų prisiminimų. Jei negalite 
praleisti visą savaitę, atvykite 
nors kelias dienas pabendrauti. 
Smagesnių dienų t i k r a i 
nerasite! 

Arūnas E. Gudai t is 

MŪSŲ KOLONIJOS 

\Vashington, D.C, 

LIETUVIU 
BENDRUOMENES 

VALDYBOS RINKIMAI 

Vasaros pradžioje Washing-
tono apylinkės Lietuvių Bend
ruomenės vadovavimas yra 
perduodamas naujai valdybai. 
Tai įvyksta per birželio mėnesio 
susirinkimą tuoj po lietuvišku 
Mišių. Kadangi šįmet Wa-
shingtone birželio 28 d. įvyks 

TAISYS PAPLŪDIMIUS 

Chicagos paplūdimiuose 
bangos daug kur nuplovė smėlį. 
Tas bus pataisyta — arba 
atvežant iš kitur nupirkto 
smėlio, arba išgriebiant iš ežero. 

PERKA BANKĄ 

Chicagos Continental bankas, 
kuris buvo arti bankroto, dabar 
perka dar ir Scottsdale, Ariz., 
banką už 4.2 mii. dol. 

FILMŲ FESTIVALIS 

Chicagoje birželio 12-18 d. 
įvyks Europos filmų festivalis. 
Bus rodomi filmai iš 12-kos 
Europos kraštų Music Box 
teatre, 3733 N. Southport. 

ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ KAPINĖSE 
MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA 

(MEMORIAL DAY) 

P i r m a d i e n į , g e g u ž ė s 25 d. 

Šv. Mišios bus lietuviškai 10:30 vai . ryto. J a s 
a t n a š a u - J o E k s c e l e v y s k , P a u l i u s 
B a l t a k i s , O F M , koncek-bruos k u n . J o n a s 
K u z i n s k a s , Neka l to Prasidėjimo parapijos kle
b o n a s ir Šv . K a z i m i e r o l i e tuv ių k a p i n i ų 
di rektor ius . 

Tikintieji ga lės priimti šv. Komuniją. 
Iški lmėse da lyvaus Don Varno ve te ranų pos

tas , D a r m u s ir Girėno veteranų postas, Kolum
bo Vyčiai. Lietuvos Šauliai . Lietuvių R. Kata l ikų 
federacija, L ie tuv ia i Skau ta i , A t e i t i n i n k a i , 
Lie tuviu Mote rų Klubų federacija, Lietuvos 
Vyčiai , Šv. Kaz imie ro Seserys. 

G i e d o s L i e t u v o s Vyčių c h o r a s , vadovau
j a m a i m u z . F a u s t o S t r o l i o s . 

Moterys kvieč iamos dalyvauti su t au t i n i a i s 
drabužinis . 

V i s o * i š k i l m ė s b u s L i e t u v o s K r i k š č i o 
n y b ė s 600 m e t ų s u k a k t i e s p a m i n ė j i m u i . 

Automobi l ius b u s ga l ine ; p.istatyii kapinėse nurody
tose vieto- ' -

L. B. Barauskai 
J. E. Černiai 
St. Gritėnienė 
O. Junkerienė 
D. J. Mauersberger 
M. Paugienė 
N. Poderienė 
L Puodžiūnienė 

M. Rudai tie n ė 
J. O. Rugeliai 
V. O. Rakauskai 
F. Urbelienė 
A. E. Vaicekauskai 
K. K. Valiai 
A. V. Stankevičiai 
K. Valavičius I 

A.tA. 
REGINAI BUTKIENEI 

okupuotoje Lietuvoje mirus, jos broliui Union Pier 
Lietuvių Draugijos nariui ZIGMUI MIŠAUSKUI 
reiškiame gilią užuojautą. 

Draugijos valdyba ir nariai 

K*t?si*?ir&*r-em^~*-J-i 

A.tA. 
ONAI ŠVIRMICKIENEI 

mirus, l iūdime ilgus metus buvusios mūsų draugijos 
nai'ė.s. Nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnui ALGIR
DUI ir visiems velionės art iniesiems. 

Lietuvos Dukterų draugija 

GAIDAS—DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. CaJifornia Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermi tage Avenue 

Te le fonas — 927-1741-1 
4348 S. Cal i fornia Avenue 

Te le fonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IK SUNŪS 

2533 West 71 St.. Chicago 
Telefonas — 476-2315 

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

S T E P O N A S C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIRKKTORLM 
2424 West 69 th Street — Tel. RE 7-1213 

11028 Southvvest Hvvy., Palos Ilills. Illinois 
Tel . - 974-4410 

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

1440 South 5<»th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

file:///Vashington


DRAUGAS, penktadienis. 1967 m gegužės mėn. 22 d 

x Vysk. John G. Vlazny, 
Chicagos arkivyskupijos augzia-
liaias. popiežiaus Jono Pauliaus 
II paskirtas ordinaru į Winona 
Minn.. vyskupiją. Taip jam 
pranešė pronuncijus arkiv. Pio 
Laghi. J is yra šeštas tos 
vyskupijos valdytojas, paskirtas 
vieton vysk. Loras J. Watters, 
kuris pasitraukė iš pareigų jau 
pereitais metais. 

x Kun. Antanas Markus , 
kuris šiuo metu dirba Catholic 
Family of the Sacred Heart 
parapijoje, 4600 So. Honore St., 
kviečia visus melstis į Svč. M 
Marija antradienį, gegužės 26 
d.. 7 vai. vak. Maldos ir liianija 
bus lietuviškai, po to pamokslas 
ir palaiminimas. Taip pat bus 
Kulinski salėje vaišės. 

x Eugenijaus Kriauėeliūno 
Jaunimo premija bus iteikta po 
metinių už jį pamaldų Jėzuitų 
koplyčioje 12:15 vai. Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Įėjimas 
laisvas. Kviečiami visi daly
vauti. Iš Los Angeles atvyks 
Tadas Gin tau tas Dabšys, 
kuriam premija paskirta 

x F i l a t e l i s t ų d r a u g i j o s 
, ,Lietuvos" biule tenis , šių 

x „Draugo" redakcija, ad-
ministracija ir spaustuvė pirma
dienį, gegužės 25 d., dėl Kapų 
puošimo dienos bus uždarytos. 
Antradienį, gegužės 26 d., 
„Draugas" dirbs kaip kiekvieną 
dieną, išeis tik trečiadienį, 
gegužės 27 d. 

x Manigirdo Motekaičio 
fortepijono, vargonų ir dai
navimo studijos koncertas bus 
penktadienį, gegužės 29 d.. 7 v. 
vak. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Po koncerto bus kavutė. 
Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti. 

x Kun. Alfonsas Petraitis iš 
Putnamo. Conn.. yra atvykęs 
porai savaičių į Chicagą 
aplankyti savo giminių, draugų 
ir pažįstamų. Apsistojęs Mari
jonų vienuolyne prie ..Draugo". 

x L.K.V.S. Ramovė Chica-
gos s k y r i a u s ramovėnai 
atlankys mirusių ramovenų metų 1 nr.. minint Lietuvos 
kapus: Šv. Kazimiero Lietuvių krikščionybės jubiliejų. Fila-
kapuose 1987 m. gegužės 25 d., 
pirmadienį. Ramovėnai 9 vul. r. 
renkasi prie kapų raštinės pa
stato (laidojimo koplyčios). Tau
tinėse kapinėse gegužės 24 d., 
sekmadienį 11 vai . Kapų 
lankyme vadovas Juozas 
Bagdžius. 

x Krank Zapolis, nepails
tantis tautiniu šokių mokytoja^ 
atvyks pasirodyti -u *a\ o 
šokėjais per Dainavos Jonines 
birželio 13 d. Jie pasirodys 5 vai. 
p.p Kviečiame visus pasi
džiaugti gražiais šokiais, 
gražiais šokėjais. 

x . .Kr ik šč ion i ško j i Lie
tuva" tokiu pavadinimu ruošia
ma vaizdine-dokumentinė pa
roda Lietuvos krikšto sukakčiai 
paminėti. Jau sutelkta šimtai 
įdomių nuo t r aukų , retų 
dokumentų, spaudos ir knygų. 
Parodą globoja Lietuvos krikš 
čionybės jubiliejaus komitetas. 
Jono Kavaliūno vadovaujamas. 
Parodos vadovas, organizatorius 
ir eksponatų teikėjas — Bronius 
Kviklys. Medžiaga tvarko ir api
pavidalina Liudas Kairys. Paro 
da bus lapkričio 26 29 dienomis 
Čiurlionio galerijos Jaunimo 
centro patalpose. 

x LB Marquette Parko apy
linkės valdyba Lietuvių festi
valiui birželio 27 d. ruošia 
laimėjimu stalą. Prašo visus, 
kas gali, paaukoti šiam tikslui 
dovanų, sunešti į advokato 
Vytenio Lietuvninko įstaiga 
nuo 2 vai p.p. iki 8 v.v. 2501 
West 69th St. 

x L.T.S.-gos skyrius š.m. 
birželio 6 d. 6 vai. p.p. L. Tauti
niuose namuose ruošia vakarie
nę, kurios metu čikagiečiai bus 
supažindinami su mūsų žyniaus 
rašytojo Vytauto Alanto nese
niai pasirodžiusia knyga ..Auš
ra Paliūnuose". Ta proga bus 
pagerbtas ir pats rašytojas, jam 
garbingo amžiaus sulaukus. 
Lietuviška visuomenė kviečia
ma gausiai dalyvauti. 

Platesniu informacijų gausite 
paskambinę V. Lenkevičienei. 
tel. 476-3547. 

(ak.) 
x Greit pa rduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX F I R S T , R i m a s 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk. 

x Pa l anga , Klaipėda ( su 
nakvynei, Panevėžys , Kau
n a s , tai tik keletas iš Lietu
vos miestų kuriuos lankys' 
G.T. In t e rna t iona l , Inc., 
ekskursan ta i . Registruotis 
prafiom skambinti (312)430-
7272. 

'sk.) 

telijos klausimais rašo įvairūs 
bendradarbiai. Paminimos Lie
tuvos paštų įstaigos, duodami 
vokų. jubiliejaus proga pa
darytų A. Beieškos ir Toronto 
filatelijos paiodoje išstatyti 
pavyzdžiai. 

/SARTI IR TOLI 

Laimėjusios „Laiškų Lietuviams*' žurnalo rašinio konkursą. Joms premijas įteikia red. kun. J Vaiš-
njrs. Iš kairės: Aldona Kamantieuė, Dalia Staniškien«-
Polikaitvtė. Vida Brazaitytė ir Asta Kazlauskaitė. 

Rasa Hollenderytė, Lina Grigaityte, Rima 
Nuotr J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
tinkamą laiką susirinkimams, 
kuris būtų visiems priimtinas. 
Tai per anksti, tai per vėlu. 
Vakarais pensininkai nemėgsta 
vaikščioti, o dienos metu neat 
si lanko tie, kurie dar dirba. 

Susirinkimą atidarė direkt. 
Juozas Masilionis. Pereito 
susirinkimo protokolą perskaitė 
St. Jakubonienė. Jis buvo priim
tas. Po to pirmininkaujantis 
pakvietė J. Saką numatytai 
paskaitai , ,Kunigo Juozo 
Vailokaičio įnašas nepriklauso
mos Lietuvos ūkiui". Prelegen
tas pirmiausia papasakojo Juo-

Lit'nuania and Abroad", kur z o Vailokaičio biografiją. Lietu-
sopažindinama su krikščionybe viškai visuomenei jis jau buvo 

PRISIMINTA 
KUN. J .VAILOKAIČIO 

VEIKLA 
Jis buvo prisimintas Lietuvių 

istorijos draugijos susirinkime, 
įvykusiame gegužes 14 d. 
J aun imo centro kavinėje. 
Susir inko nemažas būrelis 
besidominčiu mūsų istoriniais 
klausimais. Labai sunku surasti 

\ Dr. Saul ius Sužiedėlis 
baigia prirengti platesnės apim
ties leidinj anglu kalba „Six 
Centuries of Christianity in 

x Antano Gustaičio humoro 
.akaras bus šį šeštadienį. Po
ezijos dienų antrą vakarą. -Jau 
nimo centro mažojoje salėje. 
Pradžia 8 vai. vakaro 
punktualiai. 

x Šv. Kazimiero lietuviu 
kapinėse Memorial dieną, 
pirmadienį, gegužės 25 d., prie 
Steigėju paminklo vyks mūsų 
šeimų ir viso? tautos mirusiųjų 
pr is iminimas . Programoje: 
dvasiškio maldos, pasauliečio 
žodis, vainiko padėjimas ir 
giesmes. Iškilmių garbes sar
gyboje uniformuoti šauliai ir 
šaulės. Pradžia tuoj po šv. Mišių 
kapinėse. Bendruomenės Pa
sauliečių koraitetetas ir Sklypu 
savininku draugija kviečia 
visus dalyvauti 

tpr . i 

x Jeigu ruošiate PIKNI
KĄ, pamatykite privatų sodą. 
2835 \V. 71 Street. 

(sk.) 

x Ieškau auklės prižiūrėti 2 
metu amžiaus vaiką nuo 3 iki 5 
dienu į savaite. Skambinkite 
476-1224. ( < k l 

x Albinas Kurkulis , akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman 
& R e n s h a w , Inc., patarnau
ja akcijų bonų, fondų bei kitų 
vertybių pirkime ir parda
vime. Duodu komisijų nu<> 
laidą. Susidomėję skamhin-
tike 977-7916. 

(sk.) 
x P rano Čepėno ..Naujųjų 

Laikų Lietuvos Istorijos" II 
tomas gaunamas pas platintojus 
ir pas leidėja. 864 psl.. kaina 25 
dol. Dr. K. Griniaus Fondas, 
2523 W. 69 St.. Chicago. III. 
60629. 

f=k | 

Lietuvoje nuo pradžios ligi da
bartinio p*iespaudos meto ir 
taip pat lietuviškąja krikščio
nybe išeivijoje. Bus iliustruotas, 
apie 200 psl. 

x . .Rex Amos" vad inas i 
nauja komp. Dariaus Lapinsko 
opera, kurios premjera bus 
gegužės 30 d. 8 vai vak. State 
of Illinois Center auditorijoje. 
Kitą dieną ji bus pakartota po 
pietų 3 vai. toje pačioje vietoje. 

x J o n a s Va l a i t i s , mūsų 
spaudos veteranas, gyvenantis 
Brooklyne. po širdies priepuolio 
atsigavo ir toliau redaguoja 
SLA organą ..Tėvynę*' bei vado
vauja kitiems spaudos daibams. 
Gegužės 11 d. jam suėjo 83 m. 
amžiaus ir ta jo sukaktis buvo 
praėjusį šeštadienį paminėta 
spaudos žmonių būrelyje. Buvo 
IŠ Bostono atvykęs dr. A. 
Budreckas ir Kd. Sulaitis iš Ci-
ceio ir kt. 

x Chicagos .,Neries" sporti
ninkai gavo dvi pirmąsias vie
tas Š. Amerikos liet. sporto 
žaidynėse. įvykusiose praėjusį 
savaitgali Ne\v Yorko apylin
kėse. Čempionais tapo ..Neries" 
krepšinio jauniu A kl. koman
da ir vyrai tinklininkai. Cbi-
cago« ..Lituanicos" krepšininkai 

žinomas nuo 1906 m., kai jis 
Seinuose perėmė ,,Šaltinio" 
redagavimą. Jam >edaguojant, 
,,Šaltinis" labai sustiprėjo ir 
pasiekė tais laikais rekordinį 
15,000 prenumeratorių skaičių. 

Caro valdžia visokiais būdais 
stengėsi vykdyti kolonizaciją: iš 
bankrutuojančiu dvarininkų su
pirkinėjo dvarus ir juos dalino 
rusams kolonistams. Tuo būdu 
piėtė ne tik rusu kolonistų, bet 
ir arkliavagių skaičių Lietuvo
je . J. Vailokaitis , kaip 
redaktorius, pradėjo beveik 
atvira kova prieš tą rusinimo 
forma. Pacituosime tik dalį 
vieno tokio rašinio. ,,P.Bulota 
savo kalboje atkreipė Dūmos 
aki i daromas mums neteisybes, 
mus gi lietuvius perspėja, kad 
mes nesnaustume, bet 
šoktumėm visomis pajėgomis 
prie darbo. Nurodytas toje 
kalboje svarbiausias mūsų 
dienu reikalas, didžiausias pa
vojus. Valdžia, turėdama daug 
pinigų, perka dvarus Lietuvoje 
ir dalija juos rusams ,,poselan-
cams". nors lietuviai maldaute 
maldauja, kad ir jiems būtu 
duotas bent sklypelis žemės". 
Toliau tame pačiame rašinyje jis 
rašo: ..Taip, veržimas žemės iš 
lietuvių yra mums baisesnis. 

užėmė 11 v. jauniu A ir (II vietą negu spaudos uždraudimas, 
vyru \ klasėse. Dramatiškos Netekę žemės, neteksime tėvy-
buvo vyrų A kl. finalinės nės!". Už toki rašinį.žinoma, jis 
rungtynėse, kuriose pnreikė net 
dviejų pratesimų kol Ne\v 
Yorko atletų klubas įveikė Im-
šiob.ni meisteri —Toronto ..Auš
rą" 103-93. Toronto tarpe žaidė 
tavęs profesionalas L. Rau-
tinšas. Naujų čempionu ko
mandoje puikiai pasirodė Šim
kus. 
x Tautom Fondo a ts tovybė 

Micbigan valst i jai , kur ios 
valdyba veikia Detroite, pei 
Stavj Garliauska, mū'H} bendra
darbi atsiuntė ..Draugo" pa 
ramai 25 dol. NuOŠinius ačiū. 

x Vytau tas Naruševičius, 
Toronto. Kanada, su prenume
ratos pratesimo mokesčiu at 
siuntė ir 20 doi. dienraščio pa
ramai. Vyt. Naruševičių skel
b iame garbes prenumera
to r ium, 0 DŽ auka i a ha i 
dėkojame. 

buvo nubaustas 4-riais mėne
siais kalėjimo ir 150 rublių 
bauda. Žemės klausimais jis ne 
tik rašė, bet ir praktiškai dirbo. 
Organizavo dvarų pirkimą ir jų 
išdalinimą (pardavimą* 
lietuviams valstiečiams. Tą 
darbą nutraukė prasidėjęs 
karas. Karo laikotarpi praleido 
Maskvoje ir Petrapilyje, kur 
taip pat pasižymėjo lietuviška 
veikla. Baigiantis karui, tuojau 
grįžo į Lietuvą. Bolševikams 
užėmus Vilnių, 1919 m. vasario 
mėnesį jis buvo areštuotas ir iš 
vežtas į Rusiją. Lietuvos 
valdžiai pasikeičiant kaliniais, 
birželio mėn. grįžo į Lietuvą. 
Grįžęs pasinėrė į valstybės 
atstatymo darbą. Jis aktyvus 
spaudos darbuotojas ir politinis 
veikėjas, buvo seimo atstovas 
trijuose seimviose. Daugiausiai 
jis pasižymėjo savo ekonomine 
veikla. Jis sukūrė Ūkio banką 
ir perėmė arba steigė pramonė' 
įmones. Iš buvusių savininkų 
atpirko Brol. Šmidtų fabriką 
Šančiuose, jį pertvarkė Lietuvos 
sąlygomis ir vėliau sėkmingai 
veikė „Metalo" fabriko vardu. 
Matydamas, kaip naikinami 
Lietuvos miškai, jis įsivaizdavo 
ateities Lietuvą mūrine. Tam 
tikslui suorganizavo bendrovę ir 
pastatė modernišką plytų ir 
čerpių gamyklą Palemone. 
Vėliau pastatė ar perėmė kitas 
plytines ir 1938 m. gamino 50fr 
Lietuvoje pramoniniu būdu 
pagaminamų plytų. Jis pradi
ninkas ..Maisto" ir daugelio 
kitų Lietuvos ūkinių organiza
cijų. Nors buvo tapęs tikru lie
tuvišku milijonierium, pats pra
bangos nemėgo ir nereikalavo. 
Yra apskaičiuojama, kad jo 
paramos dėka gal pora šimtu 
baigė aukštąjį mokslą. Jis kul
tūr inės veiklos ir meno 
mecenatas. Dažnai duodavo 
stambesnėmis sumomis su 
sąlyga, kad nebūtų minimas. 
Bolševikai per pirmuosius trė
mimus kun. J.Vailokaitį suėmė 
ir nugabeno į Altajaus kraštą. 

J . A. VALSTYBĖSK 

— A t e i t i n i n k a i Kenne-
bunkporte šiais metais iš rytų 
pakraščio renkasi bendroms 
atostogoms žavioje Pranciškonų 
sodyboje prie Atlanto kranto 
rugpjūčio 8 d. Savaitės tema — 
krikščionybės jubiliejus. Šiai 
temai skiriamas ir literatūros 
vakaras, kurio programą atliks 
I. Žmuidzinienė su savo dukra 
Antanina. Paskaitininkų tarpe 
turėsime Lietuvių informacijos 
centro vedėją Gintę Damušytę. 
Ji kalbės apie krikščionybės 
jubiliejaus minėjimo įnašą į 
lietuvių gyvenimą ir mūsų lais
vės aspiracijas. Savaitės 
programą baigsime žavingu sol. 
Ginos Čapkauskienės koncertu 
rugpjūčio 14 d. vakarą ir kitą 
dieną skirstysimės namo. Visi 
a te i t in inkai ir jų draugai 
maloniai kviečiami į šias ato
stogas su turtinga kultūrine 
programa. Kambarius užsi
sakyti šiuo adresu: Franciscan 
Guest House, P.O. Box 980, 
Kennebunkport, Main 04016. 
Užsisakant pažymėti, kad 
dalyvaus ateitininkų savaitėje. 
— A. a. Vladas Račius, 

patriotas lietuvis ir geras ka
talikas, staigiai mirė balandžio 
10 d. Los Angeles. Prieš šešerius 
metus taip pat staigiai mirė jo 
žmona a.a. Ona Račiuvienė. 
Velionis palaidotas Holy Cross 
kapinėse. Liko nuliūdime sūnus 
Algis ir marti Irena, anūkai 
Tomas ir Stepas, giminės ir 
draugai. 

— Audros Pakalniškytės ir 
Kęsto Reivydų dukre1^ buvo 
prel. V. Bartuškos pak -*yta 
Šv. Kazimiero pa jijos 
bažnyčioje balandžio 25 d. 
Krikšto tėvai buvo Stasys Jasai
t i s ir Loreta Mulokienė. 
Dukrelė pakr ikš tyta Vitos 
Genovaitės vardais. 

— Prel . V. Bar tuška ba
landžio 25 d. pakrikštijo Nancy 
ir Kęstučio Kantų sūnų An
driais Juliaus vardais. Krikšto 
tėvai buvo Antanas Balchas ir 
Aida Schuksta. 

KANADOJE 

— Pabaltiečių vakare Otta-
\voje balandžio 1 d. iš Mon-
trealio buvo atvykę atstovauti 
lietuviams sol. Gina Čapkaus-

kienė, dr. Petras Lukoševičius. 
Silvija ir Arūnas Staškevičiai. 

— Seselių namuose Mon-
trealyje balandžio 5 d. buvo 
Lietuvių Katalikių moterų susi
rinkimas, kuriame išsamią ir 
turiningą paskaitą skaitė ses. 
Margarita Bareikaitė. Susi
rinkimą malda atidarė pirmi
ninkė Danutė Staskevičienė, 
susirinkimui pirmininkavo 
Jadvyga Baltuonienė, sekre
toriavo Goda Rudinskienė, 
praeito susirinkimo protokolą 
perskaitė Genovaitė Kudž-
mienė. Po paskaitos pasitarta 
organizaciniais reikalais ir 
pasivaišinta. 

— Koncertas buvo J "(išsi
saugos lietuvių parapijos salėje 
balandžio 12 d. Programą atliko 
smuiku Regina Bankienė, fleita 
Tomas Regina ir pianinu Jonas 
Govėdas. V. Kačinsko kompo
nuotas liaudies dainas labai 
gražiai atliko sol. Marytė Bi-
zinkauskaitė, pabaigoje davusi 
porą arijų. Taip pat solo atliko 
sol. Slavą Žemelytė, pritariant 
fleitai Tomui Reginai ir pianinu 
Jonui Govėdui. Tai buvo tikras 
muzikinis atsigaivinimas ir pro
gramos menišku atl ikimu 
pasigrožėjimas. 

— Hamiltono Lietuvių Ka
talikių moterų sąjungos skyrius 
surengė kovo 22 d. viešą adv. A. 
Pacevičiaus paskaitą apie testa
mentų sudarymą ir naujus val
džios potvarkius, kai norima pa
skirti giminėms okupuotoje 
Lietuvoje. 

— P i r m ą k a r t ą g raž ia i 
pasirodė lietuvių grupė Teklė 
Timmermanienė ir Aldona Jan-
čiukaitė iš "VVinnipego tautinio 
paveldėjimo dienoje, kuri buvo 
Portage LaPrairie, Man. 

— Gavėnos susikaupimo 
dieną Blessed Sacrament 
bažnyčioje Sault Ste. Marie, 
Ont., kovo 29 d. lietuviams pra
vedė kun. J. Staškus iš Toronto. 

— Juozas Poderys, Danutės 
ir Gedimino Poderių 16 metų 
sūnus, yra pasižymėjęs plauki
kas Sault Ste. Marie, Ont. Jis 
dalyvaus ir visos Kanados plau
kime Calgary. 

— A. a. Kazys Yauga, 77 
metų amžiaus, staiga mirė prieš 
Velykas Calgary, Alb. Jis buvo 
atvykęs iš Belgijos pas savo 
brolį. Dirbo prie statybos. Buvo 
kilęs iš Papilės miestelio. 

kur jis išbuvo trejetą metų. 
Atrodo, kad kažkas iš jo šelpia
mųjų buvo aukštai iškilęs 
komunistinėje valdžioje. Gal dėl 
tos priežasties jam buvo leista 
grįžti ir jis gavo mažą Paštuvos 
parapijėlę, hm ir mirė 1953 m. 
Po paskaitos buvo keletas 
klausimų. 

Draugijos pirmininkas pain
formavo ir apie ..Varpo*' iš
leidimą. Atrodo, kad bus galima 
gauti nutrupėjusių lapų pakai
talai. Tad ..Varpo" leidimas 
pradės judėti. Alytaus ir jo 
apylinkių monografija yra 
spaustuvėje. Šiam leidiniui dar 
reikėtų nuotraukų, turintieji 
prašomi paskolinti. Užbaigai A. 
Bagdonas paskai tė savo 
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kūrybos apie ,,beržus ir 
pavasari". Po rimtos paskaitos 
lengvesnė meninė dalis labai 
tiko. Tradiciniai susirinkimai 
yra užbaigiami vaišėmis, kurias 
parengė Pranė Masilionienė. 

J.Ž. 

NAUJA DZŪKŲ 
DRAUGIJOS VALDYBA 

Gegužės 5 dieną buvo sukvies
tas naujosios valdybos posėdis 
Jaunimo centro patalpose. Po 
valdybos pareigoms tinkamumo 
apsvarstymo pasiskirstė: Vincas 
Grėbliūnas — pirmininkas 
(3235 W. 7lst Street, Chicago, 
IL 60629, tel. 436-0366), kun. 
Jonas Borevičius — vicepirmi
ninkas, Stasys Visockas — 
sekretorius, Julius Karsas — 
iždininkas, Antanas Krutulis — 
kultūros reikalų vadovas, 
Danutė Darienė — parengimų 
vadovė, Janina Pileckienė — 
talkininkė parengimams ir 
Birutė Razminierė — vadovė 
ligoniams lankyti. 

Kun. J. Borevičius perskaitė 
laišką, gautą iš Juozo Masilio-
nio, Lietuvos istorijos draugijos 
pirmininko, iš kurio sužinota 
apie draugijos įsipareigojimą 
išleisti Tado Navicko parašytą 
„Alytaus ir jo apylinkių" mono
grafiją. Laišku kreipiamasi į 
Dzūkų draugiją pagalbos, net 
nustatant prisidėjimui 1000 dol. 
Pasitarus nutarta Šį klausimą 
atidėti nes tokios sumos naujai 
išrinkta valdyba negali skirti, 
nors principe sutinka paremti. 

Vingre 
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