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Eina nuo 1972 metų
Perskaitęs duok kitam!
Jei gali,
padaugink!

Kas tai — eilinis
„smegenų praplovimas
ar persitvarkymas?

Afganų partizanai pasiima

m'A

Revoliucijos vėliava nesujungė liaudies
Kabulas. — Afganistano ko
munistų vadas Najibullah pa
siūlė suorganizuoti demilitari
zuotą zoną per kurią pabėgėliai
galėtų grįžti į namus, kai išva
žiuos Sovietų kariuomenė. Jei
Pakistanas ir amerikiečių re
miami partizanai sutiks, sakė
jis, „mes esame pasiruošę
sudaryti specialią zoną" laisvės
kovotojams. Najibullah ir kiti jo
pareigūnai pasakoja, jog yra
padaryti pakeitimai, kad pabė
gėliai jaustųsi geriau ir pradėtų
sugrįžimą. Brig. gen. Abullah
Ulomi, kuris vadovauja kariuo
menės departamentui ir kartu
yra Centro komitete, pranešė,
kad vyriausybės kariuomenė
gali pasitraukti toliau nuo tų
vietų, į kurias grįžtų partizanai.
Tai panašu į Nikaragvos sandi
nistų siūlomas zonas.

juai sritį, nors vyko smarkios
kovos. Po labai sunkios kovos
partizanai išsikovojo Barwazgai
miestą, kuriame buvo didelė ba
(Tęsinys)
Lietuvos liaudžiai; panašų nusi
zė, praneša diplomatai. Vienas
Ir dabar dalyje bažnyčių, kaltimą 1986 m. padarė ir kun.
Vakarų diplomatas sako, jog
nepažeidžiant įstatymų, vyksta R. Puzonas Šiluvos atlaiduose;
Sovietai, atrodo, rezignavo po
krikščionybės įvedimo Lietuvoje lektorių itin piktino kasmetinės
šių įvykių. „Ką mes galime
600 m. jubiliejiniai renginiai, — atgailos procesijos keliais apie
padaryti, tik patraukyti pe
kalbėjo L. Šepetys. Geriausiai, Šiluvos baziliką, ja tikintieji
čiais", kalbėjo Sovietų oficialus
valdžios nuomone, jie praėjo pakeitė bedievių uždraustas
kariškis tam diplomatui. Jų
Kauno katedroje ir Vilniuje. maldingas keliones iš Tytuvėnų
dabar vienintelis klausimas
Kitose katedrose — patenki į Šiluvą. Tai, anot L. Šepečio,
yra: „Ar jūs galvojate, kad
tautos orumo žeminimas.
namai: buvę nepageidautinų
Mujahedeen puls mūsų dali
Netiko CK sekretoriui L.
niuansų — daug jaunimo, mon
nius, kai mes važiuosime
Šepečiui ir tai, kad keliose
tažai, peržvelgiantys krikš
namo?" — klausia sovietų pa
Lietuvos
bažnyčiose
kalbėjo
čioniškos Lietuvos šešių amžių
reigūnai.
pasauliečiai, ir čia pat nurodė jų
istoriją, giedota „Lietuva,
Sovietai pradėjo atitraukti sa
pavardes su ateistams neišven
brangi" ir pan. Savo panegiriką
vo
karius nuo Afganistano
giamais „pagražinimais" —
baigė žodžiais: „užsienio agen
sienų
į surinkimo punktus ir
1987 m. gegužės 2 d. Kuršėnų
Afganistano komunistai minėjo 10 m. savo režimo sukaktį ir ta proga ne tik sukvietė 40 Amerikos,
tūros, tikriausiai, pasipiktins,
ruoštis išvykimui. Iš Qalat apy
bažnyčioje buvo leista kalbėti
Europos ir Japonijos žurnalistų, bet ir suvarė savo moteris, apginklavo sovietų šautuvais ir įsakė
jog giriu lojalius dvasininkus".
linkės sovietai p a s i t r a u k ė
banditei Jadvygai Bieliauskie
dalyvauti to paminėjimo parade, praneša Reuterio žinių agentūra.
L. Šepetys apgailestavo, kad
balandžio
18 d. Sužaloti sunk
nei, o rugsėjo 13 d. Šiluvos bazi
Vatikano radijas nepalaiko
vežimiai bei sunkieji pabūklai
likoje kun. A. Gražulio vairuo
lojalių k u n i g ų ir aštriai
siunčiami atgal į Sovietų
P a r t i z a n a m s sekasi
tojui užkietėjusiam antitarybipasisako
prieš
valdžios
Sąjungą. Vienas diplomatas
ninkui Petrui Gražuliui. L. Še
pareigūnus. Pranešimas įgavo
Vakarų diplomatai nemano, pastebėjo ilgą vilkstinę, gal apie
petys patarė padaryti rimtas
įprastą ir gerai žinomą bedievių
kad afganų pabėgėliai susigun 1,000 mašinų, pakrautų įvai
M a n a g v a . — Nikaragvos gy kalinama požeminiame rūsyje,
išvadas dekanams Stanislovui
lektorių stilių, kai buvo pradėti
dytų tais pareiškimais. Jie ne riais reikmenimis, traukiant
dytojas
Lombardo
Martinez
kurį
galima
vadinti
Treblinka
Ilinčiui ir Vaclovui Grausliui.
vardinti kunigų ir tikinčiųjų
— Washingtone prezidentas grįš, kol nebus nutrauktos ko link sovietų sienos iš Kabulo.
pasakoja, jog pusryčių metu jis ar kuria kita nacių koncent
Anot
L.
Šepečio,
tikintiesiems
padaryti „nusikaltimai": blogai,
racijos stovykla. Sandinistų Reaganas konstatavo, jog vos. Diplomatai sutaria, kad tai Sovietų oficialūs tarnautojai
reiktų baigti ir su parašų bei pa skaito „Barricada", o vakare
kad 1986 m. per atlaidus Žemai
„Barricada" Contras partizanus Nikaragva kenkia Amerikos tik žestas, nes afganai komunis pasakojo Vakarų diplomatams,
reiškimų valstybinėmis įstai „La Prensą" laikraščius. Jau
čių Kalvarijoje
k u n . J.
šeši mėnesiai, kai buvo leista vadina „kraujo ištroškusiais tautiniam saugumui ir pratęsė tai turėjo daug nuostolių ir jų kad tokių vilkstinių dabar jie
goms
vajumi,
mat
tai
erzina
Kauneckas, kun. J. Pakalniškis
opozicijos laikraščiui „La Pren Reagano žvėrimis" ir melagiais. embargo dar vieneriem metams ginklai pateko į partizanų matys daug. Pastebėta, kad
tarybinę
valdžią,
o
pareigūnai
ir kun. A. Pakamanis savo pa
Jie sako, kad .La Prensa" yra prieš Sandinistų vyriausybę. rankas. Daug Sovietų artilerijos sovietai išveža artileriją ir
yra žmonės, kurie nori ramaus są" veikti, nors kai kada jam leidžiama Amerikos CIA Ekonominiai varžtai turėtų ir puolamųjų lėktuvų nušovė aviacijos dalis.
moksluose kalbėjo apie bedie
sandinistai „pritrūksta" popie
ir normalaus gyvenimo.
partizanai. Afganų kariuomenė
vybės demoralizuojančią įtaką
lėšomis. Tokia padėtį rado at padėti Nikaragvos opozicijai.
riaus spausdinimui.
(Bus daugiau)
— W a t e r b u r i o veteranų buvo priversta pasitraukti ir už
Masaya mieste, pasakoja vykusi Contras delegacija pa
Pristatė daug alyvos
sitarimams
į
Managvą.
organizacijos pareiškė protestą leisti pozicijas partizanams,
amerikiečiai, matė įvykius, jog
kurie
uždarė
kelius,
puolė
mies
prieš artistę Jane Fondą, reika
maždaug tūkstantis demon
Sovietų pėstininkų daliniai
laudami, kad jai nebūtų leista tus ir kariuomenės bazes. Pra savo pareigas pradėjo perleisti
strantų mėtė akmenis į vietinę
Ortega vėl kaltina
atvykti į šį miestą filmuoti kai nešimai iš Rytų Europos šalti
policijos stotį ir sudegino dvi
H a v a n a . — Kuba ir Amerika
Prez. Daniel Ortega apkaltino kurių scenų naujam filmui. Ve nių sako, kad Vakarų ambasa afganų komunistų kariams,
atnaujimo pasitarimus migraci Reagano administracijoje Bal mašinas ^ protestuodami prieš Amerika, jog ji slapta siunčia teranai pasisakė prieš ją todėl, dos turi aiškias žinias apie praneša vakariečiai diplomatai.
Sovietai pasitraukė ir iš Logar
jos sutarties reikalu. Praėjusį tųjų rūmų ideologai Tautinėje sandinistų ėmimą jaunų vyrų į ginklus Contras partizanams po kad ji Vietnamo karo metu buvo laisvės kovotojų laimėjimus.
Saugumo
taryboje
turi
žymiai
kariuomenę.
Po
to
šeši
to
miesto
provincijos. Sovietai iki kitų
rugsėjį amerikiečių aukšto ran-.
„ h u m a n i t a r i n ė s pagalbos" nuvykusi į Siaurės Vietnamą ir
mažesnį
balsą
Amerikos
opozicijos
vadai
buvo
suareš
metų vasario 15 d. turėtų jau
go pareigūnas buvo Havanoje
skraiste. Jis kreipėsi į Hondūro padėjo komunistų kariams. Ją
užsienio politikoje, praneša kiti tuoti ir išvežti. „Barricada",
būti
išvykę iš Afganistano te
ir dalyvavo kartu viešame
prezidentą, kad jis uždraustų tame reikale išėjo ginti buvusio
SOVIET U N I O N
Vakarų diplomatai.
oficialus sandinistų komunisti
ritorijos. Amerikiečių diplo
pasirodyme su komunistų
Contras buvimą ir įsakytų jiems prez. Carterio žmona Rosalynn.
nis laikraštis / apie tai rašė pir
matas pranešė, kad į Kabulo
prezidentu Fidel Castro. Kuba
grįžti į Nikaragvą. Amerikos
— Sirijon atvyko PLO vadas
mame puslapyje, jog 400 chuli
aerodromą
dabar rusai atvežė
nori stabilizuoti ryšius su
ambasada Hondūre paneigė Arafatas ir čia turėjo pusę
ganų
kuriems
vadovavo
CIA
ir
daug medžiagos. Vieną dieną jis
Liudininkų sąrašas
Amerika, sako vienas Vakarų
tuos Ortegos kaltinimus, kaip dienos pasitarimus su prezi
gal būt dešinieji disidentai,
užregistravo 13 didžiųjų
diplomatas, neleidęs rašyti jo
„absoliučiai klaidingus". Jie dentu Assadu. Arafatas iš
3AUIAK-L
VVashingtonas. — Specialus
demonstravo prie milicijos
transporto lėktuvų atskrai
p a v a r d ė s . L a u k i a m a , kad
pasakė, kad buvo atvežta tik aerodromo
vyriausybės
prokuroras Irano — Contras
būstinės. Kitoje vietoje tas pats
dinant krovinius, o kitą dieną
ekonominiai varžtai bus atleisti,
maisto siuntiniai.
limuzinu buvo atvežtas į
byloje paskelbė būsimųjų liūdi-. laikraštis rašė, jog jaunimas
12 tokių pat skridimų su komu
nes dar nuo 1961 metų kai kurie
Šį ketvirtadienį prasidėjo nau pasitarimus. Diplomatai sako,
ninku sąrašą, įskaitant Sau
džiaugsmingai savanoriškai re
Jtini
nistams siunčiama medžiaga.
suvaržymai tebegalioja.
gumo tarybos narius, bet išski
gistravosi į sandinistų kariuo jas derybų ratas. Prieš tai kad tai yra pradžia sudaryti
Labai
daug sovietai atvežė
i\
• .Oaląl
Miami mieste Contras vadai vieną arabų frontą prieš Izraelį.
riant prezidentą ir viceprezi
menę,
alyvos,
kad afganai nebeturi
buvo susitikę su Nikaragvos
'
•
llS*
—
Tripolyje
sunkvežimis,
dentą.
kur sudėti ir slepia žemėje
I š n y k s Kubos kareiviai
•B—•/-V*"
0.3fwa;qai
Užsienio reikalų ministeriu Vic- vežęs daržoves, sprogo miesto
,
(Maryf
Liudyti bus kviečiami šie
iškastose duobėse. Gegužės 15
I š m o k o „skaityti"
P
A
K
I
S
T
A
N
'AHDAHAP
tor Hugo Tinoco privačiai aptar aikštėje, užmušdamas 54 ir
Viena lengvinančių aplin asmenys: Valstybės sekr.
d.
yra oficiali data, kai Sovietai
Tačiau ta pačia proga „La ti paliaubų klausimą, kad jiems sužeisdamas 125 libaniečius.
kybių yra ta, kad Kuba sutinka George Shultzas, Generalinis
pradeda pasitraukimą.
išvežti savo k a r e i v i u s iš prokuroras Edwin Meese, buvęs Prensa" parašė, jog demons atvykus į Managvą jie galėtų Patikrinus, sužinota, kad tas
Angolos, kurių ten esama apie Saugumo tarybos viršininkas travo keli tūkstančiai piliečių ir greičiau aptarti ir paliaubų sunkvežimis vežė ne daržoves, Afganistano laisvės kovotojų val
domos vietovės pabrauktos tamsia
40,500. Prieš tai Castro sakė, Robert McFarlane, buvęs policija suėmė šešis disidentus, detales. Valstybės departa bet bombas.
Afganai prisirišę prie
linija
mento
sekretoriaus
asistentas
kad jis ten savo dalinius laikys Baltųjų rūmų štabo viršininkas pažymėdama brutalų policinin
savo žemės
— Maskvoje „Pravda" rašo,
tol, kol Pietų Afrika panaikins Donald Regan ir Nikaragvos kų elgesį. Šitokie skirtingi Elliott Abrams buvo nuskridęs jog Černobylio jėgainės neturi
Šią savaitę Maskvoje Sovietų
aparteidą. Iki šiol Kubos kariai laisvės kovotojų vienas vadų — aprašymai Nikaragvos spaudo į Miami, kad padėtų Contras tinkamo personalo, kuris būtų
Komunistai pralaimi
spauda
atspausdino su Afganis
Afrikoje ir Kubos ryšiai su Adolfo Calero. Iš viso bus je vyksta kasdien. Žmonės vadams susitarti.
pakankamai
išsilavinęs
Didžiausias
Afganistano
vy
tano Demokratų Jaunimo par
Sovietų Sąjunga buvo ta didžioji kviečiami 87 l i u d i n i n k a i . pradeda išmokti „skaityti",
vadovauti šiai branduolinei riausybės pralaimėjimas buvo, tijos (komunistui sekretoriumi
kliūtis ryšių atnaujinimui su Aštuonių asmenų pavardės sako tas pats gydytojas. Ir jis
jėgainei.
kai Barikot bazė buvo prarasta Farid Mazdak pasikalbėjimą,
Pasaulinis Teismas
A m e r i k a . Bet šių dienų nepranešamos, kadangi t a i pats turėjęs „išmokti" suprasti
— Washingtone, daugelio nu partizanams, netoli Pakistano, kuriame jis pasakė, jog „Mes ne
Amerikos ir Sovietų santykiai liečia Amerikos tautinį sau šių laikų spaudą. „La Prensa"
pasmerkė Ameriką
stebimui. Gynybos sekretorius kuri kontroliuoja medžiagų pri galėjome suvienyti žmonių po
uždaryta išbuvo 451 dieną.
verčia ir Kubą keisti savo po gumą.
Frank Carlucci pasisakė už
Cenzūra grasinama kas trečią
Haga. — Tarptautinis Teis Strateginio apsigynimo prog statymą. 800 afganų karių ir revoliucijos vėliava, bet mes tu
litiką Amerikos atžvilgiu, sako
sovietų patarėjų turėjo pasi rėtume sujungti žmones po
Visa medžiaga įteikta fede dieną, bet Violetta Chamorro, mas Hagoj* nusprendė, jog
Vakarų diplomatas. Tačiau iki
ralinio distrikto teisėjui Ger- sandinistų nužudytojo Nika A m e r i k a privalo paklusti rama, kurią esą galima traukti iš apsupimo. Tik malūn taikos vėliava". Jis pripažino,
pilnų diplomatinių ryšių esą dar
hard Gesell, kuris nuspręs, ragvos tautinio veikėjo žmona, trečiųjų teismui, kad galėtų įgyvendinti. Jis paneigė VVa- sparniai suspėjo juos išgelbėti. kad atėmimas žemės iš afganų
toli, tačiau bendradarbiauti jau
kokia eile tie liudininkai kuri dabar tą laikraštį leidžia, uždaryti Palestiniečių Išlais shington Post pranešimą, jog ta Kai partizanai užėmė bazę, tai ūkininkų šimtaprocentiniai nu
galima.
pasirodys ir ar bus galimos sandinistams griežtai pasakė, vinimo organizacijos misiją prie sistema nėra pakankamai stipri sovietai ir afganai bandė bom teikė afganus prieš komunistus.
atlaikyti Sovietų puolimui, jei barduoti ir sunaikinti tą bazę.
viešos
teismo
sesijos, arba ji leis laikraštį be cenzūros, Jungtinių Tautų New Yorke.
Gerėja ryšiai
toks
būtų.
Kai ši bazė buvo paimta, tai
įdomiausia, kad teisėjas Gesell kas yra numatyta ir taikos
Amerika
pasisakė,
kad
ji
turi
Lapkričio mėnesį
buvo pareikalavo, jog ir specialusis
— Prez. Reaganas įspėjo dabar partizanai gali pasiekti
žemesnio rango amerikiečių ir prokuroras Lavvrence Walsh ir p a k t e , kurį pasirašė prez. teisę uždaryti tokią įstaigą, Iraną neprovokuoti neutralių beveik visą Kunar provincija.
KALENDORIUS
kubiečių pasikalbėjimai. Jie devyni jo štabo nariai liudytų Ortega, arba ji visai sustabdys kadangi iš tos Įstaigos orgaizuo- kraštų laivų, kurie yra Persų Tada ir susisiekimas su
laikraštį, bet neleis jo cen jami teroristiniai veiksmai.
Balandžio 29 d.: Paulinas,
buvo tęsiami sausio ir vasario šiame teisme.
įlankoje. Jei ir jie bus užpulti. Pakistanu pasidarė laisvas.
zūruoti.
Prezidentas
irruodžio
mėnesį
Kotryna.
Indrė. Vaitenis. Algir
mėnesiais ir to paties diploma
Amerika padės jiems atsiginti.
Svarbiausi trys kaltinamieji
pasirašė
įstatymą,
kuris
PLO
das.
to žiniomis abi pusės tais yra: laivyno pulkininkas Oliver
Sovietai rezignuoja
klasifikuoja teroristine orga
Balandžio 30 d.: Pijus V, Ma
Nauji kaliniai
pokalbiais yra patenkintos. North, buvęs ir Saugumo tary
nizacija.
PLO
įstaiga
New
ir
Amerika
pati.
Reagano
admi
rijonas.
Raminta. Venta, VirbuTaip pat praėjusią savaitę
Tokių ryšių prieš metus visai bos nariu, admirolas John
Nikaragvos situaciją paryš Yorke veikė 14 metų. Washing- nistracija nesutiko su arbitražu.
tis.
partizanai paėmė Marufo
nebuvo. Tai p r i s k i r i a m a Poindexter, buvęs Tautinės kina sunkūs faktai. Opozicija
tone
šios
įstaigos
skyrius
buvo
Tada
Jungtinių
Tautų
Generali
miestą. Prieš tai į jų rankas
Valstybės sekretoriaus Shultzo saugumo tarybos viršininku, ir sandinistų vyriausybę palygina
nis sekretorius kreipėsi į pateko Ghorband sritis ir atkir
ORAS
laimėjimui, kai jis pasidarė Albert Hakim, Irane gimęs pre Hitlerio laikų vyriausybei. uždarytas anksčiau.
Pasaulio
Tarptautini
Teismą
Ameriką
pasmerkė
visos
to susisiekimą su Bamian ir
vienintelis užsienio politikos kybininkas, aktyviai dalyvavęs Paskutiniu metu „La Prensa"
Saulė teka 5:52. leidžiasi 7:45.
Jungtinių Tautų valstybės. Už Hagoje, kurio sprendimas nepa Parwan provincijomis. Kovo
vadovas. P a s k u t i n i u metu ginklų pardavime Iranui.
Temperatūra dieną 57 1., nak
rašo, kad 120 naujų kalinių
rezoliuciją nebalsavo tik Izraelis lankus Amerikai.
mėnesį partizanai paėmė Pan- tį 33 L

VI

Ortega vėl kaltina Ameriką

TRUMPAI
IŠ VISUR

Amerikos pasitarimai su Kuba

y
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METINĖS SPORTO
ŽAIDYNĖS
38-tos ŠALFAS s-gos m e t i n ė s vaišai, vėliau Karpuškai, pasi
žaidynės
v y k s C h i c a g o j e t r a u k u s Fabijonui, Chicaga
gegužės 14-15 d. Programoje, neteko pagrindinių organiza
kaip dar niekada Chicagoje torių ir entuziastų. Padėtis dar
nėra buvę. dalyvaus net 6 spor pablogėjo, kai nebegalėjo nau
to šakos: krepšinis, t i n k l i n i s , dotis J a u n i m o centro patal
šachmatai, ledo ritulys, kėglia- pomis ir turėjo prisiglausti
vimas ir raketbolas. Trys pasku ..Lith's" klube, k u r patalpos
tines dar g a n a naujos mūsų nevisada buvo laisvos, arba
sporto sąjungoje ir Chicagoje Marquette P a r k e , kur žaidimui
nematytos. Vien iš smalsumo, laikas yra per trumpas, kad
ypač ledo ritulio v a r ž y b o s , būtų galima ką nors rimtesnio
kurios vyks visą šeštadienį organizuoti.
Tačiau į žaidynių šachmatų
South west Ice Arenoje (prie
varžybas
P. Š a l k a u s k a s žiūri
127-tos g-vės, truputi i v a k a r u s
optimistiškai.
J i s išsiuntinėjo
nuo Cicero A ve.}, jos t u r ė t ų pri
asmeniškus kvietimus visiems,
t r a u k t i gerą būrį žiūrovų.
Visų tų sporto šakų vadovai ir ką tik žinojo, ir tikisi, kad
visas org. komitetas intensyviai dalyvių skaičius gali siekti net
dirba; pasiruošimai j a u eina 30. Varžybos prasidės šeštadie
prie galo. Viena šaka, k u r i ne nį, gegužės 14 d., 10 vai. ryto.
kartą ir ne vienam kėlė abejo Registruotis dar bus galima nuo
nių, kaip ji iš viso laikoma spor 9 vai. ryto. Laimėtojas gaus
pereinamąją dr. A. Nasvyčio
t u ir k a i p laikosi m ū s ų
atsiminimui taurę,
trims
žaidynėse tai
pirmosioms vietoms ŠALFAS sŠACHMATAI
gos plaketės su medalijonais.
Piniginės premijos taip pat
Į šį klausimą ir bendrai apie numatytos.
Chicagos šachmatininkų veiklą
Šachmatų varžybos vyks ne
trumpai papasakojo iš žuvavimo
J a u n i m o c e n t r e , kaip buvo
grįžęs šachmatų vadovas Pra
numatyta, bet Balzeko Lietuvių
nas Šalkauskas. Jo nuomone,
Kultūros muziejuje '6500 So.
šachmatai reikalauja ne tik ašt
PulaskU 216 k m b .
r a u s ir g r e i t o galvojimo,
koncentracijos, bet ir geros fizi
Primename
nės kondicijos: jie mūsų sąjun
Primenam, kad krepšinio ir
gos programoje jau „nuo amžių"
tinklinio
baigminės rungtynės
buvo ir bus, nes ..prisiekusių"
e n t u z i a s t ų niekad n e t r u k s . vyks sekmadienį, gegužės 15 d.,
mokykloje,
79-ta,
Gaila tik. kad Chicagoje skai B o g a n
prie
Pulaski
gatvės.
O
vakare
č i u s ž y m i a i sumažėjęs i r
Jaunimo centre jaunimo susi
veikimas vos bekvėpuoja. O juk
dar taip neseniai čia būdavo pažinimo v a k a r a s ir šokiai, o
ruošiami turnyrai, turėta stipri apatinėje salėje I-sios Tautinės
komanda, kuri dalyvavo lygos O l i m p i a d o s d a l y v i ų pager
varžybose ir visada kovojo dėl bimas.
V . G.
pirmųjų vietų. Mirus Taut-

DRAUGO p r e n u m e r a t a m o k a m a iš anksto
U.S.A
Kanadoje (L'.S.A.) dol.
Užsienyje
Savaitinis (Šešt. pried.) .

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais
nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

Po krepšinio rungtynių Kaune ..Žalgirio" komandos centro puolėjo A. Sabonio gydymo reikalais
tariasi: Arvydas Sabonis, treneris Vladas Garastas ir Valdas Adamkus.

GOLFININKAMS
ŽINOTINA
Pirmojo t u r n y r o laimėtojai
P i r m a m e šio sezono turnyre
trylika ketveriukių kovėsi su
šaltu oru ir Silver Lake šiau
riniu kursu. Atrodo, kad jau
nesnės jėgos lengviau susidorojo
s u e l e m e n t a i s ir laimėjo
turnyrą. Taip p a t reikia paste
bėti, kad kiekviena iš laiminčių
komandų turėjo po valdybos
narį...
I vieta — J. Astrauskas. R.
Kleiza, J. Ringus, A. Rukšėnas,
59 smūgiai.
II vieta — J. Baris, R. Izokai
tis, M. Karalius. V. Meilė. 62
smūgiai.
III vieta — J. Baranauskas, L.
Kalvaitis, S. Plėnys, A. Smolinskas. 64 smūgiai.
Laikas registruotis
„Pavasario", turnyrui
„Pavasario" t u r n y r a s įvyks
gegužės 15 d. Deer Creek aikš
tyne. Pradžia 10 vai. ryto.
Neatidėliodami registruokitės
pas valdybos narius: Petras
S t r i u p a i t i s . tel. 767-1090:
Medardas
Karalius,
tel.
655-1625; Aldona Urbienė, tel.
778-4986, Raimundas Korzonas.
tel. 436-8535: Jonas Astrauskas,
tel. 239-8370: Saulius Plėnys,
tel. 349-8264.
T u r n y r a s bus pravestas kla
s ė m i s , pagal i n d i v i d u a l i u s
rezultatus. Klasių ribos bus
nustatytos, atsižvelgiant į daly
vių skaičių.
Šiame turnyre bus premi
juojamos pirmos t r y s vietos
visose klasėse. Taip pat bus
premijos už artimiausią smūgį
prie vėliavėlės a n t vienos par 3
ir vienos par 4 (iš dviejų).

A. SABONIS AMERIKOJE IR
ŽVILGNIS l JO ATEITĮ
Pernai, gruodžio 8 d., Vilniaus
„Sporto" laikraštyje buvo at
spausdintas ilgas straipsnis:
„Kaip gydomas A. Sabonis?"
J a m e Sabonio gydytojas dr. K.
Vitkus aiškino, kad Arvydo
gydymo problemų ar komplika
cijų nėra, jo Achillo sausgyslės
gyja gerai, gipsas nuimtas, ko
ja įstatyta į specialų įtvarą,
gautą iš suomių, traumatologo
J. Vitasario. Dar pridūrė, kad
Achillo sausgyslės funkcijų
a t s t a t y m a s yra ilgas ir sudė
tingas procesas ir turi būti gerai
a p g a l v o t a s , s i e k i a n t gerų
rezultatų. O tuo reikalu pasita
rimas a r pasikeitimas nuomo
nėmis su užsienio specialistais
būtų labai naudingas... Pabai
goje to straipsnio A. Poviliūnas,
sporto komiteto pirm. pavaduo
tojas, tai patvi r ino pranešda
mas, kad numf omas respubli
kos medikų ir porto specialis
tų konsiliumai, kuriame daly
vaus specialistai iš Maskvos ir
sovietų rinktinės treneris A. Gomelskis. Apie tai buvo rašyta ir
„ D r a u g o " sporto skyriuje.
Nežinia, ar toks konsiliumas
įvyko ir a r buvo n u m a t y t a Sa
bonio gydymo procesas bei kur
tikslinga ir efektyviausia būtų
tą gydymą tęsti. Žinia t i k , kad
sausio m ė n . pabaigoje, Valdui
Adamkui lankantis Kaune, į jį

gegužės 15 — sekančio turnyro.
Turnyrą praveda dr. J. Ringus,
praėjusių metų nugalėtojas.
Nario mokestis

Nesusimokejusius nario mo
kesčio p r a š o m e šią pareigą
atlikti. Čekius rašyti: „LithuaPievelių t u r n y r a s
nian Golfers' Association" ir
Kviečiame visus narius regis siųsti Aldonai Urbienei. 6456
Lietuviai šachmatininkai Chicagoje. Prie pirmos lentos P. Šalkauskas ir G.
truotis pievelių turnyrui ligi So. Whipple Ave., Chicago. IL
Janula
60629

Futbolas

Chicagoje
„LITUANICA" - „RAMS" 5:3

Sekmadienį,
balandžio
24 d.. F. K. ..Lituanica" vyrų
komanda turėjo žaisti pirmąsias
šių metų pavasario sezono
pirmenybių rungtynes prieš
vokiečių „Fichte-Rams". Teisėju
kolegijos paskirtam teisėjui
neatvykus, komandos sužaidė
draugiškas,su teisėjais iš savo
tarpo. Rungtynes laimėjo ,,Lituanicos" komanda rezultatu 5:3.
Kad ponas teisėjas būtų pasi
rodęs, du taškai jau būtų „ L "
sąskaitoje, o dabar dėl j ų vėl
reikės prakaituoti birželio pa
baigoje. Tokie teisėjai — t i k r a s
, , c a n c e r " ir t a i p s i l p n a m
futbolui...
Laimėtojų naudai įvarčius
įkirto: St. Jenigas, V. Martinkus, Olafas ir E. Jenigas 2. Nors
oras rungtynėms pasitaikė be
veik idealus, geri kailiniai žiū•ovams tribūnoje buvo visai
>ravartūs.

Po laimėjimo
komandoje
jaučiama entuziazmo kibirkš
tėlė. Phil Abidas j a u dabar tvir
tina, kad pirmenybėms pasibai
gus „Liths" vėl grįš į major
diviziją. Kodėl ne? Nėra įsta
tymo, kuris d r a u s t ų grįžti į ma
jor, bet prieš tai reikia laimėti
prieš kitas k o m a n d a s , kurių
tikslas taip pat major divizija.
Tokių komandų šiais metais yra
dvylika, suskirstytų į dvi sekci
j a s — raudonąją ir mėlynąją.
Raudonoje — ukrainiečių
„Lions", vokiečių „Fortūna",
Aurora, austrų „Real F.C.",
italų „ M a r o o n s " ir graikų
„Falcons".
Mėlynojoje sekcijoje — „Slovaks", turkų „Bullets", ukrai
niečių „ W i n g s " , \Vauconda.
vokiečių „ R a m s " ir „Liths".
Iš jų dvi komandos, pirme
nybėse surinkusios daugiausiai
taškų, galės p a k i l t i į major

kreipėsi „ Ž a l g i r i o " t r e n e r i s VI.
Garastas, kiti pareigūnai ir pats
Sabonis, p r a š y d a m i , k a d jis
gelbėtų b e v i l t i š k a i atrodančią
situaciją, rastų specialistų ir
medicinos centrą Amerikoje bei
sudarytų sąlygas k u o greičiau
j a m čia atvykti ir t ę s t i gydymą.
Grįžęs A d a m k u s su d r a u g ų
pagalba tuoj tokią ligoninę rado,
t a i p pat p a s i r ū p i n o S a b o n i u i ir
dr. K. Vitkui apsistojimo ir
globos g a l i m y b ė m i s . Tuoj buvo
jiems abiem p a s i ų s t i iškvie
timai, b e l a u k i a m a s tik telefono
pranešimas, k a d a Sabonis
atvyksta.
Tiek iš vienos p u s ė s . Pasirodo,
kad kita pusė taip p a t nesnaudė
ir buvo g r e i t e s n ė ir efektin
gesnė. O tai . P o r t l a n d o ,,Blazers" prof. k r e p š i n i o k l u b a s ,
kuris Sabonį oficialiai j a u y r a
pakvietęs prieš porą m e t ų . Ir
štai Sabonis ir dr. K . V i t k u s j a u
Amerikoje, j a u spėjo t u r ė t i
pasikalbėjimą televizijoje; vėl
komentatorių b u v o p a k a r t o t a
nuomonė, kad t a i šiuo m e t u
geriausias centras mėgėjų t a r p e
pasaulyje. V a k a r ir u ž v a k a r
Portiando klubo gydytojai ir
Columbus, Georgia, medicinos
centro specialistai j a u y r a pa
darę sprendimąar Sabonį reikės
iš naujo operuoti, ar u ž t e k s
terapinio gydymo proceso.
Šiandien jis t i k r i a u s i a i r a n d a s i
Portlande ir turi p o k a l b i u s su
Portiando „ B l a z e r s " atstovais,
jei dar neguli a n t operacinio
stalo.
Tokie faktai. Gi logiškas gal
vojimas dėsto, k a d P o r t l a n d a s jį
atsigabeno ir bando pagydyti su
t i k s i u , k a d j i s po v a s a r o s
olimpiados žais už „ B l a z e r s " . O
olimpiada j u k s v a r b i ir sovie
t a m s , k a s , žinoma, žymiai pa
greitino ir jo išleidimą a t v y k t i
į JAV. P a g a l i a u j a u spaudoje

diviziją. J a u d a b a r galima
drąsiai pranašauti, kad viena iš
j ų bus italų „Maroons", kuri
turi tradicijas, respektą, jėgų ir
kitų geram futbolo vienetui
r e i k a l i n g ų resursų. Kitoms
komandoms. įskaitant ir mūsiš
kiu, reikės labai ir labai pasi
stengti. Vien žodžiu neužteks.
P a g a l i a u , k a s toje major
divizijoje ypatinga?
j. j .
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DR. K E N N E T H J . Y E R K E S
DR. M A G D A L E N B E U C K A S
DANTŲ GYDYTOJA!
Pensininkams nuolaida
2436 W. Lithuanian Plaza Court
Tel. 925-8288

Kab. t e l . 471-3300; rez. 442-8297

VIDAS J . NEMICKAS, M.D.

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKHJ LIGOS
2655 W 69 St
Tel. 776-9691
pirm 12-2 v. p p treč 12-2 v D p
penkt.: 1-3 v. p.p.
3 9 0 0 W. 9 5 St.
T e l . 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Kabineto tel. — 582-0221

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ;r kraujo ligos
Nechirurgints išsiplėtusių venų
•r hemoroidų gydymas
5 5 4 0 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802
Valandos oagai susitarimą
Penkt . antr ketv ir penkt
Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7 7 2 2 S. Kedzie Ave.,
Chicago. III. 60652
Pirm.. antr ketv ir penkt
pagai susitarimą

C a r d i a c Diagnosis. Ltd.
M a r q u e t t e Medical Buiiding
6 1 3 2 S Kedzie
C r v c a g o . IL 60629
T e l . 436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D
S. PRASAD TUMMALA. M.D.
SURENDER KUMAR, M . D .
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagai susitarimą
Namų 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie, Chicago, I I I .
Tel. 925-2670
1185 Dundee Ave.. Elgin. III. 6 0 1 2 0

Tel. 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
8 1 0 4 S. Roberts Road
1 mylia Į vaka'us nuo Harlem Ave.
Tel. 563-0700
Valandos pagai susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis Pptaiko akinius ir
..Ccntact lenses"
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč
Dr Tumasonio kabinetą perėmė

DR. JOVITA KERELIS

T. RAMA, M.D.

Dantų Gydytoja
2659 W. 59th St . Chicago. IL
T e l . 476-2112
9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL
Tel. 598-8101
Vai pagal susitarimą

Specialybė — Chirurgija
2 4 5 4 West 71 st Street
Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889
Vai pirm . antr ketv ir penkt
3 iki 7 v v Tik susitarus

DR. VILIJA R. KERELYTE

DR. ANTANAS G. RAZMA
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos
2636 W. 71 st. St., Chicago, III.

Tel.: 436-0100
11800 Southwest Highway
Palos Heights. III. 60463
(312) 361-0220
(312) 361 - 0 2 2 2

Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS

T e l . kabineto ir buto: OLympic 2-4159

INKSTŲ. PŪSLES IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2 6 5 6 W. 63rd Street
Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p.p
Šešt pagal susitarimą
Kabineto t e l . 776-2880. rez. 448-5545

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ave., Cicero
Kasdien 1 iki 8 vai vak
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL 8UILDING
3 2 0 0 W. 81 st Street
Kabineto tel. RE 7-1168;
Rezid. 385-4811
Dr. Tumasonio kabinetą pereme

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
2454 W. 71 st Street
434-2123
Pirm 2-7. Antr ir
ketv 9-12 Penkt 2-7
K a b . t e l . LU 5-0348; Rez. PR 9-5533

DR. FRANCIS M A Ž E I K A

v -

• Redakcija straipsnius taisc savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsmų nesaugo. Juos grąžina tik iš
anksto susitarus. Redakcija už
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA
(Augliai nu'mami ka&mete)
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
2 4 3 4 W. 71 Street, Chicago
T e l . 434-5849 (veikia 24 v a i ;
Pirm., antr , ketv.. penkt. nuo 12 iki 6 v.v.

246-4000

mmmm

3 men.
$20.00
$20.00
$20.00

DR. V I J A Y B A J A I . M.D., S.C.

CHIROPRAKTIKA
— Amber Chiropractlc —
5 5 2 2 S. Wo1f Rd.
Western Springs. IL

SEKMADIENĮ P R I E Š
„SLOVAKS"
Šį sekmadienį, gegužės 1 d.,
„Lituanicos" vyrų komanda
žais pirmenybių rungtynes prieš
„Slovaks". Rungtynės bus Berwyn. Illinois, Morton West High
school aikštėje, 2400 S. Harlem.
r u n g t y n i ų pradžia 10 vai. ryto.
Ir sugalvok tu man? - 10
valandą ryto!
Veteranų komanda žais tre
čiąsias pirmenybių rungtynes šį
šeštadienį, balandžio 30 d., prieš
u k r a i n i e č i ų „ L i o n s " Avoca
Highschool aikštėje, VVillmette.
IL.

b u v o žinios, kad po olimpiados
k a i k u r i e m s Sovietų sporti
n i n k a m s bus leidžiama vykti į
v a k a r ų pasaulį. To j u k turbūt
tikisi ir Š. Marčiulionis.
Tuo būdu, netolima ateitis
gali prašvisti su labai įdomiomis
naujienomis.
y # Q^

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W 63rd St.
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv i2-*t
6-9. antr 12-6; penkt 10-12. 1-6

Kauno ..Granito" žaidėjas J. Kaučikas puola Madrido ..Atletiko" v a r t u s

•

t

metams '-2 metų
$60.00 $35.00
$60.00 $35.00
$60.00 $35.00
$35.00
$20.00

NANCY STREITMATTER, M.D.
KARDIOLOGE
2454 W. 71 Street
Tel. 4 3 4 6 7 7 7
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDS VIZINAS, M.D., S.C.
Specialybe — Vidaus Mgu gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ave. (prie Austm)
Valandos paga: susitarimą

Tel. 585-7755

JOHN P. VVAITKUS, M.D., FACS
SPECIALISTAS CHIRURGAS
Priklauso Holy Cross iigonmei
2700 W . 43 St.. Tel. 927-3231
Kalbame lietuviškai
Vai pagal susitarimą pirm . antr.
Ketv ir penkt nuo 3-7 v v.

LENKIJOS LIETUVIŲ „AUŠRA"

Evangeliškos bažnyčios

BRAZILIJOJ

Tik vasario mėn. pasiekė
mane paskutinis 1987 Lenkijos
Lietuvių Visuomeninės Kultū
ros Draugijos
kultūrinis
leidinys „Aušra". Laukiamąjį,
kadangi randu joje daug
pažįstamų pavardžių dar iš
Vilniaus Vytauto Didžiojo gim
nazijos laikų, užtikdamas jas ne
tik Suvalkų trikampyje, bet ir
šiandieninės vakarų Lenkijos
žemėse, matant juos valdybų
eilėse, kultūriniame Lenkijos
lietuvių bare.
Kadangi leidinys pasirodo
keturis kartus metuose, nėra ko
stebėtis, kad kalėdiniame nr.
(yra ir sveikinimas „Su šventėm,
brangūs skaitytojai) randame
pranešimą apie įvykusį 1987 m.
birželio mėn. 28 d. Punske
LVKD iškilmingą posėdį, skirtą
d-jos 30-čiui atžymėti. Be
lietuvių, posėdyje dalyvavo
lenkų ir gudų atstovai bei
ilgamečiai Lietuvių Visuome
ninės Kultūros Draugijos (toliau
rašysiu sutrumpintai LVKD)
pasižymėję darbuotojai. Posėdį
atidarė ir jam vadovavo pirm.
Juozas Bliūdžius. Aptarti
organizaciniai reikalai, atkrei
piant dėmesį centro valdybai;
LVKD skyrių veiklą bei
Lietuvių Kultūros namų
statymo projektą. Namai
numatomi statyti prie senojo
Punsko kapinyno. Dėl lėšų
stokos atsisakyta nuo pirminio
projekto, greičiausiai pereinant
prie mažesnio pastato, o patį
darbą vykdant etapais.

Su 143 milijonais gyventojų, 1986 m. rinkimuose jos sugebėjo
kurių 90% yra katalikai, Brazi įtaigoti ir pravesti išrinkimą
lija turi didžiausią katalikų 34-ių atstovų (18 jų pentekostaskaičių pasaulyje. Tačiau per lai) į Brazilijos 559-narių
paskutiniuosius 30 metų ten kongresą. Jų įtakos dėka nau
smarkiai pašoko naujų evange- joje Brazilijos konstitucijoje bus
liškų protestantiškų bažnyčių pažymėta, kad Brazilija yra „po
skaičius, ypač pentekostalų Dievo apsauga", bet nepripažins
„Assemblies of God". JAV katalikybės oficialia krašto
Evangeliškų protestantų užjū religija. Nors šie 34 kongreso
rio šalpos įstaiga ,,World Vi nariai nugalėjo konstitucinį
sion" teigia, jog tarp 1960 ir amendmentą, kuriuo būtų
1970 m. evangeliškų bažnyčių leidžiami abortai, jiems nepasi
skaičius Brazilijoje padaugėjo sekė pravesti amendmento,
77-iais procentais, o tarp 1970 ir kuriuo būtų draudžiamas divor1980 metų — 155-iais procen sas. Jų kongresmanas Jose Fertais. Dabar jau 159c visų Brazi nandes, kuris taipogi yra ir vie
lijos gyventojų priklauso šioms nos šių bažnyčių sektų iždi
bažnyčioms. Tai kelia susirūpi ninkas, pareiškė: „Mes dabar
nimą Brazilijos katalikų vys jau turime galios pagrindą (sos
tinėje) Brasilijoje, kuris liečia
kupams.
Kodėl šios sektos brazilams sprendimų darymą, ko Romos
tokios patrauklios? Bent dalis katalikų hierarchija neturi".
priežasties yra nustojimas
Kun. Arnaldo Beltrami, Bra
vilties katalikų Bažnyčios links zilijos vyskupų konferencijos
niuojama socialine reforma, kai šnekovas, sako: „Daugumas ka
Brazilijoje 25% gyventojų yra talikų mūsų krašte mato, kad
arba bedarbia^arba neuždirba evangeliškos bažnyčios skelbia
pakankamai šeimos išlaikymui, labai individualistišką tikėjimą,
kai algos vidurkis yra 150 dol. visai neangažuotą pakeisti
per mėnesį, o infliacija nepaža visuomenę bendram labui. Sis
bota kyla 400% per metus. Tai sąjūdis nerodo žmonėms sociali
gi nežiūrint vyskupų raginimo nės realybės; vieton to jis pakei
vykdyti socialinę reformą per čia jų galvosenas taip, kad jie
paskutiniuosius 20 metų, ne tik mato tik savo atskiras realybes,
jokių prošvaisčių nematyti, bet neturinčias ryšio su jų bend
visi net ir esami socialiniai pa rais". „Ironiška, kad nežiūrint
tarnavimai, ypač sveikatos didelio skaičiaus joms priklau
priežiūra, nyksta, menkėja, sančių neturtingųjų, jos nesikaip ir algos.
angažuoja solidarumui su
Sao Paulyje veikiančios krikš vargšais (,preferential option
čioniškos tarpbažnytinės tyri for the poor*)", sako politinių
nėjimo agentūros vedėjas Paul mokslų profesorius David FleisCarden aiškina, jog evangeliš cher, dėstąs Brasilijos miesto
kos sektos yra patrauklios dar universitete. „Gal jos nori, kad
bininkų klasės žmonėms, kurie jie liktų nuo jų priklausomi ir
ieško greito atoliepio į jų despe todėl nelinksta į socialinį
ratiškas gyvenimo aplinkybes. aktyvizmą, kaip katalikai".
„Religiniai sambūriai, kuriuose
Daugiausia pasekėjų apie (8
vyksta stebuklingi išgydymai, milijonus) turi „Assemblies of
piktų dvasių išvarinėjimai, God" sekta. Po jų didžiausia yra
optimistiškos p r a n a š y s t ė s , Brazilijos Krikščionių Kongre
duoda šioms beviltiškoms mi gacija. Ši 1.5 milijonų sekta yra
nioms vilties, nes jie jau pra nuo pastarosios atskilusi, o ją
deda tikėti, kad jų problemų sudaro daugiausia Sao Paulo
šaknys yra dvasinės, ne sociali valstijoje gyvenantieji italai
nės", sako Carden, „ir tad jų imigrantai. J i
pasižymi
sprendimai irgi esą dvasiniai". doktrina, kad ji yra vienintelė
Šiose evangeliškose bažnyčio tikroji bažnyčia. Dvi kitos
se išlaikoma griežta dorovė: pentekostalų bendruomenės —
draudžiama rūkyti, gerti svai „Dievas yra Meilė" ir „Brazili
galus, lošti azartu; net ir ja Kristui" turi po 600,000
populiarūs šokiai bei lanky narių. Tačiau greičiausiai au
masis pliažuose laikomi nuodė ganti sekta yra „Visuotinė
mėmis. Narius, kurie nusideda Dievo karalystės Bažnyčia",
ir nebegrįžta į bažnyčią, suieš- kurios specialybė yra ste
ko kiti tikintieji ir prikalba juos buklingi gydymai ir piktų dva
atgailoti ir sugrįžti. Tad nežiū sių išvarinėjimai. Penkias die
rint jų griežtos dorovės, šių nas savaitėje jie taip pat turi
bažnyčių šeimyniška atmosfera valandos ilgio programą tele
parodo joms priklausantiems, vizijoj, o, be to, ir radijo pro
kad jie yra norimi. O viešas savo gramas.
religinių pergyvenimų, k.t. Šv.
P. Carden pasakė, kad prie
Dvasios krikšto, pasakojimas šingai Romos katalikų bažny
prieš visą bažnyčią sudaro sąly čiai, visos šios evangelinės baž
gas narių aktyviam pasireiš nyčios daug pastangų skiria
kimui, viešai savo tikėjimą atvertimams, ir jos auga dėl to,
paliudyti, išpažinti.
kad auga nepatenkintų Romos
Anglikonų klebonas pasakoja, katalikų skaičius. Bažnyčios
kad evangeliškose bažnyčiose hierarchija dedasi nesusirūpi
yra daug didesnė pasireiškimo nusi, bet ji yra, sako Carden.
Visa tai čia rašome ne dėl to,
galimybė, — nėra tos spragos
kad
šių evangeliškų bažnyčių
tarp kunigų ir pasauliečių, kuri
iš Romos katalikų bendruome šnekovai Brazilijoje sako tiesą
nių atėmė visą aktualumą. apie katalikų Bažnyčią, o dėl to,
„Mūsų bažnyčių nauji nariai kad mums yra svarbu girdėti,
jaučiasi radę ne naują bažnyčią, ką jie sako, kaip jie Bažnyčią
o naująją šeimą", sako klebo mato ir kaip mato Bažnyčią į jas
nas. O per paskutiniuosius pen- perėjusieji katalikai. Rašome
keris metus šios bažnyčios pra tai čia ir dėl to, kad šių sektų
dėjo pritraukti net ir labiau populiarumas nėra unikalus tik
pasiturinčius vidurinės klasės Brazilijoje, o reiškiasi ir
narius, kas gerokai papildo lėšų JAV-ėse ir, be abejo, kituose
kraštuose, kaip ir lietuvių tarpe
nepriteklių.
išeivijoje, kad ir nedideliais
Kovo mėnesį Brazilijoje pra
skaičiais. Iš čia paduotų
dėjo veikti pirmoji evangeliška
pasisakymų gal geriausią pri
televizijos stotis, o jos pentaikymą mūsų katalikų Ameri
tekostalai savininkai pažadėjo
koje situacijai turėtų pasi
netransliuoti rūkalų ar svaiga
sakymas. kad ; perėję į šias sek
lų reklamų, ar seksu provokuo
tas, katalikai jaučiasi atradę ne
jančių reklamų. Iki Jimmy
tiek naują bažnyčią ar religiją,
Svvaggarto skandalo jo progra
kiek naują šeimą. Ogi būti šei
mos buvo kas savaitę transliuo
momis vieni kitiems yra ir
jamos portugališkai.
katalikų pašaukimas.
Evangeliškosios grupės jau
a.j.z.
yra įgijusios ir politinės galios.

K. BARONAS

salėje buvo minėjimas, dalyvau
j a n t svečiams iš Slupsko,
Mūsų k o r e s p o n d e n t a s
Poznanės ir Bydgoščės.
Europoje
Birželio 28 d. Burbiškėse, prie
įžvalia satyriko akimi".
Galadusio ežero, įvyko lie
Populiarios,
melodingos tuviškų ansamblių sąskrydis,
lietuvių estradinės dainos, skirtas LVKD-jos 30-čiui. Daly
kurias atliko Onutė Deguty- vavo agitmeninė brigada „Vaiz
tė-Buračiauskienė, Gražina būnų žinios", vadovaujama
Jančiulytė, Vytautas Balkus, Lietuvos kultūros žymūnės
Vytautas Kubilius, neleido Birutės Vanagienės, Lazdijų ra
ramiai išsėdėti salėje. Žiūrovai jono kultūros namų tautinių šo
salėje ilgai plojo — prašė kartoti kių kolektyvas ir LKV an
ne vieną dainą. Taip p a t , samblis „Jotva", „Klumpė",
koncerto programoje pasirodė „ S u d ū v a " ir kt. Lietuvių
dvi jaunuolių šokių grupės, viso Kultūros namų dramos t>ūrelis,
16 asmenų. Koncerto aprašymą vad. Teklės Paransevičienės
v. Malinauskaitė baigia šiais pastatė B. Sruogos „Uošvę".
poeto A. Drilingos sakiniais: Randami trumpi pranešimai iš
„Todėl nusilenk savo žemei, LVKD veiklos Slupske, Gdan
Ščecine,
Vroclave,
savo kraštui, savo Tėvynei, s k e ,
Varšuvoje,
kartu
primenant
(ir
kurią gali palikti paukštis,
tai
labai
trmpai,
su
baime?),
kad
žuvis ar miręs medis. O tu —
negali, nes juk negali būti, kad birželio mėn. 28 d. Romoje įvyko
jai tavęs nereikėtų, ar jos krikščionybės Lietuvoje 600
metų jubiliejinės sukakties
nereikėtų tau'".
Mokytoja Marytė Savickienė minėjimo bažnytinės iškilmės,
rašo apie Valinčių pradžios paskelbiant palaimintuoju
mokyklą kurioje ji išdirbo 17 arkiv. Jurgį Matulaitį. Į šias Rasa Lišauskaitė-Allan-Kazlienė atliks meninę dalį VIII Premijų šventėje
metų. K a z y s Baranauskas, iškilmes buvo nuvykę Punsko Los Angeles, Kalifornijoj. Ji jau nuo 1969 metų vaidina įvairiuose New Yorko
vienas pirmų jos auklėtinių, klebonas prel. Ignas Dzermeika, teatruose, gastroliavusi Europoje, Artimuose Rytuose bei tarptautiniam
persikelia į vaikystės dienas, vikaras Zenonas Parakevičius, festivalyje Islandijoj. Pagrindinį vaidmenį turėjusi net dvejuose filmuose. JAV
prisimindamas pirmą mokslo k u n . Jonas Macekas trys LB Kultūros tarybos VIII Premijų šventėje atliks Maironio ..Čičinską". Šventė
dieną 1947 m. rugsėjo mėn. 1 d. lietuviai klierikai ir lietuvių bus gegužės 15 d.
Pirmoji mokytoja buvo Vanda tikinčiųjų grupė iš Punsko,
Vasilevska. K. Baranauskas ra Seinų ir Smalėnų parapijų. Su
šo: „Pamokos vykdavo lenkų kita grupe nuvyko kun. Alfon
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kalba. Dauguma mokinių mažai sas Jurkevičius ir kun. Bronius kuo. Kad ir tais juoduojančiais
Kuculis.
medžiais,
kuriuose
it
žvirblių
UNIVERSITETUI
tesuprato, nes visi buvome
lietuvių tautybės iš aplinkinių
Apie lietuvių literatūrą (prozą pritūpę jaunimėlis. Kaip tos
Amer. Telefonų ir Telegrafo
kaimų — Burokų, Kampuočių, i r poeziją) lietuviškai rašo šakos atlaiko? Beje, tokių
„žvirblaičių"
pilni
visų
pastatų
bendrovė
dovanojo Illinois
Valinčių ir Trakiškių. Pirmieji vengras Bojtar Endre. Jis
stogai,
užkimštas
didžiulis
universitetui daugiau kaip 9
Pasirodo, kad LVKD Suvalkų žingsniai mokykloje buvo iš paliečia vertimus į vengrų
rūmų
balkonas,
terasos,
aplipę
mil. dol. finansuoti įvairius
sk. birželio mėn. 27 d. atžymėjo tikrųjų sunkūs: neišjudinta kalbą (plačiau apie vengrą jau
palangės,
laiptai,
sienų
mokslo darbus ir pirkti kompiu
savo sidabrinę sukaktį. Iškilmę galvosena ir kalbos barjeras". buvo rašyta Drauge).
iškyšuliai,
tvorų
stulpai,
o
net
terius.
suvalkiečiai norėjo atšvęsti Nesinori tikėti, kad dar 1947 m.
Puikus Petro Jankausko re
gamtoje — Šveicarijos miške, mokytoja taip žiauriai galėtų portažas iš Kauno „Žalgirio" ir šviestuvių atramos — tartum
ČESNAKAI NAIKINA
tačiau lietus supainiojo planus. bausti mokinius. Tačiau K. Ba krepšininkų sutikimo orauoste. „vynuogių" kekės. Bandau
CHOLESTEROLI
Reikėjo persikelti B. Šupšinsko ranauskas prisimena ir rašo: Esu tikras, kad jis buvo mielai apžvelgti žemai stovinčius —
sodybon. Kazys Baranauskas „Dažnai pasitaikydavo visokių skaitomas ne tik sportininkų, neįmanoma aprėpti. Kiek akys
Didelio kiekio česnakų
rašo, kad „šiais jubiliejiniais išdaigų, kokių visada ir visur sporto mėgėjų, bet taip pat ir siekia — milžiniškas, lėtai ban valgymas padeda kraujo apyta
metais Suvalkų sk. veikla įgavo būna tarp vaikų. Už tai būdavo mažai nusimanančių apie guojantis okeanas, o krantai kai. Tyrinėjimai rodo, kad
naujų impulsų, kaskart daugiau me baudžiami skaudžiu žodžiu, krepšinį, kadangi autorius labai slėpiningai dingsta ten, tamso česnakai naikina blogąjį, arte
jaunimo buriasi į LVKD eiles. klūpojimu kampe, paprastai ant vaizdingai aprašo sutikimą, je, kur nepasiekia net stiprūs rijas skretinantį cholesterolį ir
Reikia sudaryti jiems atitin grindų (kartais tekdavę klūpoti matydamas ne tik laimėtą šviestuvai. Man vėl, jau ne pir kelia gerąjį (HDD. Česnakai
kamą atmosferą ir padrąsinti, o ant pabertų žirnių). Tekdavo meisterio vardą, bet lietuvių mą kartą grįžta mintis: kiek pagamina kvapnius riebalus,
jų jaunatvišką energiją galima gauti ir linijuote per delną. Pri pergalę prieš visą Sov. Sąjungą čia mūsų prigužėjo? Penkioli gausius sieros junginiais. Dideli
bus paversti darbu, našiu darbu simenu okį incidentą, kai — Dovydo kovą prieš Goliotą. ka, trys dešimtys ar daugiau kiekiai šių junginių mažina ir
tūkstančių. O aš pats? Kodėl aš
tautos labui..."
vienas < augąs ilgokai klūpojo Suprantama, kadangi už Mask čia, jog ryt, tai yra jau šian cholesterolio ir trigliceridų
O tą matome iš V. Malinaus kampe ant žirnių, kuriuos iš vos CASK komandos pečių dieną, be poilsio vėl į darbą?! kiekį kraujuje. Visa bėda su šia
mažinimo
kaitės straipsnio „Nusilenk nuobodumo suvalgė. Tada tikrovėje stovėjo nenugalima Aišku, esu dideliu „Žalgirio" cholesterolio
savo žemei". Sklandžia lietuvių mokytoja paliepė kitą dieną Sov. Sąjungos rinktinė. Tad spalvų bičiuliu, bet ar tai tik priemone, rašo Kentucky vals
kalba Suvalkų trikampio dukra atnešti pačiam daugiau žirnių ir visai teisingai autorius sako, todėl čia šąlu? Ne! Man tatai tijoje praktikuojantis gydytojas,
kad pergales reikia iškovoti, jos
aprašo Seinų krašto jaunimo klūpoti dvigubai ilgiau".
turi kur kas gilesnę prasmę". tai kad gausiai česnakus
yra
nedalinamos.
koncertą Punske. Koncerto
valgančiųjų burna ir viso kūno
Trumpose kronikos žinutėse
turinį apibūdino vedančioji D. pranešama, kad gegužės mėn. 9
Dar gražesniais sakiniais oda pradeda atsiduoti aitriu
Tačiau paimkime keletą J.
Jankauskaitė šiais žodžiais: „Ši d. LVKD Vroclavo (Breslau) sk. Petrausko aprašytų vaizdų: Petras Jankauskas išreiškia česnakų kvapu, kas gali sukom
programa atspindi visa tai, kas nariai atšventė savo veiklos „aplink mus gaudžia milžiniška visų lietuvių pergalės džiaugs promituoti asmens socialinį
kiekvienam mūsų nesvetima: 25-tį. Ta proga šv. Mišias minia, skamba dainos, bandoma mą, rašydamas: „ir galingu gyvenimą.
jos tematika sakytum — mūsų atnašavo kun. Alfredas Rūksta skanduoti, iš kažkur sklinda kurtinančiu sprogimu nuaidėjo
gyvenimas, matytas kartais ir kun. A. Jurkevičius. Lenkijos muzika. Lieka tik kantriai skardus daugtūkstantinis — kitur t r e n k ė griaudžiantis
jautria romantiko, k a r t a i s - Sov. Sąjungos draugystės laukti ir dairytis. O stebėtis yra Žalgiris, Žalgiris, Žalgiris, iš Lietuva. Lietuva, Lietuva!...
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Stovykla jau parengta, ilgos eilės palapinių,
įrengtos jau ir virtuvės. Palapinės jau rusiškos, gana
didelės — baltos. Kiekvienoje palapinėje sutalpinama
po vienuolika. Palapinių galai pakeliami, kad galėtų
vėjelis pūsti. Matyti, jos pritaikytos kokiam Azerbai
džanui ar Turkistanui — kur karščiau.
Gaunu atskirą palapinę, lovą ir anksčiau minėti
baldai jau pastatyti. Erdvumo erdvu, bet kai susirenka
kokiam posėdžiui, tai kėdžių neužtenka ir sėdasi ant
mano lovos. Mūsų baras siekia ežero krantą. Kaip
vadinosi tas ežeras, neteko ir nerūpėjo sužinoti. Korpo štabas įsikūręs gana geruose pastatuose, atrodė,
buvusioje džiovininkų sanatorijoje. Varėnoje oras gana
šiltokas, tad palapinėje patogu. Visi kiti skundžiasi,
kad labai sugrūsti ir miega ant sukaltų narų. Iš ryto
nereikia nei laikrodžio, nei švilpuko. Mus pačiame
miego saldume pakelia gegutės kukavimas.
Kariuomenėje visuomet miego trūksta. Palapinės
jauname pušynėlyje, tad geras oras ir uodai nevargina.
Netoliese buvusios sanatorijos teka upelis Kažkas
sakė, kad tai Varėna ar Varėnis, o gal ir kitaip
vadinosi. Jo krantai apaugę krūmais, tad vakarais
lakštingalos surengia koncertus, bet ne jų pasiklausyti
mes čia atvažiavę. Upelis netoliese įteka i Merkį,
Merkys ir Merkinė. Prisimena „Dainavos senų žmonių
padavimai", taigi Dainavos šalis. Tačiau vakarais jokių
dainų negirdėti. Gal arti nėra sodybų, o gal įvairios

soclenktynės ir dainaviečių dainas nutildė. Mūsų vyrų
dainų nebegirdėti.
Kadangi upelis nelabai toli, tad porą sykių pusiau
legaliai nuėjau kilbukų pameškerioti. Trumpu laiku
prisiverdavau pilną šniūrą. Greitai apie kilbukus teko
užmiršti. Būtų ne Raudonoji armija, jeigu viskas ramiai
vyktų. Prasidėjo statyba.
Jau buvau minėjęs, kad generolai lieka generolais,
o sovietiniai labiau generoliški. Tad ant gražaus ežero
krašto prasidėjo vilos statyba korpo vado padėjėjui gen.
maj. Rozanov. Po poligoną maišydavosi ir generolai Vit
kauskas ir Karvelis, tad gal ir jiems koks kampelis
būtų tekęs. Kalbėjo, kad statomas ne šiaip sau namu
kas, bet tikra buožės rezidencija. Buvo kalbama,
Varėnoje nuvertė keletą namų, kurių savininkai buvo
areštuoti, ir tą statybinę medžiagą naudojo statybai.
Veik kasdien į Vilnių buvo siunčiami sunkvežimiai sta
tybinės medžiagos atvežimui. Vežė fanerą vidaus sienų
iškalimui. Veik kasdien buvo medžiagų pareikala
vimai, sekvestracijos... popierizmas.
Statant tokiam ponui vilą negalėjo būti atsakymo,
kad medžiagų nėra. Vadovavosi rusišku pasakymu:
„Pas mus visko yra". Kiekvieną rytą būdavo siunčiama
70-80 vyrų statybos darbams. Darbas vyko septynias
dienas savaitėje. Ši statyba buvo beveik svarbiau negu
politinės pamokos, nors ir jų nebuvo galima užmiršti.
p r a s i d ė j o apklausinėjimai ir tardymai
Gal kiek ir neteisingai pasakyta, kad prasidėjo,
Apklausinėjimai buvojau keletą sykių vykdyti. Kiekvienas turėjo užpildyti apie save ir tolimiausius (iki
septintos pakalenijos) gimines žinias. Pakartotinai tai
buvo daroma (kaip vėliau sužinojome), tas žinias vėliau
tikrindavo ir žiūrėdavo, ar visi pasisakymai vienodi,
Reikėjo atsakymus išmokti ir gerai į galvą įsikalti,
Tik pereiti apklausinėjimai jau buvo kiek užmiršti.

be to, dabar buvo daug didesnis intensyvumas. Kiek
vienas buvo atskirai šaukiamas į politruko palapinę
ir buvo valomos panagės. Be jau anksčiau klaustų
klausimų, ypatingas dėmesys buvo kreipiamas apie
gimines užsienyje, nors jie būtų išvažiavę prieš 1905
m. revoliuciją. Jeigu buvo giminės, ar su jais susi
rašinėjamą? Žinoma, buvo galima ir šį tą nutylėti, jeigu
kiti apie tai nežinojo.
Mano vyriausias brolis repatrijavo, niekam apie tai
nebuvau pasakojęs, tad ir dabar neminėjau. Gerai
žinojau, kaip jie žiūrėjo į repatrijantus, tad suglaudęs
ausis tylėjau. Be to, aš galėjau nežinoti, kadangi buvau
kariuomenėje. Ar man būtų patikėję — tai jau kitas
klausimas. Kol dėmesys nebuvo į mane atkreiptas, tai
buvo gerai, kaip užrašiau. Jeigu būtų dėmesį į mane
atkreipę — tai būtų viską suradę.
Paskui rinko žinias, ar iš šeimos narių kas nors tar
navo policijoje. Vienas mano brolis buvo nuovados virši
ninkas... Ir apie tai nutylėjau. Kadangi prie vieno stalo
tekdavo ilgas valandas praleisti kartu su politrukais,
tad buvau išmokęs liežuvį už dantų laikyti arba kalbė
ti nieko nepasakant. Buvau išmokęs, kad negalima var
toti žodžio „mes". Jeigu tik pasakysi ,mes", tai tuo
jau, kas tie kiti... duok vardus ir pavardes. Galima buvo
sakyti, kai „mes ripką mušėme" arba „kai mes į vaka
ruškas ėjome". Bet jeigu tik pasakysi „mūsų
nuomone", tai ir aiškinkis, o išsiaiškinti nebuvo taip
lengva.
Žinoma, tokie nutylėjimai buvo laikini, bet tuo
metu padėjo. Jeigu būtų ilgiau užsitęsę, gal būtų vis
tiek išaiškinę. Kurie buvo kilę iš ūkių. tai klausdavo,
kiek žemės, keli arkliai ir kelios karvės? Iki 10 ha buvo
valstiečiai, 10-25 ha vidutiniokai (seredniaki), daugiau
kaip 25 ha buožės (kulakii. Buožės jau buvo beveik už
įstatymų ribų.
'Bus daugiau>

/
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CLASSIFIED GUIDE
Lietuvė advokatė Ieško kūdikio
[sūnyjlmui. Kūdikis turės gerus
namus, bus mylimas, saugus ir gaus
katalikišką išauklėjimą bei išmoksli
nimą. KONFIDENCIALIAI. T e l . :
476-8719.
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REAL ESTATE

LB MLS.

pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus

MISCELLANEOUS

SOCIALINĖ PAGALBA
CLEVELANDO
LIETUVIAMS
Neseniai susiorganizavęs Lie
tuvių Bendruomenės Clevelando apylinkės socialinių reikalų
komitetas jau atliko kai kuriuos
paruošiamuosius darbus. Komi
teto nariai lankėsi Ohio vals
tijos socialinių reikalų įstaigoje,
kurioje painformavo, kur ir į ką
kreiptis įvairiais vyresniojo
amžiaus žmonių socialiniais
atvejais. Visais šiais rūpesčiais
dalintasi ir su Dievo Motinos
parapijos kleb. kun. G. Kijausku, SJ, ir gautas jo nuošir
dus pritarimas. Esant reikalui,
bus leista naudotis parapijos
patalpomis.
K o m i t e t a s , jau surinkęs
duomenų ir apsvarstęs sociali
nės pagalbos reikalingu asmenų
padėtį, mano, kad pirmasis
žingsnis šioje veikloje būtų
pačių vyresniųjų savitarpio pa
galbos organizavimas.
Pradedant š.m. gegužės pir
muoju sekmadieniu, kiekvieną
sekmadienį, po 10 vai. šv. Mišių
Dievo Motinos svetainės kam
baryje prie ,,Taupos" koopera
tyvo komiteto narės budės ir
teiks informacijas. Prašoma
kreiptis asmeniškai a r suteikti
žinių apie asmenis, kurie tokios
pagalbos būtų reikalingi.
Komitetas taip pat kviečia
jungtis talkon ir kitus: moteris
ir vyrus, nes tokios rūšies veikla
reikalauja daug rankų ir šir
dies. Bendromis jėgomis dau
giau ir geriau atliksime artimo
meilės darbus. Registruotis pas
komiteto nares.
Šio pradinio komiteto darbų
talkon jau įsijungė: Marija
Mikonienė, Gražina Plečkai
tienė, Dana Čipkienė, Roma
Čepulienė, Rima Nasvytienė,
Angelė Staškuvienė, Jadvyga
Kliorienė, Laima Jucaitienė,
J a d v y g a B u d r i e n ė . Nijolė
Maželienė. Ona Šilėnienė, Ona
Ralienė, Ona Žygienė, Albina
Ožinskienė, Aleksandra Mikoliūnienė, Apolonija Šenbergienė.
Sėkmės ir ištvermės mūsų
tautiečių gerovės tarnyboje!
GRAŽINA KUDUKIENĖ
AMERIKIEČIŲ ŽURNALE
,,New Cleveland Woman" —
The journal for profesional
vvomen. š.m. balandžio numery
je pagerbė 105. kaip žurnalas
vadina ,,praeities, dabarties ir
ateities" moteris už jų drąsą ir
įnašą Clevelando gerovei. Tarp
šią garbę gavusių yra ir Gražina
Kudukienė. Šiame didelio for
mato (11" x 14") žurnale įdėta
ir didžiulė Gražinos nuotrauka.
Nuotraukos paraštėje sakoma:
..Grace K. Kudukis is one of the
city's most prominent cheerleaders". Ten apie ją rašoma,
kad ,ji intensyviai dirbo, kad
Clevelande būtų Jimmy Carterio ir Ronald Reagano pre
zidentiniai debatai. Ji buvo tų
debatų koordinatorė. Dabar
Gražina yra North Coast Films,
Inc.. prezidentė ir taip pat yra
sekretorė-iždininkė Kudukis,
Schade & Assoc., jos vyro inži
nerijos firmos. Ji buvo Moterų
balsuotojų lygos pirmininkė
Clevelande". Taip trumpai api
būdinama G. Kudukienė.
Mūsų lietuviškame gyvenime
abu Kudukiai pozityviai įsijun
gę išeivijos veiklon: Raimundas
ilgametis LB tarybos narys.
Dievo Motinos parapijos finansų
komisijos pirmininkas, buv.
ilgametis Lietuvių namų di

rekcijos pirmininkas ir narys ir
t.t. Gražina „Giedros" korp!
n a r ė ir skautė. K u d u k i a i
augina sūnų Raimundą ir dukrą
Aleksandrą, lankančius litu
anistinę mokyklą, priklausan
čius skautams, ateitininkams ir
Grandinėlei. Abu Kudukiai
aktyvūs respublikonų partijos
nariai ir pareigūnai.

A

J . BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS
INCOME TAX — INSURANCE
6S29 S KEDZIE
778-2233

VILIMAS
MO VI NG

Tel. 376-1882 ar 376-5996

GREIT IR SĄŽININGAI
PATARNAUJAME PIRKIME
BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa
vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar
užeit pas
BUDRAITIS REALTY
6 6 0 0 S. Pulaski
767-0600

10%—20%—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
pas mus.
FRANK ZAPOUS
3208V2 West 9 5 t h S t r e t

KONCERTAVO GRAND
RAPIDS MIESTE
Dainos ir muzikos vienetas
„Uždainuokim!", vadovaujamas
Algirdo Bielskaus, Grand
Rapids LB apylinkės pakvies
tas, koncertavo balandžio 16
Elks Lodge salėje.
Daini
ninkams ir solistėms Rasai
Bobelytei-Brittain ir Mirgai
Bankaitytei-Spencer akom
panavo pianistė
Danutė
Liaubienė. Mirga buvo koncer
to pranešėja, skambino solo
kanklėmis ir atliko duetų su
Rasa.
Koncerto klausėsi arti 100
asmenų. Šiai nedidelei LB
apylinkės valdybai pirmi
ninkauja Gražina Kamantienė.
talkinama S. Jonaitytės. V. Kamanto, J. Luko, J. ir P. Trešku.
KANKLININKĖS
ATLANTOJE
Balandžio 16 Čiurlionio an
samblio kanklininkų,-kių kvar
tetas: Lilė Gelažytė, Nida
Gelažytė, Rama Bublytė ir Vy
t a u t a s Urbonavičius atliko
kanklių muzikos koncertą
Atlanta, Georgia. mieste. An
samblį pakvietė LB apylinkės
valdyba, vadovaujama Rimo
Česonio. Turbūt šioje JAV pie
tinėje valstijoje, kur nedaug te
gyvena paskutinės imigracijos
lietuvių, koncertan susirinko
arti 200 klausytojų, kurių tarpe
buvo antros ir trečios kartos
tautiečiai ir vietiniai ameri
kiečiai. Kanklininkės,-kai
yra paruošti Onos Mikulskienės
ir jos pavaduotojos Lilės Gelažytės. Solo liet. dainų atliko Nida
Gelažytė.
Šio koncerto organizatorius
Rimas Česonis įrodė, kad ir
nedidelėse lietuvių gyvenvie
tėse galima surengti lietuvių
liaudies instrumentų ir dainų
koncertą. Rimas Česonis, turįs
aukštas pareigas amerikiečių
bendrovėje, yra ir aktyvus LB
veikėjas: šešerius metus buvęs
JAV krašto valdybos pirm v LB
tarybos narys. Stipriai reiškiasi
JAV-ių politiniame gyvenime,
demokratų partijoje. Jis 1980
metais, kaip JAV delegacijos
narys, paskirtas prez. Jim
Carterio, dalyvavo Madride
vykusioje Europos saugumo ir
bendradarbiavo konferencijoje.
ŠOKIŲ ŠVENTĖS
BILIETAI
Visi VIII Laisvojo pasaulio lie
tuvių tautinių šokių šventės
bilietai: į susipažinimo vakarą,
suaugusiųjų banketą (30 dol.) į
šokių šventę (po 12,15 ir 18 dol.)
Clevelande gaunami „Taupos"
koop. pas pirm. V. Staškų, tel.
481-6677.
V. R.
GRANDINĖLĖ
SUSILAUKĖ PARAMOS
Balandžio 17 d., i Grandinėlės
tautinių šokių repeticiją at
silankė taurus Clevelande
lietuvis Petras Milašius ir,
palinkėjęs laimingai baigti
ruoštis aštuntai šokių šventei
Kanadoje, įteikė t ū k s t a n t į

Tel. — GA 4-8654

Pavasario nuotaika Grandinėlėje. Iš k.: Auksė Bankaitytė, Siga Bankaitytė. Lana Vyšnionytė,
Renė Booth, Nida Marcinkevičiūtė, Rima Ziedonytė, Rėdą Ardytė ir Julija Bartkutė.

dolerių kelionės išlaidoms Čyvo.
sumažinti. Petras yra rėmęs ne
Šimtą dolerių kelionės išlai
mažesnėmis sumomis kiekvieną doms atsiuntė nuolatinis Gran
tolimesnę Grandinėlės an dinėlės rėmėjas Jonas Balbatas.
samblio kelionę.
DMNP parapija ir jos kle
Autobuso pasamdymui į Ha bonas Gediminas Kijauskas jau
miltoną, tūkstantį dolerių pa daugelį metų globoja šią jau
skyrė ir JAV Lietuvių Bend nimo grupę, stiprindamas ją mo
ruomenės Clevelando apylinkės raliai ir leisdamas ansamblio
valdyba, vadovaujama Vlado šokėjams veltui naudotis

LIETUVIAI FLORIDOJE
Sunny Hills, FL
PAGERBĖM 70-TIES
VYTAUTĄ BALTUTI
Vytauto Baltučio 70-tąjį
gimtadienį atšventėm balandžio
13 d. Sukviesti Onos Vytautienės (turbūt girdėjote šiuos
vardus greta minint istorijose?)
arti pusšimčio žmonių pas juos
praleidom kelias popiečio bei
vakaro valandas, klausydami
tostų, gerdami šampanus bei
konjakus, vaišinami kepsniais
bei kepiniais, dainuodami, o
kurie pakankamai brandaus
amžiaus sulaukę, t a i ir
šokdami.
Po kun. Prano Jaraškos
poetiškos maldos, po pačios
Onutės pakelto šampano tosto
dar kalbėjo (nebūtinai chronolo
gine tvarka surašysiu) Onė
Adomaitienė, Vladas Adomavi
čius, Marija Balčiūnienė, Juozas
Sūdžius 'eiliuotai), Alfonsas
Vėlavičius su Jonu Adomaičiu,
Alfonso sukurtus sukaktu
vininko garbei kupletus iš
dainuodami, Klemensas Žu
kauskas ir gal dar vienas kitas.
Visų kalbėtojų išklausius,
man susidėjo štai kokia sukak
tuvininko biografija.
Vytautas Baltutis gimė 1918
m. balandžio 13 d., Kijeve,
Ukrainoj. Motina Marija ir
tėvas Jonas Baltučiai su kū
dikiu Vytautu netrukus grįžo į
Lietuvą ir apsigyveno Kaune.
Vidur, mokslą pradėjo Jėzuitų
g-joj, paskui perėjo į Aušros gją ir ją baigė 1937 metais. Tą
patį rudenį įstojęs į Pirmojo Lie
tuvos Prezidento karo mokyklą
ir 1940 m. baigęs 21-mos kariū
nų laidos aviacijos skyrių,
pakeltas į aviacijos jaun. leite
nanto laispnį. Visi žinome, ką
Lietuvai 1940-jų vasara atnešė,
todėl Vytauto Baltučio — leite
nanto biografija čia ir baigiasi,
nors jis ir labai troško būti Lie
tuvos gynėju... Jis 1942 m. vedė
mokytoją Oną Kazlauskaitę. Su
ja išauklėjo, išmokslino dukras
Živilę ir Dalią.
Yra „ a n t r a s i s " Vytautas
Baltutis — lengvosis atletikos
sporto puoselėtojas. Tarp 1935
ir 1942 metų jis buvo vienas iš
žinomųjų Lietuvos sportininkų.
Jam ypač buvo sėkmingi 1935
ir 1936 metai, kada junjorų (jau
niui klasėje Lietuvos sporto
pirmenybėse pasigėrėtinai
reiškėsi estafetėse, trumpų
distancijų bėgime, bėgime per
kliūtis, trišokiuose, trikovėse,

šokime į tolį, — ne tik laimė
damas keletą Lietuvos pirmųjų
vietų, bet ir pasiekdamas Lietu
vos naujus rekordus. Be to, karo
m-loj, o okupacijų metu ir
Ukmergėje 1941-42 metais
pasižymėjo dar kaip futbolistas.
Smulkiau apie šiuos Vytauto
pasiekimus nerašysiu, nes jie
yra paskelbti Jono Narbuto
knygos „Sportas nepriklau
somoje Lietuvoje" I tome (knyga
išleista Chicag'je, 1978 m.).
Sunny Hills yra dar „trečias"
Vytautas Baltutis, su kuriuo
susipažinau 1986 m. spalio pra
džioj, tik ką nuolatiniam apsi
gyvenimui atvykęs. Didžiau
siam chaose, daiktus iš dėžių
traukdamas ir niel m vietos
nerasdamas, susinervinęs, išgir
dau durų varpelio klin-klian. Už
durų stovėjo vyras su popieriais
ir šratinuku rankose. Pamatęs
mano miną. kuri sakė „eik
šalin!" nepabėgo, o atsiprašęs
labai švelniai paaiškino, kad
renkąs aukas Balfui, kad galiu
šiandien neaukoti, bet norėtų
pirma proga auką gauti. Taip jis

visomis reikalingomis parapijos
salėmis.
Į šokių šventę Kanadoje Gran
dinėlė išvyks Southeastern
Trails autobusu liepos 1 dieną
ir atgal į Clevelandą grįš liepos
4 d.
Ansamblio šokėjai ir vadovai
dėkoja savo rėmėjams ir
globėjui.
bene penkeri metai ne tik
Balfui aukas surenka (pernai
dar su vienu talkininku), bet ir
pats visada gėdos nedarančią
sumą paaukoja. Noriai aukoja
jis ir kitiems lietuviškiems
reikalams.
J sukaktuvių pokylį buvo at
vykę du artimiausi Vytauto
draugai: kaip ir jis, jaunystės
metu buvęs žymusis sporti
ninkas Stasys Meilus su žmona
Birute iš Palm City, FL ir buvęs
karo m-los kolega Jonas Parancevičius su žmona Jean iš
Ontario.
Susiklostė Sunny Hills kele
rių metų tradicija, kad, kai
einam didelių sukakčių proga
žmogų pagerbti, tai įteikiam
bendrą dovanėlępr ji dažniausia
būna dolerinė. Prie visų sveiki
nimo adreso ir Vytautui buvo
prisegtos dvi šimtinės. Už
keliolikos minučių Vytautas su
Onute paskelbė: abi šimtines jie
dovanoja VIII Tautinių šokių
šventei! Kaip gera korespon
denciją tokia žinele užbaigti!...
Ak, dar-valio, ilgiausių metų
Tau valio, Vytautai!
Alfonsas Nakas

Pradedant 1988 m. sausio 2 3 d. kas šeštadienį
1O:10 v.v. iki 12 v.v. vidurnakčio
per VVPNA (buv. WOPA stotis) 1490 AM

Žemė L
„Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui"
lietuvių bei anglų kalbomis
Muzika sveikata - moterų pasaulis - sportas - literatūra - kinas - satyra

Labanaktis,

ELEKTROS
{VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.
655-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

(jzrhfyy.
HELP VVANTED

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER
VVanted English speaking retired

PONTIAC — SAAB
6621 W. OGDEN, BERVVYN
312-788-5700
receive
Aš pats padėsiu jums iš
sirinkti naują automobilį!

$500

apt.

vic.

43

&

Kaina prasideda nuo
88 Pontiac LeMans Aerocoupe

$5995

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

Maplevvood.

Reasonable. Call 5 2 3 - 0 7 2 9 .
Ieškomas patyręs kailininkas.
r, Nuolatinis darbas, geras atlyginimas. a ;
. Reikia mokėti šiek tiek angliškai.
ROSELAND FUR SALON
*
452 East 162nd St.
So. Holland. IL
339-2200
Reikalingi vyrai operuoti Go-Kart bėgius ir
beisbolo „batting" įrengimus. Pilnas laikas.
Keletas atvirų pozicijų. Geras atly
ginimas, daug darbo valandų. Palikite pa
vardę ir savo telef. rekordavimo ma
šinai. Anglų kalba nereikalinga.
Skamb. 823-0011.

FOR RENT

Cicero, arti traukinėlio išnuomojamas
trijų kambarių, butukas su baldais an
trame aukšte, kiemo pusėje, su
šildymu, vyresnio amžiaus vienam ar
dviem asmenim, $240 mėn. S k a m 
binti 8 6 3 - 5 8 6 4 .

Česlovas Grincevičius
VIDUDIENIO VARPAI
P a s a k o j i m a i ir p a s a k o s
(Laimėjusi LRD grožinės literatūros
premiją)
Šioje knygoje autorius gyvai ir
vaizdžiai pasakoja nepriklausomoje
Lietuvoje išgyventus atsitikimus.
Tai apysakų, novelių ir legendų
rinkinys, kurį kiekvienas turėtų per
skaityti ir pasigrožėti autoriaus jau
dinančiais pasakojimais.
Išleido LK klubas Chicago. 1985.
Kaina su persiuntimu $5.00. Illinois
gyv. moka $ 5 . 3 2 .
Užsakymus siųsti;
Draugas
4545 W. 63rd St.
Chicago, IL 60629

Namas
apžiūrėjimui
sekmad.,
gegužes 1 d. 1-4 v.p.p. 3549 W. 78th
St. 6 kamb. mūras, vieno sav. gyventas 31
m.; mod virtuvė ir vonia; ištisas rūsys;
šildomas 2 auto. garažas; aluminio „trim";
didžiulės rūbinės; naujas stogas ir šildymo
sistema; daug priedų. Skubėkite apžiūrėti!
Namas apžiūrėjimui sekmad., gegužės
1 d. 1-4 v. p.p. 7259 S. Troy. Naujas,
mūrinis; 7 dideli kamb.; 3 didžiuliai mieg.;
virtuvėje medžio spintelės: ištisas rūsys;
gražus garažas: naujas stogas, šild. sis
tema ir kilimai; aluminio „trim"; puikiai
išlaikytas, labai švarus. Skubėkite!

Namas apžiūrėjimui sekmad., gegužės
1 d. 1-4 v. p.p. 6243 S. Albany; 6 kamb.
mūras; 3 dideli mieg. kamb.; ištisas rūsys;
2 auto. garažas; nauji elektros laidai; fan
tastiškas pirkinys tik už 45,900!

No. 182 — 53 & Pulaski. Dailus, švarus
3 mieg. mūriukas su didele virtuve-valg.;
vonios kamb. keramikos plytelių: ištisas
rūsys; centralinis šaldymas; aluminio
„trim"; potvynio kontrolė; nauji elektros
laidai; 11/2 auto garažas; didelis kiemas; 4
namų apyvokos įrengimai. Namas puikiam
stovy! Skubėkite ir apžiūrėkite dabar.
No. 192 — Garfield Ridge Speclal: 3
mieg . 30 metų mūras; moderni virtuvė ir
vonia; gražus įrengtas rūsys su baru;
didžiulis 2 auto. garažas su dirbtuvėle;
sklypas profesionaliai išplanuotas: didelis
baseinas ir atvira veranda pasidžiaugt va
saros saule; aluminio „trim"; centralinis
šaldymas: nauji kilimai; daug priedų.
Puikus pirkinys. Skubėkite!
AR NORITE PARDUOTI?
Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai
sėkmingai jums patarnaus Mes jums
galime padėti, nes daugiau stengiamės.
Mamo įvertinimui skambinkite skubiai —
1abar.
'

NUO BIRUTĖS KALNO
Maironis
Poema buvo parašyta lenkiš
kai, išversta Fausto Kiršos, re
daguota ir spaudai paruošta
Bernardo Brazdžionio, gražiai
iliustruota dail. Ados Korsakaitės-Sutkuvienės.
Išleido
„Lietuvių Dienos" Maironio 50
metų mirties sukaktį minint. Lei
dinys didelio formato, turi 4 7
psl Kaina su persiuntimu 7.75
dol. Illinois gyventojai moka
8.25 dol.
Užsakymus siųsti:
Draugas
4545 W. 63rd St.
Chicago, IL 60629

cash back

284-1900

vvoman to share 6 rm. furnished

..Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams"
10 v.v. iki 10:10 v.v.

STAN BALZEKAS, Ltd.

KMIECIK REALTORS
7922 S. PULASKI RD

^l

vaikučiai

Alliance Communications, Inc.
408 South Oak Park Avenue, Oak Park, IL 60302
tel. nr. 848-8980

KOMPIUTERIŲ

v

O BRIEN FAMILY REALTY
T e l . — 434-7100

Cjzrtuy,
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OLSICK & CO.. REALTORS
1180 State Street
Lemont, Illinois 60439
(312) 257-7100
Erdvus „custom-designed" namas
šeimai turinčiai kontraktoriaus, me
chaniko ar dažymo verslą. Dvejos 12
pėdų garažo durys, rūsys, dirbtuvė su
400 amp. elektra; Skliautų lubos;
židinys per abu aukštus. $280,000.
Visai naujoje apylinkėje bus sta
tomas namas: skliautų lubos didž.
kamb.. židinys šeim. kamb.: efektyvi
šildymo sistema, centralinis šaldymas.
Tik $127,800.

FOR SALE
Pigiai parduodu tinkamus
naudoti Letuvoje
VIDEO REKORDERIUS
(312)839-5829

Chicagos tautinių šokių ansamblis „Žilvitis", vadovaujamas Silvijos Radvilienės ir Audros
Aleknaitės, dalyvaus Tautinių šokių šventėje, rengiamoje Hamiltone Kanadoje. Akordeonistas
— Viktoras Puodžiūnas.

PHILADELPHIA IR APYLINKĖS
PAVYZDINGAS
SUSIRINKIMAS
Balandžio 10 d. Kultūros cen
tre įvyko visuotinis Lietuvių
Bendruomenės susirinkimas,
kurio svarbiausi dienotvarkės
punktai buvo valdybos narių
pranešimai ir vykdomųjų
organų rinkimai. Onai Kreivė
nienei perskaičius detaliai pa
rašytą praėjusio susirinkimo
protokolą, pirmoji pranešimą
pradėjo Teresė Gečienė. LB apy
linkės pirmininkė. Ji suminėjo
atliktus darbus nuo 1986 m.
gruodžio pabaigos iki šių metų
balandžio vidurio. Per tą laiką
buvo suruošti du Vasario 16
minėjmai su po jų sekusiomis
vaišėmis. Surengtas pavasari
nis linksmavakaris. kuriame
buvo s u v a i d i n t a
Julijos
Dantienės parašyta ir sureži
suota komedija „Gimtadienio
siurprizas". Su latviais prie
Amerikos Laisvės varpo suor
ganizuotas Baisiųjų birželio
įvykių minėjimas. Tie įvykiai
buvo prisiminti ir visose trijose
lietuviškose parapijose specialių
pamaldų metu. Suruoštos dvi su
gražiu pasisekimu praėjusios
lietuvių poezijos popietės
angliškai kalbantiems. Pirmoje
dalyje dalyvavo dr. Rimvydas
Šilbajoris, o antroje — Tomas
Venclova. Valdybos kadencijos
metu turėti labai geri santykiai
su buvusiu Philadelphijos arkidiecezijos vadovu kard. John
Krol. Sužinojus, kad Pennsylvanijos gubernatoriaus įstaigoje
yra seni, netikslūs organizacijų
sąrašai, paruošti nauji. Peda
gogės Jūratės Stirbienės inicia
tyva pradėti lituanistiniai kur
sai suaugusiems. Labai plačiu
mastu buvo paminėta Lietuvos
krikščionybės 600 m. sukaktis.
Šis renginys susilaukė plataus
atgarsio Philadelphijos didžio
joje spaudoje ir televizijose. Juo
buvo pradėtas parašų rinkimas
po peticija, reikalaujančia, kad
Gorbačiovas Vilniaus katedrą
grąžintų tikintiesiem. Mūsų mi-

nėjimo komitetui sugestionuo
jant, kongresmano Bob Borski
rūpesčiu Amerikos kongrese
buvo įnešta rezoliucija, tai pat
reikalaujanti, kad katedra būtų
atiduota, kam ji priklauso. Iš
kilmingų pamaldų metu Šv.
Petro ir Povilo katedroje mūsų
jaunimas po peticija surinko
nemažai parašų.
Kalbėtojas apgailestavo, kad
dr. Jonui Puzinui išvykus iš
Philadelphijos, skurdžioje pa
dėtyje atsidūrė Lietuvių fondo
reikalai. Jo dėka į fondą buvo
įrašyta nemažai Philadelphijos
ir apylinkių žmonių, kurių įna
šai sudaro gana didelę sumą.
Kalbėtoja ragino ir ateityje
gausiai jungtis į fondą, nes iš jo
sukaupto kapitalo palūkanų ne
per seniausiai gražios paramos
susilaukė ir mūsų apylinkė:
lituanistinė mokykla gavo 1500
dol„ kultūros centras — 250 dol.
ir LB apylinkė - 200 dol.
(Poezijos popietei ruošti). Da
bartinis fondo įgaliotinis yra
Bronius Krokys.
Rudenį valdyba planuoja su
ruošti šaunų vakarą. Netolimoje
ateityje yra užsimojusi aplan
kyti naująjį arkivyskupijos
vadovą ir su juo užmegzti glau
džius ryšius.
Gečienė nuoširdžiai padėkojo
visiem valdybos nariam, kurie
veik visi yra viduriniosios ir jau
nosios kartos, už gražų bendrad a r b i a v i m ą ir r ū p i n i m ą s i
lietuvybės riekalais. Padėką
reiškė ir jų šeimos nariam, taip
pat nemažai talkinantiem bend
ruomeniniuose darbuose. Anot
jos, yra ir šiaip žmonių, jai daug
padėjusių. Išskirtinai paminėjo
Bronių Vaškaitį, laikraščiuose
aprašantį LB atliktus darbus, ir
Gemą Kreivėnaitę, padedančią,
kur liečiami meniniai apipa
vidalinimai.

VALDYBOS NARIŲ
PRANEŠIMAI

mokėti tik 300 dol. Mokytojų
valandinis atlyginimas iš 5 dol.
pakeltas iki 6 dol. Iš mokslapinigių mokykla negalėtų išsilai
kyti. Džiaugėsi ir LF gaunama
parama. Kalbėtoja pageidavo,
kad būtų atlyginama ir ateities
vedėja ar vedėjas, nes darbo
našta yra gana didelė.
Mokykla suruošė kalėdinę
eglutę, velykinių kiaušinių
marginimą, Vasario 16 minė
jime informacijos stalą. Muzikei
Brigitai Pumpolytei-Kasinskienei vadovaujant, pravestas sal
dainių pardavinėjimas, kuris
mokyklai davė 241 dol. pajamų.
Motinos dienos proga ruošia
programėlę BB pusvalandžiui.
Mokslo metus užbaigs gegužine.
Vedėja numato, kad ateinan
čiais metais mokinių skaičius
gali pakilti iki dvidešimties.
Suaugusių lituanistinuose
kursuose, kurie vyksta Šv.
Jurgio parapijos patalpose, yra
17 mokinių. Su jais darbuojasi
vedėja ir jos tėvas Bronius
Krokys. Mokslo metus planuoja
užbaigti birželio 5 d. su mokinių
programėle.

Susirinkimo dalyviams buvo
Dr. Jonas Meškauskas pa
išdalinta gražiai paruoštos
finansinės apyskaitos. Iš vienos aiškino, kad Lietuvos 600 m.
jų paaiškėjo, kd nuo 1986.9.23 krikščionybės minėjimo metu
iki 1988.3.27 LB pajamų turėjo pajamų turėta 11.031 dol., o iš
11,293.57 dol., o išlaidų laidų — 10,654 dol. Likutį su
10,380.69 dol. Tokiu būdu liku daro 377 dol.
Gečienė painformavo, kad
tis yra 912.57 dol. Ižd. Marija
kun.
Kazimieras Stevvard, auko
Sušinskienė paaiškino, kad į šią
damas
minėjimo proga 200 dol.,
apyskaitą neįeina paskuti
niosios Vasario 16 aukos ir iš pageidavo, jog jo pinigai būtų
Lietuvių fondo poezijos popietei panaudoti kokiam nors specifi
PARADAS PRIEŠ
gauti 200 dol. Iki šiol Vasario 16 niam projektui. Valdyba nutarė
NARKOTIKUS
proga surinkta 4,663 dol. (per juos paskirti išlaidų, susijusių
nai 3,677 dol.V I tą sumą įeina su peticijomis Gorbačiovui, pa
Chicagoje balandžio 30 d. 10
160 dol. paaukotų Vlikui. 20 dengimui, o 177 dol. likutį pa v.r. prasidės paradas prieš
siųsti Skuodžių šeimai.
dol. Altai ir 15 dol. ADP.
narkotikų naudojimą. Jį or
Ona Kreivėniene perskaitė re ganizuoja dienraštis „Chicago
Julija Dantienė, Bendruome
nės balso (BBi pusvalandžio vizijos komisijos aktus, liečian Sun-Times" ir televizijos 7
pranešėjų koordinatorė, pasi čius LB ir BB iždus. Pasidžiau kanalas. Paradas tęsis iki 12
džiaugė, kad daugiau kaip per gė, kad M. Sušinskienės ir G. vai. Žygiuos Clark gatve nuo
pusantrų metų iš sąrašo neiškri Dragūno pinigine atskaitomy Wacker Dr. iki Van Burien.
to nė vienas pranešėjas. Rugsėjo bė vedama pasigėrėtinai. Tas Dalyvaus sporto, televizijos
mėnesį į jį įsirikiuos dar pats rasta ir pas krikščionybės įžymybės, mokyklos, orkestrai,
Raimunda ir Vidmantas Ruk- minėjimo kasininką dr. Joną gyvieji paveikslai.
šiai. Apgailestavo, kad pus Meškauską. Komisija apgailes
LABIAU SAUGO
valandis labai trumpas laikas, tavo, kad revizijos negalėjo
MIDWAY
jo užtenka tik informacinėms ži padaryti pas l i t u a n i s t i n ė s
nioms. Iš stoties šiuo metu dau mokyklos kasininkę, nes ji buvo
Siekiant apsiginti nuo teroris
išvykusi. P a g e i d a u t a , kad
giau laiko negalima gauti.
būtų tų , federalinės tarnybos agen
Gediminas Dragūnas. BB netolimoje a t e i t y j e
tai paskirti sustiprinti Midvvay
patikrinta
jos
atskaitomybė.
radijo vedėjas ir iždininkas
aerodromo apsaugą.
pranešė, kad LB valdybos
RINKIMAI
kadencijos metu iš viso pajamų
COMISKEY PARKO
turėta 10,962 dol., o išlaidų
LIKIMAS
Susirinkimo vadovui padėko
7,783 dol. Likutis 3,179 dol. Sto
čiai už pusvalandį reikia jus valdybai, o ypač jos pirm.
Gečienei, už didelius darbus bei
Inžinieriai, tikriną Comiskey
sumokėti 112 dol.
Jūratė Stirbienė, Vinco Krė rūpestį mūsų kolonija, vyko Park stadioną, paskelbė, kad jo
vės lituanistinės mokyklos ir su rinkimai. Su naujos valdybos atnaujinimas kainuotų apie 120
augusių kursų vedėja, painfor sudarymu nebuvo jokių sun mil. dol., o už tiek būtų galima
mavo, kad šiuo metu mokykla kumų, nes senosios visi nariai, naują stadioną įtaisyti.
turi 14 mokinių, su kuriais be
jos dar dirba 5 mokytojai: Ma
A.tA.
rija Sušinskienė, Radžiuvienė.
Antanas Vainius. Raimunda
ELENAI RŪKŠTELIENEI
Rukšienė ir Estera Washofski.
Tėvams nutarus, mokslapiniiškeliavus Amžinybėn, velionės vyrą dail. ANTANĄ,
giai už viena vaiką iš 150 dol.
jos dukteris, Lietuvių Operos choro nare? EGLE ir
į metus pakelta iki 200 dol. Lan
RAMINTĄ bei jų artimuosius šią sunkią skausmo
kant mokyklą vienos šeimos
valandą filiai užjaučiame ir k a r t u liūdime.
dviem ar daugiau vaikų, reikia
Čikagos Lietuvių

KANADOS ŽINIOS
Laiškas

išskyrus kasininkę Sušinskienę, DRAUGAS, penktadienis. 1988 m. balandžio mėn. 29 d.
sutiko pasilikti dar vienai ka
dencijai. Sušinskienės pareigas
pažadėjo perimti Linas Kučas.
Brangiai Mamytei
Tokiu būdu naują valdybą
sudaro šie asmenys: Terese
Gečienė (pirm.), Virgus VolerA.tA.
tas, Linas Kučas, Anilora MaONAI PETROKIENEI
šalaitienė, Julija Dantienė,
Renata Baraitė. Rymantas StirLietuvoje mirus, jos dukrai ELENAI RUKUIŽIENEI
bys ir dr. Jonas Meškauskas.
Pagal nusistovėjusią tradiciją į
ir žentui ČESLOVUI reiškiame nuoširdžią užuojau
ją d a r įeina l i t u a n i s t i n ė s
tą ir kartu liūdime
mokyklos vedėja (J. Stirbienė),
BB reikalų vedėjas (G. Dra
Monika ir Pranas Andrejauskai
gūnas) ir LJS Philadelphijos sk.
ir Virginija Jurcienė
pirmininkas (Paulius Daunora).
Nepasikeitė ir revizijos komi
sija. Ją sudaro Feliksas Andriūnas, Ona Kreivėnienė ir Anta
nas Gailiušis.
Brangiai Mamytei
Susirinkimui pirmininkavo
A.tA.
Algis Danta, o sekretoriavo Ona
ONAI PETROKIENEI
Kreivėnienė. Jis buvo užbaigtas
gražaus dalyvių būrio Lietuvos
Lietuvoje mirus, dukrą ELENUTE RUKUIŽIEN'E-jos
himnu.
vyrą ČESLOVĄ jų liūdesio valandoje nuoširdžiai ir
Plati darbotvarkė buvo baig
giliai užjaučiame
ta per pusantros valandos. Taip
įvyko greičiausia todėl, kad
būsimos valdybos sudėtis jau
Janina ir Sigitas Miknaičiai
buvo numatyta, ilgos finansinės
Jovita ir Vytautas Strikai
apyskaitos išdalytos prieš susi
Regina ir Kazys Kreivėnai
rinkimą, pranešimai buvo san
tūrūs ir aiškūs. Apsieita be il
gai užsitęsiančių komentarų,
paskaitomis virstančių paklau
simų ir nereikalingų ginčų.
Todėl šį susirinkimą norėtųsi
Brangiai Mamytei
vadinti pavyzdingu.
Bronius Vaškaitis

London,

Ont.

APSIRIKAU ATSIPRAŠAU

ŠILUVOS MARIJOS
PARAPIJA

Balandžio 26 d. savo rašinyje
„Reikia milijono'*, gavęs klai
dingą informaciją ir jos nepa
tikrinęs (ją gavau iš kelių šalti
nių), teigiau, kad šiuose JAV
LB tarybos rinkimuose Marquette Parke „nebesusikrapštė
nė du šimtai". Dabar kiti, irgi
neoficialūs, šaltiniai skelbia,
kad jų buvo „daugiau negu šeši
šimtai". Todėl netiksli pasidaro
ir mano prielaida, kad „Lemonto LB apylinkė šiais metais .nu
neš' visas kitas JAV apylinkes
balsuotojų skaičiumi JAV LB
tarybos ir PLB seimo atstovų
rinkimuose". Už šias abi klai
das atsiprašau.
Bronius Nainys

Šiluvos Marijos parapija Lon
done įsteigta 1964 m. vasario 16
d., yra jauniausia ir bene
mažiausia iš visų lietuvių pa
rapijų Kanadoje. Anksčiau čia
buvo 75 šeimos ir keli viengun
giai. Nemaža lietuvių mirė ir
todėl jų skaičius čia yra žymiai
sumažėjęs. Nežiūrint savo
mažumo ši parapija energingo
jo klebono kun. I. Mikalausko,
OFM, ir parapiečių dėka dar ir
šiandien labai gerai laikosi. Pa
maldų lankymas dar ir dabar te
bėra geras, bet tik ne susi
rinkimų. Pavyzdžiui, balandžio
10 d. įvyko labai svarbus visuo
tinis parapijos susirinkimas ir
jame dalyvavo tik... 35 žmonės!

Rekordiniai mažas skaičius! Ir
vis tie patys veidai.
Parapijos vadovybė nurodė
atliktus darbus ir įvairius pato
bulinimus, o taip pat apsvarstė,
kas yra reikalinga ir numatoma
atlikti ateity. Šiame susi
rinkime buvo išrinkta ir nauja
parapijos taryba. Ją renkant
balsų gavo ir užskaityti tarybon
i š r i n k t a i s šie asmenys: I.
Daniliūnienė gavo 33 balsus, A.
Dragunevičius 28. P. Kuras 26.
B. Žemaitis 23, E. Petrauskas
21 ir A. Petrašiūnas bei A.
Švilpa gavo po 18 balsų.
Balandžio 11d. savo pirmame
posėdyje taryba pasiskirstė pa
reigomis — prezidiumą sudarė:
pirmininkas A. Petrašiūnas,
vicepirmininkas B. Žemaitis ir
sekretorius E. Petrauskas. Kiti
išrinktieji liko tarybos nariais.
D. E.

PASSBOOK
SAVINGS...
fatatw*yto

Opera

mirus, jos dukrą sol. EGLC ir kitus artimuosius nuo
širdžiai užjaučia ir kartu liūdi
Aldona Prapuolenytė ir
Sv. Antano parapijos choristai

GAIDAS-DAIMID
EUDEIKIS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4330-34 S. California Avenue
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas - 927-1741-1
4348 S. California Avenue
Telefonas — 523-0440

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SUNŪS
2533 West 71 St., Chicago
Telefonas — 476-2345
1410 So. 50th Av.. Cicero
Telefonas - 863-2108

soe us for
AT 0UR 10W RATB
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A.tA.
ELENAI RŪKŠTELIENEI

T O H T VOUB I N C O M t

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
2424 West 69th S t r e e t - Tel. RE 7-1213
11028 S o u t h w e s t Hvvy. - Tel. 974-4410
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - Tel. 430-5700

». i vi
CeayounM
Q u i f t t r l y

Mutual Federal
Sa vings and Loan
2212 VVEST CERMAK ROAO CHICAGO. ILL. 60608
P«l«r Kazanauskas. Prmt.

Tai 647-7747
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VASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas - 652-1003

IŠ ARTI

DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. balandžio mėn. 29 d.

x Lietuvių o p e r a išsirinko
naują
valdybą.
Muzikai
vadovaus muz. Bronius Ka
zėnas, jo padėjėja bus muz.
Audronė
Gaižiūnienė,
o
valdyboje yra Vladas Žukaus
kas, Giedrė Končienė, Vytas
Aukštuolis, Leonas Bildušas,
Vaclovas Momkus, Evelyna
Oželienė ir Vladas Momkus.
x Jaunimo centro valdyba
kviečia visus į „Aukštadvario"
pastatymą, kuris bus gegužės 7
d., šeštadienį, 6:30 vai. vak. Jau
nimo centre. Režisuoja rež. Ele
na Dauguvietytė-Kudabienė,
rež. padėjėja ir pagrindinę rolę
vaidina Aldona Dargytė- Byszkewicz. Bilietai g a u n a m i
Vaznelių prekyboje.
x Marijos aukštesniojoj
mokykloj balandžio 30 d., šeš
tadienį. 8 vai. vak. ruošia
koncertą „ L i r o s " c h o r a s ,
kuriam praeityje vadovavo muz.
A. Stephens.
x „Chicago Tribūne" balan
džio 26 d. laidoje atspausdino
prel. J. Prunskio laišką. J a m e
primenama, kad rusai žada išei
ti iš Afganistano, bet neišeina
iš okupuotų Pabaltijo valstybių,
kurias okupavo pagal Hitlerio-Stalino sutartį.

x Muz. A r v y d a s ir sol. Nelė
Paltinai ateinantį sekmadieny
gegužės 1 d., 3 vai. p.p. Jaunimo
centre atliks naujai paruoštą
estradinių dainų repertuarą. Po
koncerto bus bendros vaišės
Jaunimo centro kavinėje. Kon
certo bilietai gaunami „Margu
čio" raštinėj ir Vaznelių parduo
tuvėje.
x Bronius Nainys praneša,
kad jis savo įsipareigojimą į
JAV LB XIII tarybą atsiima ir
kartu atsiprašo visų rinkimus
vykdžiusių pareigūnų bei jo
kandidatūrą rėmusių balsuo
tojų, kad toks vėlus nuomonės
pakeitimas sudarė jiems pridė
tinių rūpesčių.
x J u o z a s Žygas, „Draugo"'
ir kitų laikraščių nuolatinis
bendradarbis, balandžio 30 d.,
šeštadienį, sueina 70 metu
amžiaus. Vaikai ir artimieji jį
pasveikino pereitą šeštadienį, o
kiti siunčia geriausius linkėji
mus šios savaitės pabaigoje. J.
Žygas priklauso Jaunimo centro
valdybai, informuoja apie dau
gelio lietuviškų organizacijų
veiklą Chicagoje ir pasisako
bendrais iševijos lietuvių
reikalais.

x Lietuvių Politinių kalinių
sąjunga globoja vakaronę, ku
rioje Rasa Razgaitienė ir Daiva
Kezienė supažindins visuomenę
su naujomis žiniomis apie OSI
veiklą ir parodys vaizdajuostes
gegužės 6 d., penktadienį, 7:30
vai. vak. Jaunimo centro mažo
joje
salėje.
x Loretto ligoninės a t s t o 
vai prisidėjo prie demonstracijų
x A p s a u g a n u o storosios
Springfielde paremti guberna ž a r n o s vėžio — gydytojo pra
torių J. Thompsoną, kuris nori nešimas Alvudo pažmonyje Lie
pakelti mokesčius ir iš jų teikti tuvio sodyboje šį sekmadienį
pagalbą ligoninėms.
nuo 2 v. p.p. Kun. Juozo Juozex S u s i p a ž i n i m a s su lie vičiaus kilnios mintys, maldos
t u v i ų M o n t e s s o r i V a i k ų už gyvus ir mirusius ir palaimi
namelių mokyklėle. 2743 W. 69 nimas. Kraujospūdžio mata
St., bus šį sekmadienį, gegužės vimas. Gegužinės pamaldos.
1 d., nuo 12 iki 2 vai. p.p. Visi, Kartą pavasarį — video gražiau
turintieji
mažų
v a i k ų , sias filmas. Alvudo gėrybėmis
kviečiami tą dieną ateiti ir pasivaišinimas. Visi laukiami.
susipažinti su montesoriškais
x Sv. Kryžiaus ligoninės sa
auklėjimo metodais.
x LB D e t r o i t o a p y l i n k ė vanoriai rėmėjai rengia užkan
Detroit, Mich., Jonas Urbonas džius gegužės 21 d., šeštadienį,
valdybos narys specialiems Hilton Inn of Oak Lawn vieš
reikalams, rašo: „...valdyba yra bučio salėje (Cicero ir 93 St.i.
Jums dėkinga už mūsų žinučių Užkandžiai bus 11 vai. dienos.
skelbimą ,Draugo' dienraštyje
ir dėkodami už tai siunčiame 50
dol. čekį ,Draugo' paramai".
Nuoširdus ačiū visiems valdy
bos nariams.
x J u o z a s J u r k u s , Rochester, N.Y., mūsų bendradarbis,
atsiuntė 15 dol. dienraščio pa
ramai. M. Vaišnys, Philadelphia, Pa., atsiuntė 8 dol. už
kalėdines korteles ir kalen
dorių. Labai dėkojame.
x Vincas Žiobrys, Bervvyn,
111., visuomenininkas, Juozas ir
Aldona Šulaičiai, La Grange
Park. 111., W. Kamantauskas,
Norwood. Mass., Akvilia
Maleta, Chicago, 111., Vincas
Grybauskas. Brockton, Mass..
L. Kazlauskas, St. Petersburg
Beach. Fla.. Valerija Baltušis,
Los Angeles, Cal., Aleksandra
Vidugirienė, Santa Monica,
Cal., Povilas Petkevičius, Lemont 111., Jonas Milašius, St.
Petersburg Beach, Fla., V.
Petrauskas. North Chicago, 111.,
Feliksas Krikščiūnas, O'Fallon,
111., už kalėdines korteles ir
kalendorių atsiuntė po 15 dol.
aukų. Nuoširdus ačiū.
x Greit p a r d u o d u vienos ir
dviejų šeimų namus Chicagoje
ir apylinkėse. Skambinkite
RE/MAX FIRST, R i m a s
S t a n k u s , tel. 361-5950 arba
636-6169.
(sk.)
X Albinas Kurkulis, akcijų
brokeris, dirbąs su R o d m a n &
R e n s h a w , Inc., patarnauja
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime.
Duodu komisų nuolaidą. Susi
domėję skambinkite 977-7916.
(sk.)

J A VALSTYBĖSE

Sol. Nelė Paltinienė dainuoja Jaunimo centre. Nuotrauka iš 1985 m. surengto koncerto. Muz.
Arvydo ir sol. Nelės Paltinų koncertas šiemet rengiamas gegužės 1 d. Jaunimo centre.
Nuotr. M. Nagio

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
PAMINĖTA MOKYKLOS
SUKAKTIS

Dariaus-Girėno lituanistinės
mokyklos 25 metų gyvavimo
sukaktis buvo paminėta balan
džio 16 d. Jaunimo centro ka
vinėje tėvų komiteto suruoš
tame vakare. Šis tėvų, mokytojų
ir rėmėjų pabendravimui,
mokyklos veiklos apžvalgai ir
mokyklai lėšų telkimo vakaras
nors kuklus, buvo šeimyniškai
jaukus. Pavasariškai papuošta
kavinė, elegantiškai padengti
stalai ir subtili lietuviška
muzika
kėlė
šventišką
nuotaiką.
Vakarą, pasveikindama daly
vius, pradėjo tėvų komiteto pir
mininkė Viktorija Matranga.
Kun. P. Dauginčiui, SJ, su
kalbėjus maldą, visi buvo
pakviesti vaišintis bufeto sti
liaus vakariene.-Vaišių stalas
viliojo gausiais, mamyčių suneš
tais patraukliai atrodančiais
valgiais, pagamintais pagal iš
kartos karton perduodamus
šeimų receptus. Vakarienė buvo
tikra smaguriavimo puota.
Visiems besivaišinant, tėvų
x S k a u t i n i n k a s J u o z a s komiteto pirmininkė išvardino
B a n i ū n a s , Hartford, Conn., žymesnius svečius. Jų tarpe itin
Hartfordo skautų vardu at
siuntė „Draugui" paremti 20
dol. iš puikiai pavykusios x A . Radžius. Baitimore,
Kaziuko mugės ir palinkėjo gra- Md., ,,Draugo" nuolatinis
žiausis sėkmės. Nuoširdus ačiū. bendradarbis, atsiuntė 20 dol.
x Detroito, Mich., skautai auka. Labai dėkojame.
„Baltijos" i r „Gabijos" tuntai
x Juozas Zvynys, St. Peters
„Draugo" stiprinimui atsiuntė
burg Beach, Fla., ,,Draugo"
25 dol. čekį ir padėkojo už jų
dienraščio nuoširdus rėmėjas,
veiklos aprašymus dienraštyje.
pratęsdamas prenumeratą,
Nuoširdus ačiū.
pridėjo 20 dol. auką su priera
x Marquette P a r k o litua šu: ,, , Draugas" tas šviesus žibu
nistinės m o k y k l o s ansamblis rėlis, kuriame puikiai atsispindi
dalyvaus VIII Taut. Šokių šven ne tik lietuviškasis gyvenimas,
tėje, Hamiltone. Norintieji toje lietuviškoji veikla, bet ir
šventėje dalyvauti, kviečiami pasauliniai jvykiai'. J. Zvyniui.
atvykti į taut. šokių repeticijas mūsų nuolatiniam garbės pre
Marąuette Pk. mokyklos salėje, numeratoriui, tariame nuoširdų
6820 S. Washintenaw Ave. ket ačiū už laiškut} ir auką.
virtadieniais, 6-7 v.v. Inform.
x F i l o m e n a Č e r n i u s iš
skambinti: 434-4163.
Chicagos, 111., pridėjo 20 dol.
fsk) dienraščio palaikymui ir pra
x Dr. Kastytis J u č a s , der tęsė prenumeratą vieneriems
matologas veda radijo progra metams. F. Černių įrašome i
m a s 1490 AM bangomis garbes prenumeratorių sąrašą,
kiekvieną šeštadienį 7 vai. o už auką labai dėkojame.
r y t o . Sį šeštd., balandžio 30 d.
x P e t r a s Kaušas, Miami
šioje programoje kalbės dr. Beach. Fla., Pranas Jonikas,
Thomas Kelly, kosmetinis chi Danvers, Mass.. Petras Bielinis.
rurgas, tema apie kosmetinę Cleveland. Ohio, Rapolas
chirurgiją po krūties vėžio ir ki Montrimas. VVaukegan, 111.,
tų augmentacijų pašalinimo.
Kazys Razma, Cicero, 111.,
(sk) Eleonora Tutinas, Brooklyn.
x D ė m e s i o ! Prašome at N.Y.. Leonas Lendraitis, So.
siliepti visus knygų ir plokštelių Boston, Mass., Anna Krasnaleidėjus bei platintojus, kurie kevich. So. Boston, Mass.. Ani
buvo davę MARGINIAMS savo cetas Kriščiūnas, Hartford.
leidinius pardavimui. Knygas ir Conn.. Jūratė ir Bruno Dovi'as,
plokšteles galima atsiimti Oakbrook Terrace, 111.. Adele
MARGINIU krautuvėje pir- Neimanas, Cleveland, Ohio.
m a d . ir t r e č d . n u o 10 ryto iki kiekvienas atsiuntė po 10 dol.
už kalėdines korteles ir kalen
4 v. p.p.
(sk) dorių. Labai dėkojame.

malonu buvo matyti buvusį
pirmą šios mokyklos vedėją,
vėliau LB Švietimo tarybos pir
mininką, mok. Joną Kavaliūną.
Pirmininkė išreiškė padėką vi
siems mokyklos darbe pasireiš
kusiems, tą darbą rėmusiems, o
taip pat ir šį sukaktuvinį
vakarą suruošusiems.
ilgametis mokyklos vedėjas
mok. Juozas Plačas. apžvelg
damas mokyklos 25-rių metų
veikią, džiaugėsi jos atliktu dar
bu lietuvybės JAV-ėse išlai
kymo pastangose. Žvelgdamas į
neaiškią ateitį, kvietė visus
jungtis į svarbų lietuviškumo
darbą — raginant jaunas šeimas
savo vaikučius leisti į lituanis
tines mokyklas. įtaigavo
r ū p i n t i s , kad ateinantieji
mokslo metai būtų mūsų tau
tinio atsinaujinimo ir lietuviškų
mokyklų mokiniais prisi
pildymo metai.
Visus sudomino vaizdinė pro
grama, gerai paruošta mokytojų
Marytės Smilgaitės, Jūratės
Dovilienės, žodiniu aiškinimu
prisidedant Irenai Regienei.
Malonu buvo skaidrėse ir vaiz
dajuostėje stebėti darbą
mokykloje — mokinius ir moky
tojus pamokose, scenoje, rengi
niuose. Gera buvo pirmojo sky
riaus suoluose sėdint matyti
tuos, kurių vaikučiai Šiandien
tuose pačiuose suoluose sėdi.
Liūdna, kad ne visų jų vaikučiai
turi laimės lietuviškoje mokyk
loje mokytis. Ekrane matyti na
šaus darbo mokykloje vaizdai ir
susirūpinimą keliantis mokinių
mažėjimas vyravo vakaro daly
vių tolimesniuose pasikalbėji
muose.
Kas be ko, ir šis vakaras
neapsėjo be vertingų dovanų
paskirstymo, teikiančio pasi
tenkinimą laimingiesiems ir la
bai reikalingais doleriais papil
dančio mokyklos iždą.
Liūdo Stankaičio grojama
Leono Narbučio magnetofoninė

se juostose įrašyta lietuviška
šokių muzika viliojo šokti.
Vidurnakčiui artėjant, ren
ginio dalyviai skirstėsi, dėko
dami darbščiam tėvų komitetui
— Viktorijai Matrangai. Ramu
nei Lukienei,
Virginijai
Paulienei, Juliui Butkui ir
Karolei Paulėnienei už su
rengimą šio jaukaus pabendra
vimo ir bendrais rūpesčiais pasi
dalinimo vakarą. Visi buvo
pakviesti atsilankyti į mokyklos
tradicinį Motinos dienos
minėjimą, rengiamą gegžės 7 d..
o taip pat ir į mokslo metų
iškilmingą užbaigimą š.m.
gegužės 21d. Abu šie renginiai
vyks Jaunimo centro mažojoje
salėje.
Tikimasi, kad ateinantieji
mokslo metai bus sėkmingi ir
gausesni mokiniais.
IR

IR

TOLI

gelio organizacijų sveikinimus
ir pats padarė išsamų pra
nešimą apie padėtį ok. Lie
tuvoje. Jį globojo V. Kleivienė
ir visa jos šeima, prisidedant ir
kitiems vyčių veikėjams bei ki
tiems lietuviams.

— Rūta Klevą Vidžiūnienė,
„Draugo" bendradarbė, išlei
dusi novelių rinkinį „Vakaro
melancholija", tą knygą pasiun
tė registruotu paštu vyro se
seriai į ok. Lietuvą. Šiomis die
— J A V LB k r a š t o v a l d y b a
nomis gavo iš jos padėką, kad kovo 25 d. laišku kreipėsi į JAV
knygą laimingai yra gavusi ir sen. F r a n k Lautenberg su pra
duos kitoms seserims taip pat šymu prie Senate svarstomos
perskaityti. Taigi veikia JAV-ių ir Sov. Sąjungos INF
„perestroika".
nusiginklavimo sutarties pri
j
— Andrius Šmitas, Vasario u n g t i S e n a t o p r i i m t ą pa
16 gimnazijos Vokietijoje direk reiškimą, kuris pareikštų, kad
torius, lankydamasis Jungti INF sutartis ir prie jos jungia
nėse Amerikos Valstybėse, mi protokolai neinterpretuotini
aplankė St. Petersburgo, Fla., kaip Sov. Sąjungos suvereniteto
lietuvius ir padarė jiems pra pripažinimas Pabaltijo valsty
nešimą apie gimnazijos veiki bėse. Krašto valdyba laiške
mą. St. Petersburgo lietuviai di padėkojo sen. Lautenberg už jo
rektoriaus apsilankymu labai ir senatorių Grassley, DeConcini ir D'Amato pasiūlytą žmo
patenkinti.
— Lietuvos Vyčių 147 gaus teisių amendmentą Nr.
kuopa St. Petersburge surengė 1680 prie INF sutarties ir savo
vyčių 75-rių metų sukakties ruožtu kreipėsi į JAV Senato
minėjimą ir iškilmėms pasikvie užsienio reikalų komisijos pirm.
tė prof. V. Skuodį iš Chicagos. sen. C. Pell su prašymu minimą
Svečias po vaišių išklausė dau amendmentą paremti.

Pietų Amerikos ir Europos,
ypač Suvalkų trikampio,
lietuvių ekonominė padėtis
neleidžia jiems dalyvauti didžio
joje manifestacijoje, o noro ir
ryžto netrūksta. Jauskime
lietuvišką pareigą savo auka
prisidėti ir įgalinti nepasitu
rinčius dalyvauti visų lietuvių
šventėje. Meskime į šalį įvairius
įtarinėjimus bei priekaištus
kitaip galvoiantiems ir vie
ningai dalyvaukime ir remkime
rengėjų pastangas.

Lietuvių Bendruomenės vado
vybės, komitetų ir komisijų
nariai aukoja šimtus poilsio
valandų, kad renginiai pavyktų,
kad norintiems dalyvauti būtų
sudarytos sąlygos atvykti ir pa
bendrauti su viso pasaulio
kraštų sulėkusiais tautiečiais.
Nenustumkime į šalį gautų
laiškų ar dovanų paskirstymo
bilietėlių, o įdėję piniginę auką,
DALYVAUKIME IR
nieko nelaukdami, siųskite
REMKIME LIETUVIŲ
komitetui. Sakoma, kas greit
MANIFESTACIJAS
duoda — dvigubai duoda.
Rengėjams labai svarbu ži
Jungtinis finansų komitetas, noti, kiek aukų bus gauta ir
kuriam vadovauja net trys kokiomis sumomis bus įmano
žinomi visuomenininkai — Sta ma paremti tolimųjų užjūrio
sys Jokubauskas, dr. Petras Ki kraštų
dalyvius.
Pietų
sielius ir dr. Antanas Razma, Amerikos lietuvių jaunimas yra
koordinuojant Birutei Jasai pasiruošęs dalyvauti, bet nori
tienei — deda pastangas, kad žinoti paramos dydį, kad galėtų
JAV skirta finansinė kvota pradėti tvarkyti kompolikuotus
100,000 dol. būtų įvykdyta ir išvykimo formalumus.
visi įsipareigojimai išpildyti.
Labai gražiai pradeda grįžti
Išsiuntinėti laiškai visiems dovanų paskirstymo šaknelės
lietuviams pagal turimus adre su pinigais ir pridėta auka. At
sus, prašant prisidėti savo auka silieka LB apylinkių valdybos ir
prie laisvojo pasaulio lietuvių nesiskubina išpildyti prašomą
sąskrydžio sėkmingo įvykdymo. kvotą. Apylinkių valdybos
I ruošiamą kultūros kongresą ir dažnai talkina ir remia visų pra
šaukiamą seimą atvyksta iš šymus, bet ir šį kartą turėtų
visų kraštų atstovai ir kultū stipriau pajudėti, nes tai pačios
rininkai, o į tautinių šokių lietuvių bendruomenės išsilai
šventę — jaunimo ansambliai. kymo pagrindas. Kvotos nusta
Didžiąją dalį išlaidų apsimoka tytos realios, atsižvelgiant į
patys dalyviai, bet parama gyvenančių lietuvių skaičių ir
reikalinga užjūrio kraštų atsto jų pajėgumą. Meabejojama gera
vams ir šokėjams.
valia ir reikalo supratimu, tik

gal kartais pritrūksta ryžto ir iš
tvermės.
Jungtinis finansų komitetas
atsiprašo tų lietuvių, kuriuos
pasiekė keli tie patys laiškai,
nes adresai buvo naudojami iš
kelių šaltinių, kuriuose buvo tie
patys asmenys. Sudarant bend
rą sąrašą, galėjo prasmukti tie
patys asmens porą kartą.
Taigi, mieli lietuviai, nedels
dami atsiliepkime į prašymus ir
čekučius siųskime nurodytu
adresu.
A. J u o d v a l k i s
„ V A R P U I " 100 METŲ
Sunkus kelias į dienos šviesą
buvo lietuvių periodinei spau
dai. Nors buvo daug kalbėta ir
dėta pastangų, bet iki 1863 m.
sukilimo spausdintas lietuviš
kas laikraštis nespėjo pasi
rodyti, o po nepavykusio suki
limo iš viso lietuvių spauda
buvo uždrausta. Tačiau dakta
rai Basanavičius, Šliūpas ir kiti
lietuviai inteligentai nenustojo
rūpintis lietuvių kalba perio
diniu leidiniu ir 1883 metų pra
džioje po didelių pastangų buvo
išleistas pirmas „Aušros" nr.
Tačiau „Aušra" labai sunkiai
gyvavo, vyko intrigos ir 1886
m., b a n k r u t a v u s Mikšio spaus
tuvei, kur ji buvo spausdinama,
daugiau nebepasirodė. A. a.
pedagogės ir istorikės A. Rūgy
tės dėka „Aušros" šimtmetis
buvo labai gerai paminėtas ir
atspausdintas „Aušros" kompplektas.
Sustojus „Aušrai", lietuviai
inteligentai jautė gyvybinį
r e i k a l ą s u o r g a n i z u o t i kitą
lietuvių laikraštį. 1888 m.
birželio 29 d. Marijampolėje su
važiavę lietuviai studentai, su
Vincu Kudirka prieky, nutarė
leisti „Varpą", kurio pirmas nr.
pasirodė 1889 m. pradžioje. Kad
ir su pertraukomis „Varpas"
leidžiamas visą laiką. Dabar jį
leidžia Varpininkų filisterių
draugija, išleidžiamas kasmet
žurnalo formos, paskutinis 22
nr. yra 224 psl. Redaguoja Anta
nas Kučys, administruoja Elena
Rūkienė.
K a i p , , V a r p o " 100 metų
sukaktį tinkamai paminėti,
birželio 26 d. 12 vai. Faustinos
ir prof. Mečio Mackevičių rezi
dencijoje, 138 ir State St.,
Lockport, 111. 6 0 4 4 1 , t e l .
1-815-838-7555, kviečiamas varpininkų-liaudininkų pasita
rimas.
S. P a u l a u s k a s

Advokatas Jonas Gibaitis
6247 S. Kedzie A v e n u e
C h i c a g o , IL 60629

T e l . — 776-8700
.Letūnas ' - veteranu tautinių šokių grupė Chicagoje - vadovė Nijolė Jasenaitė Pupienė.
Nuotr A. Pupiaus

Darbo v a i . n u o 9 iki 7 vai. vak.
Š e š t a d . 9 v. r. iki 1 vai. d.

