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„LKB Kronika, Nr. 75 
Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok'kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Švenčių atgarsiai 
[ "(Tęsinys) 

Vilniuje, esant V. Kapsuko 
vyriausybei, nors ir nemi
nėdamas bolševikų, pamoks
luose kėlęs jų nedorybes ir 
suktybes ir, tikriausiai, nebe 
vyskupo žinios Vilniuje įvyko 
keletas viešų klierikalų išpuo
lių prieš Tarybų valdžią. „Iš 
tikrųjų, kaip katalikų kunigas 
išdrįso užsiimti šitokia veikla? 
Juk jei būtų studijavęs mark
sistinę - leninistinę filosofiją, 
telkęs darbo liaudį į komu
nistines draugijas, redagavęs 
marksistinį laikraštį, iškėlęs 
bolševikų nuopelnus lietuvių 
tautai ir pajungęs Bažnyčią val
džios interesmas (kaip pravosla
vai) šiandien jis puikuotųsi 
socialistinio darbo didvyrio 
vardu". 

Dar „moksliškiau" šį klausi
mą nagrinėja birželio 19 d. 
„Komjaunimo tiesoje" str. „Iš 
kur šventieji ir kam jie?" 
Vilniaus Pedagoginio instituto 
doc. J. Stankaitis. J. Stankaitis 
arkivysk. J. Matulaičio bruožus 
— materialinių gėrybių sai
kingą vertinimą, asketizmą, 

klusnumą, kantrybę, atlaidumą 
priešams vadina „su žmogiš
kuoju orumu objektyviai ne
sutaikomais ir socialiai reak
cingais bei žalingais bruožais". 
(Kokia įmantr i filosofiška 
leksika!) J. Stankaitis tvirtina, 
kad šventuosius Vatikanas 
skiria pagal įvairias politines 
bei diplomatines situacijas. 
Tokiu būdu, teigia straipsnio 
autorius, atsiradę šv. Ignacas 
Lojolą, šv. Kazimieras, apie 100 
Amerikos šventųjų, Afrikos, 
Kinijos, Ugandos misionieriai, 
net Maksimilijonas Kolbė. 
(Eilinis bedievių paradoksas — 
smerkia fašizmą ir niekina jų 
aukas). O labiausiai, reakcinę 
politinę prasmę turįs ark. J. 
Matulaičio paskelbimas palai
mintuoju" — piktinasi J. Stan
kaitis, nes kaip toks „aršus 
reakcijos tarnas, revoliucinės 
kovos slopintojas, antisocia-
listinių sąjūdžių steigėjas, kleri
kalinis antikomunistas ir net 
tarpininkas tarp fašizmo ir 
Bažnyčios galėjo būti iškeltas į 
altorių garbę". 

(Bus daugiau) 

Katastrofiškas sprogimas 
Ukrainoje 

Washingtonas. — Sprogimas 
sunaikino kelis pastatus ir 
beveik visą sovietų fabriką, 
kuris gamino raketoms kurą, 
naudojamą naujosioms SS-24 
tarpkontinentinėms branduo
linėms raketoms, pranešė Ame
rikos gynybos departamentas. 

Pentagono oficialus prane
šėjas pasakė, kad sprogimas 
Ukrainoje įvyko praėjusį ket
virtadienį. Tenka manyti, kad 
tai bus didelė žala Maskvos 
raketų programoje. Sprogimas 
kuriam laikui sulaikys SS-24 
raketų gaminimą. Jis įvyko 
Pavlogrado mieste, kuris turi 
maždaug 20,000 gyventojų ir 
yra 500 mylių į pietus nuo 
Maskvos. Sprogimas įvyko po 
aštuonių dienų, kai Nevadoje 
buvo sunaikintas fabrikas, 
kuris gamino kietą kurą 
Amerikos erdvėlaiviui ir kari
nėms raketoms. 

Sovietai tyli 

Gynybos departamentas sako, 
jog Pavlogrado fabrikas buvo 
vienintelis sovietuose, kuris 
gamino pagrindinius motorus 
minėtoms raketoms. Kremlius 
praėjusiais metais pradėjo tų 
raketų išdėstymą strateginėse 
vietose. SS-24 raketos turi 10 
branduolinių sprogstamųjų 
užtaisų ir yra išstatomos ant 
siloso arba ant traukinio bėgių, 
kad galėtų būti perkeltos iš 
vienos vietos į kitą. Sprogimą 
užregistravo Amerikos žinių 
rinkimo satelitas. NBC žinios 
pirmosios paskelbė sprogimą. 
Sovietų Sąjunga nors ir glasnost 
laikais, dar nieko nepaskelbė, 
tad nežinoma, ar yra žuvusių. 

Reagano administracija sako, 
kad sprogimas buvo „katas
trofiškas" Pavlogrado fabrikui, 
bet ne SS-24 raketų programai, 
nes. sovietų Sąjunga fabriką 
galės a t s t a ty t i . Kadangi 
sprogimas buvo didelis, pri
leidžiama, kad turėjo būti ir 
nelaimingų gyvybės atsiti
kimų. 

Pavlogrado fabrike buvo ga
minami raketų kuro cilinderiai. 
Tokie cilinderiai yra vadinami 
kaip raketų motorai dėl to, kad 
kuras užsidega su didele jėga ir 
išmeta raketą skrist i su 
pasakiška galia. Jei fabrike 
netikėtai buvo uždegtas kuras, 
tada ir įvyko sprogimas. 

SS-24 raketos turėtų būti 
svarstomos viršūnių konfe
rencijoje Maskvoje už dviejų 
savaičių. Norima šios rūšies 
ginklų arsenalą sumažinti 50%. 

Nepatenkinti savo 
vyskupais 

Leningradas . — Reuterio 
spaudos agentūra praneša, kad 
grupė rusų stačiatikių kunigų 
laišku kreipėsi į savo bažnytinę 
vadovybę, prašydami, kad Rusų 
stačiatikių Bažnyčioje būtų 
pravestos reformos. Laiške sta
čiat ikių hierarchija yra 
raginama susirūpinti teisine 
Rusų Stačiatikių bažnyčios 
padėtimi ir pradėti sekmadie
ninių religinių mokyklų 
steigimą. 

Laiško autoriai, penki rusų 
stačiatikių kunigai, susitikime 
su užsienio žurnalistais, pa
reiškė, kad tikinčiųjų masės yra 
nepatenkintos savo vyskupų pa
syvumu. Užuot reikalavę teisi
nės padėties pakeitimų, kuriuos 
komunistinė valstybė sakosi 
vykdanti religijų atžvilgiu, 
stačiatikių Bažnyčios vadovai 
pasyviai laukia žiūrėdami, kas 
yra siūloma. Rusų stačiatikių 
kunigai užsienio žurnalistam 
pažymėjo, jog savo laiške jie taip 
pat prašo, kad Stačiatikių hie
rarchija pasirūpintų sovieti
niuose lageriuose tebekalinamų 
sąžinės belaisvių išlaisvinimu. 
Rusų stačiatikių vyskupai taip 
pat yra prašomi, kad Rusijos 
krikšto tūkstantmečio proga 
būtų apsvarstyta vadinamųjų 
, .naujųjų kank in ių" , šio 
šimtmečio laikotarpyje nukan
kintų krikščionių, kanonizacija. 

Sumažėjo prekybos 
deficitas 

Kodėl nesiseka respublikonams 

Senatorius Jesse Helms, viduryje, kuriam nepiavyko pravesti Senate, kad nebūtų svarstoma 
pasirašytoji sutartis, tariasi su kitais senatoriais - Bob Dole, dešinėje, Richard Lugar ir Steven 
Symms, kairėje. 

Pabaltiečiai tuoj pat 
privalo imtis akcijos 

„Sovietų Sąjungos portretas" 

New Yorkas. — Maskva dau
gelį metų nesėkmingai stengia
si pakišti savo propagandą 
Amerikos kino ir televizijos 
ekranams. Kovo mėnesį tą 
sovietinei imperijai paslaugą 
suteikė multimilijonieriaus 
Turnerio televizijos „imperija" 
VVTBS-TV, parodžiusi serijinį 
„Sovietų Sąjungos portretą". 
Amerikiečiai sužinojo, kad 
SSRS yra nepaprastai graži ir 
dinamiška valstybė, kurioje 
įvairias „rases" jungia „bendra 
svajonė". Gulaginės santvarkos 
nusikaltimai programoje virto 
„visuomenine konstrukcija" ir 
nepaprastai sėkminga „moder
nizacija". 

„Mus nelengva asimiliuoti" 

Nemaža laiko programoje bu
vo skirta ir Pabaltijo valsty
bėms. Paminėta, kad pabaltie
čiai turi savita kultūrą ir yra 
a tkak lūs . J aunas l ietuvis 
pareiškė: „Mus nelengva asimi
liuoti". Asimiliacijos šaltinis 
taip ir liko nepaminėtas. Neiš
tarta nė žodžio apie Hitlerio -
Stalino paktą, Maskvos agresi
ją, masinius išvežimus, rusini
mą, religijos persekiojimą, ar 
pasipriešinimą. „Reprezentaci
niu" lietuvių programos suda
rytojai parinko buvusį „Tiesos" 
redaktorių, „Pravdos" kores
pondentą, bespalvį aparačiką 
Šniuką. Pabaltijo tautų istorijai 
tebuvo paskirta pora sakinių. 
Pranešėjas „panaikino" istorinę 
Lietuvos valstybe, paskelbda
mas, kad Pabaltijo šalys tebu
vusios nepriklausomos 20 metų 
— „vienintelį sykį jų istorijoje". 
Pabaltijo sostinėse groja roko 
orkestrai, linksminasi žvalus 
jaunimas, kuria menininkai, 
veikia išradingi „perestroi-
kiniai" biznieriai... Panašiose 
pasakų šalyse gyvena ir nerusų 
tautos, su programos autorių, 
kaip apendicitais, išpjautomis jų 
istorijomis. 

Šiame „Sovietų Sąjungos Por
trete" buvo visiškai ignoruo
jama ir pastaraisiais metais į 
oficialią sovietinę spaudą 
prasiskverbusi informacija apie 
masinius nusikaltimus, ekono
minę krizę, korupciją ir tauty
bių problemas. Nerasta reikalo 
pasikalbėti nė su vienu režimo 
kritiku. 

Maskvos propaganda 

VVashington Times kovo 18 d. 
pranešė, kad Turneris nepasi
tenkins šiuo di s informacijos 
festivaliu. Turner Educational 
Services (TES), TBS šaka, 
skelbia ambicingus planus pasi
pelnyti iš televizinio „portreto". 
Drauge su Encyclopedia Britan-
nica Educat ional Co. bus 
paruoštos keturios programos 
gimnazijoms ir bibliotekoms: 
septynių kasečių SSRS-os 
„video enciklopedija" su 
pamokų planais ir indeksu; 
kasetės pradžios mokykloms; 
skaidrių serijos, ir „video 
pakietas" biznieriams, besiren
giantiems aplankyti Sovietų 
Sąjungą ir joje padirbėti. Michi-
gano universiteto specialistas 
padės TES sudaryti televizinį 
kursą universitetams — su 
video juostomis, vadovėliais ir 
prie TV serijos pritaikytais 
tekstais. Turnerio medžiaga 
susidomėjo ir leidyklos: Rain-
tree Publishers, Holt, Reinhart, 
Winston ir VVėidenfeld & Ni-
cholson išleis knygų serijas. 

„Sovietų Sąjungos Portretą" 
aštriai sukritikavo JAV spauda. 
New York Times recenzentas 
John Corry pareiškė, kad šioje 
programoje „istorija prasmenga 
į atminties skylę". 

Pats laikas, kad pabaltiečių 
organizacijos ir pavieniai 
asmenys imtųsi akcijos prieš 
tokią televizinę „pornografiją". 
Moksleiviai, studentai ir jų 
tėvai turėtų bematant reaguoti 
į šios disinformacijos pasiro
dymą mokslavietėse. 

(Elta) 

TRUMPAI 
IS VISUR 

Už bibliją milijonai 
Los Angeles. — New Yorke 

įvykusiose varžytinėse vienos 
Gutenbergo Biblijos pirmasis 
tomas buvo parduotas už rekor
dine penkių milijonų ir 390 
tūkstančių dolerių sumą. Tai 
aukščiausia kaina, kuri bet 
kada buvo sumokėta už spaus
dintą knygą. Parduotoji Biblija 
priklausė Los Angeles arkivys
kupijai, o ją įsigijo viena 
žymiausių Japonijos leidyklų. 
Ankstesnioji rekordinė suma už 
spausd in tą knygą buvo 
sumokėta prieš 10 metų, kai 
taip pat varžytinėse už dviejų 

— VVashington Post dienraš
tis savo editoriale reikalauja, 
kad Generalinis prokuroras Ed-
win Meese, Teisingumo depar
tamento viršininkas, pasitrauk
tų iš savo pareigų. 

— Carrollton, Ky., sunkve
žimio vairuotojas, netikėtai 
pasuko į priešingą kelio pusę ir 
susidūrė su autobusu, kuris 
vežė studentus. Žuvo 27 moki
niai; sunkvežimio šoferis Larry 
Mahoney apkaltintas 27 asme
nų žmogžudyste. Paaiškėjo, kad 
jis buvo stipriai išgėręs. Pro
kuroras pareikalavo mirties 
bausmės. 

— Amer ikos nuomonių 
tyrinėjimų biurai skelbia, kad 
gub. Michael Dukakis, jei būtų 
šiandien prezidento rinkimai, 
laimėtų prieš dabartinį vice
prezidentą George Bush. 

— Britanijos Vidaus reikalų 
ministeris Douglas Hurd 
pranešė, kad sudaryta komisija 
nuspręs, kurie užsienietiški 
filmai bus galima rodyti tele
vizijoje, nes daug nepadorių ir 
žiaurių filmų pradėjo būti rodo
ma per televizijų programas. 

— Seante prasidėjo debatai 
pasirašytos vidutinio nuotolio ir 
trumpesniųjų distancijų raketų 
sunaikinimo sutarties ratifika
vimo reikalu. 

— Miami aerodrome buvo su
laikytas Hondūro diplomatas 
Rigoberto Larą, kuris yra Hon
dūro ambasadorius Panamoje. 
Jo lagamine buvo rasta 26 
svarai kokaino. Hondūras tuoj 
panaikino jo diplomatinį 
statusą ir jis bus teisiamas 
pagal Amerikos įstatymus. 

— Washingtone Vyriausias 
Teismas nusprendė, jog Konsti
tucija leidžia policijai tikrinti 
prie namų išmestas sąšlavas, jei 
kokiu nors reikalu tai atrodo 
jiems reikalinga nusikaltimui 
įrodyti. 
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tomų pilną Gutenbergo Bibliją 
buvo sumokėta 2,200,000 dol. 

Gutenbergo Biblija yra pir
moji atspausdinta knyga, pasi
rodžiusi Mainze, Vokietijoje, 
1455 m. Šios Biblijos tuo metu 
buvo atspausdinti 185 egzemp
lioriai, kurių tiktai 48 išliko iki 
šių dienų ir tik 21 pilnas dviejų 
tomų leidimas. Dabar parduo
tąjį Gutenbergo Biblijos tomą 
Los Angeles arkivyskupijai mir
damas paliko vienas amerikie
tis milijonierius. Gautus pinigus 
arkivyskupija panaudos vietos 
seminarijos išplėtimui. 

tt'ashingtonas. — Neįtikėti
na, bet Amerika kovo mėnesį 
pardavė užsieniui daugiausia 
prekių ir tai prašoko geriausių 
optimistų vil t is . Prekybos 
deficitas sumažėjo iki 9.7 bil. 
dol., ko nėra buvę per pasku
tinius trejus metus . Šis 
Prekybos departamento prane
šimas yra įrodymas, kad ekono
mija dar vis gerėja ir ta i yra 
Reagano administracijos nuo
pelnas. 

Prekybos depar tamento 
sekretoriaus William Verity 
pranešimu, kuris šiuo metu yra 
Paryžiuje ir dalyvauja Ekono
minio bendradarbiavimo orga
nizacijos posėdžiuose, sako: 
„komerciniai skaičiai kovo 
mėnesį rodo žymų pagerėjimą 
deficito balanse ir yra stipri 
tendencija, kad bus dar geriau". 
Taip kalbėjo sekretorius Pary
žiuje. Lyginant su vasario 
mėnesiu, prekybos deficitas 
sumažėjo 30%. 

Produkcija didėja 

Bet kiti ekonomistai mano, 
jog, nežiūrint 23% padidėjusio 
eksporto, susidaro pavojus in
fliacijai. Tuo yra susirūpinusi 
Federalinė Rezervų taryba, nes 
Amerikos industrijos gamyba 
balandžio mėnesį pakilo 82.7%. 
Tai didžiausias gamybos padi
dėjimas aštuonerių metų ba
lanse. Federalinė Rezervų 
taryba turėjo savo pasitarimus 
ir nustatė ateities finansinius 
tikslus. Jie nutarė dar kuriam 
laikui nevaržyti kreditų, kaip 
kad buvo kelių paskutinių 
savaičių metu. 

Kai tik buvo Amerikos 
paskelbtas prekybos balansas, 
doleris tuoj pat pakilo pasaulio 
pinigų rinkoje. Pagerėjęs 
prekybos deficitas sumažino 
silpnesnio dolerio pareikala
vimą. Amerikos prekės užsie
nyje pasidarė prieinamesnės. 
Vyriausybė ir privatūs ekono
mistai labai atsargiai žiūri į šį 
vieno mėnesio deficito sumažė
jimą. Ekonomistai mano, kad 
kitą mėnesį tas prekybinio 
deficito balansas gali būti 
mažesnis, negu kovo mėnesį. 

Gera krašto ekonomija 

Kongreso demokratai sten
giasi sumenkinti šį paskelbtą 
deficito sumažėjimą. Politiniai 

— Lenkijos vyriausybė pa
leido solidarumo vadus , 
neseniai suimtus buvusio 
streiko metu už demonstravimą 
gatvėse. Jie buvo paleisti, kai 
kard. F. Macharski kreipėsi į 
vyriausybę ir prašė juos išleisti 
į laisvę. 

— Maskvoje žydų organiza
cija pranešė, kad praėjusį 
mėnesį buvo išleista emigruoti 
iš Sovietų Sąjungos 1,086 
žydams. Paskutiniu metu leidi
mai žydams išduodami žymiai 
lengviau, kaip kad niekada pra
eityje. 

— Jeruzalėje, kaip praneša 
Los Angeles Times, Izraelio 
seržantai su savim pasiėmė 
būrį jaunuolių ir nusivežę į 
stovyklą, kur laikomi suimti 
palestiniečiai, įsakė juos mušti, 
o patys stebėjo jų mušimus. 

— Amer ikos kompanijų 
maždaug 87% pasisako už 
prekiavimą su Sovietų Sąjunga. 

ekspertai sako, kad Kongresui 
bus daug sunkiau nugalėti 
prezidento veto, nes jis jam pa
siųstą naują prekybos įstatymą 
žada atmesti . Šis prekybos 
departamento pranešimas paro
dė, kaip pasikeitė nuotaikos nuo 
spalio mėnesio, kai akcijos buvo 
nukritusios ir buvo manoma, 
kad kraštas pateks į recesijos 
stadiją, tačiau to neįvyko. 

Ekonomistai, nežiūrint inflia
cijos baimės, buvo labai paten
kinti vyriausybės paskelbtu 
pranešimu, nes vien tik ekspor
tas kovo mėnesį pakilo 5.3 bil. 
dol. sumoje. Ir kaip vyriausias 
gamintojų organizacijos ekono
mistas Jer ry Jasinowski sako: 
„tai rodo, kad mes turime svei
kesnę krašto ekonomiją, negu, 
kad iki šiol patys manėme". 

Kodėl respubl ikonams 
nesiseka 

Tačiau jei krašto ekonomija 
yra tokia gera, kodėl respubli
konai, o ypač George Bush, 
neturi pasisekimo publikoje? 
Yra aksioma politikoje, kad 
stipri krašto ekonomija taikos 
metu y ra puikiausia žinia 
valdančiajai partijai. Kai ne
dirbančių krašte tėra 5.4%, kas 
sudaro mažiausį procentą nuo 
1974 metų, ir kai infliacija 
Amerikoje skaitoma tik 3.9% 
per paskutinius metus, respub
likonai turėtų laimėti šių metų 
prezidentinius rinkimus labai 
lengvai. 

Bet šiuo metu taip neatrodo, 
rašo New York Times. Vicepre
zidentas G. Bush, kaip skelbia 
žmonių nuomonių tyrinėjimų 
biurai N e w Yorke ir Los 
Angeles, t ik vejasi demokratą 
guberna tor ių M. Dukakį. 
Maždaug 49% pasisako už 
demokratus ir t ik 39% už 
respublikonus. Tad, kas yra 
blogo su viceprezidentu Bush? 

Kur y r a Bush p rog rama 

Politiniai komentatoriai sako, 
kad yra daug faktorių, kodėl yra 
tokios žmonių nuomonės. Bal
tieji rūmai ir pats kandidatas 
Bush neiškelia ekonominio 
gerbūvio ir rezultate mes gir
dime tik narkotikų problemas, 
Generalinio prokuroro Meese 
nemalonumus ir Baltųjų rūmų 
nesugebėjimą sutvarkyti Pana
mos reikalą. 

Respublikonų štabo patarėjas 
Douglas Bailey įspėja, jog Bush 
neturė tų remtis tik prez. 
Reagano politika, bet turėtų 
pradėti , kol dar ne vėlu , 
pareikšti savo idėjas. „Žmonės 
jau seniai užvertė šios vyriau
sybės puslapį, ir dabar sekantis 
puslapis yra tuščias", sako 
Bailey. „Problema yra. kad nėra 
Busho idėjų, nėra Busho pasiū
lymų, nėra Busho darbotvarkės, 
kuri turėtų būti diskutuojama". 

KALENDORIUS 

Gegužės 20 d.: Bernardas 
Sienietis, Aras. Šviedris, Aug-
mantė, Alfreda. 

Gegužės 21 d.: Teoboldas, 
Valentas, Viktorija, Vaidevutis, 
Rimtenis. 

ORAS 

Saule teka 5:27, leidžiasi 8:07. 
Temperatūra dieną 751., nak

tį 45 1. 
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/PORTO APŽVALGA 

SABONIS ĮTEIKĖ 
PERGALĖS TROFĖJŲ 

„LITUANICAI" 
Šį kartą pataikėme atspėti, 

kad 38-tos ŠALFAS s-gos spor
to žaidynės bus ypatingos. Jos 
ir buvo ypatingos bei skirtingos 
štai dėl ko: — pirmiausia, jose 
dalyvavo pasaul inė sporto 
garsenybė ir lietuvių krepšinio 
pas ididžiavimas Arvydas 
Sabonis ir jo gydytojas Kęstutis 
Vitkus; 

— varžybų programoje pirmą 
kartą Chicagoje buvo ledo 
ritulys puikioje ledo arenoje su 
5 komandomis ir azartišku 
žaidimu; 

— buvo ir kėgliavimas su 
dalyviais iš Toronto, Clevelando 
ir Chicagos; 

— rekordinis vyrų krepšinio 
komandų skaičius; 

— vienoje žaidė tėvas ir 
sūnus; 

— kitoje jaunių berniukų 
krepšinio komandoje žaidė trys 
mergaitės...; 

— o šachmatų laimėtojai be 
trofėjų gavo ir pinigines 
dovanas... (kas turbūt užrūs
t ins mėgėjiškų principų 
gerbėjus); 

— ir pagaliau ypatingos jos 
buvo, nes krepšinio meisterio 
titulą laimėjo Chicagos ASK 
„Lituanica". 

Žinoma, to tai tikrai neatspė-
jome. Niekas neatspėjo, niekas 
net nedrįso pagalvoti. Juk prieš 
10 metų šiose skiltyse rašėme, 
kad „Lituanica" jau paseno, kad 
jai reikia naujų ir jaunesnių 
jėgų... Bet ji, kaip tas vynas, juo 
senyn — tuo geryn. Kas labiau
siai s tebė t ina — Detroito 
„Kovo" kiekviena pozicija aikš
tėje buvo ne tik jaunesnė, bet ir 
talentingesnė. Tačiau „Lituani
ca" negalvojo kapituliuoti, ir po 
įtemptos ir dramatiškos kovos 
paskutinėse sekundėse ji išplėšė 
pergalę 61-60. Daugiausiai 
kredito šį kartą reikia duoti ar
ba, kaip paprastai sakoma, ge
riausias iš „Lituanicos" buvo 
Rimas Dirvonis, — vienintelis iš 
„Lituanicos" su daugiau talen
to, negu jo oponentas iš „Kovo". 
Jis keitė žaidėją po žaidėjo, kas 
kelios minutės, nuolat mes
damas šviežias jėgas po len
tomis; jis kantriai ir be tolimo 
metimo pr iver tė „Kovą" 
efektingą zoninį dengimą 
pakeisti į individualinį. Tą 
išnaudojo Siliūnas ir Bario, 
Neimanto ir Stuko agresyvus 
žaidimas, ir 10 taškų „Kovo" 
persvara bematant išnyko. Dar 
daugiau: „Kovo" žaidimas 
pakriko, gana sėkmingas grei
tasis puolimas pasikeitė į 
beprasmiškus Šilingo driblin-
gus ir Bawulskio nuolatinius 
metimus iš blogų padėčių. 
Puikiai žaidę pirmąjį kėlinį 
Rugienius ir broliai Gražuliai 
antrame begavo mažai kamuo
lių ir liko neišnaudoti. Permai
ninga ir dramatiška kova — taš
kas už tašką vyko iki pasku
tinių 20 sekundžių, kol „Kovas" 
su vieno taško persvara 60-59 
turėjo kamuolį savo rankose ir, 
vietoje jį laikyti iki galo, paleido 
į krepšį. Deja, nepataikė, o „Li
tuanicos" Neimantas, likus vos 
11 sekundžių, sėkmingu meti
mu nulėmė pergalę. Tokia 
bereikalinga klaida „Kovui" 
buvo fatališka ir kainavo titulą. 

Kad ir vos vidutiniškas žai
dimo lygis, žymiai silpnesnis 
negu pernykščio finalo New 
Yorke, turėjo patenkinti šį 
kartą gausią Chicagos publiką 

įtempimu ir dramatišku čika-
giečių laimėjimu. Įspūdį ir 
džiaugsmą dar padidino, kai 
didžiulį trofėjų komandos kapi
tonui A. Tamošiūnui įteikė Ar
vydas Sabonis. Jis taip pat 
pasveikino ir kiekvieną žaidėją, 
kartu su ŠALFAS s-gos C.V. 
pirm. V. Adamkum išdalin
damas ir asmeninius apdo
vanojimus. 

Daugybė fotografų turės 
neužmirštamą nuotrauką su Sa
boniu ir džiaugsmu spindinčia 
„Lituanicos" komanda. Tuo tar
pu „Kovo" žaidėjai nusimi
nusiais veidais tuoj pat dingo iš 
salės. Šis pralaimėjimas jiems 
tuo skaudesnis, nes tiek daug 
metų buvo laukta laimėjimo, 
tv i r ta i t ikint , šis kartas 
nemeluos, ypač po tokių per
galių, kaip prieš pernykštį 
meistrą New Yorko LAK — 
75-64 ir Toronto „Vytį" - 69-66. 
O po lengvos pergalės pusiau-
baigminėje prieš Clevelando 
„Žaibą" - 73-55, „Kovo" klubo 
pirm. A. Rugienius jau trynė 
rankas, sakydamas: „Pagaliau 
parsivešime titulą (mat, galvo
jo, kad baigminėje prieš „Litua
nica" ar „Vytį" neturės jokio 
vargo), kurio laukėme tiek 
metų. Juk mūsų jaunų koman
da eilę metų buvo geriausia, ji 
kartu pas mus užaugo; jau per
nai ir užpernai jautėme, kad tik 
laiko klausimas. Pagaliau..." 
Deja, jis per anksti džiaugėsi... 

Tiek apie finalistus. 

FAVORITAI KRITO 

Naujas krepšinio vadovas E. 
Modestas pagaliau pakeitė 
atgyvenusias varžybų sistemas; 
atrodo, visi buvo patenkinti, 
krepšinis praėjo tvarkingai ir 
įdomiai..., o svarbiausiai be 
„skriaudų" vienai ar kitai 
komandai. 

Dauguma galvojo, kad, po 
pernykščio neužmirštamo finalo 
New Yorke, Toronto „Aušra" ir 
New Yorko „Atle ta i" yra 
neįveikiami favoritai. Deja, 
„Aušra" be Rautinšo ir Zoet yra 
vos vidutinė komanda, o „Atle
ta i" savo puikų žaidimą ir 
kovos dvasią paliko Brooklyne. 
„Aušra" tuoj gavo pamoką iš 
„Lituanicos" 65-51 ir nepajėgė 
sugaudyti jaunesnio ir greitesnio 
Clevelando „Žaibo", gaudama 
pylos 73-59. Tuo būdu, vienoje 
grupėje, nepasirodžius Hamil
tono „Kovui", į pusiau baigmę 
patenka „Lituanica" ir „Žai
bas". Kitoje grupėje jau pirmo
se rungtynėse krenta meistras 
New Yorko „Atletai" prieš 
puikiai žaidžiantį Detroito 
„Kovą" — 75-64. Truputį vėliau 
juos dar skaudžiau paklupdo ir 
Toronto „Vytis" - 72-59. Seniai 
matyta vyrų A klasėje Toronto 
„Vytis" paliko gerą įspūdį su 
broliais Karpiais (kurių Jonas 
žaidžia net už Kanados olimpi
nę rinktinę), Duliūnu, Jaruše
vičiumi ir kitais. „Vytis" davė 
gerą kovą ir Detroito „Kovui" 
iki pat paskutinių sekundžių, 
pralaimėdamas tik 69-66. Šioje 
grupėje po eilės metų vėl pasi
rodė „Neris", ji jau turi būrį 
jaunų žaidėjų ir už metų ar kitų 
apie jas girdėsime daugiau. 
Įdomu, kad „Neries" komandoje 
žaidė tėvas ir sūnus Modestai, 
įvykis girdėtas tik vienoje ledo 
ritulio komandoje. 

Iš ledo ritulio varžybų. Chicagos „Gintaras" (balti) puola Toronto komandos vartus. 
Nuotr. Birutės Bulotaitės 

Pusiaubaigminėje, kaip jau 
minėta, Detroito „Kovas" 
neturi vargo su „Žaibu", o „Li
tuanica" po lygios ir geros ko
vos laimi prieš Toronto „Vytį" 
— 55-48. O baigmėje R. Dirvonis 
pademonstravo, kaip galima 
žaidėjus, jau pažįstamus nuo 
„neatmenamų" laikų, sucemen
tuoti į vieną vienetą su jaunais. 
Iš senųjų vis dar gyvi (ir ne bet 
kaip), tai A. Baris, puikus kovo
tojas ir surinkęs daugiausiai 
taškų kiekvienose rungtynėse, 
Abramavičius, Neimantas, 
Ambutas ir Kinčinas, o iš 
jaunųjų puikiai kamuolį valdąs 
Siliūnas, drąsus prie lentų 
Stukas, Tamošiūnas, Wojcik, 
Jonynas ir Riškus. 

Vyrų B klasėje dalyvavo net 
11 komandų, kurių dvi buvo 
naujai „iškeptos", tai Toronto 
„Perkūnas" ir „Rytų Banga". 
Abi tuoj pralaimėjo abejas rung
tynes ir iškrito jau pirmame 
rate. Pusiaubaigminėje Cicero 
„Ateitis" įveikė Hamiltono 
„Kovą" 76-51, o kitoje pusėje 
„Lituanica II" nugalėjo savo 
draugus iš „Lituanicos I" — 
49-45. Baigmėje, kaip jau 
nekartą praeityje, Cicero „Atei
tis" su broliais Owens laimi 
pirmą vietą, įveikdama „Li
tuanica II" - 60-40. 

Jaunių A klasėje 4 komandos. 
„Neris", lengvai nugalėjusi Ha
miltono „Kovą" 81-31, antrus 
metus iš eilės pasipuošia titulu, 
įveikdama „Lituanica" 84-81. 
„Neris" antro kėlinio pradžioje 
turėjo daugiau negu 20 taškų 
persvarą, bet truputį atleidę, 
vos beištempė pergalę. Iš 
„Lituanicos" daugiau pasi
reiškė Jakštys ir Sabutis, o iš 
„Neries" — Jankauskas, Čilens-
kas ir ypač Modestas, surinkęs 
21 tašką. Trečioje vietoje liko 
Detroito „Kovas", pralaimėjęs 
„Lituanicai" 65-57, bet laimėjęs 
prieš Hamiltoną. 

Jaunių B klasėje vos trys 
komandos, o laimėtojo, Hamil
tono „Kovo", net mišri — su 
trimis mergaitėmis. Jis lengvai 
įveikė Toronto „Aušrą" 42-23 ir 
Chicagos „Nerį" 57-43. 

DAUG KITŲ 

ĮDOMIŲ VARŽYBŲ 

LEDO RITULYS Chicagos 
publikai buvo naujiena ir jos 
nemažas būrys šeštadienį buvo 
susirinkęs į puikią Southwest 
Ice areną. 
Nei vienas nesigailėjo atėjęs; 

net buvo nustebinti rungtynių 
azartiškumu su greitu ir gyvu 
žaidimu, aštriais smūgiais ir ge
ru čiuožimu. O labiausiai, tai 
tvarkingomis ir gražiomis uni
formomis bei gera organizacija. 

Pirmame rate visos komandos 
žaidė po dvejas rungtynes, iš 
kurių paaiškėjo finalistai ir dvi 
komandos dėl trečios vietos. Pir
mose rungtynėse Chicagos 
„Gintaro" A komanda, po geros 
kovos, laimi prieš Detroito 
„Kovą" 2-1, Hamiltono „Kovas" 

nesunkiai sutvarko Torontą 5-2, 
„Gintaras" B Detroito „Kovą" 
nugali taip pat 5-2, bet pralaimi 
Hamiltonui 7-3. Pagaliau „Gin
taras" A, po įdomios kovos, ne
tikėtai laimi prieš Torontą 2-1. 
Dėl trečios vietos Torontasbe 
vargo laimi prieš „Gintarą" B 
6-2. Baigmėje Hamiltonas de
monstruoja gan gero lygio žai
dimą ir nusineša pergalę prieš 
„Gintarą" A 4-2. Varžybas pui
kiai tvarkė Albertas Tuskenis. 

TINKLINIO varžybos dar 
prieš keletą metų bandė lygintis 
su krepšiniu, o dabar nebeliko 
nei pusės dalyvių: moterų vos 
trys komandos, o jaunių ar mer
gaičių — nei vienos. Moterų 
grupėje silpnas Hamiltono 
„Kovas" gauna pamoką iš „Ne
ries" 15-2 ir 15-1, o baigmėje 
Cicero „Vėtra", kaip ir anais 
gerais laikais, dar tebeturi 
geresnį tinklinį ir nesunkiai 
įveikė „Nerį" 15-8, 15-7. 

Vyrų klasėje „Neris" be dides
nių pastangų laimi prieš Bos
tono „Grandį" 15-4 ir 15-8, o 
Clevelando „Žaibas" prieš 
Detroito „Kovą" 15-10, 15-10. 
Baigminės rungtynės neapvylė 
pilnos salės publikos. „Neries" 
Stankaičio ir Andriukaičio ašt
rūs kirtimai, ir Žiupsnio bei 
kitų geras kamuolio valdymas 
davė gražių momentų, ypač an
trame sete, kai ir „Žaibas" 
nekartą sužaibavo puikiais 
smūgiais. „Neris" laimėjo 15-3, 
16-14. 

ŠACHMATŲ turnyras vyko 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus patalpose, viską, 
laikrodžio tikslumu, tvarkant 
Pranui Šalkauskui. 10 dalyvių 
dvi dienas įtemptai, bet ramiai, 
dirbo smegenimis ir judino fi
gūras, sužaisdami po 4 partijas. 
K. Jakštas iš Chicagos nepra
laimėjo nei vienos, surinko 3% 
taško (vieną partiją baigdamas 
lygiomis), ir pasipuošė laimėtojo 
titulu. Jam teko puiki dr. A. 
Nasvyčio atminimui pereinamo
ji taurė ir 75 doleriai. Antrą 
vietą su trimis laimėjimais iš
kovojo A. Simonaitis iš New 
Yorko; jam teko 50 dol. ir pla
kėte. Trečioje vietoje, taip pat su 
trimis laimėjimais, liko O. 
Schroederis iš Chicagos. Jam 
teko plakėte ir 25 dol. 

KĖGLIAVIMAS vyko Ford 
City Bowl patalpose, vado
vaujant Nancy Shotas iš 
Chicagos. Iš 27 dalyvių iš Toron
to, Clevelando ir Chicagos, kai 
kurių pasekmės buvo tikrai 
geros. Komandiniai Toronto 
„Kėgliukų" pirma ir antra 
komandos neturėjo konkurentų. 
Pirmoji įveikė antrąją 568 prieš 
555. Individualinėse varžybose 
vyrų klasėje laimėtojas P. 
Kuliavas iš Toronto — 193, ant
ras G. Repečka, taip pat iš To
ronto — 173. Moterų klasėje J. 
Stulginskas iš Toronto — 178, 
antra Laima Petrulis iš Chica
gos — 141. Su vadinamu „handi-

cap" pirmą vietą laimėjo P. 
Pranskevičius — 180, antrą E. 

Futbolas Chicagoje 
„LITUANICA" -
„BULLETS" 2:0 

Praėjusį sekmadienį, gegužės 
15 d., „Liths" komanda žaidė 
Evanston priemiestyje prieš 
turkų komandą „Bullets" ir 
laimėjo rezultatu 2:0. Lai
mėjimas buvo pasiektas de
vynioliktoje žaidimo minutėje, o 
po to sekė ginčai, žaidėjų pro
vokacijos ir naivios reakcijos, 
kas visas rungtynes sukarika
tūrino. Visi supranta, kad fut
bolo žaidimas nėra klasikinis 
baletas, bet jis vis gi turi savo 
žaidimo taisykles, kurių reikia 
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laikytis. Kas jų nesilaiko, tas 
nukenčia. Nukenčia ir visos 
komandos vardas. 

Šį sekmadienį, gegužės 22 d., 
„ L i t h s " žais pr ieš g ra ikų 
komandą „Falcons", Addison, 
111., Foxdale Parke, 4 vai. po 
pietų. 

Birželio mėnesį visos likusios 
pavasario pirmenybių rato 4 

rungtynės bus žaidžiamos Mar-
ąuette Parke. 

„Liths" veteranų komanda 
žais šeštadienį, gegužės 21 d., 5 
vai. vakare prieš „Schwaben" 
Buffalo Grove, IL., Schvvaben 
Center aikštėje. 

Paskutinėse rungtynėse prieš 
ukrainiečių „Wings" komandą 
veteranai sužaidė 1:1. J. J. 

Golfas 
SKUBĖKIT 

REGISTRUOTIS 
Laikas registruotis pavasario 

išvykos turnyrui, vyksiančiam 
gegužės 28, 29 dienomis The 
Oaks (% mylios į rytus nuo 
I-94-to kelio 27-to išvažiavimo 
St. Joseph, MI.) 

Pradžia - 12:00 AM šeštadie
nį ir 10:00 AM sekmadienį. 

Registruokitės skambindami 
bet kuriam valdybos nariui. 
Benton Harbor Holliday Inn 
reikalavo,kad būtų užsakyta 
bent 20 kambarių gauti 10% 
nuolaidą. Kadangi pakankamas 
skaičius norinčių nesusidarė, 
kambarius reikia užsisakyti 
asmeniškai skambinan t 
1-616-925-3234. Motelis prie pat 
28-to išvažiavimo nuo I-94-to ke
lio. 

Turnyras bus pravestas kla
sėmis, pagal individualius 
rezultatus. Klasių ribos bus 
nustatytos, atsižvelgiant į daly
vių skaičių. Šiame turnyre bus 
premijuojamos pirmos trys vie
tos visose klasėse. Taip pat bus 
premijos už artimiausią smūgį 
prie vėliavėlės ant vienos „par 
3" ir vienos „par4" (iš dviejų). 

Atrodo, kad klubo prieauglis 
ateinančiam šimtmečiui beveik 
garantuotas. Deanne ir Lee 
Prochnow susilaukė Christo-
pher Lee, Laura ir Tomas Lapai . 
susilaukė Thomas Michael, o ' 
Ramunė ir Arūnas Dagiai 
susilaukė Pauliaus Arūno — 
sveikiname ir neužilgo įteik
sime visiems naujo nario įsto
jimo blankas! , 

Melskitės! Kartais padeda... 
Valdyba 

Nakutis — 172. Moterų grupėje 
I. V. Emilija Markulis — 162, o 
antrą Žibutė Kairytė — 106. 

Šeštadienį vakare Jaunimo 
centre vyko jaunimo šokiai, o 
apatinėje salėje pobūvis, daly
vaujant A. Saboniui, dr. K. 
Vitkui, K. Savickui. Apie tai 
kitą kartą. 
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DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 
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DR. JOVITA KERELIS 
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Tel . 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL. 
Tel. 598-8101 
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VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
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Geriausias mokytojas: 

TĖVŲ INTERESAS 
Jei vaikui namo parnešus 

blogą mokyklos pažymėjimą 
tuoj pradėsi jį barti , neteisingai 
pasielgsi, rašo vaikų auklėtoja 
Patricia Smith. Teisinga reak
cija būtų ka r tu su vaiku ir jo 
mokytojais ieškoti tų pažymių 
priežasčių ir tada skir t i reikia
mą laiką padėti vaikui iš blogų 
pažymių išsikapstyti. Tačiau tai 
ne taip lengva, kaip atrodo, 

Priežastys mokslo nesėkmei 
yra tokios pat įvairios, kaip ir 
patys vaikai, pvz.: kai vaikas 
rodo gabumų vienoje srityje, 
mokytojas dažnai skiria mažiau 
dėmesio ir kitose srityse, kur 
vaikas ypatingų gabumų netu
ri . Neretai ramus , netriukš
maujantis vaikas lieka moky
tojo n e p a s t e b ė t a s ir nesu
silaukia reikiamos pagalbos, ar
ba vaikas nepakankamai blogai 
mokosi, kad atkreiptų moky
tojos dėmesį. Galų gale gali 
būti, kad mokytojas-a yra ne-
kompetentingas-a, arba nesi
domi mokiniais, nes j am ar jai 
j au nusibodęs/įgrisęs mokytoja
vimo darbas. Nežiūrint tokių 
galimų priežasčių, pamatę blo
gus pažymius, tėvai t ik supyks
ta . Svarbiausia , sako ki tas 
vaikų auklėtojas, Daniel Kline, 
yra nepasiduoti savo jausmams 
tokius pažymius pamačius, o 
stengtis vaiko pasiaiškinimų 
išklausyti ir ka r tu besitariant 
su vaiku ir jo mokytoju, ieškoti 
būdų, kaip mokslui susidariu
sias kliūtis pašal int i . 

Kline sako, jog motinai a r 
tėvui gali atrodyti , kad svar
biausia tokiu atveju yra kalbėti 
apie bloguosius pažymius, ta
čiau dar svarbiau yra viso po
kalbio blogais pažymiais neuž
baigti. „Pasakykite vaikui, kad 
jums labai rūpi jo pažanga ir 
kad numatote ar t imiau bendra
darbiauti ir su mokytojais ir su 
juo (ar ja), kad jai-jam sektųsi 
geriau mokytis. Tai ne tik pa
rodys vaikui, kad reikalaujama 
ir jo rimtų pastangų, bet ir atei
tyje palengvins vaikui pasitar
ti apie mokslo problemas, kol 
dar yra laiko jas pašalint i .n 

Einant šnekėtis su mokytoja, 
svarbu įsisąmoninti, kad ta i 
nėra konfrontacija dėl blogo 
mokymo. Šio susitikimo tikslas 
yra pamatyti savo vaiko pro
blemas iš mokytojos perspekty
vos, tačiau dėl riboto laiko yra 
svarbu numatyt i iš anksto ir 
apie ką reikia mokytoją infor
muoti, pvz. vaiko fizinius apri
bojimus ar emocines problemas, 
kur ios gal i pave ik t i vaiko 
mokymąsi; apie vaiko vaidmenį 
šeimoje ir santykius su broliais 
ar seserimis; paminėt i , jei yra 
kokia krizė šeimoje, k.t. chroniš
kas ligonis, mirtis, bedarbė, sky
rybos ir pan.; paminėt i , ko jūs 
tikitės iš savo vaiko, kokius ma
tote jo gabumus. 

Per tokį pašnekesį svarbu ir 
iš mokytojos suž ino t i jos 
nuomonę apie vaiko gabumus, 
si lpnumus, kaip jūsų vaiko 
pažymiai lyginasi su jo bendra
klasių; paklaust i mokytojos, 
kaip jūs galėtumėte padėti savo 
vaikui geriau mokytis, ar ta i 
kokie prat imai ar specialūs 
skaitiniai; paklausti, apie vaiko 
elgesį klasėje ir kiek pamokų 
užduodama"*— ir nenustebti , jei 
pasirodytų, kad jų daugiau 
u ž d u o d a m a n e g u v a i k a s 
parsineša. 

Išsiaiškinus visus šiuos daly
kus ir su vaiku ir su mokytoju, 
svarbu nenustatyt i per aukštų 
tikslų. Jei vaikas gauna nepa
tenkinamus pažymius iš trijų 
dalykų, būtų nerealu reikalau
ti, kad sekančiame pažymėjime 
iš visų trijų turi būti „A" — pen
ketukai. Logiškiau būtų pa
laipsniui užsibrėžti, kad sekan
čiame pažymėjime nebūtų nieko 
žemiau , , C " , o s e k a n č i a m 
pažymėjimui pakelti normą iki 
„B". Dažnai mokytoja gali pa

dėt i t ė v a m s n u s t a t y t i a t i 
t i nkamas normas. Vienas spe
cialaus mokymosi centro direk
torius pasakė, kad svarbu yra 
ne vaiko t rūkumus iškelt i , o 
ugdyti jo pasitikėjimą savais 
gabumais . 

Grįžus iš pašnekesio su moky
toja, r e ik i a p a s a k y t i savo 
vaikui, kad kalbėjotės su moky
toja ir kad bendraį priėjote išva
dos, kad vaikas sugeba geriau 
mokytis. Po to svarbu pastebėti 
ir pagir t i kiekvieną vaiko ge
resnį pasiekimą, kad ir koks 
mažas: „Kaip smagu, kad šįkart 
jau penkis a t sakymus gerai 
gavai"; kitą kar tą pasistengs 
gauti šešis. 

K a r t a i s t ė v a i n u s t e m b a , 
sužinoję, kad didžiausia kl iūt is 
vaiko mokymuisi yra jo aplinka. 
Jei tėvai nuolat pešasi, a r šei
moje y ra a lkoho l izmas ; jei 
namuose nėra ramios vietos vai
kui mokytis, a r jei tėvai nepa
skat ina vaiko skirti a t i t inkamo 
laiko ir dėmesio pamokų ruo
šimui — tai dar nereiškia, kad 
vaikas negabus mokslui. Reikia 
tik pasistengti vaikui sudaryt i 
palankesnes sąlygas mokymuisi 
— dažnai pakanka t ik daugiau 
tėvų dėmesio vaiko mokslui, 
vaikui pačiam, jo gabumams. 

Dažnai, kai abu tėvai šeimoje 
dirba, vaikas neturi, kas padeda 
pamokas paruošti, k a s moka 
prie vaiko prieiti; ka i j is apie 
save blogos nuomonės, kas pa
skat ins mokytis. Yra galimybė 
privačiai pasamdyti pagalbinį 
mokytoją, t u r in t į special ias 
vaikų mokymo kvalifikacijas. 
Samdant tokį mokytoją, būt ina 
pa t ikr in t i kvalifikacijas. Šie 
mokytojai dažnai sugeba išaiš
kint i sąvokas, kur ias tėvams 
nepasiseka išaiškinti, nes jie ne
tur i reikiamos kant rybės ir 
dažnai vietoj aiškinę pradeda 

vaiką barti , kodėl nesupranta . 
O vaikas tuomet susidaro iš
vadą: „Mama ir tėtis an t manęs 
pyksta. Turbūt aš negabus" . 

Kai kuriose mokyklose veikia 
„peer tu tor ing" , kur vaikai jau 
išmokę sąvoką ją aiškina tiems, 
kurie dar ne. Tai b ū n a labai 
veiksminga, nes vaikui dažnai 
labiau rūpi savo bendramoks
liui parodyti, kad j is „nedur
nas", negu kokiam suaugusiam. 
Tačiau nežiūrint, kokią pagalbą 
tėvai par inktų savo vaikui , 
bū t ina tėvams ja domėtis, pri
ž iū rė t i , kad va ikas da ry tų 
pažangą, kad ji t inkamai duo
dama. Kai vaikas pamato , kad 
tėvams rūpi jo mokslas, ta i ir 
j am pi adės rūpėt i . Dėl tos 
priežasties y r a neveiksminga 
savo vaiko pažangą patikėti 
kompiuteriui a r kasetei su kny
gele. Svarbu net ir šias prie
mones pavartojant neperduoti 
vaikui nuotaikos, kad tuo tėvai 
šiuo rūpesčiu nus ikra tė . Nėra 
pakaitalo tėvų asmeniškai rodo
mam interesui , nor int , kad 
vaikas darytų mokslinę pažan
gą. Ir būtina tą dėmesį rodyti ne 
tik proginiai, bet nuolat . 

V i s u s š i u o s n u r o d y m u s 
gal ima būtų pri ta ikyt i ir vaikų 
l i tuanis t iniam auklėjimui. Ne 
viena lituanistikos mokytoja pa
tvir t ins , kad didžiausia kliūtis 
vaikų lituanistiniam mokymui
si y ra pačių tėvų nesidomėjimas 
tuo.kas mokykloje mokoma. Di
džiausia žala lietuvybei yra 
daroma, kai vaikai būna atveža
mi į l i tuanist inę mokyklą, kaip 
į baisią daboklę, kad tėvai 
tu rė tų laisvą šeštadienio rytą 
saviems interesams. Gi vaikai, 
neparuošę pamokų, nes niekas 
j iems nepadėjo, nepaskat ino, 
lietuvišką mokyklą su tapa t ina 
mokyklinių nemalonumų vieta, 
kar ta is net su bausme. Pradeda 
lituanistinius dalykus laikyti jų 
gabumams neprieinamais daly
kais. Iš tikrųjų, ir lietuvybės 
ateičiai nėra pakai talo pačių 
tėvų rodomam interesui lietu
viškiems dalykams. a.j.z. 

VEL RŪPESTIS — 
LIETUVA VIRS DYKYNE? 

Prieš kelerius metus galinga 
Sovietų Sąjungos naftos organi
zacija su niekuo nesiskaitydama 
ir i n v e s t u o d a m a mil i jonus 
rublių, Baltijos jūroje priešais 
Kuršių neriją pradėjo statyti 
naftą eksploatuojančius įrengi
mus. Sušuko okupuotos Lietu
vos rašytojai, mokslininkai . 
Ypač griežtai kalbėjo „Per
galės" žurnalas , per dvejus 
m e t u s beveik k iekv iename 
numeryje dėstęs šio projekto 
žalą Kuršių nerijai. Užtarimo 
susilaukė ir kaimyninių sovieti
nių kraš tų žmonėse. Naftos 
įrengimų statyba buvo laikinai 
sulaikyta. Tačiau ir šiandien 
Kuršių nerija virpa nuo pavojų: 
,,... daugelis esame matę, kaip 
iš Sovetsko (Tilžės — V.V.), ypač 
Nemano celiuliozės — popie
r i a u s kombina to , t iesiog į 
Nemuną išleidžiami taršalai . 
Baltų putų masė plaukia link 
Kuršių mar ių" . („Pergalė" , 
1987 m. N. 12). Štai apie Kuršių 
m a r i a s s a k o m a l a i š k e iš 
Lietuvos: „Žūsta mūsų upės, 
beveik žuvusios Kuršių marios, 
labai blogas šulinių stovis, 
kadangi užteršti gruntiniai 
vandenys" (1988.111.18). Prisi
menu, kaip prieš tris mėnesius 
pasakė vienas iš okupuotos Lie
tuvos šiame krašte lankęsis 
medicinos srities darbuotojas: 

Žinančiųjų pareiškimai 
VYTAUTAS V O L E R T A S 

„Pas jus d ū m ų nėra. Milijoninis 
miestas, fabrikas prie fabriko, o 
beveik n iekur nerūksta . Lietu
voje pramoninių vienetų apy
linkės dūmuose skęs ta" . 

Tai eilinio žmogaus pastebė
jimas, ne gamtos apsaugos spe
cialisto nuomonė. Mums, ap ie 
oro taršą šiame kraš te daug gir-
dintiems, toks i š s i re i šk imas 
keistokas: a r gali bū t i , kad čia 
dūmų mažiau, kodėl svečio dė
mesį atkreipė toks kasdieniš
kas paprastas reiškinys? 

Šis reiškinys, nors kasdie
niškas, okupuotoje Lietuvoje j au 
nėra paprastas. Duona taip pa t 
kasdieninė, bet ji t u r i gyvybinę 
reikšmę. Įvairios taršos smau
gia Lietuvą, todėl joms ski
r i a m a s s v a r b u s r ū p e s t i s . 
Anksčiau minėtame laiške t a ip 
pat sakoma: ,.... Lietuva y r a 
labiausiai chemija užteršta res
publika visoje Sąjungoje. (...) 
Visokie černobyl ia i tai t i k 
debesėliai mūsų padangėje . 
Vien karvių, kurių pieną ger ia 
mūsų vaikai , 109c serga leuke
mija, jų pieną re ikėtų naikint i , 
o jis kasdien keliauja j mūsų 
parduotuves. (...) Negana to, 
Maskva m u m s užplanavo d a r 4 
galingas chemijos gamyklas" . 

Štai i š t rauka iš kito laiško 

(1988.111.30): ,.Per pastaruosius 
porą metų (tai paskelbta ir ofi
cialiai) s ta iga padidėjo vaikų 
i š s i g i m i m a s , aps inuodi j imas 
m a i s t o p r o d u k t a i s , nes 
chemikalų kiekis ka i kuriuose 
produktuose 60-70 ka r tų virši
ja normą.. .". 

G a l tai pan ikas mėgstančių 
pramogą, ne t ikras išgągtis? Juk 
ir mes ne vienas šokame su
dar inė t i maisto a t sa rgas , kai 
pas i tempia t a rp tau t in ia i san
tyk ia i . Tačiau kodėl rūpinasi 
a u k š t i pareigūnai? 

Spalio 19-20 d. Maskvoje, 
TSRS Aukščiausios tarybos se
si joje p r a b i l o L i e t u v o s 
rašytojų sąjungos p i rmin inkas 
A. Maldonis. Jo pas i sakymų iš
t raukos buvo paskelbtos „Izves-
tijoje" ir „Tiesoje". Cituojame 
k e l i s s a k i n i u s iš „Gimtojo 
k r a š t o " f 1987 m. Nr . 44), kuris 
Ma ldon į p e r s i s p a u s d i n o iš 
„Tiesos": „Lietuvoje sukur ta 
ga l inga chemijos industri ja. 
P a g a l m i n e r a l i n i ų - t r ą š ų 
gamybą vidut in iškai vienam 
gyventojui mums t e n k a antroji 
v i e t a š a ly j e . Ned ide l ė j e 
respublikos teritorijoje sutelkta 
nemaža s tambių chemijos ga
myklų . Jonavos, Mažeikių, Kė
da in ių rajonuose oro užterš
t u m a s daug kar tų viršija visas 
leistinas normas. Nepaisydamos 

Lietuvių Moterų federacijos Philadelphijos klubo surengtame Romo Kalantos minėjime gegužės 
1 d. meninės programos daiyviai Baltimorės dainos vienetas ..Aidas"' su klubo pirmininke Sn. 
Jurskyte ir minėjimo prelegente Irena Skuodiene. Iš kairės: V. Dūlys, J. Brazauskienė. E. Dulienė. 
Sn. Jurskyte. Marija Tallat Kelpšienė Krasauskienė, vieneto vadovė ir akompanuotoja. Irena 
Skuod.enė ir Ig. Kučiauskas. N u o t r A įepuIio 

sve iko proto , s ą jung inės 
ministerijos ir TSRS valstybinis 
plano komitetas numato paleisti 
į darbą respublikos teritorijoje 
dar ir amoniako, kitų prepa
r a t ų , tepalų gamybos 
pajėgumus. Ką tai netolimoje 
ateityje žada mums ir mūsų 
vaikams? Optimistišką šypseną 
iš po respiratoriaus?" 

Po pusmečio „Gimta jame 
k ra š t e " (1988 m. Nr. 15) pasi
sako rašytojas Vytautas Petke
vičius: „Ateinančios ka r tos 
mums nedovanos. Je i imtume į 
kiekvieną pirštu rodyti — lyg ir 
nėra kal tų , tačiau visi kar tu — 
m e s k a l t i n i n k a i n i e k u o 
nepateis inamo tokio Lietuvos 
teršimo. Dvylika Lietuvos upių 
j au mirusios, Kuršių marios — 
ta ip pat : jose niekas nebesi-
maudo. Pavojinga gyvybei. Iš 
pusės ka ime surinkto pieno 
sūris nerūgsta! Konservantai 
(kur ių vartojimo pasekmių 
niekas iki galo neištyrė) karvių 
o r g a n i z m u o s e n a i k i n a 
mikroflorą. O nitratai?" 

„Lietuvių dienose" (1988 m. 
Nr. 2) ta i s pačiais žodžiais kalba 
doc. V. Skuodis: „Beveik visos 
upės užterštos. Miestai ne tur i 
valymo įrengimų. Vilnius tur i 
mechaninį, bet ne biologinį. 
Nemunas beveik ištisai užterš
tas . Baltijos jūra — nešvariau
sia visame pasaulyje. Mažeikių 
naftos perdirbimo fabrikų t a r ša 
plaukia į Baltiją. Apie Jonavą 
nyksta miškai. Prie Marcinko
nių pradėta eksploatuoti gele
žies r ū d a ir granitas. Eks
ploatacija išems sūrų vandeni 
į paviršių ir galės būti sunai
kinti Druskininkai" . 

P a v o j u s didelis i r b a i s u s 

Čia duoti pareiškimai y ra pa
dėtį išmanančių žmonių, nu
pieštoje aplinkoje gyvenančių ir 
administraciškai bei teoriškai 
su ja gerai susipažinusių. Mūsų 
p r i e d a i be re ika l ing i , n e s 
šiame klausime nesame specia
listai. Pradedame suprasti, kad 
Lietuvos kraštui iškilo didelis ir 
b a i s u s pavojus — s u n y k s 
žmonės, nuskurs gamta, žemė 
atsisakys duoti derlių. Iš žalios, 
gyvybe kvepėjusios šalies ilgai
niui v i rs dykynė. 

Reikia pradėti g re i ta i ir 
efektyviai veikti. Iš privačių 
l a i škų ir viešų, of icial ių 
p a s i s a k y m ų okupuoto je 
Lietuvoje susidaro įspūdis, kad 
rūpes t i s yra apėmęs v i sus 
gyven to ju s , ir vadovaują 
asmenys kooperuoja su viešojo 
žodžio te isės n e t u r i n č i a i s 
piliečiais, nors vadovai „negeria 
užteršto pieno ir valgo t ik be 
chemikalų augintas daržoves" 
(iš pr ivataus laiškoK Rašytojų 
sąjungos pirmininko ir deputato 

k i e t a s p a s i s a k y m a s TSRS 
Aukščiausios tarybos sesijoje 
liudija, kad yra vietinių komu
nistų, kuriems rūpi žmonių ir 
krašto ateitis. Įdomu ir tai, kad 
šią grėsmę aiškiai pabrėžia 
„Gimtasis kraštas". Turbūt sie
kia įspėti išeiviją, kad j i 
nesnaustų ir padėtų tauta i iš
vengti baisios nelaimės. 

Lietuvai yra nereikalingos 
tokios atominės jėgainės, kaip 
turime Ignalinoje. Jai nereika
lingi milžiniški amoniako ir 
tepalų cheminia i f ab r ika i . 
Lietuvoje auginta sveika duona, 
geri maisto ir mėsos produktai, 
neteršia nei oro, nei upių, yra 
svarbiau, kaip tepalai su amo
niaku. Kodėl į šį mažą kraštą 
sugrūdo pavojingas ir labai ža
lingas įmones, jas steigdami be 
atodairos ir be plano? Kodėl jų 
nepasodino Maskvos pašonėje? 
Sunkiosios pramonės Lietuvai 
nereikia, jai užtenka žemės ūkio 
ir smulkios apdirbimo pramo
nės, duodančios pakankamai 
darbo prasilavinusiems darbi
ninkams. Didžiąsias mašinas 
nusipirksime už sviestą ir beko
nus, namų reikmenis patys 
pasigaminsime, o kai nebus 
didelių mašinų, mažai reikės 
tepalų. \ 

Kas atsitiko, kad .savano
riškai' Sovietų Sąjungon įstojusi 
ir .savarankiška' likusi Lietuva, 
kaip tvirtina Lietuvos komu
nistų viršininkas R. Songaila, 
ne pati savo pramonę tvarko, 
bet lenda Maskva su Ignalinos 
,černobyliais', su tepalais ir 
amoniaku? Kur buvo anksty
vesnis pirmasis sekretorius P. 
Griškevičius, kur pasislėpė 
dabartinis R. Songaila? Ar ne jų 
pareiga tvarkyti .savarankiš
kos' Lietuvos reikalus? Kodėl 
žmones. Kuršių neriją ir visą 
Lietuvos žemę t u r i g i n t i 
rašytojai, visuomet spausti? 
Pagaliau — ką mes galime 
daryti? 

Egzistuoja gamtos apsaugos 
tarptautinės organizacijos. JAV 
ir Sovietų Sąjunga šioje srityje 
ta ip pat y ra pas i raš ius ios 
susitarimą, ir abiejų komisijos 
retkarčiais susitinka pasita
rimams. Štai kur nukrypsta 
mūsų akys , nor int padė t i 
ateinančioms lietuvių kartoms, 
kad nebūtų vaikų išsigimimų, 
kas šiandien gąsdina oficialias 
okupuotos Lietuvos įstaigas. 
JAV LB krašto valdyba planuo
ja greitą ir veiksmingą akciją 
šia linkme. 

Pripratę meluoti neraudonuo
ja-

Abchazų patarlė 
Daugiau to nusikaltimo nebe-

pakar to t i — tai g e r i a u s i a 
atgaila. 

Vokiečių patarlė 

... IR ATLEISK MUMS, 
VIEŠPATIE 

ALGIMANTAS I P . RASTINIS 

Svet imasis nenuėjo. J i s d a r kelias akimirkas sto
vėjo a t s i rėmęs beržo, t a r y t u m žavėjosi kalvos kairėje 
tekančiu Viržiu, t a r y t u m žvelgė į apačioje susigūžu
sią koplyčią. Paskui pas i t r aukė nuo beržo ir lėtais, ne
drąsiais žingsniais pasuko n a m ų link. 

Danutė nebuvo baikš t i , t ač iau jai staiga gerklėje 
jstrigo kažkoks kamuolys — ko jis nori pas mus? 

Vaičiūnų pr ieškambar is nebuvo uždaras. Iš svečių 
3 kambario per jį buvo gal ima tiesiog nueiti iki lauko 

Danutė prieina prie Dalios, užkamšo jos antklodę, durų. Danutė t a ip ir sustojo a n t slenksčio t a rp didžiojo 
švariu rankšluosčiu stropiai nušluosto prakai tą n u o kambario ir pr ieškambario. J i aiškiai girdi šlepsinčius 
mergaitės kaktos. įdubę, balti skruostai. Juose nė lašo svetimojo žingsnius, jų ar tė j imą prie namo durų. 
raudonio, tarytum Dalia būtų virtusi bekrauju ir be- Tuk.. . tuk . . . tuk.. . p laka jos širdis ir skruostus 
jausmiu vaško lipdiniu. užlieja susijaudinimo raudonis . 

J i pakabina rankšluosti ir vėl eina prie lango. K a d Beldimas į duris buvo lengvas , nedrąsus . Danutė 
nors Petras būtų čia... Bet kur tau! Jis kažkur toli, nau- t a ry tum au tomatas , tačiau visai tvir ta is žingsniais 
jojo sovchozo laukuose. Ir tik dabar Danutė supran ta , nuėjo prie du r t ; ir plačiai p ravėrė jas . 
kokia ji viena su savo skausmu ir neviltimi Dvi didelės, tamsiai mėlynos ir, ja i taip atrodė da-

Staigajos žvilgsnis sustoja ties kiemo pakrašty au- bar. nuostabiai gražios akys perbėgo jos veidu, jos 
gančiais beržais. Prie jų, atsirėmęs vienu petimi j stotu ir kukl ia i , tačiau su kažkokiu kie tumu pažvelgė 
kamieną, stovi aukštas, l ieknas vyras. Nuo \ a ič iūnu j jos akis. 
namo iki beržų — pora šimtų metrų ir Danute ne laba i — Labą dieną... — nuskambėjo t rumpas , aukštai-
gerai atskir ia jo siluetą, tačiau ji aiškiai mato, k a i p t i škai i š tar tas svetimojo pasve ik in imas . J is skambėjo 
vėjas sklaido ilgus, tamsius svetimojo plaukus. L a u k e labai mandagiai ir t a ip tyliai, jog Danutė suprato jį t ik 
dar nelabai šilta ir Danutė stebisi, jog svetimasis t a i p jį virpančių svetimojo lūpų. Ir t ik dabar Danutė 
lengvai apsirengęs. Jos akį patraukia ir tamsūs to vyro pastebėjo k o k s liesas, bet ir d rauge koks gražus, 
rūbai ir jo rudi auliniai batai . nepr iekaiš t ingai da i lus buvo svetimojo veidas. 

— Tokių aulinių pas mus niekas nenešioja... K a s Į J j juodo švarko apykak lės užkišts ba l tas šal is , 
jis? — nusmelkia ją mintis, ir Danutė jaučiasi p a g a u dengė ne tik svetimojo kaklą, bet ir visą krūt inę. Ka
t a kažkokio nerimo. daise buvusi balta, dabar kiek papilkėjusi šilkinė 

Nueit i nuo lango? Pastebėjo ja. ko ieško čia a n t skepeta savotiškai i šk i lmingai puošė šį jauną vyrą. 
Vaičiūnų kalvos? Ji nepasi traukia nuo lango. Tegu Rankoje j i s laikė gerokai ap t r in tą odinį krepšelį, 
mato, kad čia gyvenama, kad yra žmonių. Gal n u e i s panašų į žemėlapinę, an t ku r io dar buvo likę raudonų 
savais keliais... dažu pėdsakai , kadaise žymėję raudoną kryžių. An t 

apdėvėto, tačiau vis dar išdidžiai juoduojančio švarko 
kairiojo atlapo buvo prisegtas mažytis raudonas 
kryželis. 

— Prašau? 
Danutė girdi, kaip nenatūraliai skamba jos balsas 

ir ji gėdinasi savosios, su smalsumu sumaišytos, 
baimės. 

— Norėjau paklausti... ar negalėčiau pas jus gauti 
gabalo duonos? 

Svetimojo akys — du mėlyni brangakmeniai — 
skrodžia ir k lausia Danutę. 

— Elgeta? Jū s dar toks jaunas... 
— Ne, aš ne elgeta. — tyliai, bet kietai sako 

svetimasis. 
Danutė vėl atgauna savo drąsą. Svetimasis stovėjo 

tarpdury nė nebandydamas eiti toliau. 
— Nesuprantu, kodėl ieškot duonos? Jūs nepažįsta

te Degsnių? 
— Ne, nepažįstu... 
Abu nutilo ir žvelgia j vienas kitą. Du mėlyni bran

gakmeniai įsiremia i Danutę, klaidžioja jos veidu, klau
sia ją. ieško atsakymo. 

— įeikite į vidų... Negaliu laikyti atvirų durų. 
Mano dukra serga... 

Svetimasis lėtais žingsniais įeina j vidų ir stropiai 
uždaro duris paskui save. Jo žingsniai į svečių kambarį 
— labai pavargusio žmogaus žingsniai. Jis taip ir lieka 
stovėti a ts i rėmęs į prieškambario tarpdurį, vis 
prilaikydamas odinj krepšelį. Danutė supranta, jog šis 
žmogus bando iš visų jėgų neklupti. neparodyti, kad 
jis yra pavargęs. 

— Kas j ū s toks? Aš niekada nemačiau jūsų nei 
Degsniuose. nei Pakulėnuose. 

i Bus daugiau) 
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Romo Kalantos minėjime gegužės 1 d. Lietuvių Moterų federacijos 
Phi'.adeiphijos kiubo pirmininkė Sn. Jurskytė jteikia Laisvės Varpo minia
tiūrą minėjimo prelegentei Irenai Skuodienei. Plojimu palydi M. T.-K. Kra
sauskienė ir V Dūlys. N- . .=, 

Nuotr. A. Cepuho 

M05U KOLONIJOSE 
Philadelphia, Pa. 

R O M O K A L A N T O S 
P R I S I M I N I M A S 

Lietuvių l i teratūros didžiūnas 
Vincas Krėvė, kurio pa la ika i il
sisi amžinoje ramybėje Philadel-
phijos kapinėse, vargu a r kada 
pagalvojo, kad jo herojus iš 
.,Dainavos šal ies senų žmonių 
padavimų*' t aps ne t ik mūsų tė
vynėje, bet ir plačiojo pasaul io 
j aunų žmonių tikrove. J a u 16-tą 
kar tą Romo Kalan tos t ragiškos 
mir t ies sukak t i s Philadelphijo-
je nuoširdžiai ir uoliai pamini
ma, dėka Philadelphijos mote
rų klubo rūpesčio ir t r iūso. 

Deramoje rimtyje t a i buvo 
sekmadienį, gegužės 7 d. Pradė
ta pamaldomis Šv. Andr ie jaus 
bažnyčioje. Klubo n a r ė s , pasi
puošusios t au t in ia i s d rabuž ia i s 
dalyvavo procesijoje, nešė aukas 
ir a t l iko l i turginius s k a i t y m u s . 
Savo maldomis prisijungė ir pa-
rapiečiai. Mišias a tnašavo para
pijos klebonas kun. Kaje tonas 
Sakalauskas . J is pasakė tai die
nai skir tą labai p rasmingą pa
mokslą. J a m e palygino ir šių 
d ienų a r abų pa s ip r i e š in imą 
prieš žydus. Kr i s t aus kančios 
auką už žmoniją. Tai ir jau
nuolis Ka lan ta aiškiai supra to , 
kad be aukos nenušvis ir laisvės 
ry tas Lietuvai. Kalan tos mir t i s 
nea tnešė laisvės, bet p r a skynė 
taką rytojaus tautos džiaugs
mui, kaip praskynė taką ir 
laisvės a tgimimo šauk lys Vin
cas Kud i rka , nors s ava ran 
kiškai vienas Lietuvai laisvės i r 
neatnešė, bet jo gyvenimas buvo 
auka šiam pagr ind in iam t iks
lui. Romo Kalantos a u k a sustip
rino mus visus. Nors jo laido
tuvės buvo slepiamos, t ač iau 
su t r aukė daug žmonių ir visi 
reikalavo ..Laisvės L ie tuva i " — 

T Y R I N Ė J A T U R I N O 
D R O B U L E 

Tur ino drobulės g a b a l i u k a s 
buvo perduotas moksl ininkams, 
kad j i e rad ioaktyvaus ka rbono 
14 pagalba ištirtų jos amžių. To
ji drobulė y ra saugoma kaip to
ji,i kur ia Kr is taus k ū n a s buvo 
į v y n i o t a s ir d a b a r t u r i n t i 
s tebuklingą jo atvaizdą. Vieno 
k v a d r a t i n i o colio g a b a l ė l i o 
iškirpimą prižiūrėjo Itali jos 
Tur ino kardinolas Bal les t re ro . 
Tačiau jei šis tyr imas ir jrodytų. 
kad ji yra 2,000 m. senumo, ta i 
dar neįrodytų, kieno a tva izdas 
joje randas i . 

tai buvo pamokslininko išreikš
tos mintys . 

Pat i minėjimo programa buvo 
tęs iama parapijos salėje. Klubo 
šeimininkės Bronės Karaškie-
nės su t a lk in inkėm pakviesti, 
visi skaniai papietavo. Lietuvių 
Moterų klubų Philadelphijos 
klubo p i rmin inkė Snieguolė 
J u r s k y t ė a t i d a r ė minėjimą, 
kviesdama visus tylos minute 
pagerbti Kalantą . Sugiedojus 
himną ir giesmę, ji paskaitė 
Vytauto Alanto „Amžinoji ug
nis dar neužgeso Romui Kalan
tai" . Po keletos įvadinių minčių 
pr is ta tė minėjimo kalbėtoją, 
specialiai atvykusią iš Chicagos 
Ireną Skuodienę. 

P r e l e g e n t ė — geologė, 
geotechnikė, istorikė, neseniai 
su savo šeima, vyru disidentu ir 
politiniu kal iniu , prof. Vytautu 
Skuodžiu ir dukre le , atvyko į šį 
kraštą ir su dideliu jautrumu ir 
savo misijos svarba trokšta, kad 
išeivija gerai suprastų palikto 
tėvų kraš to padėtį , jo kančias 
ir dvasiniai nepailstų. Savo kal
boje I rena Skuodienė palietė 
daug rūpimų temų. Pabrėžė, 
kad l ietuvybės dvasia nuo senų 
laikų visada buvo stipri ir ji 
niekad neužges ir Romo Kalan
tos susideginimas ir jo tragiška 
mirt is buvo organizuotas lietu
viško j aun imo dvasios pasiprie
š inimas prieš okupantą. Išeivių 
pastangos ir net maži laimėji
mai pasaul io arenoje stiprina 
dvas ią ir vi l t į tėvynėje, o 
nesėkmės — liūdesį. Išeivių 
pagalba, k o n t a k t a s su tautos 
kamienu t iek asmeniškas ar 
dvasinis y ra pageidautinas ir 
svarbus. Kalbėjo apie okupanto 
užmačias plėsti genocidą pa
vergtame kraš te . 

Visus j aud ina Ignalinos ato

minė jėgainė, naftos rafinerijos 
a r Kuršių marių problema. Vi
sas gyvenimas — visa sistema 
pave r s t a t e ro ru , melu. J i e 
puikiai žino — , jei nustosi bijoti, 
t a i ir visa sistema griūva". 
Prelegentė dėkojo visiems už 
visokeriopą pagalbą Lietuvai. 
Išeivija yra jėga, kuri visus juos 
ten sriprina. 

Po savo kalbos Irena Skuodie
nė atsakė į keletą jai pateiktų 
klausimų. 

Meninę programos dalį atliko 
svečiai iš kaimyninės Baltimo-
rės. Kvartetas „Aidas" — gra
žiabalsiai dainininkai — Jane 
Brazauskienė, Elaine Dulienė, 
Vytas Dūlys ir Igoris Kučiaus-
kas , didelis dainos mylėtojas 
„Čiurlionio" ansamblio daini
n inkas dar iš Vilniaus laikų. 

Kvarteto vadovė ir akompa-
niatorė Marija Tallat-Kelpšie-
n ė - K r a s a u s k i e n ė a t m i n t i n a 
kaip Kauno radiofono koncert
meisterė ir dainininkė nepri
klausomos Lietuvos besiarti
nančio vakaro laiku. Kvarteto 
balsai malonūs, gerai susidai
navę. Besiklausant prisiminė 
tėviškės vakarai , kaip prie rūtų 
darželio daina ramino po dienos 
darbų. 

Kvartetas „Aidas" padainavo 
keletą liaudies bei kompozitorių 
dainų. Klausytojų buvo labai 
ši l tai sutikti. Tad nuoširdžiai 
siūlau dar jų negirdėjusiems su
daryt i progą, juos pasikvietus, 
jų dainavimo pasiklausyti. 

Primintinas faktas, kad Lietu
vių Moterų klubų federacijos 
Philadelphijos klubui nuo įsi-
steigimo dienų vadovavo tik dvi 
p i r m i n i n k ė s B u v u s i Lie-
vos operos so l i s tė Juoze 
Augaitytė. kuri šią gegužės 1 
dieną šventė savo gimtadienį. 
Linkime ja i ilgiausių metų. 
Sn ieguo lė J u r s k y t ė , ku r i , 
valdybai ir judr ioms klubo 
narėms ta lkinant , virš savo 
tiesioginių darbų bei įsiparei
gojimų dažnai šį tą pateikia fi-
ladelfijiečių dėmesiui. Esame 
joms dėkingi. 

h.a.s. 

Hot Springs, Ark. 

I N Ž . VYTAUTAS ŠLIŪPAS 
RENKA ARCHYVUI 

Pakeliui į Chicagą i r Floridą, 
ku r jis skaitys paskaitas apie 
savo tėvą, inž. Vytautas Šliūpas 
su žmona Vanda svečiavosi Hot 
Springs, Ark. pas pažįstamus 
Zenoną ir Oną Tamošauskus. 
Lietuviškojo „Leiskit į Tėvynę" 
radijo programos pikniko metu 
inž. Šliūpas turėjo gražią progą 
supažindinti vietos lietuvius su 
jo įsteigtu „Aušrininko dr. Jono 
Šliūpo archyvu" ir tą pačią 
d i eną gavo ra š t in ių aukų. 
Vertingų knygų rinkinius ar
c h y v u i pe r l e ido Liucija 
Gudelienė, duodama ne tik savo 
pač ios k n y g a s , be t ir jos 
saugomus r inkinius priklau
siusius prof. dr. Konstantinui 
Račkauskui ir prof. dr. Tomui 
Dambrauskui . įdomių knygų 
ap i e dr. J . Šl iūpą aukojo 
B r o n i u s i r Ema Užėmia i . 
Kitokių knygų davė Regina 
S a b a l i ū n i e n ė ir P e t r a s i r 
Salomėja Šmaižiai. 

Lietuviai Floridoje 

Daytona Beach, FL 
T R U M P A I , KUKLIAI , 

GRAŽIAI 

Motinos dienos minėjimas, 
ruoštas Daytona Beach lietuvių 
klubo valdybos, gegužės 8 d. 
buvo t rumpas, kuklus, bet nuo
ta ikingas . Prince of Peace ka
t a l i k ų bažnyčioje O r m o n d 
Beach šv. Mišias už Lietuves 
motinas, gyvąsias ir mirus ias 
išeivijoje, tėvynėje ir išblaškytas 
po Sibiro taigas, atnašavo kun. 
dr. K. Ruibys, savo pamoksle 
paryškindamas motinos esmę ir 
reikšmę. Šv. Mišių skai tymus 
skaitė ak t . Kazimieras Barū-
nas. Pamaldų nuotaikas pratur
tino muz. Antano Skridulio va
dovaujamas choras „Sietynas", 
pagiedojęs dienai pr i ta ikytų 
keletą gražių giesmių. 

Tuojau po pamaldų salėje 
įvyko „Sietyno" koncertas, skir
t a s pagerb t i mot inas . Pro
gramai vadovavo akt. Kazimie
ras Barūnas , ją pradėdamas 
šiltu sveikinimu motinoms ir 
perskaitė Jono Aisčio eilėraštį, 
kuris labai tiko motinos dienos 
progai. 

„S i e tynas" , vadovaujamas 
muz. Antano Skridulio, padai
navo ketur ias gražias da inas : 
O ats imenu namelį — Bartul io, 
žodžiai Vytės Nemunėlio, Gim
t i n ė s a ida i — Gorbu l sk io , 
žodžiai Gaulės, Oi; motinėle, 
Gorbulskio, žodžiai Bložės ir 
Nemunėl i , Nemunėli — Bra
žinsko, žodžiai Bložės. 

Koncertas trumpas, dainos 
p a r i n k t o s graž ios , c h o r a s 
pasiruošęs , dainas išdainavo 
labai gerai,už ką „Sietynas" ir 
jo vadovas susilaukė karš tų 
a p l o d i s m e n t ų . P r o g r a m a i 
vadovavęs ak t . Kaz imie ras 
Ba rūnas nuoširdžiai padėkojo 

Prieš išvykdamas, inž. V. 
Š l iūpas įkalbėjo į j uos t e l ę 
t rans l iavimui per lietuvišką 
Hot Springs radijo valandėlę, 
kurią veda S. Šmaižienė. — Kr. 

p r o g r a m o s a t l i k ė j a m s i r 
minėjimą baigė gražiu, pra
smingu Ados Karvelytės eilė
raščiu Motinai. 

Klubo p i r m i n i n k a s Jonas 
D a u g ė l a t a i p pa t iš re iškė 
padėką programos atlikėjams, 
pasveikino motinas ir močiutes, 
pas idžiaugė gaus iu dalyvių 
skaičiumi. Kaip įprasta ir šį 
kartą buvo klubo pirmininko J. 
Daugėlos pristatyta keletas sve
čių iš okup. Lietuvos bei toli
mesnių vietovių. 

Pirmininkas paminėjo, kad 
birželio skaudžiųjų įvykių mi
nėjimas bus birželio 12 d. Jame 
dalyvauti ir kalbą pasakyti 
pakviesta Rasa Razgaitienė. Ta 
proga bus renkamos aukos OSI 
apkal t intų lietuvių gynybai. 

Lietuvių Bendruomenės įga
liotinis dr. Vytautas Majauskas 
t rumpai painformavo apie LB 
ruošiamus didžiuosius tris ren
g in ius Kanado je : Pasau l io 
lietuvių kul tūros kongresą, Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
seimą ir Laisvojo pasaul io 
lietuvių taut in ių šokių šventę. 
Kvietė tuose renginiuose daly
vaut i ir juos paremti aukomis. 
LB rūpesčiais besidominčius 
pakvietė į Majauskų namus 
gegužės 9 d. pasitarimui, kur 
būsiąs parodytas įdomus filmas 
iš Lietuvos krikščionybės 600 
m e t ų minė j imo i šk i lmių 
Ronoje. 

Darbščiosios klubo valdybos 
narės visus dalyvius pavaišino 
kava ir saldumynais. Turiu 
atskirai pažymėti, kad klubo 
valdybos narės su ta lka labai 
gražiai papuošė stalus gyvais 
r a u d o n a i s gėl ių ž iedais ir 
žalumynais, kuriuos padovanojo 
nuoširdusis klubo talkininkas 
Jonas Kapčius iš savo sodybos. 

Šis minėjimas buvo trumpas, 
skyrėsi nuo ankstyvesniųjų, 
nebuvo ka lbė to jų , o t ik 
gėrėjomės dienai parinktomis 
gražiomis „Sietyno" dainomis. 

Maldoje kiekvienas savo šir
dyje p r i s i m i n ė m e savąs ias 
gyvas ir amžinybėn išėjusias 
motinas, išreikšdami joms savo 
meilę ir dėkingumą. 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

CLASSIFIED GUIDE 

Lietuviai esame vis! — 
Lietuviu Fonde ar esi? 

;«<W1 UEST S9TH STREET 
< HfCAGO, ILMN'OIS 60629 

PHOXE: (312) 471-3900 
U.S.A. 

STAN BALZEKAS, Ltd. 
PONTIAC — SAAB 

6621 W. OGDEN, BERVVYN 
312-788-5700 

receive 

Aš pats padėsiu jums iš
sirinkti naują automobilį' $500 

cash back 

88 Pontiac LeMans Aerocoupe 

Kaina prasideda nuo 

$5995 

1988 m. balandžio mėn. 

1 x $5 Stankūnaitė Teresė atm. įn.: Vilėniškienė Ona, $11,000. 
1 x $20 Izbickas Vytautas atm., $1,855. 
1 x $25 Bankaitienė Aldona atm.: Barzdukas Arvydas ir Daiva. 

$155. 
1 x $35 Kyras dr. Irena atm. įn.: Meriter Hospital, $484. 
1 x $40 Lukoševičiūtė Anelė. $400. 
1 x $50 Petrauskas Steponas, atm. įn.: Petrauskienė Marija, 

$325. 
1 x $75 Bernotavičienė Irena Regina atm. įn.: Bernotavičius 

Petras, $427. 
10 x $100 Bartoševičius Eugenijus atm. įn.: Bartoševičius 

Eugenija, $1,900; Dambraya dr. Vytautas, $100; Deveikis Bronius, 
$100; Gavorskas Henrikas, $100; Jokūbaitis Pranas ir Marcelė atm. 
įn.: Jokūbaitis kun. Pranas, $200; LB Seattle Apylinkė. $1,236.25; 
Liutermoza pulk. Albertas atm. įn.: Liutermozienė Ona. $1,700; Ra-
cevičius Bruno. $100; Tamoševičius Juozas atm.: Tamaševičienė Jad
vyga, $600; Vaitkus Andrius ir Marija, $1,900. 

2 x $200 Kairienė Liucija atm. įn.: Mednis dr. Hermine, $1,600; 
Navasaitis Kazys atm.: Navasaitienė Ona. $640. 

1 x $325 Eimaitis Vytautas atm. įn.: Kačinskas Leonas ir Elena 
$150 ir 15 kt. asm., $325. 

1 x $500 Januškis Vytas ir Dalia, $500. 
1, $800 Gnežė-Jurgelevičius Stasys ir Barbora (mirus), $6,500. 
1 x $806.42 Mickus Vincas, Testamentinis palikimas, 

$23.870.30. 
1 x $1,000 Grigaitis kun. Antanas, $1,000. 
1 x $55,000 X, $155,000. 
Iš viso $60.081.42 

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1988.IX.30 pasiekė 
4,109,823 dol. Gautomis palūkanomis parėmė meną. lietuvišką švie
timą, kultūrą ir jaunimą $2,047.586 dol. 

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais 
gauta 1,095,273 dol. 

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą; 

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOTFOR-PROFIT TAX 
EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO. IL." 

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis 
remiamas lietuvybės išlaikymas. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 Wes t 95th Stret 

Tel. — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

HELP WANTED 

NUOSAVYBIŲ PARDAVIMO 
AGENTŪRA 

Čikagos iiauret vakaruos* 
ieško agentų su patyrimu, arba apmokys. Geras 
uždarbis. 

SUTTON REALTY 
Skamb. Jim Sfcrzypafc/KaĮbaLąnflį&uriL 

774-7000 

FOR RENT 

Išnuomojamas 5 kamb. (2 mieg.) 
butas II a. Marquette Parko apyl. 
Suaugusiems. 

Skambinti 737-2795 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 

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

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

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

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

Česlovas Grincevičius 

VIDUDIENIO V A R P A I 
Pasakojimai ir pasakos 

(Laimėjusi LBD 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 $5.32. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

REAL ESTATE 

m MLS K O M P I U T E R I Ų 

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

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

IMCOMB TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

77S-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

GzntUfcL. KMIECIK REALTORS 
**• 7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 

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

Namas apžiūrėjimui sekmad., gegužes 
15 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 „tr im"; puikiai 
išlaikytas, labai švarus. Skubėkite! 

Namas apžiūrėjimui sekmadienį, 
gegužes 22 d. 1-4 p.p. 6110 S. Major. 
5V2 kamb. mūras; 3 gražūs mieg. kamb ; 
1 VA moderni prausykla. Delux medžio spin
telės virtuvėje; gražiai įrengtas rūsys; cent-
ralinis šaldymas: aluminio „tr im", 2V2 au
to garažas su autom, atidarymu; puikiai 
išlaikytas. Apžiūrėkite dabar! 

Namas apžiūrėjmui sekmadienį, ge
gužės 22 d. 1-4 p.p. 3607 W. 58th Pi. 
3 mieg mūras, tik 4 metų: geriau, negu 
naujas 20 pėdų virtuvė su daugybe 
ąžuolinių spintelių; 13/* prausyklos; ištisas 
rūsys, didelis baseinas: centralinis 
šaldymas: daug įvairių priedų: puikus 
pirkinys Apžiūrėkite dabar! 

No. 202 — 72 & Kedzie. Tik $55,900! 
6 kamb. mūras su 3 dideliais mieg.; 
gražaus medžio spintelės virtuvėje; 1 % 
prausyklos: ištisas rūsys: aluminio „trim"; 
nauja šildymo sistema, centralinis šald. ir 
elektra. Puikus pirkinys: gerai išlaikytas. 
Skubėkite! 

AR NORITE PARDUOTI'' 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Namo (vertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312) 839-5829 

Kaišiadorių vyskupija VI tomas 
Siame paskutiniame tome aprašoma ne 

tik Kaišiadorių vyskupija, bet jame dar 
talpinama visu jau anksčiau išleistu tomų 
bendroji dalis: papildymai, atitaisymai, var
dynai... 

Architektūriniu ypatybių aprašymai yra 
dr. inž. Jurgio Gimbuto 

Puošnus, gerai paruoštas leidinys: 608 
psl. 772 iliustracijos, kietais viršeliais. 

Paruošė spaudai ir išleido Am. Lietuviu 
Bibliotekos Leidykla (Lithuanian Library 
Press). 

Atspausdino Morkūno spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu S2S.00 
Užsakymus siųsti: 

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

•BONIUS KVtKlYS 

. ' . UETUVOS 
.' BAŽNYČIOS 

Kaišiadorių, vyskupija 

lllinoi"- KyvcnliM.ii J,ir pridkrdj Si 51 v.iUtiio> mokot ' io 

- t •• \ . 



SUNKI KELIONĖ IR 
LINKSMYBĖS 
MELBOURNE 

RITA LIKANDERYTE 

Pagaliau apie 9:30 vai. vakaro 
atvažiavo 5 autobusai, kurie 
vežė apie 200 stovyklautojų į 
Melbourną. Čia vyko didelis 
susigrūdimas, kol visi subėgo 
atsisėsti, užimti vietas savo 
draugams ir tada sukrauti savo 
bagažą į tą patį autobusą, 
kuriam sėdi. Aš įlipau į vieną 
autobusą — buvo per karšta ir 
aš nenorėjau taip keliauti 9 
valandas, tai išlipau iš to ir 
nuėjau į kitą. Tai gal buvo šios 
kelionės mano d idž iaus ia 
klaida. Reikėjo pasilikti pir
mame autobuse! 

Išvažiavom!! Sudiev stovykla 
ir Roseworthy Agricultural Col-
lege — čia mums n iekad 
nereikės sugrįžti! Važiavom 
gera nuotaika, pilni energijos ir 
neramumų. Po poros valandų 
sustojom benzino. Visi tuoj bėgo 
įvairiom kryptim — į restoranus 
bei maisto kioskus ir kitur. Pri
sipirkę ir pasisotinę tolimesnei 
kelionei, važiavom tol iau . 
Staiga vienas šoferis sako per 
radiją, kad jis turi sustoti, nes 
kažkas negerai su padanga. Visi 
autobusai sustojo, bet kadangi 
reikalas nebuvo labai rimtas, 
tai pirmieji trys autobusai nu
važiavo toliau, o mūsų pasiliko. 
Mūsų šoferis, būdamas geras 
žmogus, nenorėjo palikti kitą 
autobusą vieną nakties metu, 
tai su juo laukė, kol viskas buvo 
sutvarkyta. Kadangi šoferis sus
tojo ir laukė, tai mes neturėjom 
jokios kitos išeities, kaip laukti. 
Padangą sutaisė, bet matyt 
nelabai gerai, nes po kiek laiko 
reikėjo vėl sustoti. Šį kartą 
šoferiai patys negalėjo reikalo 
sutvarkyti , tai skambino į 
kažkokį mechanikos garažą, 
kad atvažiuotų ir sutaisytų. Kol 
pagaliau atvažiavo mechanikai 
ir tinkamieji į r ank ia i ir 
v idur inė padanga buvo 
pa ta i sy ta , praėjo kele tą 
valandų. 

Pakelyje stovėjo mažas, dar iš 
ryto neperpildytas viešbutis, į 
kur į mes visi įs įbrovėm 
pusryčiams. Tuo metu, kai mes 
sėdėjome prie stalų ir valgėm, 
pirmieji trys autobusai (ir mano 
pirmas pasirinkimas) pasiekė 
Lietuvių namus Melbourne, 
apie 9 vai. ryto, ku r jų laukė 
pusryčiai ir tolimesnė kongreso 
registracija. Kol vargšeliai 
viešbučio savininkai susigaudę, 
kas čia atsitiko, mes jau buvo
me susėdę prie stalų ir laukėm 
patarnavimo. Kadangi jų štabas 
buvo mažas ir nepasiruošęs to
kį būrį žmonių vienu laiku pa
valgydinti, mes jiems padėjom 
aptarnauti. Kai kurios mūsų 
merginos pilstė kavą, nešė 
bandeles ir duoną ir priėmė 
pusryčių užsakymus. Kol buvo 
padaryti pusryčiai 80 žmonių, 
kol buvo sutvarkyta autobuso 
padanga, kol įsėdom vėl į 
autobusus ir kol pagal iau 
pasiekėm Lietuvių namus, buvo 
1 vai. p.p. — keturiom valandom 
vėliau, negu turėjom būti ir 
negu buvo pirmieji trys auto
busai. 

Po to. kai išvažiavom iš vieš
bučio, dar mūsų laukė 3 
valandų kelionė — tai važiavom 
greičiausiu, tiesiausiu keliu, 
niekur daugiau nesustodami, 
nieko daugiau nematydami, 
išskyrus vieną kitą laukinį šunį 
bėgant per kelią. Net neva-
žiavom tuo žymiuoju keliu — 
Great Ocean Road, kad sutaupy
tume kuo daugiau la iko. 
Reikėjo man pasi kęsti karštes
nių autobusu i r neieškoti 
didesnių patogumų. 

Privažiavę prie Melbourno 
lietuvių namų, matėm žurna
listus, fotografus, televizijos 
filmuotojus ir savo daug anks
čiau atvykusius draugus, kurie 

labai juokėsi ir klausė, kas atsi
tiko. Visur išmėtytas bagažas ir 
vėl nauji veidai. Išlipau iš 
autobuso t iesiai į Gabrio 
Žemkalnio rankas, kuris, 
įsijungęs magnetafoną, prašėsi 
, interview'. Kai paklausė 
manęs, kaip buvo keionė, aš jam 
atsakiau, kad ji buvo ilga, 
karšta, buvau pavargusi ir 
norėjau kaip galima greičiau 
rasti savo šeimininkus ir gerai 
išsimaudyti. Daugiau nenorėjau 
atsakinėti į klausimus, tai pa
bėgau į vidų. Viduj bent vėsiau, 
o vis dėlto šeimininkės dar 
mūsų laukė su pusryčiais. 

Nors jau buvo po pirmos, bet 
ant bufeto buvo padėta kiau
šinienė, dešrelės, kava, arbata 
ir bandelės. Prašė mūsų greit 
valgyti, nes reikėjo baigti salę 
puošti to vakaro pasilinksmi
nimui. Šiek tiek užkandom, o 
tada reikėjo eiti į gretimą 
kambarį dėl registracijos ir nak
vynės. 

Prie stalo sėdi mano nauja 
draugė Ona, su kuria susipaži
nau tik Sydnėjaus mieste. J i 
mane labai šiltai pasveikino ir 
paklausė nelemtą klausimą — 
kaip buvo kelionė ir kas jums 
atsitiko? Vėl reikėjo aiškinti šią 
pasaką be galo. Melburniškiai 
su registracija buvo žymiai 
geriau susitvarkę negu sidnė-
jiškiai (matyt, mokėsi iš anksty
vesnių klaidų!). Čia viskas buvo 
tvarkingai sudėliota pagal 
kraš tus alfabetine tvarka. 
Tiesa, nemačiau, kas čia vyko 
anksčiau, kai buvo daugiau 
žmonių, bet nemanau, kad buvo 
blogiau negu dabar. Belaukda
ma savo šeimininkų Žilinskų 
atvykimo, turėjau progos susi
pažinti su vietiniais lietuviais ir 
susitikti su seniai nematytais 
draugais. Nors 2 vai. p.p. buvo 
proga autobusu susipažinti su 
Melbourno miestu, bet aš jau 
nebenorėjau jokio autobuso 
matyti, jau nekalbant apie jame 
sėdėjimą. 

Su broliais Raimondu ir An
drium Žilinskais (pasirodo, kad 
jie aktyvaus akademiko fil. 
Algimanto Žilinsko sūnūs) 
grįžau į savo naujus namus 
Chelthenham miestelyje. Su 
malonumu išsimaudžiau ir per
sirengiau, o popietė buvo 
laisva. Man buvo pasakyta, kad 
jie mane veš, kur tik aš noriu — 
ar į pležą, ar tik aplink miestą 
susipažinimui, bet aš pasinau
dojau proga ir ramiai praleidau 
kelias valandas jų namuose, 
nieko nedarydama, t ik 
žiūrėdama televizijos. Buvo 
labai gera atsisėsti, atsilošti ir 
kojas ištiesti. Jie man aiškino 
,cricket' rungtynių taisykles, 
nes kaip tik tuo laiku vyko 
turnyrinis žaidimas. Bet šį 
žaidimą gerai suprasti reikia 
daugiau negu poros valandų. 
Tačiau dabar supratau šį 
žaidimą geriau negu anksčiau, 
bet vis tiek dar nepakankamai 
gerai. Deja, jis yra gana nuo
bodus ir tikrai reikia būti 
dideliam to žaidimo garbinto
jui, kad sėdėtum ištisas dienas 

Jungtinio finansų komiteto talkininkai. Iš kairės: J. Ivašauskienė, V. Dijokas, A. Valavičius, 
A. Čepėnas, A. Vadeišienė, M. Marcinkienė, V. Žilienė, S. Adomavičiūtė ir V. Valavičienė. 

(jis dažniausia žaidžiamas 
dienomis, o ne valandomis!) prie 
televizijos, sekant rungtynių 
rezultatus. 

Susitikau ir su kitu broliu 
Vygiu. Yra dar ir ketvirtas, 
jauniausias Julius, kurį sutikau 
labai trumpai per uždarymo 
banketą. Po vakarienės, išvy
kom į Melbourno universiteto 
salę, kur vyko trečiasis šio 
kongreso talentų vakaras. Aš 
labai pasididžiuodama įėjau į 
salę, trijų brolių Žilinskų 
lydima. Jie mane supažindino 
su savo draugais, o aš supa
žindinau su savo draugais. Buvo 
proga su draugais pasidalinti 
šio miesto įspūdžiais — atrodo 
visi patenkinti ne tik gražiuoju 
Melbourno miestu, bet ir savo 
naujais šeimininkais. Talentų 
vakaro programa — beveik ta 
pati kaip Sydnėjuj, bet ir čia 
man kilo klausimas — kur 
jaunieji amerikiečiai su savo 
sugebėjimais? 

Po t a l en tų vakaro, visi 
vykome į lietuvių namus, kur 
tęsėsi „atsipažinimas" ir pir
mieji atsisveikinimai, nes daug 
kas jau rytojaus dieną išvyksta 
į namus. Nors Melbourno Lietu
vių namai nemažiukai, bet vos 
tilpo kongreso visi dalyviai bei 
draugai ir kiti svečiai iš Mel
burno. Registracijos kam
baryje žmonės stovinėjo, fo
tografavosi, ieškojo seniai 
nematytų draugų, o gretimam 
kambaryje, kur vyko pusryčiai 
grojo vietinis džiaso ansamblis. 
Visur jaunimas linksminosi ir 
niekas nenorėjo skirstytis. 

Šeštadienio rytas buvo laisvas 
miesto apžiūrėjimui, o po pietų 
toj pačioj universiteto salėje 
vyko oficialus kongreso užda
rymas ir „Svajonių" koncertas. 
Deja, mane nusiviliojo saulė, 
pležas, geras oras, gražūs ber
niukai ir paskutinės kelios 
dienos Australi joj. Taip į 
uždarymą ir į koncertą nenuvy-
kau (ir dabar dėl to labai 
gailiuosi, nes aš to koncerto 
laukiau nuo pirmų į Australiją 
atvykimo dienų). Reikės būtinai 
nueiti į „Svajonių" koncertus, 
kai jos vėl atvažiuos į Ameriką. 

(Bus daugiau) 

Pasaulis yra kaip scena, o 
dauguma žmonių nori užimti 
kritikų kėdes. 

Anonimas 

Pradedant 1988 m. sausio 23 d. kas šeštadienį 
10:10 v.v. iki 12 v.v. vidurnakčio 

per WPNA (buv. WOPA stotis) 1490 AM 

Žemė L 
„Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
tvefcata • motery pašauta • sportas - Rtaratura - kinas satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
..Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 

10 v.v. Iki 10:10 v.v. 

Amane* Communications, Inc. 
408 South Oak Park Avenue, Oak Park. IL 60302 

tai. nr. 848-8880 

• 

A.tA. 
ALBERTAS STOČKUS 

Gyveno Čikagoje, Gage Park apylinkėje. 
Mirė 1988 m. gegužės 18 d. 
Gimė Latvijoje, Rygos mieste. Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Ona Kasperaitienė su 

vyru Jonu, dukterėčios Marytė Antinucci su sūnumi ir Rūta 
Larson su vyru, Racine, Wis. Lietuvoje sesuo Stefa 
Rasevičiene su vyru, brolienė Stasė Stočkuvienė ir daug kitų 
giminių. 

Velionis buvo ilgametis Dainavos ansamblio narys ir 
priklausė Brighton Parko apylinkės Lietuvių Bendruomenei. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, gegužės 20 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 21 d. Iš koplyčios 9:00 
vai. ryte bu? atlydėtas į švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio siela. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sesuo, svainis ir dukterėčios. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 523-0440. 

ir 

A.tA. 
Bernice Margaret Kunickis 

PAZERECKIS 

Gyveno 48 metus Bridgeport apylinkėje. ' 
Mirė 1988 m. gegužės 16 d., sulaukusi 67 m. amžiaus. 
Gimė Čikagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukros: Bernice Rajewski, 

Mary Jane Jados, Eva Jacąueline Jados; seserys: Matilda 
Arlowski, Justine Polakis; broliai: Alphonse Pazereckis, 
Stanley Gerybo ir Vincent Gerybo; devyni anūkai. 

Kūnas pašarvotas gegužės 19 d., ketvirtadienį nuo 5 iki 
9 v.v. ir gegužės 20 d., penktadienį nuo 2 iki 9 v.v. Bridgeport 
Funeral Home koplyčioje, 544 W. 31st St. 

Laidotuvės įvyks gegužės 21d.. šeštadienį. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuviu 
kapines. 

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

Nuliūdę dukros, seserys, broliai ir anūkai . 

Laidotuvių direkt. Frar.k Reda. Tel. 791-0100. 

PASSBOOK 
SAVINGS 
ta btst wiy to 

'••e 

C M I N A M 
Q ua r t c r I y 

see us for 
U|QM^ financing. 

AT 0UR i0W RATO 
VVITH R f ^ A V M f M 

TO riT VOUP t N C O M i 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212 VVEST CERMAK ROAD 
Pater Kazanautkas, Pras. 

a9uas« n»«.T\»«.r*i. 

CHICAGO. ILL 80608 
Tel.: 847-7747 

*-4 «*««•.*-• • • t . s - l 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 19tS 
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Juo esi senesnis, juo svarbiau Gelmės nėra matomos, bet be 
nesielgti pagal savo amžių. jų išdžiūtų ir paviršius. 

Ashleigh Brilliant Anonimas 

A.tA. 
PETRAS MAŽEIKA 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje, anksčiau 
White Plains, N.Y. 

Mirė 1988 m. gegužės 18 d., sulaukęs 84 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Ramygalos valsč., 

Ąžuolytės kaime, Truskavos parapijoj. Amerikoje išgyveno 51 
m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Bronė Dailidėnaitė, 
sūnus Robertas, anūkai Zachary ir Aaron, brolis Jurgis su 
šeima. Lietuvoje seserys: Antanina Patapienė, Morta 
Ūkinskienė ir Anelė Krištanaitienė su šeimomis ir kiti 
giminės. 

Priklausė Šv. Vardo draugijai. 
Kūnas pašarvotas penktadienį, gegužės 20 d. nuo 3 iki 9 

v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 21 d. Iš koplyčios 9 

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

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

Nuliūdę žmona, sūnus, brolis, anūkai ir seserys. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

Mylimam Tėvui 

A. A. 
ANTANUI RIMUI MIKELEVIČIUI 

mirus, jo dukras, mūsų seses kernavietes, VITĄ ir 
LAURĄ ir jų motiną STASĘ nuoširdžiai užjaučiame 
ir kar tu liūdime. 

KERNAVĖS skaučių tuntas 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas - 523-0440 

PETKUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 69th S t ree t - Te l . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 974-4410 
9236 S . R o b e r t s Rd . - Tel . 430-5700 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 
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x „Dobilo š i rdy" — tai sol. 
Gintarės Jautakaitės įdainuota 
ir „Northsound" išleista kasetė. 
Šią kasetę bus galima įsigyti 
atsilankius į sol. Gintarės Jau
takaitės koncertą, kuris rengia
mas ateinantį sekmadienį, 
gegužės 22 d. 3 vai. p.p. Jau
nimo centre. Scenos apšvietimą 
tvarkys Vida Momkutė. Visi 
kviečiami atsilankyti. 

x Antro kaimo kolektyvo 
nar ia i dalyvauja Poezijos dienų 
šventėje penktadienį, gegužės 
27 d.. 7:30 v.v. Jaunimo centro 
mažojoje salėje: Algirdas Titus 
Antanaitis, Vida Gilvydienė. Li
lija Jasaitė, Juozas Kapačins-
kas, Julius Lintakas, Edvardas 
Tuskenis, Marytė Utz. Rimes 
Vėžys ir Alida Vitaitė. 

x Dr . J a d v y g a Dubins -
kienė, visą žiemą praleidusi 
Miami Beach, Fla., grįžo į 
Chicagą. 

x Antanas ir Marija Ru
džiai iš Chicagos, Gražina ir 
Raimundas Kudukiai iš Cleve-
lando, Stasė ir Antanas Valaus-
kai iš Cicero. Jungtinio komi
te to ruošto pokylio proga 
gegužės 15 d. paaukojo po 500 
dol. ir tapo šių metų lietuviškų 
renginių Kanadoje mecenatais. 

x A. a. Alber tas Stočkus, 
ilgametis Dainavos ansamblio 
narys, staigiai mirė gegužės 18 
d. Kūnas bus pašarvotas 
gegužės 20 d. Gaidas-Daimid 
koplyčioje. Brighton Parke. Lai
dotuvės bus šeštadienį, gegužės 
21 d., iš Nekalto Prasidėjmo pa
rapijos bažnyčios Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

x „Chicagos Sun-Times" 
muzikos kritikas Robert Marsh, 
labai išgirdamas Naujosios 
Operos pasta tymą, ypač 
pažymėjo mezzosopraną Laimos 
Rastenytės dainavimą. Laima 
Rastenytė puikiai padainavo 
neužmirštamą įves žmonos 
Harmony rolę. Operą dar bus 
galima pamatyti šį savaitgalį 
Roosevelt universitete. 

x JAV Lietuvių J a u n i m o 
sąjungos Chicagos skyrius 
rengia viešas demonstracijas šį 
sekmadienį, gegužės 22 d., 12 
vai. miesto centre prie Buck-
ingham fontano. Autobusai ten 
nuvažiuot i bus Marąuet te 
Parke ir Brighton Parke prie 
bažnyčių 11 vai. Visi kviečiami 
demonstracijose dalyvauti. 

x J u r g i s Riškus iš Palos 
Hills, 111., lankėsi „Drauge", įsi
gijo žodynų ir ta proga paauko
jo 10 dol. lietuviškos spaudos 
palaikymui. Nuoširdus ačiū. 

x Dr. Kastytis J u č a s , der
matologas veda radijo pro
gramas 1490 AM bangomis 
kiekvieną šeštadieni 7 vai. 
ry to . Šį šeštadienį, gegužės 21 
d. Lavvrence Biro. PhD., St. 
Frances Xavier Cabrini ligoni
nės prezidentas diskutuos li
goninių išsilaikymo ir bankru-
tavimo problemas. 

(sk> 
x Sekmadienį , gegužės 29 

d. 8 v.v. ir pirmadienį, gegu
žės 30 d. 6 v.v. Jaunimo centre 
Vilniaus Jaunimo Teatro ak
toriai dainuos lietuvių liaudies 
dainas. Bilietai į šį renginį 
gaunami Vaznelių prekyboje, 
tel. 471-1424. 

(sk) 

x Pasaulio Lietuvių Centro 
pastato ekonominio planavimo 
komisijos posėdis įvyks penkta
dienį, gegužės 20 d., 7:30 v.v.. 
DeAndreis seminarijoj. 511 E. 
127 St., Lemonte. Kurie norėtu 
prisidėti prie šios komisijos, 
kviečiami atsilankyti. 

(sk) 

x Greit pa rduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
R E MAX F I R S T . R i m a s 
S t ankus , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk.) 

\ 

x Kongr. W. Lipinski sutiko 
dalyvauti JAV l ie tuvių 
Jaunimo sąjungos suvažiavime 
šeštadienį, gegužės 28 d. Jis at
sakys į klausimus įvairiais 
reikalais. Tą dieną taip pat 
kalbės Viktoras Nakas ir nau
jas Pas. Lietuvių Jaunimo 
sąjungos pirm. Alvydas Saplys. 
Skubėkite užsiregistruoti, kol 
dar nevėlu. 

x Dail. Nijolės Banienės kū
rinių paroda atidaroma šian
dieną, gegužės 20 d., 7:30 vai. 
vak. Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus galerijoje. Akt. Nijo
lė Martinaitytė trumpa pro
grama atidarys parodą. Po 
parodos bus vaišės. Visi 
kviečiami. 

x Abiturientų pr is ta tymo 
pokylis, kurį rengia Lietuvių 
Moterų Federacijos Chicagos 
klubas, talkinant Motinų komi
tetui, bus birželio 5 d. 4 vai. p.p. 
Sabre Room Flame salėje. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti ir 
pasigėrėti mūsų abiturientais. 

x Tautinių šokių šventei 
paremti Cicero LB rengia pie
tus sekmadienį, gegužės 22 d., 
Sv. Antano parapijos salėje po 
10:30 vai. ryto lietuviškų šv. Mi
šių. Seimininkės turės maisto 
išnešimui jau nuo 9:30 vai. ryto. 
Visi labai kviečiami skaniai 
pasivaišinti ir smagiai pabend
rauti. 

x Skautybės įsteigimo Lie
tuvoje 70-mečio minėjimas 
Chicagoje įvyks lapkričio 18 d. 
Minėjimą Jaunimo centre ren
gia Chicagos skautininkų,-kių 
Ramovė. 

x Balfo Marąuet te P a r k o 
skyriaus narių susi r inkimas 
bus sekmadienį, gegužės 22 d.. 
11:30 vai. ryto tuoj po pamaldų 
parapijos salėje. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

x Elena Urbaitytė, daili
ninkė, šių metų birželio 26 d. 
Toronte pasaulio lietuvių IV 
kultūros kongreso svarstybose 
„Lietuvių dailės pokarinė padė
tis" pasisakys apie dailininkų 
pasirinkimus, galimybes ir 
galvosūkius. 

x Rita Vilienė, muzikė, šių 
metų birželio 26 d. dalyvaus 
Kultūros kongreso svarstybose 
„Išeivijos lietuvių muzikinė kul
tūra". Rita Vilienė gyvena ir 
dirba Londone, Ontario. 

x Autobusas į demonstra
cijas gegužės 22 d., sekmadienį, 
išvyksta 11 vai. nuo Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos Mar
ąuette Parke. Demonstracijas 
ruošia Lietuvių Jaun imo 
sąjunga ir jos vyks Grant Parke 
prie Buckingham fontano ties 
Lake Shore Drive. Mišias 
patartina išklausyt šeštadienį 
5 v.p.p., arba sekmadienį 9 vai. 
r. Visi maloniai kviečiami daly
vauti ir prisiminti baisiuosius 
trėmimus į Sibirą. 

x Aušros Vartų tunto suei
ga šaukiama gegužės 22 d . 
sekmadieni Skautes kvie
čiamos atvykti uniformuotos į 
9:15 v. ryto šv. Mišias. Sueiga 
įvyks lOv. ryto Jaunimo centro 
mažojoje salėje. 

(sk) 

x „ T a u t o s G y v y b ė s " i r 
Birutės Kemežaitės adresas 
pasikeitė. Visais re ikala is 
prašoma rašyti: P.O. Box 29287, 
Chicago 111. 60629. 

(sk) 
x Albinas Kurkul is , akcijų 

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

(sk.1 

Broniaus Kviklio paruoštos ..Kaišiadorių vyskupijos" knygos sutiktuvės, surengtos Skautų 
Akademikų sambūrio. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
MŪSŲ ABITURIENTAI 

J o n a s Rimkūnas. Gražinos 
ir Jono Rimkūnų sūnus, baigia 
And:- ew H. S. Tinley Park. Yra 
National Honor Society eilėse, 
priklausė Mh Alpha Theta gar
bės studentų matematikų or
ganizacijai ir mokė silpnesniuo
sius studentus algebros, 
geometrijos, fizikos ir chemijos. 
Grojo mokyklos džazo ir po
puliariosios muzikos orkestruo
se. Žaidė mokyklos teniso 
komandoje. Yra baigės Done-

x A. a. Pet ras Mažeika, 84 
metų amžiaus, mirė gegužės 18 
d. Bus pašarvotas Petkaus Mar
ąuette laidotuvių įstaigoje Mar
ąuette Parke gegužės 20 d. Lai
dojamas gegužės 21 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Velionis buvo „Paramos" savi
ninko Jurgio Mažeikos brolis. 

x Skautų ir skaučių re
gistracija Tautinei stovyklai 
ir sveikatos stovio patikrinimas 
bus vykdomas trečiadienį, bir
želio 15 d Jaunimo centre, tarp 
7-9 v.v. Stovykloje dalyvauti 
gali tik registruoti ir nario 
mokestį susimokėję skautai ir 
skautės. 

x Inž. Algirdas Čaplėnas 
pagrindinę kalbą pasakys siau
bingų birželinių įvykių su
kakties minėjime, kurį rengia 
Altos Cicero skyrius birželio 5 
d. 10:30 vai. r.Šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje ir salėje, 
Cicero. Visuomenė maloniai 
kviečiama dalyvauti. 

x ALRK Moterų sąjungos 
46 kuopos — Marąuette Parko 
susirinkimas bus ateinantį šeš
tadienį, gegužės 21 d. Prasidės 
12 vai. vidudienį šv. Mišiomis 
Marijonų vienuolyno koplyčioje, 
6336 So. Kilbourn Ave.. minint 
Marijos metus. Po Mišių bus 
pasivaišinimas. Vyriausia šei
mininke Mary Jurgel vaišins 
pačios paaukotais skanu
mynais. Daugiausia pasi
darbuoja 46 kuopos pirmininkė 
Betty Žibąs. 

I P r adedan t šeštadieniu 
„Žemės L" radijo laidoje 10 vai. 
vak., banga 1490 AM. WPNA 
stotvje bus kalbama apie akci

jas ir biržą tema „Investacija 
ir jūsų ateitis" Kalbės Antanas 
Krutulis. 

laičio aukšt. mokyklą, priklau
sė skautams ir ,,Miško bro
liams". Studijuos 111. universi
tete Champaign-Urbanoj. Ruo
šis veterinarijos gydytojo 
profesijai. 

Melisa Mackevičiūtė, Ni
jolės ir Antano Mackevičių 
duktė, baigia Morgan Park aka
demiją. Mokykloje yra garbės 
mokinių sąraše. Piešia karika
tūras mokyklos laikraštyje, rašo 
poeziją. Jos poezija jau yra at-
spausdinta . .Impressions" 
žurnale. Yra video narė Jau
nimas ir Vyriausybė (,,Youth & 
Government"). Dalyvauja mo
kyklos vaidybiniuose pa
statymuose. Yra baigusi Da
riaus ir Girėno mokyklą ir šie
met baigs aukšt. mokyklą. Yra 
laimėjusi pirmą vietą Šv. 
Kazimiero meno konkurse ir 
taip pat pirma vietą skautų 
meno konkurse. Mokykloje 
buvo ..cheerleader" ir krepšinio 
komandos menedžerė. Priklau
so ..Grandies" šokių grupei. 
Aušros Vartų tuntui. Jaunimo 
sąjungai ir Gourmet klubui 
'mėgsta virti). Studijuos biznio 
mokslus De Paul universitete. 

DanguoL Vilutytė , Mi 
chalinos ir Stasio Vilučių duktė, 
baigia Immaculate Heart of 
Mary H.S. kaip garbės studentė. 
Yra įrašyta j „Who"s Who 
Among American High School 
Students" knygą. Ji yra eilėse 
ir National Spanish Honor So
ciety. Kiekvienais metais mate
matikos kursą baigdavo su 
aukščiausiu pažymiu ir garbės 
pažymėjimu. Baigė Dariaus ir 
Girėno pradinę mokyklą 
pirmąja mokine šiemet baigs ir 

aukšt. mokyklą. Priklauso 
„Grandies" šokių grupei ir atei
tininkams. Lankys Illinois 
universitetą Chicagoje. 

Priklausė prancūzų, „science" ir 
slidinėjimo klubams. Danutė 
yra baigusi Kristijono Donelai
čio pradinę ir aukštesniąją mo
kyklas ir šiemet baigs ir Peda
goginį lituanistikos institutą. 
Šoka „Grandies" tautinių šokių 
grupėje. Nuo jaunystės priklau
so skautų organizacijai ir Ker
navės tunte eina vadoves pa
reigas. Mėgsta slidinėti, šokti, 
piešti ir skambinti pianinu. Stu
dijuos paruošiamąjį kursą 
farmacijai Illinois universitete. 

Kristina Raguckaitė. Viole
tos ir Aidan McCormack duktė, 
baigia St. Francis akademiją 
Joliet, 111. Baigia mokslą aukš
čiausiais pažymiais, yra garbės 
studentų sąrašuose. Atstovauja 
savo mokyklą įvairiuose šalpos 
darbuose. Mėgsta dainuoti ir 
vaidinti. Yra „Miss Romeo-
ville". Su grožio karalaitės kon
kurse vykusiais talentų pasiro
dymais laimėjo ir gimnastikos 
konkursą. Planuoja stoti i „Miss 
Illinois" rinkimų konkursą. 
Lankė Detroito „Žiburio" li
tuanistinę mokyklą. Dalyvavo 
gimnazijos chore, mokyklos 
muzikiniuose pasirodymuose ir 
šalpos projektuose. Planuoja 
studijuoti Lewis universitete 
Romeoville ir vėliau pereiti į 
Lombard kolegiją „College of 
Chiropractic". 

Tauras Šmulkštys, Rūtos ir 
Liūdo Šmukščių sūnus, baigia 
Prospect H.S. Ariington Hts. Jis 
yra National Honor Society 
narys ir yra atžymėtas „Who's 
Who Among American H.S. 
Students". Lankė Dariaus ir 
Girėno mokyklą ir Aukšt. 
mokyklą. Mėgsta dvi sporto 
šakas ir stipriai jose reiškiasi — 
tenise ir krepšiny. Priklauso 
Neries sporto klubui. Studijuos 
ekonomiją Illinois universitete 
Champaign — Urbana. 

Danutė Penčylaitė, Ritos ir 
Rimanto Penčylų duktė, baigia 
Mother McAuley H.S. Chicago. 
Mokyklos garbės sąrašuose 
buvo visus ketverius metus. 
Buvo išrinkta į National Honors 
Society ir National Honor Roll. 

Andrius Zubinas, Jolantos ir 
Jono Zubinų sūnus, lankė Benet 
akademiją Lisle. 111. Baigia 
mokyklą su aukščiausiais pa
žymiais. Akademijoje visus ket
verius metus buvo garbės 
sąrašuose (first honor roll — tie, 
kurių pažymiai yra „A".) Buvo 
National Honor Society narys, 
buvo paminėtas akademijos 
..Who's Who" straipsniuose ir 
apdovanotas „Illinois State 
Scholar Award". Pasižymi ypač 
matematikoje. Būdamas 
mokykloje, paskutiniais metais 
išklausė Du Page kolegijoje dife
rencialinių lygčių ir statistikos 
kursą (penketukais). Yra baigęs 
Lemonto lituanistinę Maironio 
mokyklą ir priklausė mokslei
vių ateitininkų prezidento Stul
ginskio kuopai. Yra „senas" 
Jaunimo stovyklos „Dainavos" 
stovyklautojas ir dirbęs sto
vykloje kaip būrelio vadovas. 
Šoka Lemonto tautinių šokių 
grupėje „Spindulys". Planuoja 
studijuoti chemiją Illinois 
universitete Champaign — 
Urbanoj. 

NAUJUMAI PAS NAMŲ 
SAVININKUS 

Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų organizacija 
sėkmingai užbaigusi penkias
dešimtuosius savo gyvavimo 
metus ir jau pradėjusi penkias
dešimt pirmuosius nutarė, kad 
re ikia labiau suaktyvint i 
veiklą. Valdyba susideda iš 11 
asmenų. Organizacijai vado
vauja veiklus ir energingas 
Juozas Bagdžiu.-;. Valdyba labai 
vieningai ir sutartinai veikia 
visuose organizacijos reika
luose. Taip pat valdybos nariai 
respektuoja vienas kitą. Šių 
metu kovo 19 d. juozapinių pro
ga valdybos iniciatyva buvo pa
gerbti ir pasveikinti pirmi
ninkas Juozas Bagdžius ir 
visuomenininkas Juozas Skei
vys, jiems suruošiant kuklias 
vaišes. Nenoriu, kad organiza
cijos nariai pagalvotų, jog ta 
buvo veikla. Ne. Tik dėl to. kad 
valdybos nariai nori prisiminti 
savo bendro darbo asmenis. 

Valdybos posėdyje. įvyku
siame šių metų gegužes 6 d.. 

IŠ ARTI IR TOLI 
JA VALSTYBĖSE 

— Viktoras Ruokis gegužės 
5 d. baigė studijas University of 
Southern California (USC) ir įsi
gijo magistro laipsnį biznio sri
tyje. Jis yra Juozo ir Aldonos 
Ruokio sūnus, trečios kartos 
inžinierius. Viktoras yra baigęs 
chemijos inžineriją 1980 m. 
UCLA. Dabar yra patarėjas 
didelėje aliejaus kompanijoje. 
Taipgi turi privatų biznį „Prime 
Design Finishes". Jo žmona dr. 
Jolanda Mickevičiūtė-Ruokienė 
yra gydytoja. Baigė vidaus ligų 
specialybę ir taipgi šią vasarą 
įsigijo subspecialybę endokri
nologijoje — hormonų ligose — 
University of California Irvine. 
Linkime sėkmės abiems pro
fesionalams. 

— Lietuvių Bendruomenes 
Colorado apylinkės naują 
valdybą sudaro pirmininkas Diek 
York, vicepirm. Arvidas Ja
rašius, sekretorė Elena Šakienė 
ir iždininkas Juozas Kalėda. 
Nauja valdyba nori sudominti 
vietos l ietuvius l ietuvišku 
gyvenmu ir įtraukti į lietuviš
ką veiklą. 

nutarė, kad šiame susirinkime, 
t.y. šį penktadienį, gegužės 20 
d., 6:30 vai. vakare Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos salėje 
bus pagerbtos visos jaunos ir 
vyresnio amžiaus mamytės Mo
tinos dienos proga. Kviečiame 
narius, o ypatingai mamytes 
gausiai dalyvauti. Visos bus ap
dovanotos ir papuoštos žydinčia 
gėlyte. 

Valdyba nutarė dalyvauti 
Lietuvių dienų festivalyje, kuris 
bus birželio mėn. pabaigoje. Sa
vo „prekyboje" nutarta turėti 
maisto ir laimės šulinį. 

Taip pat valdyba kontaktuoja 
įvairius Chicagos miesto parei
gūnus dėl vandalizmo saugumo, 
švaros reikalų, ir 1.1. Žinoma, 
kiti kaltina namų savininkų 
organizaciją dėl naujų ateivių 
apsigyvenimo. Niekas nekaltas, 
tik mes patys. Niekas nevaro iš 
namu. bet, jeigu mes keliamės, 
tai perka kas tik nori, nes čia 
yra didžiausia laisvės atžvilgiu 
šalis. 

Taigi manau tiek tėra iki šio 
susirinkimo. Maloniai laukiame 
visu atvykstant į šį ne visai 
eilinį susirinkimą. Po susi
rinkimo visi bus pavaišinti 
kavute su pyragaičiais. 

Ant. Repšienė 

ATŠAUKIAMA 
ATEITININKŲ ŠEIMOS 

ŠVENTĖ 

Chicagos ateitininkai, solida
rizuodami su Lietuvos Laisvės 
lygos visoje Lietuvoje ruošiamu 
liūdesio ir protesto minėjimu. 
1948 metais gegužės 20 dieną 
sovietų KGB įvykdytos didžiau
sios masinės genocidinės lie
tuvių deportacijos į Sibiro Gula
gą, atšaukia savo numatytą 
gegužės 22 d. šeimos šventę 
Ateitininkų namuose. 

Visi Chicagos ir jos apylinkių 
ateitininkai ir ateitininkės yra 
skatinami aktyviai dalyvauti 
JAV Lietuvių Jaunmo sąjungos 
ruošiamoje protesto demonstra-
cijoje-minėjime. 

Ši viešoji demonstracija bus 
gegužės 22 dieną, sekmadienį, 
12 vai. vidudienį Buckingham 
Fountain — Grant Park prie 
Lake Shore Drive, Chicagos 
miesto centre. 
Ateitininkų sendr . va ldyba 

Advokatas Jonas Giba i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . - 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d. 




