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Žinios iš vyskupijų 
Vilkaviškis. Kauno arki

vyskupijos ir Vilkaviškio 
vyskupijos apaštališkajam ad
minis t ra tor iu i Vilkaviškio 
vyskupijos kunigų 

PRAŠYMAS 
Lietuvos Ordinarai 1981 

metus paskelbė Eucharis
tiniais metais Lietuvoje. Jau 
praėjo pusė metų, tačiau labai 
silpnai jaučiama, kad šie 
metai tikrai Eucharistiniai 
metai. Daugelio kunigų ir 
tikinčiųjų noras dalyvauti 
L i u r d o E u c h a r i s t i n i a m e 
Kongrese irgi liko be atgarsio. 
Todėl mes labai norime, kad 
būtų suruoštas Eucharistinis 
Kongresas Lietuvoje. Geriau
sia tam tiktų šilinių atlaidai 
Šiluvoje, ypač rugsėjo 12-13 
dienos. 

1981 m. liepos 5 d. 

N.B, Po pareiškimu buvo 
pasirašę daug Vilkaviškio 
vyskupijos kunigų, tačiau 
Kongreso net nebuvo bandyta 
organizuoti, bijantis suerzinti 
sovietinę valdžią. 

Kaunas. 1981 m. sovietinė 
valdžia neleido mokytis Kuni
gų seminarijoje šiems jaunuo
liams: 

1. Kazimierui Gražuliui, 2. 
Sauliui Kelpšai, 3. Justinui 
Jekevičiui, 4. Adžiui Teresiui, 
5. Kęstučiui Žemaičiui, 6. 
Remigijui Ivanauskui. 

1981 m. gegužės 11 d. 
Remigijus Ivanauskas pada
vė pareiškimą i Kauno Kuni
gų seminariją. Gegužės 18 d. jį 
išsikvietė į Raseinių karinį 
komisariatą, kur atvykęs 
nustebo, radęs belaukiančius 
pagyvenusius vairuotojus, 
vežamus j Kazachstaną dar
bams. Jis gi ne vairuotojas, tai 
kam iškvietė? Jaunuolis prie 
durų stovinčiam karininkui 
parodė šaukimą. Šis liepė 

palaukti. Po kiek laiko prie 
karininko priėjo nepažįs
tamas vyras, abu pasikalbėjo 
ir karininkas liepė Remigijui 
eiti su nepažįstamuoju į kitą 
gatvės pusę — į miliciją. Ten 
prasidėjo apklausinėjimas: 
kur tėvas, ar turi brolių, sese
rų, kokie tolimesni tikslai? 
Prisistatė esąs čekistas. Remi
gijus suprato, kad jį tardo 
todėl, jog jis padavė pareiški
mą į Kunigų seminariją. 
Pabiro klausimai: 

— Kas patraukė stoti į Kuni
gų seminariją? Ar pažįstąs 
kun. Alfonsą Svarinską, kun. 
Vytautą Skiparį ir kitus uolius 
kunigus? 

Po kiek laiko atėjo KGB 
viršininkas ir pasipylė pana
šūs klausimai. Klausinėjo, ar 
niekas jam neminėjo apie 
pogrindžio Kunigų semina
riją? Jaunuolį, išlaikę dvi 
valandas, paleido, įsakę jam 
ateiti birželio 22 d. į KGB. Šį 
kartą čekistai Ivanauską 
pradėjo verbuoti bendradar
biavimui: kai būsiąs semina
rijoj, jiems turėsiąs pranešti, 
ar kas neplatina pogrindžio 
spaudos, nenusikalsta įstaty
mams ir pan. Remigijus jiems 
pasipriešino: 

— Geriau neįstosiu į 
seminariją, negu tapsiu 
niekšu! 

Išlaikę 3 valandas, jaunuolį 
išleido, liepę vėl atvažiuoti, kai 
tik gaus iš seminarijos atsaky
mą. Gavęs neigiamą atsaky
mą iš Kunigų seminarijos, 
Remigijus vėl nuvyko į KGB, 
kur jam pasakė: 

— Šiais metais pats užsikar
tai sau kelią, neužsikirsk 
kitiems! Jei tu mums padėsi, 
padėsime ir tau. O jei ne — 
nematysi sen, i r arijos! 

— Geriau lauksiu 10 ar 15 
metų, negu tapsiu Judu! — 
ryžtingai atmetė niekšingą 
pasiūlymą Remigijus Ivanaus
kas. 

(Bus daugiau) 

Sovietų plečiamas 
„ dvikalbiškumas " 
Jautriu „bilingvizmo" ir, 

netiesioginiai, rusinimo klausi
mu „Komunisto" mėnraštyje 
(1981, Nr. 12) rašo TSRS 
Mokslų Akademijos narys — 
korespondentas, M. Rutkevi-
čius. Jis išskiria carinę Rusi
jos imperiją iš kitų kolonijinių 
imperijų, nes tai buvo „vienin
gas teritorinis masyvas", o be 
to, nežiūrint „žiaurios naciona
linės priespaudos", įvairiatau
tės „darbo žmonių klasės" vis-
tiek suartėjo. „Dvikalbystė" 
ėmė plisti Rusijoje dar prieš 
revoliuciją, kaip „objektyvus 
procesas". Autorius pripažįs
ta, kad „priverstinis rusų 
kalbos įvedimas, carizmo 
vykdoma asimiliavimo poli
tika" stabdė šį procesą ir 
„sukėlė atsakomąją bangą 
vietinio nacionalizmo, kuris 
orientavosi į nepasitikėjimą 
viskuo, kas rusiška, taip pat į 
neprielankumą rusų kalbai. 
Tačiau autorius nepamini 
panašių nuotaikų ir masinių 
protestų šiandienos Gruzijoje, 
Estijoje ir Lietuvoje. 

Sovietų Sąjungoje, tvirtina 
Rutkevičius, dvikalbiškumas 
puoselėjamas „savanoriškai", 
be prievartos. Daugiau kaip 
devyni dešimtadaliai Sovietų 

Sąjungos gyventojų moka rusų 
kalbą tiek, jog „to pakanka 
tarpnacionaliniam bendra
vimui". Paskelbęs, kad bendra, 
t.y. rusų kalba „jau tapo nau
jos istorinės žmonių bendrijos 
— tarybinės liaudies požy
miu", Rutkevičius pripažįsta, 
jog „iškyla dar neišspręstų 
problemų". Jų svarbiausia 
esanti ta, kad „jaunoji karta 
nepakankamai išmoksta rusų 
kalbą mokykloje". Rusų kalba 
„daugelyje .nacionalinių' 
mokyklų, ypač kaime, dėsto
ma nepatenkinamai". Šiuo 
metu laisvai rusiškai kalba 
apytikriai 5 iš 10 vietinių 
tautybių atstovų, gyvenančių 
Pabaltijo respublikose, 4 — 
Vidurinės Azijos respublikose, 
3 — Užkaukazės respublikose. 

Rutkevičius išvardina prie
mones, kurių imamasi išplėsti 
rusų kalbos žinojimą. Kai 
kurių „sąjunginių respublikų" 
visose „nacionalinėse" mokyk
lose rusų kalba dėstoma nuo 
pirmosios klasės. Pedagoginės 
aukštosios mokyklos ruošia vis 
daugiau rusų kalbos moky
tojų. Daugėja mokyklų, kurio
se veikia lygiagretės klasės. 
kuriose dėstoma rusų ir 
„nacionaline" kalbomis. Anot 

Falklando karas 
Diplomatai jtemptai ieško paliaubų 

Paskutinė Argentinos kreiserio „General Belgra-
no"nuotrauka, daryta prieš 10 dienų pietiniame 
Argentinos Ushuaia uoste. Laivą nuskandino 

britų povandeninio laivo torpedos, žuvo 360 jūrei
vių. 

Helsinkio komisijos 
laiškas vyskupams 

Ko Maskva siekia iš religinių vadų? 
Washing tonas . — Europos 

Saugumo ir Kooperavimo JAV 
komisijos pirmininkai, kongr. 
D. B. Fascell ir sen. Robert 
Dole parašė laišką 13-kos JAV 
Bažnyčių vadovybėms. Laiške 
iškeliama mintis, kad sovietų 
valdžia, kviesdama religinių 
vadų konferenciją, kuri 
svarstys branduolinio karo 
pavojų, turi tikslą apgauti 
tikinčiuosius ir tikrai susi
rūpinusius taika. Nuostabu, 
kad vyriausybė, kuri oficialiai 
pagrįsta ateizmu, kuri žinoma 
visame pasaulyje, kaip reli
gijos ir kalbos laisvės varžy
toja savo krašte, turi drąsos 
prašyti kitų šalių religinių va
dų paramos savo siauriems 
politiniams interesams, rašo
ma komisijos laiške. 

Autoriai ragina Maskvos 
konferencijos, kuri bus gegu
žės 10-14 dienomis, dalyvius 
iškelti klausimą, kodėl sovietų 
vyriausybė priešiškai nusista
čiusi prieš tikėjimą, kodėl 
sovietų tikintieji turi nenugali
mų sunkumų praktikuoti savo 
tikėjimą. Laiške nurodoma, 
kiek Europos Saugumo ir 
Kooperavimo komisija turėjo 
susitikimų, pasikalbėjimų su 
šimtais pabėgėlių ir sovietų 
žmogaus teisių aktyvistų, 
kurie visi įsitikinę, kad jų padė
ties pagerėjimo didžiausia 
viltis guli spaudime iš Vaka
rų. Laiške nurodyti 25 kaliniai 
už tikėjimą, atstovai šimtų 
tikinčiųjų, kurie kalinami už 
religinį aktyvumą. 

H e l s i n k i o k o m i s i j o s 
pirmininkai prideda, kad jie 
abu pasisako už visapusišką 
nusiginklavimą, tačiau pabrė
žia ironiją, kad valstybė, kuri 
turi greičiausiai augan t į 
atominių ginklų arsenalą, kuri 
veda agresyvų karą prieš 
Afganistano liaudį ir kuri 

autoriaus, 35.2 procento rusų 
gyvenančių Lietuvoje nurodė 
laisvai kalbą lietuviškai (paly
ginant su 15.5 proc. rusų 
Gruzijoje — gruziniškai, ar 
20.1 proc. rusų Latvijoje — 
latviškai). Įdomu, kad Rutkevi
čius neužsimena apie Lietuvo
je gilų nepas i tenkinimą 
sukėlusius planus pradėti rusų 
kalbą mokyti jau vaikų 
darželyje. Autorius baigia savo 
straipsnį optimistišku tvirtini
mu, kad baigiantis šiam šimt
mečiui visi Sovietų Sąjungos 
piliečiai mokės rusų kalbą. 

(ELTA) 

dalyvauja sąmoksle prispaus
ti Lenkijos žmones, dabar 
organizuoja religinių vadų 
konferenciją, kur agituos už 
branduolinį nusiginklavimą. 
Laiške sakoma, kad sovietai 
konferenciją ruošia propa
gandos ir pclitikos tikslais. 
Pamokslininkas Billy Gra-
ham ir kiti amerikiečiai, 
pakviesti į konferenciją, ragi
nami kelti sovietų valdžiai 
panašius klausimus atominių 
ginklų srityje, kurie yra kelia
mi Amerikos ir kitų laisvų 
šalių vadams. Tik tada daly
viai galės sėkmingai atidengti 
tikruosius sovietų tikslus, rašo 
atstovas Fascell ir sen. Dole. 

Nauja Salvadoro 
vyriausybė 

San Sa lvador . — Naujasis 
Salvadoro prezidentas Aivaro 
Manganą paskelbė naują 
ministerių kabinetą, kur vietos 
paskirstytos trims didesnių 
politinių partijų atstovams. 
Keturi ministeriai lieka tie 
patys iš buvusio laikinojo 
kabineto. Tai gynybos minis-
teris gen. Garcia, užsienio 
reikalų — Chavez Mena, dar
bo — Julio Alfredo Samayoa, 
— visi trys krikščionių 
demokratų veikėjai — ir iždo 
ministeris Eduardo Tenorio — 
nepartinis. 

Radikaliosios Arenos parti
jos nariai gavo žemės ūkio, 
užsienio prekybos, ekono
mikos ir sveikatos ministeri
jas. 

Išsiuntė belaisvius 
Londonas . — Britų vyriau

sybė paskelbė, kad Pietinėj 
Goergijos saloj buvę argenti-
niečiai: 147 kariai ir 30 civilių 
jau išplaukė namo. Jie laivu 
gabenami iš salos į neutralų 
uostą, paskelbė gynybos 
ministerija. Spėjama, kad jie 
bus perduoti Urugva jaus 
vyriausybei. 

Britanijos karalienė Elzbie
ta trečiadieni pareiškė Man-
chesteryje, jog konfliktas 
Pietų Atlante „mums visiems 
sukelia rūpesčių". Spauda 
pabrėžia, kad kara l ienė 
rūpinasi ne tik kaip valstybės 
galva, bet ir kaip motina. Jos 
sūnus princas Andrius, 22 
metų amžiaus, yra karo laivy
no helikopterių lakūnas. 

T R U M P A I 
IŠ V I S U R 

— Kinija paskelbė valsty
bės biudžetą, kuriame gyny
bai skiriama 10.5 bil. dol. 
suma, didesnė už praėjusių 
metų lėšas ginklams. 

— Sovietų Sąjunga paža
dėjo Nikaragvos delegacijai 
p a r a m ą i š v y s t a n t ša l ies 
kasyklas, mineralų pramonę. 

— Vak. Vokietijos užsienio 
reikalų ministeris Genscher 
birželio 2 d. vyks į Izraelį ir 
b a n d y s pager in t i abiejų 
valstybių santykius. Ryšiai 
įtempti nuo pernai metų 
dienos, ka i premjeras Beginąs 
piktai puolė kanclerį Schmid-
tą, pabrėždamas kanclerio 
tarnybą Hitlerio kariuome
nėje. 

— Tailandijos karalius, 
švęsdamas 200 metų savo 
dinastijos sukaktį, paskelbė 
amnestiją 10,000 kalinių, kurie 
paleidžiami iš kalėjimo. 

— Apie 900 JAV marinų 
puolė iš jūros Iwo J ima salą, 
kur prieš 37 metus vyko kruvi
nos kovos, kuriose žuvo 6,000 
amerikiečių. Dėl šių manevrų 
teko ilgai derėtis su japonų 
vyriausybe. Vietiniai priešino
si marinų išsikėiimui. 

— Irane „liaudies kovotojų" 
grupė paskelbė, jog Irano 
šalpos organizacijos būstinėje 
buvo nušauti 22 valdžios 
pareigūnai. 

— Ispanijoje baskų teroris
tai nušovė branduolinės jėgai
nės direktorių. Pernai buvo 
nužudytas tos jėgainės inži
nierius. Baskai priešinasi 
elektros stoties statybai. 

— Tūkstančiai portugalų 
dalyvavo dviejų gegužės 1-
mąją žuvusių jaunuolių 
laidotuvėse. Dalyvavo komu
nistų partijos vadas Aivaro 
Cunhal. 

— Olandijoje, Amsterdamo 
mieste įvyko reta demonstra
cija. Prie kovo mėnesį sužalo
to JAV konsulato susirinkę 
apie 500 olandų, išreiškė 
draugiškumą Amerikai ir 
dėkojo jai už išvadavimą iš 
nacių okupacijos, už pokarinę 
paramą. 

— Valdančioji Indonezijos 
Golkar partija, kurią remia ir 
k a r i u o m e n ė , l a i m ė j o 
parlamento rinkimus. 

— Šiaurinėj Airijoj policija 
surado airių respublikonų 
armijos slaptą ginklų sandėlį, 
konfiskavo 3,000 padegamųjų 
bombų. 

— Irano-Irako kare pirmą 
kartą iraniečiai masiniai 
panaudojo JAV gamybos heli
kopterius. Jie puolė ne fronte 
esančią Irako kariuomenę, bet 
užfrontės taikinius pačiame 
Irake. Fuka miestą puolė net 
13 helikopterių. 

N e w Yorkas . — Jungtinių 
Tautų taikos planas Falk
lando krizei išspręsti sutiko 
sunkumų. Britanija sutinka su 
karo paliaubomis, jei Argenti
n a pažadės išvežti iš salų savo 
kareivius ir ginklus. Tuomet 
ta iką pr iž iūrės ir sa l a s 
administruos Jungtinių Tautų 
administracija, salose plevė
suos J T vėliava. Sakoma, kad 
Argentina šį planą priima. 
Vakar jos užsienio reikalų 
ministeris Costa Mendez vėl 
atskrido į New Yorką. 

Trečiadienį ir vakar karo 
veiksmai prie salų aprimo. 
Britanija skaudžiai pergy
vena naikintuvo „Sheffield" 
netekimą. Portsmouth uoste, 
kur gyvena daug to laivo 
įgulos narių, vėliavos kaba 
pusiau stiebo. Laive 30 jūrei
vių žuvo, o 57 dingo ar buvo 
sužeisti. 

Įvairūs diplomatiniai ėjimai 
po dviejų laivų nuskandinimo 
pagyvėjo. Argentina paskelbė, 
jog Amerikos tarpininkavi
mas nepageidautinas, nes ji 
susidėjo su Britanija ir prara
do savo bešališkumą. Peru 
v y r i a u s y b ė , k u r i r e m i a 
Argentinos pusę, bando įtikin
ti Argentiną, kad ji priimtų 
paliaubų planą, nors jame ir 
nebus garantuojamas Argenti
nos suverenumas Malvinų 
salose. 

A r g e n t i n o j e l a b a i 
džiaugsmingai buvo sutikti 
n u s k e n d u s i o k r e i s e r i o 
„General Belgrano" išgelbėti 
jūreiviai. J ie priimti, kaip hero
jai , t au ta tačiau pergyvena, jog 
jūroje dingo 362 laivo įgulos 
nariai . 

Argentina paskelbė karo sto
vio suvaržymus, energijos 
taupymo taisykles. Pezas 
nuvert intas 17 nuoš. 

Paaiškėjo, kad britų laivą 
„Sheffield" sunkiai sužalojo ir 
uždegė prancūzų gamybos 
„Exocet" raketa, paleista iš 
Argentinos prancūzų gamy
bos „Entendard" lėktuvo, 
pakilusio iš Argentinos lėktuv
nešio. Tokių raketų turi ir bri
tų laivynas. Raketos skrenda 
tarp 6 ir 9 pėdų virš vandens 
paviršiaus, todėl jų nepastebi 
radaras . Raketą sustabdyti 

Keleivinis laivas 
atveža kareivius 

L o n d o n a s . — Liuksusinis 
keleivinis laivas „Queen Eliza-
beth I I " jau paruoštas kelio
nei į Pietų Atlantą su 3,000 
kareivių. Laive jau buvo 
helikopteriams nusileisti aikš
telė, tačiau įrengta dar viena, 
— virš vieno plaukymo basei
no, kurių laive yra keturi. 

Normaliai laivas veža 1,800 
keleivių ir 1,000 įgulos narių. 
L a i v a s buvo pas i rengęs 
keliauti po Viduržemio jūrą, 
tačiau kelionė atšaukta, laivo 
bendrovė „Cunard Lines" 
praras apie 4 mil. dol. Šis 
laivas yra 963 pėdų ilgio, 
67,107 tonų ir plaukia 28.5 
mazgų greičiu. 

galima tik ją pamačius ir 
apšaudžius koncentruotomis 
salvėmis iš paprastųjų ginklų. 
Karo laivų paleistos „Exocet" 
raketos pasiekia taikinius už 
12.5 mylių. Lėktuvų iššautos 
raketos skrenda iki 19 mylių. 
Britų laivą sužalojo iš 18 mylių 
atstumo paleista raketa. 

Argentinos kreiserį nu
skandino dvi „Mark 24" torpe
dos, kur ias iššovė br i tų 
povandeninis laivas „Conąue-
ror". Torpedos plaukia 50 
mylių per vai. greičiu, siekia 
taikinius už 25 mylių. Torpe
dos, vadinamos „Tigerfish", 
yra „vairuojamos" kompiu
terizuotų aparatų, kurie gauna 
„instrukcijas" iš laivo taiky
tojo. 

JAV Kongrese karo laivyno 
atstovai, prašydami naujų 
laivų, jau remiasi Falklando 
susikirtimo pat i r t imi . J i e 
įrodinėja, kaip svarbu turėti 
modernius laivus ir naujau
sius ginklus. Oponentai kelia 
argumentą, jog seno tipo didie
ji laivai, kaip parodė Falk
lando patirtis, y ra „sėdinčios 
antys", kurias lengva sunai
kinti. 

— Maskva paskelbė, jog 
kultūros viceministeris Niko-
lai Mochov išeina į pensiją. Jo 
atleidimas rišamas su išaiškin
tu „cirko skandalu", kuriame 
buvo paliesta ir Galina Brežne
vai tė. 

— Meksikos spauda piktai 
puola J A V imigracijos depar
tamento pradėtus nelegalių 
imigrantų gaudymus. 

Judėjoje neramu 
Tel Avivas. — Keturi jauni 

arabai žuvo nuo minos sprogi
mo Vakarų krante. Izraelio 
policija aiškina, ar jauni 
palestiniečiai bandė miną 
išardyti, ją suradę, ar mina 
sprogo jiems bandant ją įkasti 
į vieškelį. Jeruzalėje mirė 14 
m. arabė mergaitė, sužeista 
prieš tris dienas. Neramumai 
plečias' Gazos pakraštyje, kur 
kareiviai sužeidė dar du ara
bus, puolusius Izraelio karei
vius akmenimis ir gazolino 
bombomis. 

Vyskupai smerkia 
lenkų neramumus 

V a r š u v a . — Lenkijos 
katalikų vyskupai viešai 
p a s m e r k ė šios s a v a i t ė s 
neramumus ir riaušes. Vysku
pai savo pareiškime išreiškia 
rūpestį tėvynės ir tautos liki
mu ir ragina ieškoti dialogo, 
susipratimo ir taikos. 

Švedijos televizija paskelbė, 
jog „Solidarumo" pirm. Lech 
Walesa išvežtas iš interna
vimo vietos prie Varšuvos. J i s 
perkeltas arčiau prie Sovietų 
Sąjungos sienos. 

Didžiausios riaušės vyko 
Szczecine, kur būriai jaunimo 
puolė komunistų part i jos 
rūmus, tačiau buvo atmušti 
sutrauktų milicijos jėgų. Gat
vėse buvo statomos barika
dos, sudegintas miesto auto
busas ir milicijos automobilis. 
Suimti 292 žmonės. 

Varšuvos radijas skelbia, 
kad iš pirmadienį suimtų 678 
jau buvo teisti. Apie 400 gavo 
pinigines baudas, 118 nuteisti 
kalėti iki trijų mėnesių, kiti — 
išteisinti. 

KALENDORIUS 

Gegužės 7 d.: Stanislovas, 
Domicėlė, Butautas. Danutė. 

Gegužės 8 d.: Agatijus, Ber
ta, Mingaila, Audrė. 

Saulė teka 5:41, leidžiasi 
7:54. 

ORAS 
D e b e s u o t a , v ė s i a u , 

temperatūra dieną 65 L, naktį 
50 1. 
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KAS LAIMĖS 
CLEVELANDE? 

Šį savaitgalį Clevelande 
vyksta 32-sios ŠALFAS s-gos 
metinės sporto žaidynės. Jose 
dalyvauja 32 krepšinio ir 24 
tinklinio komandos bei būrys 
šachmatininkų. Taip pat įvyks 
pirmas bandymas naujos spor
to šakos mūsų tarpe — "ra-
cąuetball". Cia parodomo
sioms rungtynėms susitiks 
Baltimorės L. Atletų klubas su 
Clevelando L.S.K. "Žaibu". 
Bendrai į Clevelandą su
plauks daugiau 500 sportinin
kų, neskaitant vadovų ir tre
nerių. 

Burtai jau ištraukti, lentelės 
sustatytos, tvarkaraščiai smul
kiai ir tiksliai paruošti. Rytoj 
ryte 9 vai. 8-niose aikštėse pra
sidės 4 krepšinio ir 4 tinklinio 
rungtynės, pajudės šachmatų 
figūros. 

Kas laimės? Vyrų krep-
šinyje tokių favoritų, kaip daž
nai būdavo Chicagos "Neris" 
ar Waterburio "Gintaras", ne
bėra. Ir tokio lygio nebėra. 
Favoritu reiktų laikyti per
nykšt į meisterį Chicagos 
"Lituanicą". Jos sąstatas jau 
daugelį metų tas pats ir, atro
do, kad ji su amžiumi gerėja 
(kažkaip neįprasta krepšiny-
je). Jos pusėje Toronto "Auš
ra" ir New Yorko LAK, kurie 
be Rautinšo ar Šimkaus, tik
riausiai, nieko nepeš. Kitoje 
pusėje į finalą turėtų atkeliau
ti "Neris". Turėtų, jei ji bus pil
name sąstate. Be kelių pagrin
dinių, kaip jau matėme 
Chicagoje, jai nei jaunas Det
roito "Kovas", nei Clevelando 
"Žaibas" nebus įkandamas. 

Tinklinio lygis gerokai paki
lęs ir gerų komandų daugiau. 
Meisteris Chicagos "Neris", 
atrodo, turės daug darbo ap
ginti titulą, nes Baltimorė ir 
Bostonas bus rimti priešai, o 
kur dar "Žaibas". Cia sveikin
tinas Toronto "Vyčio", "Auš
ros" pasirodymas. 

Moterų klasėje nėra buvę 8 
komandų. Cia, žinoma, be 
meisterio Cicero "Vėtros", vėl 
"susikapos" seni draugai Cle
velando "Žaibas" ir "Neris", 
nebent kiek blykstelėtų Chica
gos "Žara". Be abejo, labai įdo
mūs turėtų būti ir nauji veidai 
iš Bostono, Baltimorės ir To
ronto. 

Galų gale, kas belaimėtų, 
vienas tikslas laimėtojams yra 
aiškus — tai ŠALFAS sąjunga 
ir jos jaunimas, kuris entuzias
tingai renkasi rungtyniauti ir 
p a b e n d r a u t i l i e t u v i š k o j e 
aplinkoje. 

Geriausios sėkmės visiems! 

S V E I K I N I M A I 
ŽAIDYNIŲ P R O G A 

Mieli S. Amerikos 
Lietuviai Sportininkai, 

Australijos lietuvių išvykos į 
Ameriką 1983 m. komiteto ir 
visų sportininkų vardu sveiki
nu rengėjus ir visus sportinin
kus, susirinkusius į Clevelan
dą dalyvauti Š. Amerikos 32-je 
sporto šventėje. Linkėdamas 
jums visiems geriausios spor
tinės sėkmės varžybose, tikiu, 
kad su daugeliu iš jūsų ir mes 
ateinančiais metais susitiksi
me ir užmegsime ne tik spor
tinius, bet ir asmeniškus drau
giškus ryšius. 

Australijos lietuviai spor
tininkai jau pradėjo savo pasi
ruošimus ir nekantr ia i laukia 
būsimų sportinių dienų / *ieri-
koje ir Chicagoje. 

Iki pasimatymo 1983-siais 
metais! 

A. Laukaitis -
išvykos vadovas. 

32-sios metinės ŠALFAS s-
gos sporto žaidynės žada būti 
vienos iš didžiausių ir iš
kilmingiausių. Jos bus kaip ir 
egzaminas prieš kitų me
tų Pasaulio Lietuvių sporto žai
dynes Chicagoje. 

Ta p r o g a s v e i k i n a m e 
ŠALFAS s-gos centro valdy
bą, Clevelando L.S.K. "Žai
bą", organizacinius ir varžybi-
nius komi te tus ir visus 
sportininkus. Linkime, kad tas 
egzaminas būtų pilnai išlaiky
tas. 

Red . 

FUTBOLAS 

SAVAITGALIO 
R U N G T Y N Ė S 

Praėjusį savaitgalį, gegužės: 
mėnesio 1—2 d., "Lituanicos" 
komandos žaidė penkerias fut
bolo pirmenybių rungtynes: 
mažiukų komanda ambicin
gai sužaidė lygiomis prieš 
Welles Parko komandą 0:0. 
Jaunučius nedraugiškai pasi
tiko "Winged Bull" jaunučiai 
atskaitydami 8:2. Veteranai 
pasitenkino lygiosiomis 2:2 
prieš "Adria". 

Jauniai prieš gerą Hyde Par
ko komandą laimėjo rezultatu 
3:2. 

Įdomiaus ios sava i tga l io 
rungtynės buvo tarp "Lituani-
cos" mergaičių ir "Horizon" 
komandų. Laimėjo "Lituani
cą" pasekme 2:1. Įvarčius įkir
to Aldona Pleirytė ir Rūta Gai-
žutytė. Tiek laimėjimų (2) 
mūsų komanda neturėjo per vi
sus praėjusius metus. 

Vyrų komandos nežaidė. 
J. J. 

XXXII- jų Š A L F A S s-gos sporto ž a i d y n i ų komi
t e t o a t s t o v a i p a s C l e v e l a n d o burmistrą . I š kairės: 
V y t a u t a s N a s v y t i s , k u n . J u o z a s B a c e v i č i u s , Juo
z a s K i j a u s k a s , V y t a u t a s J o k ū b a i t i s - ž a i d y n i ų or

g a n i z a c i n i o komiteto pirmininkas , burmistras 
George V. Voinovich, Ra imundas Saba l iauskas , 
Jurgis Malsk i s , Nijolė Motiejūnienė, V i tas Cy-
vas , R a i m u n d a s Kudukis ir V a c y s Rociūnas . 

Oficiali miesto fotografo nuotr. 

Šį savaitgalį "Lituanicos" 
komandos žais: šeštadienį, 1 
vai. p.p. mažiukai prieš "St. 
Demetrios" komandą Winne-
mac Parke. Jaunučiai žais Mar-
ąuette Parke 3:30 vai. prieš "Vi-
kings". Tuoj po jų veteranai 
žais čia pat prieš "Kickers". 

Šeštadienį, 5 vai. vakare, "Li
tuanicos" vyrų komanda žais 
Hanson stadijone, Fullerton ir 
Central Ave., prieš lenkų "Wis-
la" komandą. 

Rezervo rungtynės ten pat 3 
vai. 

Sekmadienį, 10 vai. ryte, jau
niai žais prieš St. Willy's Mar-
ąuette Parke. 

Mergaičių komanda žais tuoj 
po jų, 12 vai., prieš "Wonder 
Women" toje pačioje aikštėje. 

IS L I E T U V O S 
P A D A N G Ė S 

— Lietuvos jaunių krepšinio 
rinktinė laimi Sov. Sąjungos 
meisterio titulą! Minske baigė
si Sov. Sąjungos jaunių pir
menybės: Lietuvos rinktinė su 
A. Saboniu, R. Butautu (buv. 
garsiojo krepšininko Stepo Bu
tauto sūnumi) ir kitais laimėjo 
visas 7 rungtynes ir tapo Sov. 
Sąjungos meisteriu. Sunkiau
sios rungtynės buvo prieš 
Kazachstaną, kai paskutinėse 
sekundėse šis dar vedė 66-65. 
Tačiau puikus A. Sabonio me
timas nulėmė Lietuvai pe.6alę 
ir titulą 67-66. 

Lietuvos jauniai parodė, kad 
Lietuvos krepšinio prieauglis 
puikus ir ateitis šviesi. O svar
biausia, lyg ir atsirevanšavo 
už Kauno "Žalgirį"- Mat "Žal
giris" grįžo iš Maskvos be me
dalių, baigęs aukščiausios ly
gos pirmenybes 4-je vietoje. 
Pirmas rungtynes prieš Mask
vos "Dinamo" "Žalgiris" lai
mėjo 102-78 ir, atrodė, kad jau 
turėjo medalį kišenėje. Pralai
mėjęs Kijevui ir CASK, dar tu
rėjo vilties medaliui. Tačiau 
"Dinamo" paskutinėse rung
tynėse netikėtai lengvai nu
gali Kijevą, nes šis jau turėjo 
sidabro medalį ir "pasisten
gė", kad maskviečiai, o ne lie
tuviai gautų bronzą... 

Krepšinio taurės varžybas 
Lietuvoje la imėjo Kauno 

"Šiluminių Tinklų" komanda, 
nugalėjusi Vilniaus "Statybą" 
su trimis aukščiausios lygos 
žaidėjais. Antroje liko Kauno 
"Atletas", o trečioje Klaipėdos 
"Neptūnas", netikėtai įveikęs 
abu pirmuosius 84-83 ir 106-105 
pasekmėmis. 

Vilniaus "Kibirkštis" laimi 
prieš Simferopolį 83-77 ir 
Maskvos "Dinamo" 76-64, bet 
pralaimi Sverdlovskui 61-72 ir 
Alma - Atai 74-99. To užteko 
patekti į finalinę grupę dėl 5-8 
vietų. . < 

— Futbolo pirmos lygos pir
menybėse Vilniaus "Žalgiris" 
su Odesa baigia 0-0, bet pralai
mi prieš Simferopolį 0-1 ir atsi
duria 8-je vietoje. 

— Rankinio pirmenybėse 
Vilniaus "Eglė" pralaimi prieš 
Krasnodarą 20-34, bet įveikia 
Brovarus 30-27 ir patenka į pir
mą šešetuką, kuris žais pasku
tinį ratą dėl medalių. Kauno 

"Granitui" vis nesiseka. Pra
laimėjimas prieš Minską 29-32 
nustumia jį į 11-tą vietą. 

— Tinklinyje Vilniaus "Ku
ro Aparatūra" baigia sezoną 
su įspūdinga pergale prieš 
Minską 3-1. Laimi titulą ir pa
t e n k a k i t a m s e z o n e į 
aukščiausią lygą. Pagaliau po 
8 metų bandymo svajonė išsi
pildė. 

— M e n i n ė j e g i m n a s 
tikoje Dalia Kutkaitė vėl lai
mi. Šį kartą Maskvos tarptau
tinėse varžybose, dalyvaujant 
Bulgarijai, Italijai, Kubai ir 
Prancūzijai, ji laimi pirmą 
vietą ir apdovanojama pre
mija "Pavasario Puokštė". 

— Šaudyme vilnietis Vla
das Turla iš Hagos tarptau
tinių varžybų parsivežė dar du 
aukso medalius. Dalyvavo 22 

valstybių 70 šaulių. Iš viso jis 
jau turi 7 Europos varžybų titu
lus. 
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šiuo metu trečioje vietoje. 
— T a u r ė s laimėtojų pusfi

naliuose F.C. Barcelona įvei
kia anglų Tottenham 1-0, o bel
gų Leuttich laimi prieš Tifliso 
"Dinamo" taip pat 1-0 ir žais fi
nalą geg. 12 d. Barcelonoje. 

— I r U E F A taurės pus
finaliuose švedų Goeteborg 
pratesime laimi prieš Kaisers-
lautern 2-1, ir tai tik abejo
tinos baudos smūgiu, kurį pri
teisė lietuvis Juška, teisėjavęs 
šioms rungtynėms. Kitoje pu
sėje į finalą patenka Hamburg 

S.V., lengvai nugalėjęs jugos
lavų Radnicki net 5-1. 

Vyt. A. Krikščiūnas 
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Australijos i ški lus l ietuvis krepšininkas E. Pa lubinskas su 
žmona. 

L ie tuvos jaunių krepšinio rinktinė — pirmoje eilė
je A. Venc lovas , A. S a b o n i s , treneriai: R. Sargū-
n a s ir M. Paulauskas , A. Masalskis , R. Butautas 

ir S. MarCiul ionia; 
k i s , A . J a s i n s k a s , 
Kas, D. P r a n c k e v i f i u s ir R 

antroje — G. V i l k a s , A. Visoc-
R. K i t i n a v i č i u s , A . Rozenber-

B r a z d a u s k i s . 

Edis Pa lub inskas 
domisi 

Sužinojęs, kad Australijos 
lietuviai sportininkai vyksta 
gastrolėm į JAV, gal ir Kana
dą, ir po to dalyvaus sporto 
šventėje Chicagoje, mūsų žy
musis krepšininkas Edis Palu
binskas, grįžęs iš Arabijos 
kraštų, mokytojaudamas ir 
pats žaisdamas Vak. Ameri
koje, yra labai susidomėjęs 
šia švente ir teiraujasi apie 
galimybes joje dalyvauti. Jo 
dalyvavimas su mūsų koman
da, nes ir dabar dar jis yra ofi
cialus Australijos gyventojas, 
labai ją sustiprintų. Tuo tarpu 
dar neaišku kaip viskas baig
sis. 

Pelningi v i r t in ia i 

Išvykos org. komitetas pap
rašė kiekvieną klubą, kad jis 
surengtų bent po vieną ren
ginį, kurie visą pelną skirtų iš
vykos reikalams. Pats komite
tas pirmininko namuose buvo 
surengęs lošimų vakarą, kuris 
buvo labai sėkmingas ir davė 
gražaus pelno. 

Sydnėjuje, puikioje Jutos ir 
Viktoro rezidencijoje buvo 
surengta virtinių popietė, kuri 
taip pat į komiteto kasą įpluk-
dė nemažai doleriukų. Sydnė-

jaus sporto klubas "Kovas" 
savo sportininkų parėmimui 
jau antri metai kaip turi savo 
"100-jį klubą", kuriam šimtas 
žmonių kas savaitę moka po 
50 centų, iš jų yra traukiamos 
mažesnės premijos, o dalis lie
ka sportininkams. Šiuo metu 
koviečiai turi jau kelis tūks
tančius savo sportininkams 
paremti. 

Bendrai kalbant, pasiruo
šimai eina su dideliu noru, ne
žiūrint, kad maža dalis Ade
la idės spor to v e t e r a n ų 
darbuotojų bando visą darbą 
trukdyti, galvodami ne apie vi
sus Australijos lietuvius spor-
tininkus,bet tik apie savo ade-
laidiškius, darydami išvykos 
komitetui visokiausius prie-
kaištus.Australijos lietuviai 
sportininkai tikrai į Ameriką 
atvyks ir bus dar geresni sa
vosios bendruomenės repre
zentantai, negu kad buvo prieš 
ketverius metus. 

IŠ EUROPOS 

— Meisterių taurės pus
finalių rungtynėse Muenche-
no "Bayern" laimi prieš Sofiją 
net 4-0, o Aston Villa sužai
džia su belgų Inderlecht 0-0. 
Tuo būdu finalines žais Aston 
Villa, 12-ta šiuo metu Anglijos 
pirmenybėse, prieš "Bayem", 
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Lietuvis gydytojas 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
nuo 12-4 vai popiet ir 6-8 vai. vak 

Treč ir šešt. uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

2659 VV. 59 St., Chicago 
Tel . 476-2112 

.Valandos pagal susitarimą — Pir-n. 
antr , treč., ketv. ir seštad 

Ofiso tel. 434-2123, namų 448-6195 
DR. V. TUMAS0NIS 

CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 2-5 
ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 
DR. PETRAS 2LI0BA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6745 VVest 63rd Street 

Vai : pirm , antr ketv ir penkt 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą 

DR. K. M. ŽYMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 VVest 63rd Street 

Vai pagal susitarimą: antr., treč., 
ketv 10 v. ryto iki 6 v. vakaro. 

Tel. — 778-3400 



Maskvos šauksmai ir 

LIETUVIU SKAUSMAI 
Maskvos komunistų centro 

potvarkiu Lietuvių komunistų 
partijos organas "Tiesa", kuri 
drauge yra ir Lietuvos TSR 
aukščiausios tarybos bei oku
puotos Lietuvos ministrų tary
bos organas , gegužės 1 d. pro
ga savo 84 nr. išspausdino 
beveik visą pirmąjį puslapį uži
mančius šūkius. Tai Maskvos 
šauksmai, kuriuos norima įkal
ti ir l ietuviams. Kiek tuose šū
kiuose klastos ir komunistinio 
suktumo! Šūkis skelbia: Tegy
vuoja Tarybų Sąjungos, taigi 
Maskvos, konstitucija. Kodėl 
ne Lietuvos konstitucija? 

Kitas šūkis skelbia: "Ak
tyviai dalyvaukite tvarkant 
valstybės ir visuomenės rei
kalus" . Kaip gi piliečiai gali 
aktyviai dalyvauti, jeigu vis
ką tvarko komunistų partija. 
Jeigu kuris pilietis pabando 
aktyviai pasinaudoti net pa
čios Tarybų Sąjungos kons
titucija garantuotomis teisė
mis, ka ip spaudos, susirinkimų 
laisvė, ta i gauna po keletą ar 
net keliolika metų kalėjimo ar 
nugrūdamas kur į lagerius a r 
beprotnamius. 

Trečias šūkis: "Rinkimų į 
vietines ta rybas dieną balsuo
kite už geriausius Tėvynės sū
nus ir dukteris". Kaip gi gali 
r inktis geriausius, jeigu ko
munistų partija pati parenka 
už ką balsuoti, jeigu ten kiek
vienai pareigavietei tik vienas 
komunistų pastatytas kan
didatas , o jeigu kas susirinki
me pabando pasiūlyti kitą, tai 
jau daugelis už tai atsidūrė 
kalėjime a r ištrėmime. 

21-me šūkyje skelbiama: 
"Taika ir laimė viso pasaulio 
va ikams" . Kokią laimę vai
kams neša komunistiniai tero
ristai, jų raudonosios briga
dos, kurios nekaltus žmones, 
kaip italų Moro ar kitus, žudo 
be atodairos? Kokia laimė vai
kams, jeigu okupuotoje Lietu
voje jie tardomi už dalyvavi
mą pamaldose, rekolekcijose, 
jiems už tai a t imant teisę stu
dijuoti universitete, net išme
tant bebaigiantį. 

ūkio gaminius, o dabar sun
kumai gauti mėsos, sviesto, ei
lės prie maisto krautuvių. Žino
mi atsitikimai, kai atvykusiam 
į Kauną svečiui pavaišinti 
giminės turėjo važiuoti į Vil
nių pirkti jautienos. Sovietų 
Sąjunga vadinamam Trečia
jam pasauliui siunčia daugiau 
ginklų, negu JAV. Vieton šių 
propagandinių šūkių, vieton 
ginklų gaminimo įvairiems 
teroristams, Maskva galėtų 
tikrai daugiau aprūpinti gami
niais gyventojus, neskriau
džiant nė okupuotų kraštų 
žmonių. 

LB SUKAKTUVIŲ DIENOS 
DETROITE 

R a g i n a m a : " S u d a r y k i t e 
kiekviename darbo kolektyve 
kūrybiškumo, draugiškos savi
tarpio pagalbos, didelio atsa
kingumo už penkmečio plano 
įvykdymą aplinką!" Koks gali 
būti kūrybiškumas, kai nėra 
kūrybos laisvės? Koks drau
giškumas, kur enkavedistai 
verčia vienas kitą šnipinėti? Iš 
kur aks t inas vykdyti penkme
čių p lanus , kai jie sudaromi ne 
vietos žmonių, o padiktuojami 
okupantų ir kai okupantai iš
naudoja gyventojus, išgaben
dami Lietuvos gaminius Mask
vos norima kryptimi? 

Maskva Lietuvos žmonėms 
skelbia (30-me straipsny): 
"Sparčiau vykdykite Uralo, 
Sibiro ir Tolimųjų Rytų gamy
bines jėgas! Spartinkite Bai
kalo - Amūro magistralės sta
tybą". Argi dar Maskvai 
negana? Juk iš Lietuvos į Si
birą, ten "stiprinant gamy
bines jėgas", buvo išvežta arti 
350,000 gyventojų, daugiau ne
gu kas dešimtas Lietuvos žmo
gus. Ir dar vis Maskvos kėslai 
nesibaigia. Baikalo - Amūro 
geležinkelį tiesiant, kaip skel
bia prasiveržiančios žinios, po 
kiekvienu pabėgiu, galima 
sakyti, yra gulęs Sibiro trem
tinio skeletas... 

Sūkiu nr. 35 skelbiama: 
" P r a m o n ė s d a r b u o t o j a i ! 
Pieškite prekių gyventojams 
gamybą, gerinkite jų kokybę". 
Šį reikalą jaučia pati Maskva, 
tačiau kodėl gi okupuotus kraš
tus taip išnaudoja, žymią dalį 
gaminių pasiglemždama sau? 
Kodėl Lietuvos gyventojai ne
priklausomybės metu turėda
vo problemų, kur padėti žemės 

Šūkyje raginama: "Raciona
liai naudokite šalies turtus!" O 
kiek laisvės Maskva palieka 
okupuotam kraštui racionaliai 
tvarkytis su šalies turtais ir jų 
sunaudojimu? Lietuva ir eko
nominiame gyvenime dabar 
padaryta tik eiliniu Maskvos 
pastumdėliu. 

Paragrafas 53 ragina: "Nuo
lat rūpinkitės žmonių svei
kata". Vienas iš didžiųjų svei
katos naikintojų Lietuvoje y ra 
gėrimas. Tačiau okupantai ne
leidžia Lietuvoje organizuoti 
blaivybės sąjūdžio, blaivybės 
draugijų. Net caro laikais tai 
buvo leidžiama, o raudonieji 
carai yra dabar kietesni. 

Skaitome, "Broliškai svei
kiname afganų tautą". Ką reiš
kia šis žodiškas sveikinimas, 
kada afganų tautos patriotai 
yra draskomi Maskvos grana
tų, nuodijami raudonosios 
armijos dujų, kalinami ir šau
domi. Skelbiama: "Sveiki
name Etiopijos liaudį, pasi
r i n k u s i ą s o c i a l i s t i n i ų 
pertvarkymų kelią!" Liaudis to 
nepasirinko. Ja i marksistinė 
tvarka buvo primesta Masic-
vos suplanuotų perversmų ke
liu, nužudant kitus perversmo 
dalininkus, kurie nebuvo klus
nūs Maskvai. Visame pasau
lyje yra nuskambėjusi žinia 
apie išžudytus Etiopijos jau
nuolius, kurie nenorėjo tos iš 
svetur nešamos socialistinės 
tvarkos. 

Gegužės 1 d. šūkiuose skai
tome: "Šlovė kovotojams prieš 
išnaudojimą ir monopolių prie
spaudą, už darbo žmonių tei
ses, už taiką, demokratiją". Di-
d ž i a u s i a m o n o p o l i n ė 
santvarka yra Sovietų Sąjun
goje, kur visos gamybos, pre
kybos, žemės ūkio monopolį tu-
r i v a l s t y b ė , g r i e ž t a i 
kontroliuojama komunistų 
partijos. Ten vyksta išnau
dojimas, prieš kurį darbo žmo
nės neturi priemonių kovoti, 
nes ir darbininkų sąjungos ir 
teismai yra komunistų par
tijos monopolio kontrolėje. 
Klastinga yra Maskvai kalbė
ti apie demokratiją, kada ten 
viešpatauja kiečiausia pasau
lyje diktatūra. 

(Tęsinys) 
Na, prie spaudos stalo sėdė

jo keletas korespondentų bei 
radijo valandėlių redaktorių. 
Kad gi pirmininkaujantis ar 
kas nors iš LB atstovų būtų 
pasiūlęs vienam, dviem ar trim 
iš jų prabilti. Tokia geniali 
mintis, deja, nekilo. Tik refera
tą skaitęs J. Stempužis, atsa
kydamas vienam atstovui pa
brėžtinai išdrožė, kad spaudos 
darbuotojai uždusę laksto iš 
renginio į renginį, o paskui per 
naktis sėdi prie rašomųjų 
mašinėlių (jo žodžius palydėjo 
pritariantys plojimai nuo 
spaudos stalo). Tai ir viskas. 
Pirmininkaujantis džiaugėsi 
sutaupęs laiko. 

Švietimo tarybos pirm. Juo
zo Plačo paruoštą pranešimą 
"Mokinių skaičiaus padidini
mas šeštadieninėse mokyk
lose" perskaitė Tadas Klimas. 
Pranešimo pradžioj atremtas 

ALFONSAS NAKAS 

priekaištas, būk L. Bendruo
menė eina į politinę sritį, 
pakankamai nesirūpindama 
kultūra bei lituanistinėm mo
kyklom. LB esanti plačios 
apimties organizacija, turinti 
a t s k i r a s t a rybas ir poli
tiniams, ir kultūros darbams. 
Toliau džiaugiamasi, kad į LB 
veiklą įsitraukė daug jaunimo. 
O už pavargimo žymes esą ly
giai kalti visi veiksniai. Di
džiausiu švietimo srity rūpes
čiu laikomas lituanistinių m-lų 
mokinių skaičiaus mažėjimas. 
Vien per šiuos mokslo metus 
sumažėję 109 moksleiviais. 
Nurodomos kelios pagrin
dinės mažėjimo priežastys: 
mažiau gimimų, lietuviškų 
kolonijų nykimas, mišrios šei
mos, jaunų šeimų išsikėlimas į 
nelietuvišką aplinką, tautinio 
jausmo silpnėjimas, ekonomi
nė gerovė, tarpusavy nesu-

Sūkiuose sveikinamos tau
tos, išsivadavusios iš kolonia-
linio jungo, kovojančios už 
nacionalinės nepriklausomy
bės stiprinimą. O pati Maskva 
yra šiuo metu vienintelė pa
saulyje kolonialinė valstybė, 
vis grobianti naujas kolonijas, 
o už bet kokį nacionalinės ne
priklausomybės siekimą lietu
vius pūdanti kalėjimuose, la-
geriuose,*beprotnamiuose. 

Sveikinama "fašistiniuose 
kalėjimuose kenčiančius ko
votojus už laisvę, demokra
tiją". Tai kodėl nepaleidžia iš 
komunistinių kalėjimų tų, ku
rie kovoja už laisvę ir demo
kratiją? 

Pagaliau raginama stoti 
prieš Amerikos atominius 
ginklus, o pati Sov. Sąjunga to
li pralenkusi JAV atominių 

ginklų gamyboje. Tie klastingi 
šūkiai skaudūs lietuviams ir 
visiems laisvę mylintiems. 

Juoz. Pr. 

JAV LB garbės narys prel. J. Balkūnas sveikina sukakties 
proga. Šalia — krašto vald. vicepirm. J. Urbonas. 

Nuotr. J. Garlos 

gyvenimas. Švietimo taryba 
daranti ką gali, bet jaučianti 
visuomenės pasyvumą, nepa
reigingumą, akcijos stoką. 

"Ko mes norime iš Antrųjų 
pasaulio lietuvių dienų?", klau
sė PLD komiteto pirm. dr. 
Antanas Razma ir į klausimą 
pats atsakė. PLD, įvyksian
čios 1983 m. vasarą, susi-
dėsiančios iš penkių didelių 
renginių, kuriems ruošti su
daryti penki komitetai. Glaus
tai programą apsakęs, primi
nė, kad milžiniškos būsią ir 
išlaidos, tad reikėsią intensy
viai telkti lėšas. Šį pranešimą 
diskutuojant, Antanas Juod
valkis iškėlė ir Dariaus - Gi
rėno žygio tinkamo paminėji
mo būtinumą, nes PLD metu 
kaip tik sueis 50 metų nuo to 
žygio įvykdymo ir didvyrių 
žuvimo. 

Apie dabartinę Lietuvių Fon
do būklę kalbėjo LF tarybos 
pirm. Stasys Baras. Paaiš
kinęs, kad LF šiemet švenčia 
20 metų gyvavimo sukaktį, 
perskaitė eilę tik pasididžia
vimą keliančių skaičių: 5,075 
nariai, 2,265,000 dol. pagrin
dinio kapitalo, kultūros rei
kalams išdalinta 921,000 dol. 
Džiaugėsi reikšmingomis LF 
investacijomis, įsigyta vertin
ga dail. Prano Domšaičio kūri
nių kolekcija, nupirktu 157 ak
rų ūkis su trobesiais, įsteigtas 
federalinis kredito kooperaty
vas. LB apylinkes ragino ieško
ti naujų narių, palikimų per 
testamentus. Norima netru
kus taip susitvarkyti, kad bent 
ketvirtis milijono dolerių kas
met tektų LF paramos rei
kalingiems. 

Su St. Baro pranešimu ir 
sekusiom diskusijom LF temo
mis pusvalandiniai dar
botvarkės punktai buvo išsem
ti ne tik nepavėlavus, bet dar 
sutaupius 25 minutes. Todėl 
beveik valanda laiko liko lais
voms diskusijoms. Maždaug 
po 10 minučių skirta šioms te
moms: Jaunimo kongresas ir 
jo vykdymas (referentas Gin
tas Aukštuolis); sportas šeš
tadieninėse mokyklose (ref. 
Bronius Keturakis); lietuviš
kos katedros įgyvendinimo 
klausimas (Vyt. Kamantas); 
minėjimų ruošimas ir laisvo 
apsisprendimo valios įgyven
dinimas (Br. Nainys); soli
darumo įnašo svarba (Vyt. 
Kutkus); apylinkių pirminin
kų dalyvavimas JAV LB tary
bos sesijose (Kazys Barzdu-
kas). Keletai minučių laiko 
likus, I. Bublienė dar referavo 
apie Lietuvių Enciklopedijos 

papildomo tomo išleidimo rei
kalą, ragindama, kad apylin
kės jungtųsi į prenumeratų rin
kimo darbą ir kitaip prisidėtų. 
Ją paantrino dr. J. Kriaučiū
nas, primindamas, kad, kol se
noji karta dar neismirė, reikia 
su LE papildymu labai pasis
kubinti ir nedelsiant tomą iš
leisti. 
Tarp antros ir trečios valan
dos kavinėje buvo teikiami 
priešpiečiai. Šiai a tvangos va
landai nė neįpusėjus, indų 
tarškėjimą ir žmonių linksmą 
klegesį nutildė aukšto svečio 
vizitas. Dr. Algio Barausko ir 
Algio Zaparacko atlydėtas, A. 
Zaparacko pristatytas, trum
pai prabilo Michigano vals
tijos vicegubernatorius James 
Brickley. Po kelių malonių, 
linksmų savo sve ik in imo 
sakinių (jis šį rudenį kandida
tuoja į gubernatoriaus postą), 
perskaitė dabartinio guberna
toriaus William G. Milliken'o 
proklamaciją, kuria balandžio 
16, 17 ir 18 skelbiamos Lietu
vių dienomis Michigane. 

LB begirdamas, gubernato
rius skelbia ir šią sensaciją: 
per 30 metų (LB) skatino ir rė
mė veiksmus, kurie padėjo 
tūkstančiams lietuvių kilmės 
amerikiečių as imi l iuo t i s į 
amerikiečių v i s u o m e n ė s 
s rovę (mano pabrauktas ver
tinys proklamacijoj taip skam
ba: "(to:) Assimilate into the 
mainstream of the American 
society, (...)" Ačiū, pone 
gubernatoriau! Ir gerai, kad 
jau šį rudenį nebekandidatuo-
ji... 

Pop ie t inė ses i j a — 
minėjimo a k a d e m i j a 

Jai buvo skirta pusantros 
valandos (3:00-4:30). Dešimtį 
minučių pavėlavus, užsitęsė 
85 minutes. 

Atidarė Vyt. Kutkus rink
tiniais žodžiais, skelbdamas, 
jog prieš 30 metų padiegtas 
menkutis Bendruomenės me
delis išaugo į plačiašakį ąžuo
lą, aprėpiantį ir švietimą, ir 
kultūrą, ir visuomeninę, socia
linę, politinę, parapijų išlaiky
mo bei kitokią veiklą. Išmi
nėjęs dalį pasiekimų, pabrėžė, 
jog JAV LB ateitis — šio kraš
to lietuvių ateitis. Skatino į LB 
veiklą traukti jaunimą. Prašė 
Dievą, kad laimintų LB dar
bus. 

Į garbės prezidiumą pa
kviesti: vysk. Vincentas Briz-
gys, prel. Jonas Balkūnas, PLB 
v-bos pirm. Vytautas Kaman
tas, PLJS pirm. Gintas Aukš
tuolis, Kanados LB v-bos pirm. 
Joana Kuraitė, JAV LB tary
bos prez. pirm. Vytautas Izbic-
kas, buvę JAV LB krašto v-bos 
pirmininkai Juozas Gaila ir 
Bronius Nainys. 

įneštos dvi vėliavos: JAV ir 

Lietuvos trispalvė. Kun. dr 
Kornelijus Bučmys sukalbėjo 
invokaciją. Danutė Petronienė 
pagiedojo JAV himną, o Lietu
vos himną giedojome visi. 

Žodžiu sveikino prel. J. Bal
kūnas (jis papasakojo ir apie 
savo veiklą LOK'e bei LOK'o 
persiorganizavimą į JAV LB), 
V. Kamantas , J. Kuraitė (KLB 
ir Kanados Lietuvių Jaunimo 
s-gos vardu). V. Kutkų ji ap
dovanojo Baltų Federacijos 
Kanadoje medaliu. Pavėluotai 
atvykęs, pats paskutinis svei
kinimo žodį tarė vysk. V. Briz-
gys. 

Aušra Zerr pakviesta skai
tyti sveikinimus rastu. Jų bu
vo apie trisdešimt: iš JAV 
prezidento Ronald Reagano, 
diplomt. šefo Stasio Lozorai
čio, Lietuvos atstovo Washing-
tone dr. Stasio Bačkio, Lietu
vos atstovo Londone Vinco 
Balicko, Lietuvos gen. konsulo 
Kanadoje dr. Jono Žmuidzino, 
visų trijų Lietuvos gen. kon
sulų JAV (Aniceto Simučio, Ju
zės Daužvardienės, Vytauto 
Čekanausko), Lietuvos atsto
vo Vatikane St. Lozoraičio, Jr., 
k e l e to J A V s e n a t o r i ų , 
kongresininkų, įvairių lie
tuviškų šalpos, kultūrinių, poli
tinių, sporto organizacijų 
atstovų, ir t.t. A. Zerr ištisai 
perskaitė tik vieną kitą svei
kinimą, likusiųjų tepaskelb
dama pavardes, titulus, or
ganizacijų pavadinimus. 

(Bus daugiau) 

MIRĖ P A S K U T I N I S 
L A T V I J O S MINISTERIS 

Bostone vasario 16 d. mirė 
paskutinis Nepriklausomos 
Latvi jos minis te r i s prof. 
Eduards Laimins. Po šešių 
mėnesių jis būtų šventęs 100 
metų amžiaus jubiliejų. 

Iš Eslingeno stovyklos jis 
1951 m. atvyko į JAV, kur tam 
tikrą laiką dirbo Harvardo 
universiteto observatorijoje. 
Nepr ik lausomoje Latvijoje 
prof. E. Laimins buvo keturis 
kartus Vidaus reikalų minis
teris ir vieną kartą krašto 
apsaugos ministeris. Taip pat 
buvo Latvijos seimo deputatas 
ir Latvijos universiteto astro
nomijos ir geodezijos profe
sorius. 

Jo laidotuvių ceremonija 
buvo vieniša, nes trūko jo 
laiko draugų, jie visi jau buvo 
anksčiau nukeliavę į Anapilį. 
Ant jo uždaro karsto buvo 
padėtas tik vienas raudonų-
baltų-raudonų gėlių vainikas, 
korporacijos kepurė ir kaspi
nas . Vasario 20 d. velionio 
palaikai buvo sudeginti krema
toriume. Jo mirtimi užsibaigė 
Nepr ik lausomos Latvi jos 
valstybės istorijos puslapiai, 
apima visą šimtmetį. j< 

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 
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Taip iš pirmųjų žvilgsnių Cicero priemiestis 

padvelkia pramonės ir imigrantų apgyventų kvarta
lų mozaika. Nors į pietus nuo 16 gatvės jau prasi
deda geresnis, turtingesnis rajonas. O toji mozaika 
labai tikroviška. Juk senosios ateivijos įvairių tautų 
imigrantai kaip tik ir kūrėsi tokiuose rajonuose, kur 
šalia pramonė, fabrikai, skerdyklos, siuvyklos. Ir 
išsilaikė juose visą pusšimtį metų, kol mes, pokario 
ateiviai, masiškai į šį kraštą kėlėmės ir ieškojom pas 
juos prieglaudos, nepabijoję kurį metą pagyventi ir 
rūsiuose. 

Šv. Antano lietuvių bažnyčia Cicero per sumą pil
na žmonių. Panašiai, kaip būdavo Apreiškime 
Brooklyne. Tik skirtumas tas, kad Brooklyne ir New 
Yorke tuo metu buvo bene keturios istoriškai lietu
viškos parapijos, o Chicagoje jų yra apie dvylika. Jei 
Šv. Antano bažnyčia per sumą tą žvarbų vėlyvo 
rudens sekmadienį pilna lietuvių, kur ir Amerikoje 
išaugę vikarai, kaip kun. S. Petrauskas ar kun. S. 
Gaučias, sako lietuviškus pamokslus, tai panašiai 

Po sumos Šv. Antano bažnyčioje, nors ir žvar- Cicero išgyventų metų prie alaus stiklo draugų būry-
biam rudens ore, lietuviai nesiskirsto, bet stoviniuo- je prabėgo nemažai laisvalaikio valandų, 
ja, kalbasi, panašiai, kaip būdavo Brooklyne prie Toje svetainėje ilgainiui susidarė neoficialus 
Apreiškimo, ypač pavasarį ir vasarą. Juk lietuvių žurnalistikos-literatūros seminaras, kurio aktyvūs 
keliavimas per Atlantą iš Europos dar nepasibaigė, dalyviai būdavo ne tik alų ragaujantys, bet ir 
dar vis atvyksta nauji transportai su naujais žmo- nuosaikūs abstinentai, kaip Benediktas Babraus-
nėmis, naujais veidais. Atkeliauja naujas kraujas kas, iš New Yorko persikėlęs Česlovas Grincevičius. 
Amerikos lietuvių išeivijai, parapijoms, laikraš- Kiti to „fakulteto" patvarūs dalyviai buvo aktorius 
čiams, organizacijoms. Sako, kad dienraštis „Drau- Kazys Gandrimas, Aloyzas Baronas, Adolfas Marke-
gas" jau merdėjęs. Tačiau su naujųjų ateivių atvyki- lis, Jonas Vaičiūnas, pirmuosius žingsnius kūryboje 
mu dienraštis, pagavęs laiko pulsą, taip atkuto, kad pradėjęs Algimantas Mackus, Lietuvos laikų žuma-
iki šiol liko didžiausiu, rimčiausiu ir plačiausiai listai dr. Kazimieras Sruoga, Zenonas Gerulaitis, 

agronomas Antanas Baltrušaitis, Juozas Ališaus
kas ir dar vienas kitas. Tame „fakultete" atsitik
tinai valandą kitą yra praleidę būsimasis politinių 
mokslų profesorius dr. Vytautas Vardys, būsimasis 

Cicero lietuvių Šv. Antano parapija įdomi ir tuo, kalbininkas dr .^Antanas Klimas, būsimasis gydy-
kad čia klebonauja neeilinis Bažnyčios ir lietuvybės tojas dr. Petras Zlioba ir dar kai kurie, 
darbuotojas prelatas Ignas Albavičius, aukštas, tie- Kai pasirodė Algimanto Pagėgio (A. Mackaus) 
sus, baltų garbanų puošiamas dvasiškis. Vėliau ne pirmasis eilėraščių rinkinėlis „Elegijos" ir po kurio 
vieną kartą teko lankytis pas prelatą klebonijoje, laiko Aloyzo Barono novelių rinkinys „Žvaigždės ir 
pravesti pokalbius spaudai ir šiaip plačiau vėjai", ar tik ne „Literatūros lankai" tą mūsų 
pasikalbėti. Tačiau arčiau su juo susipažinau toli „fakultetą" viešai pavadino „Cicero grafomanų 
gražu ne pirmąjį sekmadienį. mokykla". 

Aplink Šv. Antano bažnyčią Cicero nemaža ir Tačiau ilgainiui laikas parodė ką kitą. Anksti 
kitokių „šventovių" — lietuvių laikomų užeigų, žuvęs poetas Algimantas Mackus, nors galutinai 
parduotuvių, valgyklų. Lietuvių kompaktinė masė kūrybiškai subrendęs jau kitose sferose, paliko 
Cicero priemiestyje panaši į Brooklyną, į Grand „neornamentuotos kalbos generacijos" novatoriaus 
street'ą. vardą. Paliko mūsų išeiviškoje literatūroje savo 

Po sumos Šv. Antano bažnyčioje ir pokalbių prie vardą ir Aloyzas Baronas, 1980 metais taip netikė-

skaitomu dienraščiu. Tikėkime, kad tą paskirtį jis 
dar ilgokai išlaikys, vėliau laiku pritaręs Lietuvių 
Bendruomenės idėjai ir nevengęs ją plačiai 
propaguoti. 

turėtų būti ir kitose vienuolikoje lietuvių bažnyčių. Ir jos, kurių metu užsimezgė viena kita nauja pažintis tai pasitraukęs iš gyvųjų tarpo, tačiau po mirties 
tai akivaizdi žinia, kokia masė lietuvių gyvena neofi
cialioje laisvojo pasaulio lietuvių sostinėje. 

Iš kitos pusės žvelgiant, juk ne visi lietuviai 
Chicagoje, Cicero, Roselande, West Pullmane ar kur 
kitur yra bažnytiniai. Chicagoje, šalia marijonų lei
džiamo dienraščio „Draugo", dar išsilaiko ir kiti du 
dienraščiai — socialistinės „Naujienos" ir komunis
tų „Vilnis", kurie toli gražu nėra bažnytiniai. 

su Cicero lietuviais, Aloyzas nusivedė j Amerikos įvertintas ir tarybiniame „Pergalės" žurnale. Paliko 
lietuvio, sportininko — krepšininko Lukšos užeigą savo vardą literatūroje Česlovas Grincevičius su 
sušilti vėlyvo rudens piktam vėjuje. 

Lukšos užeiga buvo 15os ir 49-os gatvių kampe. 
Rami, sakyčiau, nuošali vietelė su nedidele sale 
privatiems pobūviams, susirinkimams. Šitoje 

„šventovėje", kurią netrukus nupirko kitas Ameri
kos lietuvis — Skadauskas-Skade su žmona, per porą 

„Vidurnakčio vargonais" ir kitais kūriniais, o Adol
fas Markelis, eilei metų dingęs iš literatūrinio pasau
lio, 1981 m. debiutavo su novelių knyga, kritikų visai 
palankiai sutikta. 

(Bus daugiau) 
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Clevelancio Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos bažnyčioje 
pirmąją komuniją lietuviškai priėmę vaikučiai su kun. K. 
Pugevičium ir klebonu kun. Gediminu Kijausku. 

Nuotr. V. Bacevičiaus. 

JAV LB OHIO 
APYGARDOS 

KANDIDATAI 

Į TARYBĄ IR SEIMĄ 

Šių metų gegužės 8 — 17 die
nomis rinksime JAV LB X-tą-
ją Tarybą ir atstovus į Vl-tąjį 
Pasaulio LB Seimą. 

Ohio apygardoje i X-tąją Ta
rybą ir j Vl-tąjį Seimą kandi
datuoja šie asmenys: 

Akelaitis Vincas, 60 m., ko
mersantas; LB Clevelando 
apylinkės valdybos sekreto
rius. 

Ardys Juozas, 59 m., inžinie
rius: Pasaulio LB Seimo atsto
vas. 

Bublys Romualdas, 43 m., in
žinierius: JAV LB VlII-sios 
Tarybos prezidiumo sekreto
rius. IX-sios Tarybos narys. 

Kripavičiūtė Zita, 25 m., mo
kytoja: LB Clevelando apylin
kės iždininkė. 

Krokys Bronius, 64 m., che
mikas — analistas; LB Ro-
chesterio apylinkės pirminin
kas. Lituanistinės mokyklos 
vedėjas ir mokytojas. 

Kudukis Raimundas, 42 m., 
inžinierius: JAV LB VlII-sios 
Tarybos pirmininkas, IX-sios 
Tarybos narys. 

Ziedonis Kazys, 75 m., miš
kininkas: LB Ohio apygardos 
vice-pirmininkas. Be šių asme
nų, tik į Seimą, dar kandida
tuoja: 

I^enkauskas Edmundas, 58 
m., med. daktaras; JAV LB 
Garbės Teismo pirmininkas, 
LB Tarybos na rys 4-rias 
kadencijas. 

Ohio apygardos rinkėjai tu
rės teisę balsuoti už 6 kandida
tus j Tarybą ir už 5 kandidatus 
j Seimą. Suprantama, rinkėjas 
galės balsuoti ir už mažiau 
kandidatų negu nustatyta ri
ba. 

"Pasaulio Lietuvis" savo ve
damajame (1982 kovas) rašo: 
"Abeji rinkimai yra svarbūs. 
Nuo JAV LB tarybos sudėties 
priklausys tolimesnė Ameri
kos lietuvių veikla, o Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Sei
mas ateinantiems penkeriems 
metams lietuviškos veiklos 

kryptis nustatys visai išeivi
jai" 

Laikykime kiekvieno sąmo
ningo lietuvio pareiga daly
vauti savo Bendruomenės or
ganų rinkimuose. 

— LB Clevelando apy
l inkės va ldyba balandžio 26 
d. įvykusiame posėdyje pasis
kirstė pareigomis: J. Malskis, 
pirmininkas; Zita Kripavičiū
tė, vicepirmininkė ir iždinin
kė; Aldona Miškinienė, švieti
mo r e i k a l a m s ; S i g u t ė 
Lenkauskaitė, sekretorė; Vik
toras Mariūnas, kultūros rei
kalams; Ingrida Bublienė, in
formacijai; Vincas Skirpstas, 
ūkio vedėjas. 

— Lietuvių šachmat in in 
kų II k o m a n d a , kuriai vado
vauja Vytautas Nasvytis, ba
landžio 26 d. įvykusiose Ohio 
šachmatų III divizijos varžy
bose laimėjo pirmą vietą. Tai 
aukščiausias iki šiol atsiektas 
komandos laimėjimas. 

Atitaisydinti žemėlapiuose ir 
enciklopedinio pobūdžio leidi
niuose pasitaikančias klaidas 
— vienas iš naudingesniųjų 
darbų, kuriuos galime Lietu
vos labui atlikti. Sia misija jau 
kuris metas užsiiminėja Alg. 
Gureckas ir kiti, neretai 
veikiantys vienos ar kitos 
mūsų organizacijos, ypač LB-
nės — įgal ioj imu. Koks 
reikalingas tai užsiėmimas ir 
kokia plati jam dirva, pasitvir
tina, jei ne kiekvieną kartą, tai 
bent labai jau dažnai, kai į 
rankas paimi kurią nors infor
macinę knygą. 

Va, atsitiktinai į nagus 
pakliuvo „Nuevo peąueno 
Larousse ilustrado" — ispaniš
koji garsaus Larousse enciklo
pedinio žodyno versija, išleis
ta 1961 m. Paryžiuje. Ir nors ši 

kultūrine popiete. Kalbėjo kun. 
Pugevičius , p a r o d y d a m a s 
skaidres ir latvių slaptai paga
mintą filmą apie Rygos kon
centracijos stovyklas. Meninę 
programą a t l iko jauniej i 
"Grandinėlės" šokėjai, pašok
dami penkis šokius. Grupei 
gražiai vadovauja Dalė Motie
jūnaitė ir Kristina Liutkutė-
Freudenburger. Jaunųjų daly
vav imas tokio pobūdžio 
programoje užgirtas, nes jie 
ateina su tuo, ką turi — lietu
višku šokiu, kuriam skiria vi
sų darbo metų repeticijas. Ti
kėkime, kad įprasdami dalintis 
tuo, ką turi, užaugę tęs mūsų 
darbus. Popietėje buvo gausu 
dalyvių, padidėjo ir aukos. Va
jų užbaigiant, per Dievo Moti
nos parapiją LKRŠ šiemet yra 
surinkta 4,640.78 dol. Popietę 
rengė LKRŠ komitetas Cleve-
lande ir Lietuvos Vyčių 25 kuo
pa. 

— Dievo Mot inos p a r a p i 
jos k n y g y n o d a r b a s nema
žėja. Vedėjai Juozas ir Ona Ži-
lioniai lietuviškos knygos 
platinimo darbą išplėtė į svar
bią lietuviškos veiklos sritį. 
Tai geriausias pavyzdys, kas 
atsitinka, kai žodžius lydi kas
dieninės pastangos ir darbas. 
Paskutinėmis dienomis gau
tos naujų knygų siuntos. Lie
tuvių rašytojų draugijos suva
žiavime k n y g y n o vedėjai 
rūpinsis suvažiavimo knygų 
muge. 

laida jau kiek pasenusi, vis 
vien įdomu sužinoti, kad joje 
p a r a š y t a apie L i e t u v ą . 
Rezultatai nelabai džiuginan
tys. 

Visų pirma, Lietuva apibū
dinta kaip „senobinės Rusijos 
provincija". Antra, nieko 
neužsiminta, kad tai kada nors 
b ū t a s e n o s , d ide l ė s i r 
nepriklausomos va l s tybės . 
Trečia, straipsnyje apie Lietu
vą ir straipsnyje apie Vilnių 
teisingai pasakyta, kad Vil
nius Lietuvos sostinė (tik 
vienoje vietoje jis lenkams 
priskirtas nuo 1920 iki 1939 m., 
o kitoje nuo 1923 iki 1939 m.), 
bet a ts iver tus s t ra ipsnel į 
„Kaunas" — ir tas pažymėtas 
esąs Lietuvos sostine, be jokio 
datos nurodymo. Ketvirta, 
visur vadinamoji Kalinin
grado sritis priskirta Lietuvai. 
Taigi, straipsny apie Lietuvą 
Karaliaučius (Koenigsberg) 
pavadintas didžiausiu Lietu
vos miestu (su 358,000 gyv., tuo 
ta^pu Vilniuje tik 207,000), o 
atsivertus straipsnelį apie Ryt
prūs ius (Prusia or ienta l ) , 
taipgi ir paskirų tos srities 
miestų pavadinimus (Koenigs
berg, Gumbinnen, Tilsit ir t.t.), 
v isur pažymėta, kad t a i 
priklausą Lietuvai. Penkta, 
ilgesniame straipsnelyje apie 
Lenkiją nė karto nepaminėta 
Lie tuva , nors a t s ive r tus 
„Jagelones", rasime paaiškin
ta, jog tai „Lietuvos šeima, 

teikusi valdovus Lenkijai ir 
Vengrijai (XIV-XVI a.)", lyg 
pati Lietuva nebūtų buvusi nei 
jų valdyta, nei jų valdovišku-
mo verta. 

Iš š ų ir kitų pavyzdžių 
galime spręsti, jog enciklope
dijos redaktoriai, kad ir neno
rėdami Lietuvai blogo, apie ją 
mažai ką tenusimano. O tokios 
reputacijos firmai, kaip 
Larousse tas jokios garbės 
nedaro. 

Siūlosi ir ta išvada, kad sekti 
reikia ne tik anglų, bet ir kito
mis kalbomis pa ra šy tus 
informacinius veikalus. Rodos, 
kad mūsiškiai klaidingos 
informacijos atitaisynėtojai 
tąja kryptimi jau yra pradėję ir 
žengti. 

M. Drunga 

iiiiiiiimimiiiimiiiiiiiiimiimiiimiiimii 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo valanda jau 40 metų tarnauja 
New Jersey, New York ir Connecticut 
lietuviams! 

Kaa *eita.dienį iŠ WEVD Stotie* 
N»w York* nuo 8 Iki 9 vai. vakaro, 
97.» meg. FM. Taippat klausykite* 
"Music of Lithuania" programa* kas 
trečiadienį, nuo 6:05 iki 7:00 vai. 
vakaro, 13 Seton Hali Universiteto įto-
Ue*. 39.K FM. (WSOU) 

Direkt. DR. JOKŪBAS STUKAS 
234 Sunllt Drive 

Watchung, N. J. 07060 
T«L — (201) 753-5630 
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— Rink imai į J A V LB X-
ąją Tarybą ir Pasau l io LB 
Vl-ąjį seimą Clevelando apy
linkėje vykdomi šia tvarka: 
Dievo Motinos parapijos sve
tainėje — šeštadieniais, gegu
žės 8 ir 15 — 11:00 v. r. — 1:00 
vai. popiet; sekmadieniais, ge
gužės 9 ir 16 d. — 11:30 v. r. — 
1:30 vai. popiet. Šv. Jurgio pa
rapijos salėje: Sekmadieniais, 
gegužės 9 ir 16 d. — 11:30 v. r. 
— 1:00 vai. popiet. Į JAV LB 
Tarybą kandidatuoja: Vincas 
Akelaitis, Juozas Ardys, Ro
mualdas Bublys, Zita Kripavi
čiūtė, Bronius Krokys, Rai
mundas Kudukis ir Kazys 
Ziedonis. Šie kandidatai ir dr. 
Edmundas Lenkauskas kan
didatuoja j PLB Vl-ąjį seimą. 
Rinkimų komisiją sudaro: Juo
zas Cyvas, pirmininkas ir na
riai Petras Bielinis, Albertas 
Sušinskas ir Henrikas Tatarū-
nas. Visais rinkimų reikalais 
prašome kreiptis į rinkimų ko
misijos pirmininką Juozą Gy
vą, tel. 486 — 5970. Rinkimų 
komisija kviečia visus Cleve
lando lietuvius dalyvauti rin
kimuose ir balsuoti. 

— Lietuvių Katal ikų Re 
l iginės Šalpos vajus užbaig 
tas balandžio 25 d. įvykusia 

— L i e t u v i ų R a š y t o j ų 
Draug i jos va ldyba , apsis
prendusi savo narių suvažia
vimą šaukti Clevelande, gegu
žės 22 — 23 d. Dievo Motinos 
parapijos salėse, įgaliojo drau
gijos narį B. Gaidžiūną ir kun. 
G. Kijauską sudaryti talkos ko
mitetą ir atlikti suvažiavimo 
parengiamuosius darbus. Į tą 
komitetą buvo pakviesti: B. 
Auginąs, V. Bacevičius, A. Ba-
kūnienė, L Bublienė, D. Dun
dulienė, J . Garla, V. Kavaliū
nas, N. Kersnauskaitė, E. 
Kersnauskas, G. Kijauskienė, 
M. Lenkauskienė, B. Mainelie-
nė, J . Malskis, V. Mariūnas, 
VI. Plečkaitis, V. Rociūnas, A. 
Rukšėnas, S. Stasienė, J . Stem-
pužis. O. Žilinskienė ir J . Žilio
nis. Sudarytas komitetas posė
džiavo tuoj po sudarymo ir 
dabar, balandžio 21 d., drauge 
su atvykusiu LRD pirmininku 
B. Brazdžioniu. Komiteto na
riai yra pasiskirstę atliktinus 
darbus ir kai jie kreipsis nu
matytiems darbams paramos, 
jiems padėkite. 

— Mot inos d i enos minėj i
m a s įvyks šeštadienį, gegužės 
15 d., 7:00 v. v. Dievo Motinos 
parapijos salėje. Minėjime bus 
ypatingai prisiminta lietuvio 
partizano motina. Rengia LDK 
Birutės draugijos Clevelando 
skyrius. 

— Žodžio ir meno v a k a 
r o n ė įvyks šeštadienį, gegu
žės 15 d., 7:00 v. v. Dievo Moti
nos parapijos salėje. Meninę 
programą atliks aktorė Elena 
Dauguvietytė — Kudabienė. 
Tuo pačiu metu vyks rengėjų 
— vyr. skaučių Židinio — rank
darbių paroda. 

J A V LB X-SIOS TARYBOS IR PLB VI-JO SEIMO 

BALSAVIMAI, 
GEGUŽĖS 8 - 9 I R 1 5 - 1 6 DIENOMIS, VID. VAKARŲ 
APYGARDOS P I R M A J A M E RAJONE VYKDOMI 
ŠIOSE RINKIMŲ A P Y L I N K Ė S E : 

BRIDGEPORTE — 10 vai. r.—6 vai. vak. gegužės 8 ir 15 dienomis, 
8 4 2 West 33rd P l a c e 

B R I G H T O N PARKE — 10 vai. r . - 6 vai. vak. gegužės 8 - 9 ir 1 5 - 1 6 
dienomis, M. Š i m k a u s R .E . raš t inė je , 4 2 5 9 S. Maplevood 
A v e . įėjimas iš 43-čios gatvės. 

C I C E R O J E — 9 vai. r.—1 vai. p.p. ir 6—8 vai. vak. gegužės 8 ir 15 
dienomis ir 8 vai . r.—1 vai. p.p. gegužės 9 ir 16 dienomis, Šv. 
A n t a n o parapijos m o k y k l o s mažojoj sa lė j . 

G A G E PARKE - 9 vai. r.—1 vai. p.p. gegužės 8 d. ir 10 vai. r.—2 
vai. p.p. gegužės 9 ir 16 dienomis. J a u n i m o Centre, 5 6 2 0 S. 
Claremont A v e . 

LEMONTE — 9 vai. r.—6 vai. vak. gegužės 8—9 ir 15—16 dienomis, 
1005 Porter S t . (Abromaičių namuose). 

MARQUETTE P A R K E - 9 vai. r . - 5 vai. p.p. gegužės 8—9 ir 15— 
16 dienomis, Š v e n č . Merge lė s Marijos Gimimo liet. parapi 
j o s mokyklos k la sė j e , 6820 S. Washtenaw Ave. Įėjimas iš 
automobilių statymo aikštės. 

MELROSE PARKE — 10 vai. r.—4 vai. p.p. gegužės 15 d. ir 11 vai. 
r.—'.] vai. p.p. gegužės 16 d. Eag le ' s salėje , 145 B r o a d w a y . 

A U R O R O J — 1—5 vai. p.p. gegužės 16 d., 70 So. C h e s t n u t St . 
(Vizgirdų namuose). 
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Mutual Federal 
Savinas and Loan [2 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60608 
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747 

I HOURSi Mon.Tu«>.rrl.»-4 Thur.9-8 Sat. V I 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Tei. 778-4363 

J. & J. PHARMACY 
t̂ol8tal, lamina!, Importuoti kvepalai, gydomos io»» I r t i 

Valiuojamos kSdft», remontai Ir kt„ pirkti ar nuomoti; 
Nenc*ama. stciek-jcjarre dovara*. 

Prlstatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

M I S C E L L A N E O U S 

llllllillillilllllllllllllllllllllllllllilllllimu 
M. A. $ I M K U S 
1NCOM12 TAX SERVICE 

NOTAKY PUB1J.C 
4259 S. Maplevvood, tel. 254-7450 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU iškvietimai, pUdomi 
PILIETYBES PRAAYMAI ir 

Kitokie blankai. 
iiiiiimmnnmniiniiiiiiiiuuiiiiiiiiiiimii 

B E A L E S T A I 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll 
(vairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandelio. 

OOSMOS PABGELS EXPBESS 
2501 W. 69th S t , Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
TeL — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
lUIlIlIlIlIilIlIlIlIlIlIlIUUlIlUlUllIUIIIIIIIII 

VA LOME 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS 
Tel — RE 7-5168 

• » • • » • » » < >-•*-*- • • •#- * • * « • « -

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, UI. 60632, tel. 927-5980 

Master Plumbing 
LiotoMd, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lė*. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS — 636-2960 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — \VA 5-8063 

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiMimiiiiiiiiiiiii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
, 2846 W. 69 St., tel. 776-1486 
(uiiiiiiiiiimimiiimifiiiiMiiimuiiiiiiiit 

HHIIHIIHIIIIIIIIIIIIIIIlllllMlllllimiiflHiM 

A. V I L I IV! A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376- 1882 arba 376 5996 
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiii 

10% — 20% — i0% pigiau mokėsit 
ui apdrauda, nuo ugnies ir automo
bilio pas mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208V2 West 95th Street 

Telef. GA 4-8654 

miiiutuiiiiiimiiiimimiiiiiiuiiiiiiiitiiiii 
DAUGYBĖ LIETUVOS MIESTE 
LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoroj. MIC. 
knygoje: 

"MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE" 

Kayga yra tik teologini, ji dės įdo 
mlų vietovių apraSymo Ir dėl jo« 
gausios istorinės medžiagos tinka ps 
•Įskaityti kiekvienam lietuviui, bet; 
dominčiam Lietuvos istorija ar vie 
jovemls. Knyga didelio formato, 44d 
psl. — kaina $3.85. Galima ,^ įsigyti 
"Drauge". 
imiiiiiiiiiiimnmiiiiiiiiiiiiiimiimiiiimi 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys Biznieriai jas pin
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais 
Busite patenkinti mūsų patamavr 
mu 

MARQUETTE PARKE prie 69-os par
duodamas mūr. namas — 2-jų butų 
po 3 miegamus ir 4 kamb. beismente. 
Atskiri šildymai. Apsauga nuo potvy
nio. 2 maš. mūr. garažas. Telef. — 
776-4513. 

LAKE GENEVA — Savininkas parduo
da, NVilliams Bay, Wisc. 2 blokai nuo 
Lake Geneva ežero su teisėm į ežerą. 
Beveik naujas 8 metų, 3 miegamų na
mas. Sklypas 60 x 156 p. $65,000. Su
tiktų finansuoti. 

Skambint 414—245-6924 

niuiiunmimrnrnii>inniammiiiintiini 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymą* 
Namu pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL R E A L T O R S 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Ave. — 778-MM 
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIUIIUIUIIM* 

2 BUTAI PO 4 KAMB. medinis. Brigh-
ton Parke. $39,500. Savininko paskola. 

2 BUTAI PO T KAMB. medinis. Įreng
tas skiepas. 72-ra ir Campbell. $39,000. 
6 BUTŲ MŪRINIS. 4 maš. mūr. gara
žas. SI",000.00. pajamų. Arti 64-os ir 
Kedzie Ave. 
2 SKLYPAI ARTI VANDENS. Hot 
Springs Village. 

Skambint 436-7878 
ŠDIAITIS REALTY 

2951 West 63rd Street 

Marąuette Parke — 72-os ir Richmoad 
apylinkėje 

Parduodamas 6 kamb. mūr. namas. 
Įrengtas rūsys. Centr. šildymas ir oro 
vėsinimas. 2 maš. garažas. Daug prie
dų. Skambint 471-1343. 

P A R D A V I M U I 

IŠSIKEIKIAME — Parduodamas bu
fetas <iiiahog\ ), 3 staliukai,, juodas 
odinis (Naugh.) fotelis, rudas fote
lis, 30" g-azo pečius, šaldytuvas. Mar-
quette Pke. Skambint (angliškai) 

4 3 4 - 5 9 4 5 
PARDAVIMUI: Foteliai, dviratis, džio
vinimo mašina, virtuvės stalas, indai 
ir daug kt. Skambint 471-1343. 

IŠNUOMOJAMA - FOR RENI 

FOR RENT FORD CITY CONDO — 2 
bedrooms, 1 % baths. appl., pool, ten-
nis and Carpeting. Tel. 687-1418. 

HELP WANTED — VTRAJ 

NEED 

DRAFTSMAN 
-- • 

f or Mechanical Engineering per-
taining to boilers and auxiliary 
eąuipment. 

Should be able to develop 
drawinga from sketehes, data 
sheets and instructions given by 
design engineers. 

Write to 
LEN CHRISTOPHER 

P.O. Box 7001,0 
Ft. Lauderdale, Fla. S3306 

DĖMESIO! 

imimimuimiiiimuiiiiimiiiimiiiiimiii 
NAMŲ APSITVARKYME 

Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
dės, skamDinant po bos vai. vakaro. 

Tel. 476-3950 
"iiimuiiiiiiiiiMiiimiiiiiiiiumiiimi'Mii 

an*,, 
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,, 
ne- jis plačiausiai skaitomas lietuvių 
dienraštis, gi skelbim«ą kainos yra vi
siems prieinamos. 

^mimHMHHminiiiiimiii 

Perskaitę "Draugą", duokite 

jį kitiems pasiskaityti. 



A. a. Oną Kulvinskaitę - Mickevičienę 
atsisveikinant 

Su dideliu liūdesiu giedrinin- kus dirbinius iš šiaudų, puikius 
kės sutiko žinią, kad iš jų tarpo 
amžinai išsiskyrė Korpl Giedros 
viena iš steigėju, veikli korporaci
jos narė a. a. Onutė Kulvinskai
tę — Mickevičienė, Suvalkijos 
lygumu dukra. 

Velionė buvo gimusi 1907 me
tais rugpiūčio 11d. Gudelių kai-

papuošalus Kalėdų eglutei, me 
džio deginimo darbus. 

Kiek jos jėgos leido veikė ir sau 
gojo savo anūkėles, nors negai 
lestingai kamavo ją vis progre- Į 
suojanti 23 metus nepagydoma 
liga. Niekad nedejavo. Kada ją 
aplankydavau namuose ar ligo-

me, Vilkaviškio apskr., turtingo I ninėje, vis pasitikdavo su malo 
ūkininko šeimoje. Nuo vaikystės i nia šypsena 

DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. gegužės mėn. 7 d. 

TAISYS GREITKELĮ 

Stevensono greitkely bus nuo 
gegužės 15 d. taisomas 11 mylių 
ruožas nuo Wolf kelio iki Cali-
fornia Ave., Chicagoje. Darbai 
užsitęs 3 su puse mėnesio. Bus 
išgrįstos visos 6 linijos, darbų 
metu uždarant po vieną liniją į 
abidvi puses. 

vardu prieš Feoples G a s ben-
'drovę iškėlė Illinois prokuroras 
R. M. Daley, kal t indamas, kad 
ta i bendrovei var totojai nuo 
1977 m, permokėjo 100 mil. 
dolerių. 

dienų pasižymėjo dideliais gabu
mais ir veržlumu į mokslą, todėl 
tėvai nutarė suteikti galimybę jai 
baigti aukštuosius mokslus. 

Mokėsi Vilkaviškio gimnazi
joje, kur aktyviai dalyvavo atei
tininkų kuopos veikloje. Gimnazi
ją baigė 1926 metais ir rudenį 
įstojo į Vytauto Didžiojo univer
siteto Teologijos — Filosofi
jos fakultetą, kur sėkmingai stu
dijavo geografiją, istoriją, socio
logiją ir lituanistiką. Išlaikiusi 
visus egzaminus, gavo diplomą. 

Studijuodama Kaune, buvo 
veikli ateitininkė, mėgdama me
ną aktyviai dalyvavo Giedros pri
taikomojo meno būrelyje, kurio 
buvo valdybos narė. Nepamirš
tamos dienos, kai su visada links
mai besišypsančia Onute leido
me laimingas jaunystės dienas 
giedrininkių susirinkimuose Atei
tininkų namuose, Kaune. 

Sėkmingai baigusi universitetą, 
Onutė gavo darbą Joniškio gim
nazijoje, o vėliau Skuode dėstyti 
geografiją. 1935 metais Onutė 
ištekėjo už Kazimiero Mickevi
čiaus. Laikui bėgant juodu per
sikėlė į Kauną, ir Onutė moky
tojavo Kauno 5 gimnazijoje iki 
išvykimo į Vokietiją antro pa
saulinio karo metu. Gyveno Augs
burgo stovykloje ir čia dirbo 
Augsburgo lietuvių gimnazijoje. 
Taip pat lankė meno kursus-

Atvykusi su šeima į JAV, apsi
gyveno Chicagoje. Dėstė geogra
fiją Chicagos aukštesniojoje mo
kykloje šeštadieniais. Cia drauge 
mokytojaudama pamačiau Onu
tės gabumus ir puikų pedagogi
nį pasiruošimą tvarkyti mokinius 
klasėje, jos sugebėjimą sudominti 
mokinius Lietuva, kraštu, kurio 
jie nematė, bet kuris buvo jų tė
vų gimtasis kraštas. 

Gabi prie visko buvo Onutė ir 
pasiruošusi gavo gerą darbą ne 
savo specialybės, bet Loyolos uni
versiteto laboratorijoje, kur ir dir 
bo, kol atėjo laikas išeiti į pensi
ją. Bet ir būdama pensininkė, 
Onutė, mėgdama meną ir turė
dama daugiau laisvo laiko, atsi
davė menui. Piešė, darė meniš-

Mirtis atpalaidavo mielą Onu
tę nuo visų darbų ir ligos kančių, 
ir ji ramiai užmigo amžinu mie
gu vasario 27 d-, palikdama gi
liam liūdesy vyrą Kazimierą, 
dukrą dr. Eugeniją, kuri su to
kiu rūpestingumu slaugė ją sun
kioje ligoje, žentą Algį Žukaus
ką, sūnų Joną, marčią Niną ir 
mylimas anūkes Rimą, Eleną, 
Vitą, Onutę ir anūką Paulių. 

Liūdi geros mokytojos jos bu
vę mokiniai, nes ji buvo ideali 

300 

BYLA DĖL DUJŲ 
mil. dolerių ieškinį Chi-

LB Vidurio Vakarų apygardos kandidatai j tarybą savo pra nešime Jaunimo centre. 15 kaires: dr. Ferdinandas Kau
nas, Jonas Šoliūnas, Romualdas Nemickas, inž. Stasys Jo kubauskas, Danguolė Valentinaitė, Aleksandra Linkande-
rienė, Birutė Vindašienė ir Modestas Jakaitis. 

KARKLINE TELEVIZIJA 
Numatoma, kad šių metų pa

baigoje bus duo tas leidimas Chi
cagos mieste įruošti kabelinę 
televiziją. Gyventojai galėsią 
pradėti j a naudotis 1983 m. ru-

cagos kūrenamų dujų vartotojų | denį. 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Lemont, 111, 

LB RINKIMAI 
JAV LB X-tosios tarybos ir 

PLB VT-tojo seimo atstovų rin-

dieną Šv. Andriejaus parapijos 
salėje (19 ir VVallace Streets) 12 
valandą. 

Minėjimas bus pradėtas Šv. An
driejaus parapijos bažnyčioje 10 

kimai vyks gegužės 8-17 dieno- j 30 ryto Mišiomis, kurių metu gie-
mis. Aštuoniolikos metų ir vy
resni Lemonto apylinkės nariai 
galės dalyvauti balsavime per 
paštą ar asmeniškai. 

Paštu prisiųstus balsavimo 

dos "Vilties" choras ir solistai 
Zita Štarkaitė ir Gabrielius Miro
nas. Bus iškilminga procesija. 
Po Mišių salėje kalbą pasakys vieš 
nia iš New Yorko Gintė Damu-

lapelius galima grąžinti arba šytė, Lietuvių Informacijos cent-
paštu pasiųsti iki gegužės 17 d. 
Kariai per apsirikimą negavę 
balsavimo lapelių, gali kreiptis: 
Lemonto LB Rinkiminė komisi
ja, % Mr. Petras Abromaitis, 
P. O. BOK 273, Lemont, Ulinois 
60439. Tel.: 257-6675. 

Asmeniškai bus galima bal
suoti balsavimo būstinėje, 1005 
Porter Street, Lemont, Illinois 
gegužės 8, 9, 15 ir 16 dienomis i 
tarp 9 vai. ryto ir 6 vai. vak. 

Gegužės 8 ir 16 dienomis bus I 
galima balsuoti Lemonto lietu- i 

j vių Maironio mokyklos patai-
mokytoja. Velionė savo šviesiu į p ^ . Central School, 410 Mc 
tėvynės meilės pavyzdžiu š v i e s j o ^ h y R o a d j Lemont, Illinois, 
mums ir ateinančioms kartoms,; t a r p g : 3 0 v a L ryto įr x vaL po 
tartum ta Betliejaus žvaigždė, ir!pįetų 
rodys kelią, kad, juo eidami, iš- j Gegužės 16 dieną — sekma-
kovotume pavergtai tėvynei lais- j d i e n į b u s g a I i m a balsuoti De 
ve. Ji ją taip mylėjo j r apie ]41 A n d reas sem. bažnyčios patalpo

se tarp 12 ir 1 vai. po pietų. 

ro darbuotoja. Meninę minėji
mo dalį atliks artistė Carol Chel-
dinaitė Alcorn. 

Rengėjos — Lietuvių Moterų 
federacijos Philadelphijos klubas 
maloniai kviečia visuomenę gau
siai minėjime dalyvauti. 

Sn. 

Nuotr. Z. Degučio 

Washington, D. C. 
PAVASARIO BALIUS 

Washingtono Lietuvių Jauni 
mo sąjunga ruošia pavasario ba
lių gegužės 22 dieną, 7:30 v. v. 
gražioje Latvių salėje, 400 Hur-
ley Ave., Rockville, Md. Pro
gramoje — Astos Banionytės 
"Gabijos" grupės naujai paruoš
ti tautiniai šokiai, Jaunimo są
jungos narių paruošti užkandžiai, 
skanėstai ,kavutė, laimėjimai. Po 
programos bendri šokiai, groja 
jaunimui ir vyresniesiems pritai
kyta muzika. 

Jaunimo sąjunga laukia lietu
vių, išsiblaškiusių įvairiose vie
tovėse, kad turėtų progos susipa
žinti, pabendrauti ir drauge pa
silinksminti prieš vasaros atos
togas. 

D. 

a. Ona Mickevičienė 

vaizdžiai su meile kalbėjo savo 
mokiniams. 

Liūdi mirus garbingai moky
tojai jos kolegos mokytojai. Liūdi 
netekusios a. a. Onutės Korp! 
Giedros vyresnės — visuomeni-
ninkės giedrininkės, netekesios il
gametės kolegės, jaunystės drau
gės. Liūdi ir jaunos giedrininkės 
— kultūrininkės, kurioms ji švie
tė kilniu pavyzdžiu. Sunku pa

tikėti, kad jau jos nebematysime, 
kad ji amžinam poilsiui atsigulė 
svetimoj žemėj — lietuvių Šven
to Kazimiero kapinėse. 

Alicija Rūgytė 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
Kas skaldo vienybę? 

Balandžio 22 d "Draugas" pa
skelbė šaulių sąjungos rezoliuci
jas, ypač smerkiančias laisva
me pasaulyje gyvenančius tau
tiečius, bendradarbiaujančius su 
okupantu ir jam talkininkau
jančius. Tai jau ne pirmą kar
tą girdėtas kaltinimas. Jei to
kie nusikaltėliai yra žinomi ir jų 
daug atsiranda, tai gal reikėtų 
sudaryti jų sąrašą ir viešai pa
skelbti, kad visi žinotų ir nuo jų 
atsiribotų, neišskiriant senųjų 
lietuvių emigrantų, dirbančių 
okupanto naudai Kadangi šau
lių sąjunga tuo yra labai susi
rūpinusi, tai j i turėtų imtis ini
ciatyvos atlikti tą darbą. Tada 
visi pamatytų, kas yra tie išda
vikai ir lietuvių išeivijos skaldy
tojai. Jei šaulių sąjungos va
dovybė to nepadarys ir neįro
dys, tada ji pati save išsistatys 
neteisiųjų pusėje. 

Toliau suvažiavimas savo re
zoliucijoje apgailestauja, "kad 
okupanto infiltruotos piktos 
išeivijos vienybės skaldymo ba
cilos yra užkrėtusios ir Lietu
vos šaulių sąjungos buvusį svei
ką ir atsparų kūną". Man at
rodo, kad, jei, šaulių sąjungos 
vadovybė būtų buvusi aktyves
nė ir sąmoningesnė, tai senai 
būtų pamačiusi, iš kur tos skal-

. dančios vienybę bacilos ateina ir 
j-kas jas infiltruoja lietuvių išei
vijoje. 

Pagaliau suvažiavimas teisin
gai ragina šaulius,-es, nukreipti 
savo kovos ginklus į Lietuvos 
okupantą, kviesdamas suglausti 
gretas su Lietuvos laisvinimo 

Į veiksniais — Vliku, Altu, Diplo
matine tarnyba ir Balfu. Tik 
blogai padarė, kad išskyrė iš ko
vos fronto svarbiausią veiksnį 

Lietuvių Bendruomenę, kuri 
turi didžiausią ir pajėgiausią 
armiją. J- Navakas 

PRANCŪZŲ MERAI 
CHICAGOJ 

Chicagoje, federaliniame teis
me, svarstoma byla prieš Stan
dard Oil bendrovę (Indianos), 
kurios milžiniškas tankas - lai
vas 1978 m. Prancūzijos pakran
tėje paliejo 56 mil. galionų ne
valyto aliejaus. Prancūzijos 
pajūrio miestams tai padarė nuo 
1.6 iki 2 bilijonų dolerių nuo
stolių. Valymas užsitęsė visą 
vasarą, šios bylos proga į Chi-
cagą atvyko apie 50 Prancūzi
jos miestų merų. 

NEBUS STREIKŲ PARODOJE 
Chicagos darbo unijų vadai 

užtikrino Pasaulinių parodų biu
ro delegaciją, kad ruošiant Pa
saulinę parodą 1992 metais šia
me mieste nebus jokių darbinin
kijos streikų. 

Balsuokime ir padėkime pa
rinkti vertingus atstovus. 

Philadelphia, Pa, 
ROMO KALANTOS 

MINĖJIMAS 

Šiemet sueina 10 metų nuo 
didvyriškos Romo Kalantos au
kos, išgarsinusios Lietuvą visa
me pasaulyje. Šiam reikšmingam 
įvykiui prisiminti bei pagerbti 
pasiaukojusius už Lietuvą minė
jimas yra rengiamas gegužės 16 

DAINOS, MUZIKA 
IR GĖLĖS 

Pranas Lembertas 

Plokštelėje dalyvaujantys kom- į 
pozitoriai: J. Gaidelis, G. Gu
dauskienė, St. Gailevičius, O. 
Metrikienė ir St. Graužinis. Dai
nų žodžiai P. Lemberto> kurias 
išpildo žinomi solistai ir įvairūs 
chorai. Plokštelę išleido "Gin
taras", Hollyvvood, California, 
Lemberto 15 m. mirties sukak
čiai prisiminti. 

Kaina su persiuntimu $8.95 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, If5fy5 W. 63rd St., 
Chicago, IU. 60629 

A D Ė K A 
A. + A. 

DANUTE MARIA JLEKYTĖ 
Staiga mirė kovo 7 dieną ir buvo palaidota kovo 10 dieną — 

Shady Ręst Mausoleum, Daytona Beach, Florida. 
Nuoširdžiausia padėka kun. dr. K. Ruibiui už rožančiaus su

kalbėjimą koiplyčioje ir dalyvavimą laidotuvėse. 
Padėka kun. Hugh J. Duffy už atsisveikinimą koplyčioje ir ge

dulingas šv. Mišias, atlaikytas Our Lady of Lourdes bažnyčioje ir 
palydėjimą j kapines. 

Mūsų gili padėka Kristinai Žemaitienei, kuri atsisveikino Day
tona Beach ir jos apylinkių Lietuvių klubo vardu. Taip pat reiškia
me didelę padėką visiems lietuviams, gyv. Daytonoje ir jos apylin
kėse už gausiai dalyvavimą koplyčioje ir laidotuvėse. 

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, atvykusiems iš toli dalyvauti 
Danutės laidotuvėse ir paaukotas šv. Mišias ir gėles prie jos 
karsto. 

Dėkojame dainininkei Bronei Beržanskienei už giedojimą baž
nyčioje gedulingų šv. Mišių metu. 

Nuoširdi mūsų visų padėka draugams ir pažįstamiems už pa
aukotas šv. Mišias, gėles prie karsto, užuojautas pareiškusiems laiš
kais ir spaudoje. 

Nuliūdę lieka: 
Tėvai — Teodora ir Alfonsas, sesuo Nijolė su 
šeima, broliai — Arūnas ir Jonas ir jų šeimos. 

ROMUALDAS SPALIS 

Rinktines noveles 
Knygoje yra 10 novelių: Bal

sai debesyse. Bitninkai. Sude
ginta praeitis. Mirties angelas. 
Išrišimas. Nepabėgęs. Ponia 
Gledhill. Meilužis. Sąskaita. Dvi
dešimt keturios valandos. 

Išleido Viltis, 1981 m., 328 
psl. Kaina su persiuntimu $8.95. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, ±545 W. 6Srd St. 
Chicago, IL 60629 

mmmiiijiiiiiiiimiiiiiuiiiuuuimiujuu 

Mielam nariui 

A, f A. JUOZUI BOSUI mirus, 
žmonai MARIJAI BOSIENEI, dukrai ONAI ATKOCIŪ-
NIENEI ir šeimai, sūnums JONUI, JUOZUI ir JURGIUI 
bei jų šeimoms gilią užuojautą reiškia 

MARQUETTE PARKO LIETUVIŲ 
NAMŲ SAVININKŲ DRAUGIJA 

£Įiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii''jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

| K R Y Ž E L I A I ARKTIKOJE | 
1 MATILDA MĖLIENĖ į 

= Suėmimas ir gyvenimas bolševikų rojuje = 

Matilda Strimaitytė-Mėlienė 

buvo suimta ir išvežta 1941 

m. birželio 14 d. Po 15 metų 

baisaus išgyvenimo jai pa -

vyko grįžti į Lietuvą ir pa

siekti vakarus. 

5 Knygą išleido Vytauto Didžiojo Saulių Rinktinė Chi- E 
= cagoje 1981 m. Atspausta "Draugo" spaustuvėje. = 

= Kaina su persiuntimu $6.95 = 
E Užsakymus siųsti: s 
Į DRAUGAS, Ii5k5 W. 6Srd Street, E 
E Chicago, IL 60629 E 
E Illinois gyv. dar prideda 36 et. valstijos mokesčio. \ 
~iHlllllllllilllHIIIllilllll!lillllllIllllllllllllUUUUlUlUUIIUJIIIIUIUiHUUUiIUlHlliUll? 

A. f A. 
A L B I N A S M A Č Y S 

MARKO 

Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė gegužės 4 d., 1982 m., 5 vai. popiet, sulaukęs 88 m. a m i 
Gimė Lietuvoje, Zarasų apskr. Amerikoje išgyveno 70 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterėčios Helen Rosinski su 

vyru Sigmund, ir Genevieve Gedraitis su vyru John, sūnėnas An-
thony Machis su žmona Nancy, sūnėno sūnus Anthony Machis, duk
terėčios vaikai Daniel Rosinski su žmona Patricia, ir Mary Jean 
Carmichael su vyru Leonard, pusseserė Ruth Raila, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Priklausė Sv. Vardo draugija ir Zarasiškiu. klubui. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Manąuette koplyčioje, 2533 W. 71st 

Street. Lankymo valandos ketvirtadienį ir penktadienį nuo 3 iki 9 
vai. vakaro. Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 8 dieną. Iš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo par. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Dukterėčios, sūnėnas, jų šeimos ir giminės. 

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

Mielam nariui 

A. f A. ANTANUI BENDORAIČIUI 
mirus, žmonai MARCELEI BENT)ORAlTlENEI, sūnums 
JUOZUI, JONUI ir ALGIUI ir jų ŠEIMOMS gilią užuo
jautą reiškia 

MARQUETTE PARKO LIETUVIŲ 
NAMŲ SAVININKŲ DRAUGIJA 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I A I 

DOVYDAS P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y . C l O S 

4330-34 So. California Averrue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas — YArds 7 -1741-2 

P E T K U S 
MARQUFTTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VNcst 71 St . , C h i c . i g o 
14 10 So. 5Cth A v.. C i c e r o 

Tel. 4 ~ o - 2 3 4 5 
• \ lkSU U rOMOBILIAMS STATYTI 

LAILX)TUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SOMOS 
2424 W. G9th S T R E E T Tel. REpabl ic 7-1213 
11028 Soothwest Hijrhw»y, Pfclos Hills, m . TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4548 SO. CAUFOR.YIA AVE. Tel. L A f a y e t t e S-SOT2 

POVILAS J. RIDIKAS 
SS54 SO. HALSTED STRTET TeL Y A r d s 7-1S11 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 SO. 5©Ui AVE., CICERO, IIJL Tel. O L y n p l e 2-100S 

file://�/lkSU


DRAUGAS, penktadienis, 1982 m. gegužes mėn. 7 d. 

X "Draugo" renginių komite
to pasitarimas bus gegužės 12 
d., trečiadieni, 7 vai. vak. Mari
jonų svetainėje prie "Draugo". 
Bus aptarti ateities darbų pla
nai, o provinciolas kun, V. Rim
šelis, grįžęs iš Argentinos, pa
pasakos ten karo pradžios per
gyvenimus. 

X Poetas Stasys Santvaras iš 
Bostono ir kun. dr. Pranas Gai
da iš Toronto kalbės apie lietu
vių tautos žadintoją Maironį jo 
50 metų mirties sukakties mi
nėjime gegužės 16 d Jaunimo 
centro salėje. Meninę progra
mą atliks solistai Roma Mastie-
nė ir Algirdas Brazis. Akom
panuos muz. Aloyzas Jurgutis. 
Minėjimą rengia Korp! Neo-Li-
thuania Chicagos skyrius. Visi 
kviečiami dalyvauti. Įėjimas 
laisvas. 

X Poetės Juozės Augustaity-
tės-Vaičiūnienės su knyga "Lie
tuvių vestuvės ir Egiė Žalčių 
Karalienė" supažmdinimas bus 
šiandien Jaunimo centro kavinė
je 8 vai. vak. (ne 7 vai. vak. 
kaip buvo skelbta). Visi kvie
čiami dalyvauti 

X Viliaus Dundzilos laiškas 
yra išspausdintas Illinois uni
versiteto studentų laikraštyje 
"Commuter". Jame atitaisoma 
anksčiau tame laikraštyje skelb
t a informacija, kad po Antrojo 
pasaulinio karo Vilnius yra Len
kijos dalis. Toje pačioje "Com
muter" laidoje paskelbtas Jono 
Stakėno straipsnis apie univer
siteto bendravimą su Andrew 
Jackson pradžios mokykla, skir
ta svetimų kalbų puoselėjimui. 

X John E. Pakel, Chicagos 
taupymo ir skcklinimo bendro
vės prezidentas, praneša, kad 
kovo mėnesį buvo 6.8 milijonai 
dol. daugiau indėlių negu išė
mimų. Anot J. Pakel, šio paki
limo priežastis yra naujos tau
pymo programos, k. a. pensijų 
sąskaitos ("IRA") ir pan. 

X Rašyt Povilas Gaučys, 
Hinsdale, 111.. Antanas Matukas, 
Povilas Vaičekauskas, Jurgis 
Geležiūnas, Adomas Viliušis, 
S. Sirutienė, J . Gobelis, Vanda 
Jautokaitė iš Chicagos. Petras 
Staniūnas, Fox River Grove, 
111., Jonas Vaičekonis, Miami 
Beach, Fla., Bill Pužauski, Aias-
ka, atvyko į "Draugą" ir įsigi
jo naujausių leidinių. 

x Danutė Petkauskas, A. Ri
mienė, J. Gasiliūnas, St. Peters-
burg Beach, Flav 
Philadelphia, Pa 
nei, VVood Dale, UI., užsisakė 
naujausių leidinių. 

X DaiL A. Dargio parodos 
atidarymas bus šiandien, penk
tadienį, 7:30 vai. vak. Čiurlionio 
galerijoje, Jcunimo centre. Čiur
lionio galerijos valdyba kviečia 
visus dalyvauti. 

X Marijos aukšt mokyklos 
Motinų klubo susirinkimas bus 
šiandien, penktadienį, 7:30 vai. 
vak. mokyklos kavinėje. Užkan
džius bus galima nusipirkti pa
čioje kavinėje. Bus įvedama 
nauja klubo valdyba, kurią su
daro: pirm. Bernadeta Maciju-
nas, vicepirmininkės Mauren Ra-
hilly, Marilyn Jaraczek, Mary 
Hansen,Anne Russell, iždin. Ma-
deline Welters, sekretorės — 
Ann Marle Juraitis ir Flossie 

j Marshall, prot. sekr. Loretta 
Klimkiewicz. 

X Indrė D. žadeikytė ir An
drius G. Bernotavičius šį šešta
dienį, gegužės 8 d., sumaino 
aukso žiedus. Sutuoktuvės įvyks 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje 
1:30 vai. popiet. 

X Motinos pagerbimas Sody
bos pažmonyje šį sekmadienį 
nuo 2 vai. p. p. Užkandis. Visi 
laukiami. 

X Abiturientų pokylis bus 
gegužės 23 d. Anketas ir stalų 
užsakymus reikia grąžinti iki 
gegužės 10 d. R. Baltuškienei. 
Norint informuotis, skambinti R. 
Bartuškienei tel. 471-0250. 

IŠ ARTI IR TOLI 

"Grandinėle", sėkmingai šokusi Clevelando universitete 
rijos aukšt. mokyklos salėje. Cia — gražulis jaunimas. 

pereitą sekmadienį, pasirodys šį šeštadienį Chicagos Ma-

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

J. A. VALCTBISE 
— Prel. Jono Kučingio, šv. 

Kazimiero parapijos klebono, 
45 metų kunigystės ir 36-rių 
metų klebonavimo šioje parapi
joje sukaktys bus minimos bir
želio 6 d. Kunigu įšventintas 
1937 m. birželio 6 d. Telšiuose, 
o klebonu Los Angeles paskir
tas 1947 m. balandžio 11 d. Ta 
proga bus šv. Mišios ir 12:30 
vai. priėmimas bei pabendravi
mas su parapiečiais. 

— Phikutaphijos "Vilties" 
choras, vadovaujamas Frances 
Stankuvienės, ruošia savo meti
nį pavasario koncertą, kuris 
vyks šeštadienį, gegužes 15 d., 
7 vai. vak. Lietuvių namuose. 
Koncerto programą atliks "Vil
ties" choras, solistės Ona Bal
čiūnienė ir Zita Štarkaitė, so-

Haendelio 

R. Pakštaitė atlieka programą Chica
gos Gamtos muziejuje Liet. Tautodai
lės instituto parodos metu. 

Nuotr. G. Janulos 

X Rūta Pakštaitė, studijuo
janti dainavimą De Paul uni 

INŽ. B . RIMKUS 
PASIŽYMĖJĘS 

KONTINENTINIU MASTU 
Raimundas R. Rimkus, Chica

gos Metropolitan Sanitary dis-
trikto Aptarnavimo ir operacijų 
departamento šefas, išrinktas 
vienu iš dešimties visu Šiaurės 
Amerikos mastu labiausiai pa
sižymėjusių vadovų viešųjų dar
bų srityje. J i s bus pagerbtas 
Valstybinės Viešųjų darbų sa
vaitės proga, kuri i r JAV ir Ka
nadoje oficialiai švenčiama ge
gužės 23-29 d. Savaitės minė
jimu rūpinasi Amerikos Viešųjų 
darbų profesinė s-ga (Ameri
can Public VVorks Association) 
ir devynios kitos vyriausybinės, 
savivaldybinės ir profesinės or
ganizacijos. 

Pranešimuose pažymima, jog 
inž. R. Rimkus gimęs Lietuvoje 
ir baigęs Purdue bei Loyolos 
universitetus. Dabartines parei
gas Sanitariniame distrikte jis 
eina jau nuo 1973 m. Rimkaus 
jurisdikcijos plotas apima 850 
kv. mylias, ir jis yra pusantro 
tūkstančio inžinierių, technikų 
ir operacinių darbininkų virši
ninkas. Jo atsakomybėje, be ki
ta ko, yra viso to ploto vandens 

didžiausias tos rūšies projektas Į VOS nepriklausomybės kovos bus 
visame pasaulyje. Be to, Rimkus įamžintos šiame A. Rukšos vei-
y r a įrodęs, jog žemę, sužalotą 
dėl Amerikoje papuliaraus ang
lies kasimo atviru būdu (strip 
mining), galima saugiai ir pigiai 
atnaujinti, vartojant miesto ka
nalizacijos srutų kietas medžia
gas . Tuo būdu bus galima res
tauruoti daugiau nei 15.000 
akrų. 

Inž. Rimkus y ra paskelbęs 
nemažą, kiekį darbų cheminės 
inžinerijos ir kitais savo profe
sijos klausimais. Kaip JAV de
legatas dalyvavo keliose tarp-

kale. Kartu jis pakvietė knygai 
aptarti istorikę Aliciją Rūgytę. 
Prelegentė savo netrumpoje pa
skaitoje pateikė ir autoriaus A. 
Rukšos biografinius duomenis. 
Kilęs iš aplenkitos Ukmergės 
apskričio dalies, iš susipratusių 
lietuvių šeimos, visą amžių dirbo 
Lietuvos labui. Stojo savanoriu 
ginti Lietuvos laisvės, o paskui 
pasišventė mokslo darbui V. D. 
universitete, vėliau Vilniaus uni
versitete. 

Knyga gerai dokumentuota, 

versitete, konkurso būdu pa t e - ! k e l i a i ' pumpavimo stotys ir nu 

kūrinys tradiciškai 
susijęs su Kalėdų laikotarpiu, 
bet statyti įprasta pavasario 
metu. Haendeliui truko tik 24 
dienas 1741 metais sukurti 
"Mesiją". Kūrinys buvo pirmą 
kartą atliktas Airijoje, Dubline, 
1742 metais. 

• 
Universiteto registratūra (Of

fice of ĮAdmissions and Re-
cords) pranešė, kad šį ketvir
tį cirkelyje studijuoja 18,340 ka" 

listas Gabrielius Mironas, pia
nistė Birutė Šnipaitė ir kiti 
"nauji talentai". Bilietų kaina 
tik 5 tiol., o studentams tik 
3 dol. 

— Hot Springs Moterų Sekly
čios dešimtmečio minėjimas vyks 
gegužės 22 dieną, šeštadienį, 
5 vai- p. p. Šv. Mykolo vienuo
lyno mokyklos salėje, 1125 
Malvern. Bus programa, vaišės 
ir muzika. Visi nuoširdžiai kvie
čiami atsilankyti 

— Vincas Trumpa, istorikas, 
ilgą laiką dirbęs Washingtone 
kongreso bibliotekoje, yra išėjęs 
į pensiją. Sią vasarą jis numa
to persikelti į Californiją. 

— Motinos dienos minėjimas 
Phoenixe, Ariz., bus gegužės 9 
d. lietuviškose Mišiose ir pabū-
viu kun. Antano Valiuškos sve
tainėje. Čia bus pagerbtos mo
tinos ir įvertinta motinystė. 

— LB "Spindulio" tradicinė 
Jaunimo šventė — vakaras bus 
birželio 12 d, 7 vai. vak. gražio
je Glandale Civic salėje, Los 
Angeles. Dalyvaus apie 200 jau
nimo iš Los Angeles ir San 
Francisco ("Vakarų vaikai"). 
Be dainų ir tradicinių šokių, 
programoje bus suvaidintas 
trumpas nuotaikingas Alės Rū
tos vaidinimas "Ąžuolo pasa-

Gros "Vakarų vaikų" or-

ko į tarptautinio masto kom
pozitoriaus Ned Rorem meno 
meistro seminarą ("master 
class"). Seminare iš anksto pa
rinkti dainininkai atliko N. Ro
rem kūrinius, kurie buvo disku-

tekamojo vandens valymas. Per 
Rimkaus prižiūrimas nesvaraus 
vandens valymo stotis kasdien 
praplaukia 1,333 milijenai ga
lionų. 

Inž. Rimkui priskiriamas nuo-
tuojami ir nagrinėjami. Jaunoji į ^lnas u ž 4 m i 1 ' d o L energijos 
solistė susilaukė labai palankaus j išlafdu sutaupymą ryšium su 
įvertinimo iš paties kompozito
riaus. R. Pakštaitė taip pat pa
teko į "Bei Canto" operos kon-

J. Kateiva, I kurso trečią pakopą — pusfina-
Helen Scha- j liūs, kurie vyks gegužės 14 d. 

x Bruno Sutkus, Jamaica, 
N. Y., kartu su prenumerata at
siuntė ir 17 dol. auką savo dien
raščio stiprinimui. Labai ačiū. 

X Juozas Vaineikis, Chicago, 
111., mūsų nuoširdus rėmėjas, 
pratęsdamas "Draugo" prenu
meratą, atsiuntė 20 dol. auką. 
J. Vaineikj skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už savo 
dienraščio rėmimą tariame nuo
širdų ačiū. 

X Simas Jokūbaitis, Chica
go, Dl., lietuviškų organizacijų 
darbuotojas, apsilankė "Drau
ge" ir įsigijo naujausių leidi
nių. 

x '^randinėlėsM koncertui 
dar yra gerų bilietų. Vaznelių 
"Gifts International" prekybo
je, 2501 W. 71 St., bilietai bus 
parduodami šiandien bei rytoj 
iki 5 vai. vak. Taip pat bus ga
lima įsigyti bilietų prie įėjimo. 
Kasa Marijos aukšt. mok. audi
torijoje atsidarys 6 vai. vak. 
Koncerto pradžia — 8 vai. vak. 

(pr.). 

mašinerijos pakeitimu vykdant 
West-Southwest Sewage Treat-
ment VVorks projektą. Tai esąs 

tautinėse taršos ir kanalizacijos [ naudotasi įvairiais šaltiniais ir 
paties autoriaus pergyvenimais. 
Atvaizduotos lietuvių kovos su 

{ mūsų pietiniu kaimynu — len-
| kais, kurie, nors ir turėdami 
skaičiumi persvarą, nepajėgė 
užimti visos Lietuvos. Pavojin
giausi lietuviams buvo aplen-
kinti Lietuvos bajorai, kurie sie
kė įjungti Lietuvą unijos pagrin
dais į Lenkijos valstybę. Bet 

! jiems nepavyko. Tik Lietuva 
neteko savo sostinės Vilniaus 
ir trečdalio savo teritorijos. 

Po paskaitos buvo keletas 
klausimų, į kuriuos prelegentė 
atsakė. Knygą išleido Liet. Ka
rių Veteranų s-ga Ramovė, tal
kinant Kario redakcijai, spaus
dino pranciškonų spaustuvė 
1981 m. 

Birutininkės, vadovaujamos 
pirm. K. Leonaitienės, paruošė 
vaišes, ir susirinkusieji jaukiai 
pabendravo, dalindamiesi įspū
džiais. Buvo pardavinėjama ir 
aptartoji knyga. A. P . B. 

ILLINOIS UNIVERSITETE 
VEIKLA 

Inž. R. RirUkus 

problemų konferencijose. Vienu 
iš dešimties puikiausių viešųjų 
darbų administratorių inž. R. 
Rimkų išrinko ekspertų komisi
j a iš JAV ir Kanados. 

PROF. A. RUKŠOS KNYGA 

X Rašyt. Danutė Bindokie-
nė, gerai pažįstama daugelio 
jaunimo knygų autorė, patrau
klia forma supažindins stovy
klautojus su vaikų literatūra 
jaunučių ateitininkų vasaros 
stovykloje, kuri bus liepos 4-18 
dienomis Dainavos stovyklavie
tėje. 

X Kun. John Adomaitis, St. 
Catherine Church, Ossineke, 
Mich., vertindamas lietuviško 
dienraščio svarbą išeivijoje, 
kartu su prenumeratos mokes
čiu atsiuntė ir 27 dol. auką. 
Kun. J. Adomaitį skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už gra
žią paramą tariame ačiū. 

X Juozas •!• Rakštis, Hicko-
ry Hills, 111., Ed. Zabarskas, Oak 
Forest, DL, Estelie Navickas, 
Jonas Jagėla Chicago, Dl., Jo
nas ir Irena Milasziai, Omaha, 
Nebr., atsiuntė įvairiomis pro
gomis po 5 dol. aukų. Labai 
ačiū. 

X J. ir D. Vidžiūnai, Chicago, 
Dl., atsiuntė 15 dol. dienraščio 
paramai. Julius Kazėnas, Cle-
veland, Ohio, 10 dol. Labai 
ačhi. 

x Motina, visapusiškos svei
katos palaikytoja — 603 Alvu-
do radijo paskaita šį sekmadie
nį, 9:15 vai. r. Sofijos Barku-
vienės radijo šeimos valandos 
metu. 

X Lietuvių Prekybos rūmų 
susirinkimas bus gegužės 12 d., 
trečiadienį, 8 vai. vak. Dariaus 
ir Girėno posto salėje. Bus ap-
svarstomas stipendijų teikimo 
banketas, kuris bus gegužės 22 
d. Martiniąue restorano salėje. 

X Alergijos ir mokymosi sun
kumams nugalėti ir kontroliuoti 
Šv. Kryžiaus ligoninėje bus kur
sas, kaip mokyti tokius vaikus. 
Paskaitos bus gegužės 8 d., šeš
tadienį, nuo 9 vaL ryto iki 3 
vai. p. p. Rezervacijoms reikia 
šaukti tel. 233-8029 po B vai. 
popiet. 

X F. Prekeris, San Jose. Cal., 
Valentina Dailidkienė, Albu-
querque, N. M., V. .V. Petraus
kas, Clarks Summit, Pa., Jonas 
Starką, Philadelphia, Pa., Liuda 
Unguraitis, Brecksville, Oh., An
tanas Petrauskas, St. Peters-
burg Beach,, Fla., pratęsdami 
prenumeratas, atsiuntė po 7 dol. 
aukų. Labai ačiū. 

Balandžio 25 d. 3 vai. p. p. 
Jaunimo centro kavinėje Liet. 
Karių veteranų s-gos Ramovės 
Chicagos skyrius, talkinant L. 
D. K. Birutės draugijai, surengė 
prof. Antano Rukšos veikalo 
"Kovos dėl Lietuvos nepriklau
somybės" II tomo sutiktuves. 
Susirinkus apypilnei kavinei, 
Edmundas Vengianskas tarė 
atidaromąjį žodį ir pakvietė ra 

Pereitą sekmadienį Notre Da-
me bažnyčioje Dlinois universi
teto choras ir orkestras atliko 
Haendelio oratoriją "Mesijas". 
Pilnoje bažnyčioje tris valandas 

movėnų pirm. pulk. Joną šve- skambėjo tyri ir skaidrūs 60 
dą, kuris pasidžiaugė, kad Lietu-1 choristų ir solistų balsai, šis 

studentų. Praeitais metais pa
vasario ketvirtyje buvo užsire
gistravę 18,342 studentai. Ba
kalauro kandidatų yra 15,126, o 
magistrantų ir daktarantų 
3,214. 

• 
Cirkelio teatro trupė gegužės 

6 dieną stato Oskaro Wilde ' 'Sa
lome", š į Senojo Testamento 
pasakojimą scenai pritaikė re
žisierius Vilius Raffeldo. Spek
takliai vyks gegužės 6 d.. 7 vai. 
vak., gegužės 7, 8, 14 ir 15 die
nomis 8 vai. vak ir gegužės 11, 
12, 13 ir 16 d. 2:15 vai. p . p. 
Bilietus galima pirkti teatro ka
soje. Kainos 3—5 dol. Cirkelio 
teatras y ra Mokslo ir Komuni
kacijos pastate, Harrūson ir 
Morgan gatvių sankryžoje. Dėl 
bilietų skambinti 996-5286. 

• 
Naujoji cirkelio sporto are

na jau užbaigta. Prieš kelias sa
vaites cirkelio studentai turėjo 
progos susipažinti su šiuo de
šimt milijonų dolerių kainavusiu 
stadijonu. Jame vyks universi
teto krepšinio, ledo rutulio ir 
gimnastikos komandų varžybos 
bei koncertai ir suvažiavimai. 
1983 metų lietuvių Dainų šven
tė vyks šiose patalpose, šioj sa
lėj gali susėsti 10,000 krepšinio 
ir koncertų žiūrovų ir 8,000 ledo 
rutulio žiūrovų. Oficialus pavil
jono atidarymas bus gegužės 
31 dieną su "Loverboy" muzi
kos trupe. Stadijono bilietų 
kasa dar neįrengta. Tačiau bi
lietai visiems sporto arenos ren
giniams parduodami Tiketrono 
kasose įvairiose miesto dalyse. 

Snieguolė Zahtoriūtė 

kestras. Programai vadovaus 
Ona Razutienė ir Danguolė Ra-
zutytė . Varnienė. Visi kvie
čiami dalyvauti, pasigėrėti ir 
paremti jaunimo išvyką į Aus
traliją. Išvyka bus gruodžio 
mėnesį. 

Balandžio 20 d. Clevelan
do burmistras priėmė XXXII-jų 
Šiaurės Amerikos Sporto žaidy
nių komiteto atstovus, įteikė 
miesto proklamaciją, skelbiančią 
gegužės 8^9 dienas — Amerikos 
lietuvių atletinių žaidynių die
nomis Clevelande ir padovanojo 
didžiulę ir įspūdingą trofėją vy
rų krepšinio nugalėtojui. Savo 
žody mielas lietuvių draugas 
burmistras džiaugėsi lietuvių 
kiūtūrine, sportine ir socialine 
veikla Clevelande. Miesto va
dovybė yra dėkinga už tą įnašą, 
siekiant miesto gerovės. 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 
Chicago, niinofe 60629 

Tel. — 776-8700 
Darbo vai. nuo S iki 7 vai. vak. 

Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

Lemento Maironio lituanistines mokyklos mokiniai 
jų: balandžio 17 d. 7-8 skyriai, balandžio 24 d 4-6 
viską paaiškino (stovi dešinėje). 

Muzicaus direktorių*. r~- R. 
~u<zr\o ;,,!>' kultoms muzt 

Nuotr A. Moekaičio 
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Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, 111. 60629 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Seštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 
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Nelaisvėje gimęs 
kūdikis 

Sibiras -1955, vasario 16, 
Kazachstano lagerių Uehwių 

kalinių mintys 16-jai 

Spaudai paruošė ir į angių 
kalbą išvertė Kazimieras Puge--
vicius. Padėjo Gintė Damusytė 
ir Marian Skabeikis. 

Leidinys didelio formato. Lie
tuvių ir anglų kalbomis. Išlei-
-i:rr„a finansavo Sofija Brazaus
kienė, Spaudė Tėvų Pranciško
nų spaustuvė, Brooklyn, N.Y. 

Kaina su persiuntimu $7.95. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, k5I>5 W. 6Srd St. 
Chicago, IL 60629 
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