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Kratos ir tardymai 
(Tęsinys) 

Kun. Sigito Tamkevičiaus 
teismo metu saugumiečiai ža
dėjo pasikviesti visus TTG 
Katalikų komiteto narius. 

Gruodžio 9 d. tardymui buvo 
iškviestas Josvainių klebonas 
kun. Leonas Kalinauskas. 

Gruodžio 20 d. Skaudvilės 
klebonui kun. Vincui Vėlavi-
čiui buvo įteiktas šaukimas į 
Vilnių pas prokurorą Bakučio-
nį. Kadangi kun. V. Vėlavi-
čiaus sveikata labai silpna, jis 
vykti atsisakė. 

Gruodžio 20 d. kun. Jonas 
Kauneckas gavo iškvietimą 
pas RRT įgaliotinį P. Anilionį. 
Įgaliotinis kunigą pasitiko la
bai maloniai, vengė bet kokių 
aštresnių temų. 

* * * 

Kybar t a i . 1983 m. rugsėjo 
15 d. į Vilniaus saugumą pas 
tardytoją V. Baumilą buvo iš
kviesta Kybartų bažnyčios 
valytoja Ona Kavaliauskaitė. 
Tardomoji pakartotinai buvo 
apklausinėta apie daiktus, 
paimtus 1980 m. balandžio 17 
d. kratos metu. O. Kavaliaus
kaitė į klausimus, liečiančius 
kratą ir jos metu paimtus 
daiktus, duoti parodymus atsi
sakė, motyvuodama tuo, kad ji 
pagal tokius klausimus jau 
buvo apklausta ir tardymo 
protokolas yra saugumo seife, 
o papi ldymui medžiagos 
neturinti. Saugumietis V. Bau
milą įrodinėjo, kad O. Ka
valiauskaitė pasisavinusi ne 
savo daiktus, kad visi šie daik
tai priklauso kun. Sigitui Tam-
kevičiui. O. Kavaliauskaitė 
pareiškė, kad, kaip anksčiau, 
taip ir dabar gali patvirtinti, 
jog visi daiktai, rasti jos kam
baryje kratos metu, priklauso 
jai. 

Tardymo metu O. Kava
liauskaitei buvo pateikta Ni
jolės Sadūnaitės iš lagerio ir 

Lenkija svarsto, 
kur dėti kalinius 

V a r š u v a - — Lenkijos 
vyriausybė pripažino, kad ve
damos derybos su katalikų 
Bažnyčia dėl politinių kalinių 
klausimo. Ieškoma būdų atsi
kratyti kalinių, ypač 11 „Soli
darumo" ir KOR komiteto va-
dų. 

Iš viso Lenkijos kalėji
muose, vyriausybės žiniomis, 
dar kalinami 576 kaliniai. 
Opozicija tvirtina, kad jų yra 
daug daugiau. Lenkijos komu
nistinė valdžia norėtų pa
skelbti amnestiją, o tam neto
limoje ateityje bus dvi progos. 
Birželio mėn. organizuojami 
nauji seimo rinkimai, o liepos 
mėn. bus minima 40 metų 
sukaktis nuo komunistinio 
režimo Lenkijoje įvedimo. Len
kijai svarbu, kad Anvrika ir 
kitos Vakarų valstybės at
šauktų ekonomines sankcijas, 
paskelbtas po karinio stovio 
įvedimo. 

Vienuolikai svarbiausių kali
nių siūlomi trys paleidimo va
riantai: jie turi pažadėti nesi
kišti j politiką; jie turi 
prisipažinti, kad planavo nu
versti socialistinę vyriausybę; 
turi išvažiuoti į užsienį. Tuo
met jie bus paleisti iš arešto. 
Kaliniai vieningai atsisako su
tikti su sąlygomis. Jie reika
lauja laisvės be jokių sąlygų, 
nes jie jokiame sąmoksle prieš 
valdžią nedalyvavę, tik reika

lavę, kad ji laikytųsi Lenkijos 
konstitucijos. Kaliniai nedaly
vavę „politikoje'', o tik gynę 
žmogaus teises ir laisves, 
kurios irgi garantuotos 
konstitucijos. Jie į užsienį 
nesutinka išvažiuoti, nes tai 
būtų pripažinimas, kad val
džios kaltinimai — teisingi. 
Kaliniai reikalauja teismo, kur 
bus įrodytas jų nekaltumas. 

Vienas „Solidarumo" veikė
jas Piotr Bednarz kalėjime 
bandė nusižudyti peiliu į 
pilvą, tačiau buvo išgelbėtas. 
Valdžios atstovas tvirtina, 
kad kalinys susižeidė, nenorė
damas būti liudininku kito 
Wroclavo unijos aktyvisto Jo-
zef Pinior teisme. Piniorui 
gresia 8 metai kalėjimo. Susi
žeidęs Bednarz nuteistas 
kalėti 4 metus. 

Lenkijos ryšininkas su spau
da Jerzy Urban patvirtino ko
respondentams, kad vyriausy
bė ieško būdų, tariasi su 
katalikų vyskupais dėl su
imtųjų amnestavimo. Jis ta
čiau atsisakė paskelbti dery
bų detales. 

tremties rašytų laiškų kopijos 
(5 sąsiuviniai). Tardytoją 
domino, ar O. Kavaliauskaitė 
nėra jų skaičiusi. O. Kava
liauskaitė paaiškino, kad 
pirmą kartą mato Šiuos sąsiu
vinius. O. Kavaliauskaitė dar 
buvo apklausinėjama, ar pa
žįsta N. Sadūnaitę ir jos brolį 
Joną Sadūną. 

Tardymas truko 7 valandas. 

Kaunas . 1983 m. rugpjūčio 
29 d. apie 20 vai. į butą, esantį 
Jaunosios Gvardijos g. Nr. 1, 
bt. 3 įpuolė būrys milicininkų 
ir civilių žmonių. Čia rado virš 
30 susirinkusių besimeldžian
čių tikinčiųjų. Jų tarpe buvo 
Skaisgirio klebonas kun. 
Leonardas Jagminas, atėjęs 
aplankyt i ligonės Zofijos 
Kilaitės. Pareigūnai prisistatė 
esą iš Vykdomojo komiteto, iš 
švietimo skyriaus ir milicijos. 
Paklausus, ko susirinkę, tikin
tieji paaiškino, kad suėjo pasi
melsti už neseniai mirusią to 
buto gyventoją Veroniką 
Paukštytę. 

Atvykusieji pareikalavo iš 
susirinkusiųjų dokumentų. 
Dauguma buvo pensininkės, 
šeimų motirfos, kurios nieka
dos nesinešioja dokumentų. Po 
ilgų klausinėjimų surašė 
visus dalyvavusius ir prigra
sino, kad daugiau nebesi-
rinktų. Užklausus, kaip bus 
mirusios metinių minėjimu, 
pareigūnai suabejojo, tvir
t indami, kad tikriausiai 
neduos leidimo tame bute 
ruošti minėjimą. 

Rytojaus dieną vėl at
važiavo pareigūnai patikrinti 
buto savininkų dokumentus. 

Po to prasidėjo tardymai: 
buvo šaukiama Zita Kinčiūtė, 
Zita Kupčiūnaitė ir kitos. 

Kun. L. Jagminas buvo 
kviečiamas aiškintis į rajoną. 

(Bus daugiau) 

Izraelio okupacinė kariuomenė puolė palestinie
čių stovyklą Ein el-Hilwe, esančią tarp Sidono ir 
Beiruto. Izraelio saugumo žiniomis, čia slapstėsi 

teroristai. Suimta 150 žmonių, rasta ginklų, su
sprogdinti keli pastatai. 

Auga grėsmė Persų 
į lankos laivams 

— Britanijos angliakasių 
unijos vado Žmona Anne Scar-
gill buvo suimta, nes agitavo 
nestreikuojančius darbi
ninkus jungtis į streiką, kuris 
tęsiasi jau 10 savaičių. 

Manaraa. — Bahraino žinių 
agentūra paskelbė, kad dar 
vienas Saudi Arabijos tank
laivis nežinomų lėktuvų buvo 
sužalotas atviroje jūroje, Per
sų įlankoje. Tai jau penktas 
lėktuvų sužalotas arabų tank
laivis. Žvalgybos žiniomis, lai
vus puolė Irano aviacija. Ira
n a s jau seniai gras ino 
uždaryti Hormuzo sąsiaurį 
naftos laivams. Dabar Ira
nas, matyt, nutarė puldinėti 
laivus. Kuwaitas ir Saudi Ara
bija yra davus ios Irako 
vyriausybei apie 35 bil. dol. 
e k o n o m i n ė s i r k a r i n ė s 
p a r a m o s , todė l I r a n a s 
pirmiausiai savo puolimus ir 
nukreipė prieš šias naftos 
valstybes. 

Tarptautinės laivų drau
dimo bendrovės jau pakėlė ap-
draudos kainas. Daugiau turi 
mokėti tie laivai, kurie sustoja 
Khargo saloje paimti Irano 
naftos. Šią savaite tarptau
tinėje biržoje naftos kainos 
pakilo 1 dol. už statinę. Jei Ira-
nui pasisektų atbaidyti tank
laivius iš Persų jūros, naftos 
kainos tuoj pakiltų. Saudi Ara
bija ir kitos Persų įlankos 
valstybės norėtų, kad Amerika 
padėtų joms saugoti naftos 
uostus ir juose sustojančius 
laivus, tačiau nė viena arabų 
valstybė nenori suteikti bazių 
Amerikos lėktuvams, išskyrus 
Omano sultonatą. Prie to 
nenoro daug prisideda Ameri
kos p a r a m a I z r a e l i u i , 
Amerikos politika Libano 
atžvilgiu. 

Valstybės departamentas 
pasmerkė puolimus prieš tarp
tautinės prekybos laivus, lai
vininkystės va ržymą ir 
grėsmę išplėsti Irano - Irako 
karą. Amerika gauna iš Persų 
įlankos tik 5 nuoš. savo su
naudojamos naftos, tačiau ten 
naftą perka Amerikos sąjun
gininkai, ypač daug jos impor
tuoja Japonija. 

Iranas paskelbė, kad jis ne
užblokuos Hormuzo sąsiaurio, 
tačiau reaguos, jei kas bandys 
kenkti Irano naftos ekspor
tams. Blokada prasidės, jei 
naftos eksportai būtų visai su
s t a b d y t i , p a s a k ė I r a n o 
užsienio reikalų ministeris 
Vellayati. 

Vakarų naftos specialistai 
paskelbė, kad jau kuris laikas 
Irano naftos tona kainuoja 10 
dol. brangiau, negu Šiaurės jū
ros naftos tona. Vis daugiau 
jūreivių atsisako plaukti į 
Khargo salą. Japonijos jūrei
vių unija paragino savo na

rius atsisakyti plaukti į Irano 
uostus, nes ten gresia Irako 
aviacijos puolimai. 

Irano parlamento pirmi
ninkas Rafsanjani pasakė, jog 
„Persų įlanka turi būti saugi 
visiems, arba ji nebus saugi 
niekam". Jis pridėjo, kad Ira
no aviacijos lakūnai mielai no
rėtų išmėginti jėgas su 
Amerikos lakūnais, jei jie 
atvažiuotų ginti Irano priešų 
interesų. Stebėtojai mano, kad 
Irano puolimai prieš arabų 
naftos valstybių laivus siekia 
įtikinti tų valstybių vyriausy
bes, kad joms neapsimoka 
remti Irako. 

Vengrai nedalyvaus 
Budapeš tas . — Vengrijos 

Olimpinis komitetas trečia
dienį paskelbė, kad dabarti
nėse sąlygose Vengrijos spor
tininkai negalės dalyvauti 
Olimpinėse Los Angeles žai
dynėse. Pranešime yra žodis 
„su apgailestavimu". Toliau 
sakoma, kad Vengrija išreiš
kia pilną solidarumą šalims, 
kurios atsisakė dalyvauti. Ne
abejojama, kad Lenkija irgi 
paskelbs savo „solidarumą" 
Maskvai. Neaiškus lieka tik 
Rumunijos dalyvavimas, nes 
rumunai dažnai mėgsta pa
brėžti savo nepriklausomumą 
nuo Maskvos. 

Kaip žinoma, komunistinė 
Jugoslavija siunčia į Los 
Angeles didžiausią savo spor
tininkų grupę. Praėjusį pirma
dienį jugoslavai pasiskelbė, 
kad jie dalyvaus. Komu
nistinė Kinija irgi nutarė daly
vauti. 

Arabai nenori 
žydų sargybos 

J e r u z a l ė . — Musulmonų 
vadas Jeruzalės mieste šeikas 
Saad ei Din ei Alami pareika
lavo, kad Izraelio valdžia 
atšauktų sargybinius iš arabų 
šventovių, nes tie sargybiniai 
sutepa musulmonams bran
gias Al Aksa ir Bokšto ant 
Uolos mečetes, įžeidžia tikin
čiuosius, jų jausmus. Izraelis 
išstatė sargybas musulmonų 
šventovėse, kai žvdai teroris
tai grasino šventoves su
sprogdinti. Buvo išaiškinti 
keli planai, net buvo rastos di
namito bombos. Trys žydai 
buvo suimti sausio mėn., kita 
teroristų grupė išaiškinta 
balandžio mėn. Dabar gink
luoti sargybiniai saugo me
četes. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vietnamas pasigyrė, kad 
antradienį šimtai kinų karei
vių nušauti, daug sužeistų, kai 
kinai peržengė Vietnamo 
sieną. 

— Libane veikia naujas mi-
nisterių kabinetas. Nuo jo su
darymo kovose žuvo 50 žmo
nių, 300 buvo sužeistų. 
Ministeriai net nesutaria, kur 
posėdžiauti. 

— Oregono valstijoje sen. 
Hart laimėjo 59 nuoš. balsų, 
Mondale 27 nuoš., Jacksonas 
9 nuoš. Nebraskoje Hart gavo 
59 nuoš., Mondale — 27 nuoš. 
ir Jacksonas — 9 nuoš. Dele
gatų po pirminių balsavimų 
Mondale turi 1,564, sen. Hart 
— 941, Jacksonas — 291. 
Nepriklausomų delegatų yra 
354, dar 58 pasižadėję bal
suoti už Gleną ar McGoverną. 

— Tunisas atšaukė iš Libi
jos savo ambasadorių. 

— Panamos prezidento rin
kimų balsai skaičiuojami iš 
naujo. Abu kandidatai gavo 
beveik tą patį balsų skaičių. 

— Irano atsiųsti į Libaną 
apie 1,000 revoliucijos sargy
binių išvažiavo namo, Sirijai 
ir Libano vyriausybei reika
laujant. 

— Izraelio kariuomenė 
puolė palestiniečių pabėgėlių 
stovyklą prie Sidono. Su
sprogdinti keli pastatai, su
imta 150 žmonių, 20 sužeista, 
rasta nemažai ginklų. 

— Valstybės departamen
tas pasmerkė Andrejaus Sa
charovo persekiojimą, kuris 
„nežmoniškas ir nesupran
tamas". Sacharovas badauja 
nuo gegužės 2 d., jo žmona — 
nuo gegužės 12 d. 

— West Palm Beach teismo 
medicinos įstaiga paskelbė, 
kad staiga mirusio David An-
thony Kennedy kūne rasta ko
kaino, Demerolio ir Mellarilo 
vaistų. Du viešbučio darbi

ninkai suimti, nes jie parūpi
nę Kennedžiui kokaino. 

— Prancūzijos prezidentas 
Mitterrandas lankėsi Norve
gijoje. Jis pareiškė, kad, lan-
Kydamasis Maskvoje, jis kels 
disidentų ir žmogaus teisių 
laužymo Sovietų Sąjungoje 
klausimą. 
* — Salvadoro vyriausia 
rinkimų komisija paskelbė, 
kad Napoleon Duarte ne
abejotinai laimėjo prezidento 
rinkimus. 

— Respublikonų partijos 
rinkimų komitetas paskelbė, 
kad prezidento Reagano rin
kimų kampanija bus pradėta 
gegužės 21 d. Televizijoje pasi
rodys pirmieji skelbimai. 

Meksika turi 
daug problemų 

Washingtonas. Meksikos 
prezidento vizitas Amerikoje 
pademonstravo pažiūrų skirtu
mą pačią pirmąją dieną, sve
čio sutikimo ceremonijose. Pre
zidentas Reaganas pareiškė, 
kad jokia atsakinga vyriausy
bė negali ignoruoti komu
nizmo grėsmės Centrinėje 
Amerikoje, negali snausti 
užliūliuota nerealaus opti
mizmo. Ugnis Centrinėje 
Amerikoje per arti. Kaip gais
ras kaimynystėje, konfliktas 
turi kelti rūpestį visoms hemi
sferos tautoms, pasakė prez. 
Reaganas. 

Meksikos prezidentas de la 
Madrid atsakė, pabrėždamas 

Atstovų Rūmai 
prieš raketas 

Washingtonas . — Atstovų 
Rūmai atsisakė patvirtinti 
lėšas naujoms MX branduoli
nėms raketoms. Po karštų de
batų atstovai priėmė rezoliu
ciją, kuri lėšų duoda tik 
penkiolikai raketų. Pasiūly-
•nas visai sustabdyti tų rake
tų gamybą buvo atmestas 218 
- 212 balsais. Prieš lėšas bal
savo 194 demokratai ir 18 
respublikonų. 

Pagaliau Atstovų Rūmai nu
tarė suteikti 1.8 bil. dol. finan
suoti 15 raketų gamybą. Jei 
Sovietų Sąjunga sugrįš prie 
derybų stalo, daugiau tų rake
tų nebereikės, ir jų gamyba bus 
sustabdyta. Jei sovietai atsi
sakys derėtis, tuomet bus ski
riama daugiau lėšų ir gami
n a m a d a u g i a u r a k e t ų . 
Administracijos šalininkai šį 
planą priėmė ir lėšos buvo pa
tvirtintos 229 - 199 balsais. 

Vakarų bankų 
paskola Maskvai 
Bona. — Vakarų Vokietijos 

Dresdner bankas paskelbė, 
kad jis ir dar 30 privačių 
Vakarų valstybių bankų su
tiko paskolinti Sovietų Są
jungai 250 mil. dol. Šioje pa
skoloje Amerikos bankai 
nedalyvauja, nes paskola yra 
gan palankiomis sąlygomis, 
mažomis palūkanomis, kurios 
amerikiečių bankininkų nein
teresuoja. Iš sovietų pusės su
tartį pasirašė Vnežtorgbank. 
Tarp skolintųjų yra: Kanados, 
Suomijos, Japonijos, Prancū
zijos, Britanijos bankai. 

Pernai Vakarų Vokietijos 
eksportai į Sovietų Sąjungą 
pakilo 19.7 nuoš., o importai iš 
Sovietų Sąjungos — 23.1 nuoš. 

Neaišku, kodėl sovietai sko
linasi tokią menką sumą. So
vietų valdžia laiko Vakarų 
bankuose iš viso 9.7 bil. dol., o 
Maskvos skolos siekia vos 
apie 10 bil. dol. 

— Nikaragva ir Kostarika 
pasirašė sutartį mažinti pasie
nio įtempimus. Kostarika ra
gino ieškoti sprendimų taikio
mis derybomis. 

— Branduolinė raketa „Per-
shing 2" buvo sėkmingai iš
bandyta Floridos Cape Cana-
veral bazėje. Raketa buvo 
kaitinama, šaldoma, daužo
ma, mėtoma, tačiau po tų ban
dymų puikiausiai pakilo ir nu
skrido į Atlanto vandenyną. 

— Kandidatas į prezidento 
vietą demokratas VValter Mon
dale pareikalavo, kad Ameri
ka sustabdytų karinius ma
nevrus Centrinėje Amerikoje 
ir nustotų grasinusi jėga. Rea
gano politika veda mus į karą, 
pasakė Mondale. 

užsienio intervencijos pavojų 
ir karo pavojų. Jis pasakė, kad 
visos tautos hemisferoje turėtų 
stengtis sugrąžinti taiką ir 
vengti karo, gerbdamos suve
renines kitų tautų teises pasi
rinkti savo likimą, atmes
damos sprendimus, kuriuos 
siūlo kitų šalių intervencijos. 

Prezidentas Reaganas susi
tiko de la Madrid 1982 m. 
Amerikos - Meksikos pasie
nyje, o pernai jiedu tarėsi Mek
sikos La Paz mieste. Abi pu
sės p a b r ė ž i a , kad abu 
prezidentai mėgsta viens kitą 
ir supranta atsirandančių poli
tinių skirtumų priežastis. Pre
zidentas Reaganas, sutik
damas svečią, pasakė, kad 
nesutarimai neliečia principų 
ar tikslų, o tik priemones tų 
tikslų siekiant. 

Meksikos problemos yra 
daugiau ekonominės. Ji turi 
apie 90 bil. dol. skolų. Jai 
reikia naujų Amerikos leng
vatų prekyboje. Meksika 
siekia atviresnių Amerikos 
sienų savo eksportams, kaip 
plienui, cementui. Prieš spe
cialias lengvatas Meksikos 
prekėms kovoja Amerikos biz
nio bendrovės, reikalaudamos 
Meksikos gaminiams didesnių 
muitų, nes Meksikos darbo 
jėga d a u g p igesnė už 
Amerikos, o valdžia moka pra
monei subsidijas. 

Amerikai svarbi Meksikos 
gyventojų nelegali emigracija 
į JAV. Siena yra 2,000 mylių 
ilgio, ją lengva pereiti. Šie 
„nedokumentuoti imigrantai" 
atima darbus iš amerikiečių. 
Šiuo metu Kongrese įstatymo 
projektas numato bausmes 
darbdaviams, kurie samdo 
nelegaliai atvykusius darbi
ninkus. Projekto autoriai 
Simpson - Mazzoli tvirtina, 
kad imigrantų skaičius suma
žėtų, jei jie negautų Amerikoje 
darbų. 

Meksikos prezidentas yra 
pareiškęs apgailestavimą dėl 
meks ik ieč ių p l auk imo į 
Ameriką. Jis išreiškė susirūpi
nimą, kad tų nelegalių 
imigrantų padėtis bloga, pasi
taiko jų žmogaus teisių laužy
mų. Meksika mano, kad jos 
darbo jėgos imigracija j 
Ameriką sumažėtų, jei Mek
sikoje būtų pakankamai dar
bų. Todėl JAV turi kooperuoti 
su Meksika, investuoti dau
giau lėšų į Meksikos pramonę. 
Kai bus daugiau darbų namie, 
mažiau žmonių ieškos jų užsie
niuose. 

Stebėtojai mano. kad di
džiausia Meksikos problema 
yra nepaprastas gyventojų au
gimas. Po Meksikos revoliu
cijos 1910 - 1917 m. 3.5 mil. be
žemių gavo sklypus, pravedus 
žemės reformą. Dabar Meksi
koje vėl yra 4 mil. bežemių, 
kurie siekia savo žemės, tačiau 
nebėra iš kur jos konfiskuoti. 
Kairioji bežemių unija Mek
sikoje tvirtina, kad valdžia 
dar galėtų išdalinti apie 10 
mil. akrų žemės. Valdžia tai 
paneigia. 

KALENDORIUS 

Gegužės 18 d.: Jonas I Pop., 
Julita, Erdvilas, Ryte. 

Gegužės 19 d.: Ivas, Pruden-
cija, Gilvinas, Taura. 

ORAS 

Saulė teka 5:29, leidžiasi 
8:05. 

Debesuota, su pragiedru
liais, temperatūra dieną 80 L, 
naktį 50 1. 
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Laisvosios olimpiados ženklas. 

Šią vasarą, liepos 5 - 7 d.d., 
Toronte, Kanadoje, ir vėl vyks 
Laisvoji olimpiada. Joje daly
vaus Sovietų Sąjungos pa
vergtų tautų sportininkai, 
pagrindinai — lietuviai, lat
viai, estai ir ukrainiečiai. Įvai
riose sporto šakose rungsis 
iškilieji sportininkai ir sport. 
rinktinės. 

Pagrindinis šios olimpiados 
tikslas yra — tautinio sąmo-

-

-

* 
-
-

1%. 

-

ningumo, laisvo tautinio apsi
sprendimo ir tautinės repre-
zentac i jos i š k ė l i m a s ir 
ugdymas pasaulinėje sporto 
arenoje. 

Pirmoji Laisvoji olimpiada 
j vyko 1980 m. irgi Toronte, 
Kanadoje. Jai priežastį davė 
laisvojo pasaulio boiko-
tavimas tuo metu vykusios 
olimpiados Maskvoje dėl So
vietų įvykdytos smurtinės 
Afganistano okupacijos. Ka
nados institucijoms prita
riant, tuomet ir kilo Laisvo
sios olimpiados mintis. 

Šįmetinėje La isvojo je 
olimpiadoje bus šių sporto 
šakų varžybos: krepšinio, tink
linio, futbolo (soccer), ledo 
ritulio, teniso, plaukimo, leng
vosios atletikos ir šaudymo. 
Laimėtojams bus įteikiami 
specialus Laisvosios olimpia
dos aukso, sidabro ir bronzos 
medaliai. 

Laisvąją olimpiadą praves 
tam reikalui sudarytas organi
zacinis komitetas iš visų daly
vausiančių tautybių visuo
m e n i n i ų ir s p o r t i n i ų 
organizacijų atstovų. 
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34-TOSE ŠALFASS 
ŽAIDYNĖSE 

Pateikiame dar truputį žinių 
iš balandžio 28 - 29 d.d. To
r o n t e įvykusių 34-tųjų 
ŠALFASS žaidynių. 

Ledo r i tu lys 
Ledo rituliui atstovavo še

šios komandos: Bostono 
„Grandis", Chicagos „Gin
taras", Detroito „Kovas", 
Hamiltono „Kovas", Toronto I 
ir Toronto II. 

Baigminėse rungtynėse dėl I 
- II vietų varžėsi Hamiltono 
„Kovas" ir Toronto II ko
mandos. Pirmąją vietą išsi
kovojo Toronto II-ji komanda 
santykiu 7:3. Varžybose dėl III 
- IV vietų susitiko Chicagos 
„Gintaras" ir Toronto I 
komandos. III vietą laimėjo 
Chicagos „Gintaras" santykiu 
6:4. 

Stalo ten isas 
Stalo tenisui atstovavo tik 

dvi komandos — Toronto „Vy
tis" ir Hamiltono „Kovas". 

Vyrų I v. — A. Saunoris. 
Moterų I v. — D. Ko-

perskytė. 
Vyrų dvejeto I v. laimėjo 

hamiltoniečiai A. Saunoris ir 
Stanaitis. 

Mišriojo dvejeto I v. laimėjo 
hamiltoniečiai Subatnikaitė ir 
A. Saunoris. 

Vyrų komandinėse I v. lai-

galba „Lituanico8" komanda 
kontroliuoja žaidimą, bet kraš
tinis puolėjas Algis Krygėris 
nesukontroliuoja savęs. Teisė
jas parodo raudoną kortelę, ir 
Algis atsiduria visam rungty
nių laikui už aikštės ribų dar 
prieš puslaikio pabaigą. Pra
eidamas pro vieną iš vadovų 
prisipažįsta „Kvailai pada
riau". „To negalėčiau užgin
čyti, kad ir norėčiau", — pa
tvirtina vadovas. 

Likę dešimtyje ir žaisdami 
antrame puslaikyje prieš vėją, 
vyrai nesiruošia kapituliuoti, 
bet sukaupta energija stengia
si uždengti atsiradusią spra
gą. Svečiai vis dažniau pasta
to „Lituanicos" vartus į 
pavojų ir pavojingiau apšau
do. Vartininkas Putna turi 
progų parodyti savo sugebėji
mus. Net ir labai konservaty
vūs mūsų žiūrovai prisirengia 
jam kartais paploti. Žaidimas 
vyksta nemažėjančia sparta. 
Daug kas stebisi žaidėjų iš
tverme ir energija. Kartais ir 
pasuotės neblogos blyksteli. 
Likus žaisti 15 min. „Ki-
ckers" rezultatą išlygina 1:1. 
Mūsiškiams pasidaro žūtbūti
nis reikalas išlaikyti lygią
sias, kad užsidirbtų nors vie
ną tašką iš kitos stiprios 
komandos, kaip padarė prieš 
Wilmette. Pavyksta. 

Po žaidimo komandos vado
vas R. Jenigas bandė aiškinti, 
kad praėjusį kartą komanda 
žymiai geriau kovojusi, nors 

Šachmatai 
G. PIEŠINA 

OK. LIETUVOS 
ČEMPIONAS 

Gintas Piešina ketvirtą kar
tą iškovojo ok. Lietuvos čem
piono vardą. Pergalė priešpa
skutiniame rate užtikrino 
vilniečiui pirmąją vietą 11-1. 
Kiek atsilikę sekė kaunietis 
Algimantas Butnorius 8-3, ir 
klaipėdietis A. Ivanovas 7, 5-
3,5, abu dar po du žaidimus 
nebaigę. Pirmenybės vyko 
Klaipėdoje, balandžio 2 - 22 
d.d. 

Kadaise tikėtasi, kad G. 
Piešina, 31 m. amžiaus, taps 
pirmuoju lietuvių didmeistriu; 
šias viltis vėl gaivina minėta 
pergalė. Kai jis 1976 m. trečią 
kartą laimėjo ok. Lietuvos 
pirmenybes, V. Mikėnas pagy
rė jį „Tiesoje": „Gabus vilnie
tis turi v isas galimybes 
pasiekti didmeistrišką ribą". 
Tačiau po metų V. Mikėnui 
teko pranešti: „Nesėkmingai 
pasirodė G. Piešina. Žais
damas savitu stiliumi, jis, 
tačiau, kol kas negali tinka
mai parinkti debiutų, blaš
kosi. Reikia tikėtis, jog tai — 
laikinas reiškinys". 

Nors G. Piešina nebeišsi-
skirdavo pranašiausiųjų lietu
vių tarpe, jam dar vis pavyk
davo sukurti žavingų žaidimų. 
Pernai Lietuvos pirmenybėse 
jo pergalė prieš V. Majorovą 
buvo pripažinta puikiausia iš 
sužaistų žaidimų. G. Piešina 
atidaryme paaukojo du pės
tininkus, kad pralenktų bal
tuosius figūrų išvystyme. Nu
braižytoje padėtyje jam teko 
spręsti, kaip prasimušti prie 
baltųjų karaliaus? 
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mėio Hamiltono „Kovas . ^ . . " , . " A • a„„ mums ir šiandien patiko. Bent Taigi, stalo tenise dominavo 
hamiltoniečiai. 
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man. 
Rezervo komanda šį kartą 

Futbolū8 ChicagOje Pasirodė kaip lygus varžovas 
Pralaimėjo prieš „Kickers" 

„LITUANICA"-
CHICAGO 

„KICKERS" 1:1 
Po rytmečio lietaus išsigied-

riju8i graži diena, praėjusį sek
madienį sutraukė į Marquet-
te Parką 500 futbolo pasiil
gusių būtybių stebėti „Litua
nicos" komandą, žaidžiančią 
pirmenybių rungtynes prieš 
vokiečių „Kickers". Pirmą pus-
laikį žaisdami pavėjui, „Li
tuanicos" vyTai nežymiai vy
rauja aikštėje. Vyksta gyvas ir 
permainingas žaidimas. Pus-
laikiui dar neįpusėjus, „Litua-
nica" gražiu G. Tinley šūviu 
jau veda 1:0. Po keletos minu
čių „Kickers" gynėjas pasku
tiniu momentu išspiria gyvą 
golą iš savo vartų. Vėjo pa 

ne
žymiu rezultatu 1:2. Jauniai 
gana aukšta pasekme 5:2 lai
mėjo prieš „Slovaks". Vetera
nai po lygios kovos pralaimė
jo prieš „Aurorą" 3:4. 

Janučių komandos prieši
ninkai „Vikings" nepasirodė, 
kaip nepasirodė ir mūsų jau
nikliai prieš „Serbs". Gal kas 
žino receptą prieš tokią chro
nišką jaunų futbolo entuzias
tų demoralizaciją? j juįka 

SAVAITGALIO 
RUNGTYNĖS 

Šį šeštadienį, gegužės 19 d., 
2 vai. p. p. jauniklių komanda 
žais prieš Holy Trinity ir vete
ranai vyks į Paul Revere par
ką žaisti 5 vai. vakare prieš 
„Kickers". 

22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

c3-d4 
Žbl-d2 
Žd2-e4 
Rg2-e4 
Kgl-hl 
Re4-g2 
h2-h3 

Rg2-h3 

e f g 
Rf6-d4! 
Vb6-d4 
Bd5-f5 
Rd3-e4 
Vd4-f2 
Bfo-ho 
Vf2-g3 
Bh5-h3! 
Vg3-h3 

G. Piešina galėjo čia pasi
tenkinti amžinu šachu, tačiau 
jis pasirinko kovoti toliau, 
nors jis ir turėjo bokštu 
mažiau. Jis atvedė bokštą 
Bb8-b6-f6, ir bepersekiodamas 
baltųjų karalių per atvirą 
lentą laimėjo bokštą. Val
dovių baigmėje jo karalius 
turėjo kur užeiti, o baltųjų 
karaliui teko po lentą klajoti, 
tad G. Piešinai pavyko pra
vesti pėstininką, ir V. Majo 
rovas pasidavė 59-ame ėjime. 

G. Piešina gerai susivokia 
atviroje lentoje. Atraitęs ran
koves, atrėmęs alkūnes, jis 
lenkiasi prie lentos, tarsi tam, 
kad ji prasiplėštų prieš akis. 
Gerasis ganytojas suieško 
savo šachmatams atvirų 
laukų; patenkint i žirgai 
prunkščia, rikiai mekena, 
bokštai baubia. 

Kaip palyginti naująjį ok. 
Lietuvos čempioną su buvu
siais Lietuvos čempionais? 
Paskutiniu metu ok. Lietuvos 
čempiono vardą yra iškovoję: 
1979 m. L. Ševeliovas, 1980 m. 
A. Butnorius, 1981 m. E. Ro-
zentalis, 1982 m. A. Butno
rius, 1983 m. A. Kveinys, 1984 
m. G. Piešina. Pastarasis pasi
žymėjo tuo, kad pirmenybėse 
prileido tik dvi lygiąsias ir lai
mėjo visus kitus žaidimus, ne
įskaitant paskutiniojo, kurio 
pasekmių dar nežinome. 

O kas buvo tie priešininkai, 
kuriuos jis taip šauniai pra
lenkė? Pirmenybėse dalyvavo 
tarptautinis meistras, keturi 
sporto meistrai, ir devyni kan
didatai į sporto meistrus. Tm 
A. Butnorius, 38 m. amžiaus, 
septyniskart buvęs ok. Lie
tuvos čempionu, yra Lietuvos 
rinktinės tvirtas ramstis, ir 
lažybininkams rinktinis šach
matininkas. Sm A. Ivanovas 
prieš keletą metų kartu su 
žmona persikėlė iš Gorkio į 
Klaipėdą. J is keliskart ok. Lie
tuvos rinktinėje žaidė pirma 
lenta, kol jį pakeitė moldavas 
V. Gavrikovas. Dalyvavo ir 
sm L. Ševeliovas, tarptautinis 
meistras susirašinėjant sm D. 
Lapienis, jaunimo rinktinės 
narys km A. Zapolskis ir V. 
Mikėno sūnus km A. Mikėnas. 
Tačiau liko neatstovauta visa 
karta studentų — nedalyvavo 
E. Rozentalis, A. Kveinys, V. 
Majorovas ir V. Mačiulskis. 
Nors šių ir nebuvo, reikia 
tikėtis, kad naujasis ok. 
Lietuvos Čempionas bus pa
skatintas prasimušti į did
meistrių gretas. 

Andrius Kulikauskas 

Sekmadienį, gegužės 20 d., 1 
vai. p. p. vyrų komanda žais 
trečiąsias pirmenybių rungty
nes prieš „Schwaben" jų sta-
dijone, Buffalo Grove, 111. Re
zervas ten pat 3:30 vai. p. p. 

Gi namuose, Marquette Par
ke, „Lituanicos" jauniai žais 
10 vai. ryto prieš Orland Par
ko komandą, su kuria mūsiš
kiai šiuo metu dalijasi pirmą
ja vieta. 

Po jų, 12 vai., mergaičių ko
manda žais prieš „Red Ro-
vers". 

J. J. 

Futbolas svetur 
EUROPOS TAURĖS 

VARŽYBOS 

Pusfinalinių antrųjų rung
tynių pasekmės: 

Meistrų taurės varžybose: 
AS Roma - Dundee Utd. 3-0 ir 
Bukarešto „Dinamo" — FC 
Liverpool 1-2. 

Čia finalinėse susitiks AS 
Roma — FC Liverpool. Šios 
rungtynės vyks Romoje gegu
žės 30 d. 

Taurės laimėtojų varžv-
bose: Turino „Juventus" — 
Manchester Utd. 2-1 ir FC 
Aberdeen - FC Porto 0-1. 

Cia finalinėse susitiko Tu
rino „Juventus" - FC Porto. 
Šios rungtynės vyko gegužės 
16 d. Baselyje. 

UEFA t a u r ė s varžybose: 
Tottenham - Hajduk Split 
(jugoslavai) 1-0 ir Anderlecht 
(belgai) — Nottingham Forest 
3^0. 

Cia f inalinėse sus i t iks 
Tottenham - Anderlecht. Šios 
pirmosios rungtynės (dvejos 
finalinės) vyko gegužės 9 d. 
Bruesselyje ir antrosios gegu
žės 23 d. vyks Londone. 

Iš šešių britų komandų daly
vavusių pusfinalinėse, į fina
lines pateko tik dvi ir tai tik iš 
anglų klubų FC Liverpool ir 
Tottenham komandos. Italų 
klubų Turino „Juventus" ir 
AS Roma įveikė pusfinalinėse ' 
dominuojančias britų koman
das ir pateko į finalines dar 
kartą įrodydami, kad pritrau
kiant tarptautines futbolo 
žvaigždes (super-stars) į savo 
komandas, žymiai pakeliamas | 
žaidimo lygis... 

Italijos futbolo meistro AS 
Romos dienos herojus nebuvo 
koks „superstar", o i talas Ro
berto Pruzzo, kuris net nežai
džia Italijos rinktinėje. J is 
pelnė abu įvarčius ir tretysis 
lemiantis įvartis krito iš 11 m 
baudos, kurią uždirbo tas pats 
R. Pruzzo, kai škotų varti
ninkas jį sufaulavo. 

AS Roma, žaidžiant namuo
se Meistrų taurės finalinėse 
prieš stiprų anglų FC Liver
pool, irgi tikisi netikėtumų. Už 
FC Liverpool žaidžia ir VVales 
(Valijos) futbolo puolėjas Ian 
Rush, kuris įvairiose rungty
nėse šiame sezone jau spėjo 
pelnyti keturiasdešimt įvar
čių... Gaila, kad AS Romos ko
mandos treneris švedas Lied-
holm apleidžia šią komandą. 
Spėjama, kad jis pereis pas 
AC Milaną. 

Turino „Juventus" pate
kimas į Taurės laimėtojų 
finalines nieko per daug ne
nustebino, bet jų oponento, 
protugalų FC Porto, pate
kimas j finalines prieš „Ju
ventus" buvo naujiena. FC 
Porto Portugalijos pirmeny
bėse stovi antroje vietoje. FC 
Porto visą gynimą (išskyrus 
vartininką) sudaro Portuga
lijos rinktinės gynimas... To 
pasėkoje dar pusfinalinėse FC 
Porto įveikė FC Aberdeen 
(galimą Škotijos futbolo meist
rą) 1-0 ir 1-0, negaudami nei 
vieno įvarčio. 

UEFA šiose varžybose už
dėjo kelias drakoniškas baus
mes. Štai Turino „Juventus" 
turi sumokėti maždaug 24,000 
dolerių, nes italai, šio sporto 
mėgėjai, prieš rungtynes su 
Manchester Utd. paleido dū
minių bombų... Jugoslavų Haj
duk Split ateinančias rungty
nes dėl UEFA varžybų turės 
pravesti vietovėje, kuri yr-a už 
300 km, nes žiūrovai čia irgi 
paleido raketų ir fejerwerkų... 
Tai yra griežtai draudžiama. 

V. K r i k š č i ū n a s 

Prieš pradėdamas kalbėti, 
visuomet pagalvok, ar tavo 
žodžiai bus vertesni už tylėji
mą. 

Rytų išmintis 

DR. KENNETH J . YERKES 
D A N T Ų GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60629 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Peter T. Brazio ofisą perėmė 

DR. VUAY BAJJU 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2434 VVest 71st Street 

Tel. HE 4-5849 
Vai : pirm. ir penkt. 12—5; antr. ir ketv 
12-«-6:30; šešt. tik susitarus. 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. L L 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą ' 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
DR. EDMUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — C R 6-2400 
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 1-4 ir 
7-9 antr., ir penkt. 10-4; šeštad 10-3 vai. 

DR. EDMUNDAS VI2INAS 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

DR. JONAS MA2EIKA 
DANTV GYDYTOJAS 

46O0 VV. 103 St. Oak Lawn 
Tel. 423-8380. 

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

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St 
Vai. pagal susitarimą", p. rm ir ketv 12 — 4; 

6 — 8 antr 12 —o. penkt 10— 12. 1— o 

Oh 73S 4477 f»« 246-0067 arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ — AKiy LIGOS 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o te l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J O K 5 A 

VAIKU LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Family Medical Clinic 
217 East 127 St., Lemont, 111. 

1 mylia į vakarus nuo Ateitininkų namų 
Tel. 257-2265 

Va! pagal susitarimą. 

Namų 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago. III. 

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

Tel. 742-02SS 
Valandos pagal susitarimą 

O f s . P O 7 - 6 0 0 0 , R e z . G A 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave. Chicago 
VVA 5-2670 arba 480-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandom pagal susitarimj 

Tel. REliance 5-I8I1 

DR. WALTER J . KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 VVest 59th Street 
Vai pirm , antr ketv ir penkt 

nuo 12-4 vai pt>pift ir o-8 vai vak 
Treč ir šešt uždaryta 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T V G Y D Y T O J A 

2 6 5 9 VV. 5 9 St . , Ch icago 
Te l . 4 7 6 - 2 1 1 2 

V a l a n d o s pagal sus i tar imą — Pirm 
antr . treč . ketv ir šeštad 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTV GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

! mylia i vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 5e3-0700 

Vaijndos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Kalba lietuviškai! 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. - Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

Dr. Juozo Meškausko ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
GYDYTOJAS IR~ CHIRURGAS 

2454 VVest 71 st Street 
(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 

Tel. 434-1818 ir 476-3344 
Res. 852-0889 

Vai pirm , antr, ketv ir penkt 
3 iki 7 v p.p Tik susitarus 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 
1443 So 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak 
išskyrus treč 5ešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81st. Street 
Ofiso te l . RE 7-1168; 

Rezid. 385-4811 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai : antr 1-4 p.p ir ketv 2-5 p p 
5ešt paga! susitarimą 

Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

Ofiso tel. 434-2123, namų 448- t i?3 

DR. V. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 W*tt 71«t StrMt 
Pirm . antr. ketv ir penkt 
valandos Dagai susitarimą 

Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

2-6. šeštadieniais pagal susitarimą 



Įrjaetuvoje^reik drąsių žmonių! 

TAD NEBĖKIME^VISI 
4. Anksčiau minėjome tauti

nės gyvybės išlaikymo mo
tyvą (gyvenimas išeivijoje yra 
pavojingesnis tautos narių 
skaičiaus augimui negu gyve
nimas tėvynėje). Prie to prisi
šlieja specifiškesnis klau
simas: kur žmogus bus savo 
tautai naudingesnis — ar pasi
likdamas tėvynėje, ar pasi
traukdamas į užsienį? Tai 
priklauso nuo konkretaus as
mens. (Jau vien dėl to netiks
linga urmu skatinti pabė
gimus.) Tomas Venclova, 
atsidūręs Vakaruose, dėsto 
Yale universitete, rašinėja 
antisovietinius straipsnius 
žurnaluose, į kuriuos dar joks 
lietuvis nėra pakliuvęs (pvz., 
New York Review of Books), 
tarptautiniuose rašytojų sam
būriuose aiškina Lietuvos pa
dėtį ir šiaip darbuojasi Lietu
vos labui aukščiausiose 
pasaulinės kultūros sferose 
kaip tik dėl to, kad jis yra 
Tomas Venclova, neeilinių 
gabumų mokslininkas-litera-
tas, kuris Lietuvoje kūrybine 
prasme buvo dus inamas . 
Lygiai tas pats pasakytina, 
tik pakeitus a t i t inkamas 
detales, ir apie politinių 
mokslų profesorių Aleksandrą 
Štromą. Tačiau ne visi pabė
gėliai yra T. Venclova ar A. 
Štromas. Štai V. Š. Lietuvoje 
buvo uolus pogrindžio dar
buotojas, tarybiniame kalė
jime pavyzdingas kalinių drą-
sintojas ir kitų rezistentų 
kovos brolis. Šiandien Ameri
koje jis kiniečio valgykloje 
Dlauna indus, tvankiame fab
rike suka mašiną, apartamenti-
niame bildinge eina dženi-
toriaus pareigas. Kiekvienas 
žmogus turi teisę tokį kelią 
pats pasirinkti, bet niekas 
neturi teisės kitus į jį įvilioti. 

Todėl ar nebūtų padoriau, 
užuot aklai skatinus „defek-
torius", pirma visas pastan
gas nukreipti į konkrečius ry
šius su tauta, į tėvynėje 
gyvenančių tautiečių dar 
intensyvesnį informavimą 
apie Amerikos gyvenimo tik
rovę ir rezistencinio darbo joje 
galimybes — tam, jog galė
tume būti tikri, kad kurį kelią 
jie bepasirinktų, jie bent jį 
rinktųsi atviromis akimis? 

(5) Bet mes „dypukai" savo 
laiku juk irgi bėgome ne „atvi
romis akimis", — primins 
mums pabėgimų skatinimo 
šalininkas. — Bėgome galvo
trūkčiais nuo teroro, siaubo ir 
nelaisvės. Ir nors teroras 
Lietuvoje sumažėjo (žmonių 
masiškai į Sibirą nebeveža, 
nebežudo; veža ir žudo tik 
aktyviuosius pogrindžio rezis
tentus), laisvės ten vis tiek 
nėra. Ir todėl argi dera mums, 
saugiai bei patogiai čia lais
vuose Vakaruose įsitaisiu
siems, argi dera mums dabar 
tos savo turimos laisvės pavy
dėti tiems, kurie dar jos netu
ri, bet trokšta, kaip ir mes jos 
troškome? Juk ir mes kartą 
bėgome, tad ar galime už
drausti bėgti kitiems? 

Ne, uždrausti to negalime, ir 
savosios laisvės pavydėti taip 
pat negalime. Bet juk ne apie 
draudimą ar pavydėjimą eina 
kalba, o apie skatinimą! Kai 
mes bėgome, mūsų niekas 
bėgti neskatino. Bėgome 
patys, savo atsakomybe sunkų 
sprendimą padarę, niekieno iš 
šalies nekurstomi ir nera
ginami. Ir... bėgome ne visi. 
Vieni bėgome, kiti pasilikome. 
Iš tiesų, bėgo tik nedidelė 
mažuma. Tautos didžioji dau
guma tėvynėje pasiliko, nors ji 
bijojo siaubo ir troško laisvės 
ne mažiau už mus, kurie bėgo
me. Ir gerai padarė, kad pasi
liko, kad nebėgo. Jeigu visa 
tauta būtų pasekusi mūsų, 
bėglių, pėdomis, kas iš 
Lietuvos šiandien būtų beli
kę? Svetimųjų apsėsta dyky
nė, tai ir viskas! (Maždaug 
kaip dabar Rytprūsiai, vadi
namoji „Kaliningrado sritis") 
Lietuvos žemelė be lietuvių — 

pats didžiausias siaubas! (Prie 
to siaubo jau sparčiai artėja 
Latvija ir Estija.) Mūsų tau
tos dauguma kažkaip be di
delių kalbų tai suprato, ir ačiū 
Dievui už tai! Ji suprato, kad 
klausimas 6a sukasi apie 
mūsų visų bendrą tautinę 
politiką, kuri diktuoja, kad 
lietuvių tautos likimas, jos 
kova už laisvę bus sprendžia
ma visų pirma pačioje tėvy
nėje, o ne iš užsienio. Užsienis 
savo vaidmenį turi (ambasa
doriai reikalingi!), tačiau visa 
tų ambasadorių — Vliko, 
Bendruomenės, Alto, Laisves 
lygų ir Rezoliucijų komitetų — 
veikla netektų prasmės, jeigu 
pačioje tėvynėje nebūtų Vik
toro Petkaus, Alfonso Sva
rinsko ir šimtų jų rezistencijos 
brolių, už kurių pečių nesto
vėtų šimtai tūkstančių protes
tų sovietinei valdžiai pasiraši
nėtojų, o dar už jų — visa 
lietuvių tauta, kurios fizinis 
įsišaknijimas bei moralinis at
kaklumas okupantui neleidžia 
Lietuvos paversti „Severno-za-
padny kraj". 

Jei betgi tokia yra mūsų tau
tinės laikysenos logika, isto
rinės situacijos mums padik
tuota, tai aišku, kad tarp jos ir 
kurio nors tautiečio asmeni
nės laimės ieškojimo gabi kilti 
k o n f l i k t a s . Tuo atveju, 
kadangi tai sunkus moralinis 
klausimas (kaip derinti tau
tinį ir asmeninius interesus), 
ne mums čia smerkti žmogų, 
nusprendusį iš tėvynės pasi
traukti. Aišku taip pat, jog 
kartais toks pasitraukimas 
gali būti net ir tautiniu požiū
riu tikslingas. Bet tuo pačiu 
akivaizdu ir tai, kad nediskri
minuojantis bėgimų ska
tinimas yra mūsų bendram 
tautiniam interesui žalingas. 
Ir žalingas jis ne tik tauti
niam interesui, bet gali būti jis 
žalingas net ir suviliotojo 
bėglio asmeninių lūkesčių išsi
pildymui, jeigu tam bėgliui iš 
karto suteikę „fizinę ir teisinę 
globą slėpynėje", jį vėliau 
paliksime vienui vieną ir už
mirštą (kaip ne kartą jau 
esame padarę), ar jeigu jis, 
mūsų „kvietimu" pasirinkęs 
laisvę Amerikoje, vėliau iš tos 
Amerikos negaus to, ko mūsų 
padrąsintas jis iš jos tikėjosi ir 
ką mes jam (bent implicitiš-
kai) žadėjome. 

* 

Tai štai kuo savo poziciją 
paremia tie, kurie, priešin
gai „mažeikininkams", tvir
tina, jog asmenis, kai sykį jie 
pabėgo, reikia visokeriopai 
globoti, tačiau prieš faktą jų 
pabėgimo masiškai skatinti 
negalima, nenustačius ir net 
nepasistengus iš anksto nu
statyti kiekvieno atskiro atve
jo konkrečias aplinkybes^ o 
kadangi, praktiškai žiūrint, 
tai dažniausiai neįmanoma, 
tai nuo urminio „defektorių 
vajaus" ir dera mums iš 
principo susilaikyti. 

O ką į visa tai — mažeiki-
ninkai? įdomu, kad jie savo 
tarpe šia prasme reaguoja ne
vienodai. Vieni iš jų, atrodo, 
apie šį klausimą niekada nėra 
giliau pagalvoję ir juo net 
nesirūpina. Tačiau kiti — 
laiko užantyje platų atsaky
mą. O štai — staigmena: tas 
jų atsakymas, mūsų nuo
mone, yra (bent dalinai) visiš
kai įtikinantis ir protingas! 
Taip, Baltų laisvės lygos ir 
Ban the Soviets koalicijos kai 
kurie veikėjai turi nemažai tie
sos, rodo tam tikro politinio 
gudrumo — ir už tai verti 
mūsų visuomenės pri
pažinimo. 

Bet kaip tai gali būti aki
vaizdoje to, ką apie juos čia 
šiandien, vakar ir praėjusią 
savaitę rašėme? Tai tema 
kitam kartui. (O tuo tarpu 
bent Chicagos lietuviai turės 
progos su A. Mažeikos ir J. 
Kojelio mintimis susipažinti šį 
šeštadienį 4 vai. popiet Jauni
mo centre rengiamame simpo
ziume.) 

m. dr. 

Dalis komiteto, susirinkusio aptarti pobūvį, kuris 
įvyks gegužės 20 d., 5 vai. p.p. Jaunimo centro 
kavinėje „Lietuvių namų" įgyvendinimui parem
ti. Sėdi iš kairės N. Vengrienė, N. Mackevičienė, 
N. Balzarienė, B. Bagdonienė, A. Likanderienė. 

Stovi N. Kalvaitienė, V. Kupcikevičienė, D. 
Valentinaitė, B. Podienė ir S. Daulienė. Trūksta 
B. Vindašienės, R. Kemėžaitės, I. Laučienės, A. 
Vaičiulienės ir B. Zalatorienės. 

Nuotr. P. Malėtos 

CHICAGA VEJASI 
CLEVELANDĄ... 

Pokalbis su JAV LB Socialinių reikalų vadove 
JAV LB Socialinių reikalų 

tarybos pirmininkę sunku nu
sitverti pokalbiui, nes ją vi
suomet kažkur gena nesibai
giantys rūpesčiai. Gandų-žinių 
apie tuos jos rūpesčius pas 
mus atklysta daug, ir jie visi 
byloja, kad Socialinių reikalų 
taryboje verda darbas. Užtat 
vis tik įstengėme prispirti pir
mininkę Danguolę Valenti-
naitę prie sienos, sugaišinti 
minutę jos brangaus laiko ir 
prisiprašyti ją su mumis pasi
dalinti apie visa tai keliomis 
mintimis. Pradėjome apklau
sinėjimą kaip tik nuo to, ką 
pastebėjome išrašyto jos vei
de... 

— O ko Pati šiuo metu tokia 
susirūpinusi? 

Susirūpinimą kelia vyres
nio amžiaus žmonėms namų 
statymo klausimas, kuris kas 
kartą darosi aktualesnis ir 
svarbesnis. Tiesiog būtina jį 
drąsiai išspręsti. Ir čia būtini 
ne tik vyresnio amžiaus lietu
vių namai, bet ir „nursing ho-
me" tipo prieglaudos tiems 
žmonėms, kurie patys nebepa
jėgia apsitarnauti ir kuriem 
reikalinga nuolatinė, pilna 
priežiūra. 

— Bet argi Chicagoj ir apy
linkėse nėra jau bent kelių vie
nokio ar kitokio pobūdžio se
nelių namų? 

Taip, jų yra, ir jie dirba ge
rai. Tačiau tų, kurie yra, dar 
negana, jų nepakanka paten
kinti spar6ai didėjančiam pa

reikalavimui. 
— O iš kur tą žinot? 
Iš nuolatinio sąlyčio su žmo

nėmis, kuriems teikiame so
cialinius patarnavimus. Mes 
klausomės, ką žmonės mums 
sako, kuo skundžiasi, ir iš to 
suprantame, kad asmenų, ku
riems reikalingas ar tai pigus 
butas lietuviškoje aplinkoje, ar 
tai pilnos medicininės ir as
meninės priežiūros pastogė, 
yra kur kas daugiau, negu 
šiuo metu tam turime savųjų 
namų. Be to, juk ne paslaptis, 
kad taryba šiuo reikalu buvo 
pravedusi ir formalų žmonių 
apklausinėjimą, parodžiusį vi
so to, apie ką čia užsiminėme, 
būtinumą. Tad laikas atėjo pa
žvelgti realybei į akis, ir visai 
Bendruomenei nusistatyti, kas 
šiuo metu iš visų jos uždavi
nių svarbiausia ir kam teikti 
pirmenybę. Socialinių reikalų 
taryba tai suprato. 

— Suprato tai gal ir supra
to, bet kas iš to supratimo? 

Nagi rezultatai! Šiuo metu 
Clevelande jau baigiamas sta
tyti 82 butų pastatas gražioje 
ir patogioje vietoje. Norintieji 
ten apsigyventi prašomi kreip
tis į mūsų būstinę. O Chicago-
je jau užsuktas ratas ir čia 
gauti federalinės valdžios pas
kolą panašiems namams pa
statyti. 

— Taigi netrukus galėsime 
džiaugtis Jūsų darbo vaisiais 
ir Chicagoje? 

Prašymas įteiktas balan

džio 30 d., o atsakymo negau
sime iki rugsėjo mėn. pabai
gos, tad kol kas dar teks 
palaukti, tačiau spaudžiame 
nykščius, kad ir šiuo atveju 
pasisektų. Turime politiniuose 
sluoksniuose nemažai para
mos (o be jos jokio didesnio 
prašymo pro valdžios biuro
kratiją neįmanoma prastum
ti). Štai Illinois senatorius Ch. 
Percy yra parašęs rekomenda
cijos laišką ir pasižadėjęs as
meniškai šiuo reikalu Wa-
shingtone mums patalkinti. 

— O Jūs įteikėte prašymą 
kokio pobūdžio namams? 

Prašome paskolos namui, 
kuriame iš viso būtų 60 bute
lių, 40 iš jų su vienu miega
muoju ir 20 vadinamų „effi-
ciency" — viena ištisinė 
patalpa su atskiru vonios 
kambariu . Pastatas būtų tri
jų aukštų su keltuvais, pirma
me aukšte būtų didelis bend
ras užsiėmimų kambarys, o 
prie namo įrengta aikštė auto
mobiliams pasistatyti ir tai
pogi parkas su gėlynais pasi
vaikščiojimui. Namo projektas 
sudarytas pagal visus val
džios reikalavimus. Kadangi 
jam pastatyti lėšas palankio
mis sąlygomis skolina valsty
bė, tai ir nuomininkai galės 
būti tik ribotų pajamų vyres
nio amžiaus žmonės, kurie mo
kės papigintas nuomas. 

— Kokioje apylinkėje numa
toma tuos namus įkurti, žino
ma, jei valdžia duos teigiamą 

atsakymą ? 
Cia tai reikėjo išspręsti visą 

eilę problemų. Mat, federalinė 
valdžia reikalauja, kad tokie 
namai būtų arti apsipirkimo 
centro, arti susisiekimo ir arti 
kokios nors medicininės klini
kos. Be to, paskolos prašyto
jai, jau prieš įteikdami prašy
mą, privalo turėti sklypą, 
kuriame būtų įvestas vanden
tiekis ir kanalizacija. Malonu 
pranešti, kad tokį sklypą, pa
tenkinantį visus valdžios rei
kalavimus, jau esame užpirkę 
Lemonte. 

Tas 42 akrų sklypas šlieja
si prie 127 gatvės. Skersai ke
lio yra daktarų įstaiga, o už 
poros šimtų pėdų — State gat
vės sankryža, iš kurios kur
suoja autobusai į Chicagą. Čia 
pat krautuvės ir bankai. Toje 
pačioje gatvėje, už kelių kilo
metrų yra ir Ateitininkų na
mai... Galima pažymėti, kad 
mūsų užmojui labai šiltai pri
taria Lemonto burmistras bei 
kiti miesto pareigūnai. O keli 
lietuviai gydytojai pažadėjo ir 
specialiai atvažinėti ir apžiū
rėti tuos namų gyventojus, ku
rie to pageidautų. 

Taigi džiaukimės, kad visas 
gana sunkus ir sudėtingas pri
sirengimo darbas jau atliktas. 
Dabar telieka toliau vystyti 
politinį spaudimą, kad prašy
mas būtų patenkintas, na ir 
kaip nors padengti išlaidas, 
kurios susidarė prašymą be
ruošiant... 

— O kas visą tą darbą atli
ko ir atlieka? 

Oficialūs prašymo sponso-
riai yra PLB valdyba ir JAV 
LB Socialinių reikalų taryba. 
O projekto realizavimo dar
bams vykdyti sukurtas spe
cialus komitetas, kuriame dar
buojasi dr. A. Razma, dr. F. V. 
Kaunas, P. Kilius, H. Laucius, 
B. Bagdonienė, M. Jakaitis ir 
D. Valentinaitė. Adv. S. Kup
rys atliko visus teisinio pobū
džio formalumus, o arch. V. 
Balzaras atsakingas už archi
tektūrinį projektą. Be jų, 
mums daug padėjo P. Abro
maitis, kurio dėka suradome 
tinkamą sklypą, S. Daulienė, 
kurios pastangomis gavome 
10,000 dol. paskolą sklypui už
pirkti, ir kiti talkininkai. To
kiam dideliam užmojui įgy
vendinti reikėjo ir tebereikia 
nemažai tvirtų darbo rankų, 
kurioms visoms esame didžiai 
dėkingi. 

— Koks artimiausias sekan
tis Jūsų žingsnis? 

Nagi šį sekmadienį, gegu
žės 20 d., 5 vai. popiet Jauni
mo centre rengiame pobūvį, 
kurio metu visuomenę su mi
nėtu užmoju smulkiau supa
žindinsime. Į pobūvį pakvietė
me ir tuos amerikiečių 
pareigūnus, kurie mus šiame 
darbe remia. Bus kokteiliai, 
vaišės, net ir linksma muzika 
pasišokti. Mat, laukiame ne 

tik tų, kurie šiuo reikalu tie-
siogiškai suinteresuoti, bet ir 
jaunesniųjų ir aplamai visų 
geros valios lietuvių. Sutelkti 
lėšų jau susidariusioms gana 
stambioms išlaidoms sumokė
ti — taip pat šio pobūvio tiks
las. Tad kviečiame visus atsi
lankyti ir prie mūsų prisidėti 
jei ne dalyvavimu, tai nors au
ka, kurią galima atnešti ar at
siųsti mums ir į būstinę, kurios 
adresas yra toks: 2636 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. Telef. 476-
2655. Čekius išrašyti „Lietuvių 
Namams" arba „Lithuanian 
Homestead". 

— Esame tikri, kad visuo
menė į Jūsų prašymą nuošir
džiai ir dosniai atsilieps, nes 
Jūsų rūpesčiui vyresniaisiais 
juk iŠ tikro nieko negalima pri
kišti. Tiesa, Jūs anksčiau kal
bėjote ir apie prieglaudą tiems, 
kurie nebegali patys apsitvar
kyti. Kaip čia stovi reikalai? 

Tai užmojis, kuris dar glūdi 
ateity. Kai įvykdysime darbą, 
apie kurį čia minėjau, tai im
simės ir prieglaudos pastaty
mo uždavinio. 

— Dėkojam už pokalbį — ir 
linkime visokeriopos sėkmės! 

d.m. 

ĮVYKIAI 
G R U Z I J O J E 

Gruzijos valdovai gauna 
daug anoniminių laiškų ry
šium su gruzinų jaunimo 
grupės padarytu 1983 m. 
lapkričio mėn. mėginimu pa
grobti Gruzijos aerodrome 
lėktuvą. Laiškuose grasinama 
pradėti po visą Gruziją tero
ristinius veiksmus, jei su tais 
sulaikytais pasikėsinto jais 
bus „kas nors padaryta". Tas 
lėk tuvo p a g r o b i m o mė
ginimas buvo padarytas, pro
testuojant prieš Gruzijos pri
jungimo — okupacijos prie 
Rusijos imperijos 200 metų 
sukaktį. Didžioji Gruzijos 
gyventojų dalis tą jų tėvynės 
prijungimą tebelaiko negar
bingu poelgiu. Lėktuvo pagro
bimo pasikėsintojai priklausė 
prie kilmingųjų Gruzijos 
šeimų ir galėjo išvykti į užsie
nį legaliai. Todėl daugelis Gru
zijoje šį incidentą laiko ne 
tikru mėginimu pabėgti iš Sov. 
Sąjungos į užsienį, bet kaip 
simbolinį protesto aktą. 1984 
m. kovo mėn. Suhume buvo 
areštuotas Gruzijos stačia
tikių šventikas Teodor Čekla-
dze. Jį apkaltino buvus to 
lėktuvo pagrobimo planuo
toju, i984 metų kovo mėn. Tbi-
lise buvo teisiami Zahar Laš-
karašvili ir Tariel Gviniašvili, 
kurie buvo areštuoti 1983 metų 
rudenį. Jie apkaltinti už agi
tacinių lapelių platinimą, kur 
buvo protestuojama prieš Gru
zijos prijungimo prie Rusijos 
„jubiliejų". Taigi, protestai 
prieš okupaciją, įvykdytą prieš 
200 metų! _ T 

PIETŲ KRYŽIAUS 
DUKRA 

A N D R I U S NORIMAS 

ROMANAS 

— Na, tai į Rykantų sveikatą, bišiuliai! Į Algi
manto, nes jis taip gražiai parašė apie mano 
Antaną! 

— Ir į Olivijos, nes ji sugalvojo klubą steigti! 
— Į Kauniečių klubą! Valio! 
Visiems nugėrus po didesnį ar mažesnį gurkš

nį, žodį vėl ima energingoji klubo išradėja Olivija. 
— Siūlau šiandien pat pradėti klubo veiklą! Kiek

vienas iš eilės turės ką nors papasakoti. A' padekla
muoti, ar pavaidinti... Juk mudvi su K ze esava 
aktorės, ar ne, Elze? Kas bus pasiruošęs, tas tegul 
pradeda! 

— Bet kuris nors vienas tegul vadovauja, kad 
būtų tvarka! 

— Teisingai, Anele! 
— Siūlau programos vedėja būti Olivija! 
— Gerai! Bravo! Olivija! Valio! Ji ir visada 

galės eiti tas pareigas. Teisingai! 
Tarytum to ir laukdama, Olivija patenkinta nu

lenkia galvą. Tuo nusilenkimu nuslepia -eide savo 
džiūgavimą. 

— Ačiū!.. Mes čia sėdime ratu, tai patogiau pra
dėti man iš kairės, pagal laikrodžio rodyklę... Taigi, 
prašau Petrą Skaistutį kuo nors pasirodyti, pasi
reikšti! 

I>ėtų judesių ir kalbos, raudono, papurtusio 
veido buvęs ekonomistas gūžteli pečiais. 

— Nesiginsiu... Jeigu jau sudarytas toks ma
žas... sakau „mažas"... būrelis, nes mūsų dar tiek 
nedaug... tai laikau didele garbe pradėti šito, va, 
Kauniečių klubo veiklą, kaip išsitarė ponia Rykan-
tienė... 

— Dovanokite, draugužiai! Dar neviskas pa
daryta! Aš nesijaučiu galįs būti nariu, nes pasaky
ta: narys gali būti tik kaunietis. O aš juk gimęs 
Rusijoj, esu smolenskietis! 

— Šis klausimas jau buvo išspręstas! Negirdė
jai? Pakanka, kad tavo žmona yra kilusi iš Kauno 
apskrities. To gana, ar ne? 

— Gerai, gerai! Visi esame klubo nariai, bet klu
bas negalės gyvuoti, jeigu nedidinsime narių skai
čiaus! 

Petras išlaukia, kol išsiaiškinama dėl klubui 
priklausymo taisyklių. Radęs valandėlę tylos, 
kosteli ir įterpia: 

— Taigi, va... Ar leisite man pradėti? 
Olivija per ginčus buvo pamiršusi savo parei

gas. Petrui kreipiantis į ją, susigriebia. 
— Prašau, Petrai! Ar jau suradai mums ką 

nors? 
— Na, tai gerai... 
Petras lyg surimtėja, lyg susikaupia. 
— Ponios ir ponai! Kiekvienas esame palikę 

Iietuvoje savo gimtąjį lizdą, gimtąją vietelę, kuri 
visada lieka mūsų sielos giliausiame, brangiau
siame kampelyje... Prisimename savo gimtąjį kai
mą, kiti gal gimę mieste. Taigi ir aš šį kartą noriu 
pašnekėti apie savo mielą, neužmirštamą Šilavoto 
miestelį ir Naujasodžio kaimą, kuriame mano tėvai 
mane pagimdė... 

Klubo nariai surimtėja. Petras ir Antanas nu
geria, užbaigdami savąsias taures. Trumpa tyla 
pasinaudodamas, Antanas prislėgtu šnabždesiu 
palinksta į Petrą. 

— Ar tau įpilti to šamarlako ar nori ko nore 
stipresnio ir geresnio? 

Petras tik nykščiu parodo į škotiškosios butelį. 
— Tai, va... Mieli Vaiguvos ir Rykantai! Ma

nau, kad, įstojant į Kauniečių klubą, kiekvienas 
turėtų papasakoti apie savo mielą gimtinę, o jau per 
kitus suėjimus galėsime sugalvoti ką nors kita... O 
dabar aš noriu jums išsisakyti... kas per visą išei
vijos metą mano sielą spaudė ir rūpesčiu slėgė... No
riu parodyti jums savo tėviškę. Jeigu leisite, tai, 
va... pradėsiu nuo Naujasodžio. 

Petras stapteri minutei, tarytum įsižiūrėdamas 
akyse stovinčiam kaimo buitin, gimtinės laukuosna 
ir į tėvų ūkio vargus. 

— Gimiau mažoj, šiaudais dengtoj ir pakrypu
sioj nuo senatvės pirkelėj. Tėvai buvo vidutiniai ūki
ninkai ir turėjo kelias karves, trejetą arklių ir ki
tokių naminių gyvulių ir paukščių... 

— Kiaulių, tai būtinai! 
— Šššš... Netrukdyk, Elze! 
Antano nemažam nustebimui Petras nepyksta į 

Elzės pastabą. Jis nulenkia galvą ir šypteli. 
— Taip, ir kiaulių. Nes be kiaulių nebuvo 

Lietuvoj nė vieno ūkio! Bet ne apie kiaules čia jums 
kalbėsiu... Naujasodžio labai gražios apylinkės — 
netoli Jiesios upė, aplink kalvelės, miškeliai ir 
pievos... Yra ten ne toks jau mažas piliakalnis, kuris 
net vardo neturi, o jį taip ir vadindavo „piliakal
niu*. Žmonės pasakojo, jog šitą piliakalnį yra 
supylę senovės lietuviai karžygiai, pro šią vietą pra
eidami. Kiekvienas išpildavęs iš savo šalmo pasi
semtos žemės ir tokiu būdu jie užpylę visą bažny
čią, kuri taip ir pasiliko to piliakalnio viduje... 
Anais laikais krikščionybė buvo tik ką įkėlusi koją į 
mūsų kraštą, tai senovės lietuvių tikybos žmonės 
nekentė kunigų ir priešinosi krikštui... 

(Bus daugiau) 

i 
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IZRAELIS PAGERBĖ 
A. GYLIENĘ 

Prabėgus d a u g laiko nuo 
l emt ingų 1941 metų, Alek
s a n d r a Gy l i enė praeitų metų 
lapkričio m ė n e s į buvo Izraelio 
v a l s t y b ė s pagerbta už jos he
roizmą ge lbs t int žydų gyvy
bes vokiečių okupacijos me
tais . J i buvo apdovanota 
garbės medal iu su pažymėji
m u ir jos garbei buvo pasodin
t a s medis Garbingųjų Alėjoje 
prie Y a d Y a s h e m paminklo ir 
muziejaus n a c i ų aukoms pa
gerbti. 

1940 - 41 metų laikotarpis 
buvo p i lnas lemtingų istori
nių įvykių: an tras i s pasauli
n i s karas buvo tik ką prasidė
jęs, Lietuva drauge su Latvija 
ir Est i ja okupuota ir įjungta į 
Sovietų Sąjungą , prasidėjo ru
sų teroras ir m a s i n i s žmonių 
t rėmimas į Rusi jos gilumą, 
prasidėjo vokiečių-rusų karas 
ir m a s i n i s žydų naikinimas. 
Ta i la ikotarpis , kuris buvo pil
n a s sugr iautų vilčių, skaus
m o , ašarų, b a i m ė s ir gandų. 
Ta i la ikotarpis , kai žydai bu
vo pasmerkt i mirti vien tik dėl 
to, kad jie b u v o g imę žydais. 

Žydų persekioj imas prasidė
jo jau p irmomis sava i tėmis vo
k i e č i a m s o k u p a v u s Lietuvą.' 
J i e buvo i švaryt i i š savo na
m ų ir a p g y v e n d i n t i getuose — 
koncentraci jos stovyklose. Tuo 
pačiu laiku prasidėjo ir jų sis
t e m i n g a s ž u d y m a s . Bet koks 
m ė g i n i m a s j i ems padėti ar 
juos gelbėti , buvo surištas su 
s a v o ir s a v o še imos gyvybės 
praradimu. Ta i buvo laikotar
pis , kur ž m o g a u s g y v y b ė ne
buvo ver t inama, kai ji prieš
taravo nacių ideologijai. 

Bet ir tokiose pavojingose 
s ą l y g o s e ats irado žmonių, ku
rie, nežiūrint v i sų pavojų, mė
g i n o užbėgti nežmoniškumui 
už akių ir gelbėt i mirčiai pa
smerktus žydus . J ų tarpe Ra
se in iuose buvo Leonas ir Alek
s a n d r a Gyl ia i . Rizikuodami 
s a v o g y v y b ė m i s jie padėjo ke
l ioms žydų š e i m o m s pabėgti iš 
vokiečių s a u g o m o geto ir juos 
s lapstė . S laps tė , mait ino ir gy
veno baimėje, kad kas nesuži
notų ir neišduotų. Tas parei
k a l a v o d a u g n e r v ų , 
s u m a n u m o ir pasiaukojimo, 
kad keletas ž m o n i ų išliktų gy
vi, k a d a tiek d a u g žuvo. 

P a s i b a i g u s karui, Gyliai, s 
ka ip ir d a u g u m a s to meto pa- § 
bėgėl ių, ats idūrė Amerikoje, s 
Pradžioje įs ikūrė Chicagoje ir : 
turėjo restoraną. Vėliau persi- ] 
kėlė į Lacey , Washingtono ] 
valst ijoje, ir vė l įsigijo gražų j: 
restoraną. L e o n a s Gylys mirė j 
prieš dvideš imtį metų, bet j 
A leksandra Gyl ienė dar ir Į 
š i a n d i e n ą su pavydėt ina ener- i 
gija ir s u m a n u m u tą patį res- i 
toraną gražia i tvarko. 

Gyl ių išgelbėti žydai, jau ru- i 
s a m s grįžus į Lietuvą, po daug 

LIGONIO KAMBARIO 
ĮRENGIMAI 

Ligoninės lovos. Vežiojamos kėdes. 
Deguonio terapijos įrengimai. 

Pagalbiniai reikmenys vonios kamb. 
Portatyvūs tualetai. 

Virš 999 ligoninės daiktų 
pirktis ar išsinuomoti 

Medicare patvirtinti išnuomavimui. 
Pristatymas j namus - visame mieste. 

Priimame Visa & Mastercards 
2 4 va i . tel . ( 3 1 2 ) 7 7 1 - 2 0 0 0 ,••• 
A A M E D MEDICAL Uį 

AAMED GENIE -pkz-
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ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. B Y L A I T I S ir 
V . B R I Z G Y S 
6606 So. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629. Te l 778-8000 
Darbo valandos: 

Nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro 
šeštadieniais pagal susitarimą. 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S T V 
UU W 9B SL, teL 776-1486 
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vargo atsidūrė Izraelyje ir įsi
kūrę neužmiršo s a v o gerada
rių. J ie aktyviai ieškojo Gylių 
ir progos j iems padėkoti už iš
gelbėtas gyvybes . Po kurio lai
ko jie juos surado ir net buvo 
atvažiavę p a s Gyl ienę vėl pa
simatyti. J i e savo pergyveni
mus dokumentavo ir kreipėsi į 
Izraelio vyriausybę, prašyda
mi, kad ji būtų pagerbta Prisi
minimų Kalne Jeruzalėje ir 
b ū t ų į a m ž i n t a ž y d ų i r 
žmogiškumo istorijoje tarp tų 
žmonių, kaip paminkle iškal
ta, „kurie i šgelbst i vieną gy
vybę, išgelbsti pasaulį". 

Viet inis l a i k r a š t i s „The; 
Olympian" sužinojęs apie Gy
lienės pagerbimą Y a d Vashem 
kalne, labai gražiai aprašė jos 
atliktus darbus ir jos pergyve
nimus. Jos nuotrauką su užra
šu „Mama Gylys heroism re-
warded after 40 years" buvo 
įdėta laikraščio pirmo pusla
pio antraštėje. 

Kuomet tiek daug girdime 
apie kai kurių žydų pasisaky
mus prieš l ietuvių elgesį žydų 
atžvilgiu vokiečių okupacijos 
metais, tikrai yra gražu, kad 
atsiranda ir tie, kurie viešai iš-

' reiškia padėką už lietuvių pa
stangas gelbėjant juos. Garbė 
Gyliams už jų pasiaukojimą ir 
heroizmą gelbst int mirčiai pa
smerktuosius, garbė ir mums 
visiems l ietuviams, kad m e s 
turime tokių žmonių savo tar-
pe- v. 1. 

CLASSIFIED ADS 

Kasos kredito unijos direktoriai ir darbuotojai 
1984 m. balandžio 29 dienos suvažiavime Kul
tūros Židiny, New Yorke. Pirmoje eilėje iš kairės: 
Daiva Šilbajorienė, Rima Gudaitienė, Kasos 
prezidentas Vytautas Vebeliūnas, Violeta Niemi, 
Elena Minkūnienė, vyriausia reikalų vedėja 
Laima Lileikienė; antroje eilėje: naujai išrinktas 
direktorius Aloyzas Balsys, Celestina šiultienė, 

direktorius Romas Kezys, Martinas Brakas, 
direktorius Algirdas Šilbajoris, Zenonas Jurys, 
Vida Jankauskienė, viceprezidentas Vytautas 
Alksninis, Antanas Razgaitis, St. Petersburgo 
skyriaus vedėjas Aras Mieželis ir Chicago sky
riaus atstovas Saulius Mikaliukas. (Nuotraukoje 
nėra direktorių: dr. Tomo Remeikio ir dr. Rimo 
Vaičaičio). N u o t r L T a m o š a i č i o 

MŪSŲ KOLONIJOS 
Union Pier, Mich. 

L I E T U V I U D R A U G I J O S 
V E I K L O J E 

Su pavasario a tg imstanč ia 
gamta Union Pier jaučiamas 
didesnis judėjimas ir stipriau 
pradeda reikštis v i e tos Lietu
vių dr-jos veikla. 

Artėjančios v a s a r o s Union 
Pier Lietuvių dr-jos veiklai su
planuoti ir jos g a i r ė m s nusta
tyti gegužės 1 1 d . puikioje J. ir 
I. Rimkūnų rezidencijoje, Mi-
chianoje, į vyko draugijos val
dybos posėdis, kuriame daly
v a v o I. R i m k ū n i e n ė , M. 
Nenienė, A . Klimavičius, J . 

Rudz inskas ir E. Veng ians -
kas . Pirmininkaujant dr-jos 
pirmininkui V. Bigeliui, buvo 
sudaryta pavasarinio dr-jos 
nar ių artėjančio sus ir inkimo 
dienotvarkė, aptarti birželinių 
skaudžių įvykių met inės su
kakt ies paminėjimo, Jon in ių , 
v a s a r o s gegužinės , dr-jos biu
letenio Nr. 3 išleidimo ir kiti 
e inamiej i bei organizac in ia i 
k laus imai . Pas idž iaugta didė
janč iomis naujų dr-jos nar ių 
gretomis ir šiuo metu iš Flori
dos, po ž iemos atostogų, grįž
tanč ia i s į U n i o n Pier ir jo apy
l inkes tautiečiais. 

T ik imas i aktyvaus ir dar
b ingo 1984-jų metų v a s a r o s se
zono U n i o n Pier Lietuvių dr-
jos veikloje. Po posėdž io 
m a l o n ū s še imin inkai Rimkū-
nai da lyvavus ius s k a n i a i pa
va i š ino , už ką j iems nuoš irdus 
ačiū. 

P A V A S A R I N I S 
D R A U G I J O S N A R I U 

S U S I R I N K I M A S 
U n i o n Pier Lietuvių dr-jos 

narių pavasar in is susirinki
m a s š a u k i a m a s gegužės 19 d., 
šeštadienį , 6 vai. p. p. G i n t a r o 
vasarvie tės rąstų namely je . 
N u m a t y t a netrumpa sus ir in
kimo dienotvarkė š ios v a s a 
ros veiklos reikalams aptart i . 
Girdėsime svarbų p r a n e š i m ą 
ir i š Lietuvių fondo suvaž iav i 
mo. 

Kvieč iami visi dr-jos nar ia i 

ir U n i o n Pier apylinkėse gy
venant iej i tautiečiai š i a m e su
s ir inkime gaus ia i dalyvauti . 
Po sus ir inkimo — bendri susi
rinkimo da lyv ių užkandžiai ir 
kavutė. 

B I R Ž E L I N I Ų 
T R Ė M I M U M E T I N I S 

P A M I N Ė J I M A S 
Lietuvių dr-jos reng iamas 

skaudžių birželinių trėmimų 
met inis paminėjimas bus bir
želio 10 d., sekmadienį, Un ion 
Pier, Mich. , kurio numaty ta 
programa bus pravesta Ginta
ro vasarvietės rajone. 

Ši skaudi mūsų tautai trė
mimų tragedija bus a tžymėta 
11 vai. ryto Gintaro vasarvie
tėje gedul ingomis pamaldo
mis . Tuojau po pamaldų rąs
tų n a m e l i o p a t a l p o s e — 
akademija, a t i t inkama tą die
n ą Rimkūno paskai ta ir meni
nė programa. 

Po minėj imo — bendri mi
nėjimo dalyvių užkandžiai . 
Kviečiami vis i dr-jos naria i s u 
še imomis ir apyl inkėje gyve
nantieji tautiečiai š i a m e giliai 
prasmingame minėj ime daly
vauti. 

Vg. 

Norwood, Mass. 
Š V . J U R G I O P A R A P I J A 

T U R I N A U J U S 
V A R G O N U S 

Šv. Jurgio parapija Nor-
wood, Mass. , kurioje klebo
nauja kunigas V incas Valka-
vičius, jau turi įrengtus naujus 
vargonus. Vargonai yra paga
minti Al len firmos. 

Vargonams buvo suruošta 
dedikacija, kurios metu buvo 
atliktas koncertas. Koncerto 
atlikėjai — firmos ats tovas 
Allen Langord — vargoni
ninkas ir kun igas V. Valkavi-
čius, atl ikęs porą dalykų smui
ku ir pada inavęs porą dalykų, 
akompanuojant vargonams. 

Dedikacija vyko gegužės 6 
dieną 2 vai . po pietų Šv . Jur
gio parapijos bažnyčioje. Var
gonininkas atliko Purcell, 

į Hendel, Puccini, Bach, Steffe, 
| Boelkmann veikalus, aiškinda

mas vargonų skambes į ir jų 
pritaikomumą bažnytinei mu
zikai. Kunigas V. Valkavič ius 
atliko Haendelio ir Gounod 
veikalus.. 

Sveikintina didelė bažnyti
nės muzikos pažanga . 

E. V. 
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1 L. B. SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA I 
1 MALONIAI KVIEČIA JUS DALYVAUTI = 

P O B Ū V Y J E 
1984 m. gegužės mėn. 20 d., Jaunimo Centro kavinėje, 

5620 S. Ctaremont Avenue- Chicago, Illinois 60636 
Priėmime bus supažindinta s u planuojamu vyresnio 

amžiaus žmonių „Lietuvių namų" projektu ir j o įgyven
dinimo eiga. 

Pradžia — 5-tą valandą popiet. 
Kokteiliai su užkandžiais. 
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DANGUOLĖ VALENTINAITĖ = 

\ L.B. Soc. Reikalų Tarybos Pirmininkė = 

: Nuoširdžiai laukiame J ū s ų atvykstant § 
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„DRAUGO" 75-RIŲ METŲ 
JUBILIEJUS 

„Draugas", laisvojo paspulio lietuvių dienraš
tis, eilę metų nenuilstamai ..ovoja dėl pavergtos 
mūsų tėvynės laisvės ir dėl mūsų tautinės gyvy
bės išlikimo išeivijoje. Jis yra mūsų lietuviško 
gyvenimo ir lietuviškos kultūros veidrodis. 
Pasirūpinkime, kad nors ir sunkėjančiose 
ekonominėse sąlygose „Draugas" stiprėtų. Jis turi 
pragyventi mus visus. Tad, darydami testamenti
nius palikimus, prisiminkite ir „Draugą". 

Pratesite mūsų' kultūrinį, religinį ir tautinį 
veikimą, jei testamente į palikimą įjungsite „Drau
go" leidėjus: Lithuanian Catholic Press Society, 
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629, arba Marian 
Fathers of Immaculate Conception of B.V.M., 6336 
S. Kilbourn Ave., Chicago, IL 60629. 

Aukos „Draugui" nuskaitomos nuo valsty
binių mokesčių. 

10-TIES METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI 

VOKALINIS VIENETAS „VAIVA" 
vadovaujamas F. StroBos 

s ta to linksmą muzikini vaizdelį 

„VIRŠ VAIVORYKŠTĖS" 
(paimtą iš „Wizard of Oz") 

Gegužės 19 d., Šeštadienį, Jaunmo centro didžiojoje sa lė je 
6:30 v. v. kokteiliai — 7 v. v. šilta vakarienė 
Programa — ir šokiai, grojant AIDO orkestrui 

Vietas rezervuokite skambinant Vidai Momkutei tel. 925-6193 
Bilietai bus gaunami ir prie įėjimo. 15 dol. asmeniui 

Visi kviečiami Urantėje dalyvauti i r padėti „Vaivai" 
gyvuoti. 

J.8CJ. P H A R M A C Y 
2557 W. Lithuanian Piaza Cburt 

Tel. _ 776-4363 
Vaistai, vitaminai, importuoti kvepalai , gy
domos žolės ir kt. Važiuojamos kėdės , re-
mentai ir k t pirkti ar nuomoti. 

Nemokamai supakuojame dovana*. 
Pris tatymas nemokamai 

Devid ftaUJoL R P k . 

PASSBOOK 
SAVINGS... 
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Mutual Federal 
Savings and Loan P 

2212 WEST CERMAK £*AD CHICAGO, ILL 60608 
Peter Kazanauskas, 9*9%. Tel.: 847-7747 

I »u«s , mn.rv.rti.*-* Thur.va »«t. »-i 

SERVING CH1CAGOLAND SINCE 1905 

R E A L E S T A T E 

FOR SALE BY OWNER — West of 
Orland Park. 7 room, 3 step ranch. 3 
bedrooms, 2 baths. Family room. Fin-
ished basement. Air cond. Oak trim. 
Appliances. Above ground pool. Plūs 
cxtras. Call 349-3892 

58-os ir Menard apyl. parduodamas 
mūr. "raised ranch" namas. 3 miega
mi, didelis salionas, didelė virtuvė. 6 
rūbines. Pilnas įrengtas rūsys, baras 
(su vandeniu), 2 rūbinės rūsy. Skalbi
mui kamb. 2 maš. garažas. $69,900. 
Skambint (angliškai) 585-2888. Agen
tai prašomi nesikreipti. 

R E A L E S T A T E 

L E M O N T 
Gražus "raised ranch" namas. 4 mie
gami, 1 % vonios. Uždaras porčius. 
$94,500. 

i.emonto miestelyje 4 miegamų namas. 
2 maš. garažas. 1 % vonios. Aptver
tas kiemas. $68,000. 

PECK REAL ESTATE 
Tel. 257-5883 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

ISNUOMOJAMAS 3-jų kambarių bu
tas su šildymu. 

7136 South Mozart Street 

Išnuomojami 3 kambariai su šildy-
mul-as aukštas. 7136 S. Mozart St., 
Chicago. 

M I S C E L L A N E O U S 
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NAMU APSITVARKYME 
Ruošiatės ką. perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą.. Viduje ar Iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinama kaina, pa-
des. skambinant po 6-os vai. vakaro: 

Telef . — 476-3950 
iiiiilllliilliilllllliiiiiillliilliiiiiiiiiiiliiliiii 

A . V I L I M A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 3 7 6 - 1 8 8 2 arba 376-5996 

Įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai 
iš mūsų sandelių. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
2501 W. 69 SU Chicago, IL 60929 

S I U N T I N I A I l L I E T U V Ą 
TeL 925-2737 

Vytautas Valantinaa 

>OCKK>0<K><><K><>0<>CK>0<>0<X>0<yO<X>-

MASTER PLUMBING 
Lieensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte-
tės. Karšto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę ir telefo
ną — lietuviškai. 
S E R A P I N A S — TeL 636-2960 

> o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o < 

M O V I N G 
4ERENAS perkrauto baldus ir kftus 
daiktus. Ir Ii toli miesto leidimai ir 
pūna apdrauda. 
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

TeL — W A 5-8063 

xxx> o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
16 — 20 — 30% pigiau mokėsite u* 
spdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
TeL G A 4-8654 

3 2 0 8 1 4 W . 96th S t r e e t 
> o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o < 

F A S H I O N C A B P E T S 

K I L I M A I 
Lietuvių prekyba 

W . 6 3 S t . — TeL 778-9064 
ssaegsses ?•*• aaBaesesaaesaeaaeat 

62-os ir Francisco. Modemus 6 
kamb., 3-jų miegamų mūro namas. 
Įrengtas rūsys. Vertas dėmesio. 

62-os ir Keeler. 5 kamb. (2-jų miega
mų) mūro rezidencija. Garažas. Pra
šoma 68,500 dol. 

44-os ir Artesian. 2-jų butų po 3 
miegamus. 52,500 dol. 

2822 W. 67 Street. Grožio salionas 
ir 3 butai. Geram stovy. Tik 69,000 
dol. 

Summit, Iii. 4 butų mūr. namas. Pui
kiai išlaikytas. 39,900 doL 

Lemont, 11L PUIKUS investavimui. 4 
butai po 2 miegamu*. i09,UU0 dol. 

Skambinkit Budraičiui. 

H H H B B K t . A L . l l 
tttoUU sout i i f uia&ki Koad 

l e L 767-0600 

Aioari apžiūrėjimui sekmadieny 
nuo i uu 4 vai. popiet 

5187 S. ARCHER AVENUE 
Arcner Pasididžiavimas 

127c už nustatytą paskolą Naujas 3 
butų mūr. namas.. Po 3 miegamus ir 
1 y2 vonios 1-me ir 2-me aukšte, ir dai
lus 2-jų miegamų kamb. "garden" bu
tas apačioje. 3 gazo boileriai. Aukštos 
nuomos. Tik &eieta žingsnių iki au
tobuso. Arti Jevvei ir Dominick krau
tuvių ir bar.K.o. Priedai. SKubekite. 

6425 S. KOSTNER AVE. 
lik $56,900 

Prieinama kaina už šį 3-jų miegamų 
ktmb. mūro namą. 30 metų senumo. 
Pilnas rūsys. 2% maš. garažas. Arti 
Sv. Marijos bažn. Jei galite rasti ge
resnį namą šioj parapijoj už tokią 
žemą kainą, tai pirkite. Skambinkite 
dabar. 

6740 W. 63 S t — Naujas 3-jų Mitų, 
po 3 mieg. 1Į£ vonios. 

3827 VV. 61 Street — V7i aukšto. 5 
kamb. apačioj, 3-jų kamb. butas 
viršuj. Modern. virtuvės, spintelės. 
Pilnas rūsys. Naujas stogas. Ther-
mopane langai. Garažas su automat. 
atidaromom durim. Turite pamaty
ti. Paskubėkite. 

5604 S. Pulaski — Naujas 2-jų butų 
po 3 miegamus, 1 ;/2 vonios. Krautu
vės patalpa tinka grožio salionui, 
dovanų prekybai arba "income tax" 
patarnavimui. Atskiri šildymai. 33 p. 
sklypas. Reikmenys. Aukštos nuo
mos. 2ema kaina. Skubėkite. 
3818 W. 63rd Place — 3-jų miega
mų mūrinis. Modern virtuvė ir vo
nia, {rengtas rūsys, su baru. 50 p. 
sklypas. Reikmenys. Labai švarus. 2 
maš. garažas. Pasiskubinkite, nepra
leiskite progos už šią kainą — tik 
$55,900. 

N a 864. Archer ir Narrsgansett. 2-jų 
butų: Savininkui su 3-mis miega
mais, išnuomavimui 2-m miega
mais. Svarus. 2 židiniai. 60 p. skly
pas. 2 maš. garažas. 1 blokas iki 
Archer autobuso ir krautuvių. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų pardavė
jai sėkmingai jums patarnaus. Mes 
jums galime padėti, nes daugiau sten
giamės. Nemokamam namo įvertini
mui ir greitam pardavimui skambinkit 

OTMUEN FABULIT R E A L T Y 
TeL — 434-7100 

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
i r k i t o s kraštu* 

NEDAS, 4096 Archer Avenue 
CJUcago. IL 66632. TeL 627-5666 

V A L O M E 
KILIMUS IR BAIJDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rusių grindis 
B U B N Y S 

TeL — B E 7-5168 

I r T A T I N K I T E "DRAUOA* 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIIIIIUI 
B U T Ų NUOMAVIMAS 

Narna pi 

INCOME TAX 
N o t e r l e t M — Vertt ime 

BELL REALTY 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave . — 778-2233 

•mnimitmuiiiiittHuuiniimiimaMiuMi 
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„TRYPTINIS" - ANSAMBLIS, 
KRIKŠTYTAS VYRO METUOS... 

MŪSŲ KOLONIJOSE DRAUGAS, penktadienis, 1984 m. gegutės mėn. 18 d 

J a d v y g a Matulaitienė, „Tryp-
tinio" šokių grupės vadovė 

Kad „Tryptinis" labai 
įmantriai trypia 34-tus metus, 
žino visi, kas seka Jadvygos 
Meiliūnaitės — Matulaitienės 
veiklą New Yorke. Tik pats 
vardas toliau gyvenančius 
klaidina. Imi į rankas 1975 
metais išleistą ansamblio si
dabrinės sukakties leidinį ir 
skaitai apie daug nuveikusią, 
bet bevardę "New Yorko tau
tinių šokių grupę". Tik j penk
tąją šokių šventę 1976 m. ru
denį Jadvyga Matulaitienė 

Laiškas redakcijai 

ATSAKYMAS DAIL. 
J . RŪTENIUI 

"Draugo" kultūriniame prie
de balandžio 21 d. dail. J. Rū
tenis kelia lietuvių dailininkų 
leidinio reikalą. Savo rašinyje 
jis suminėjo vos egzistuojan-
čfas^r neveikiančias dailinin
kų organizacijas, bet prasilen
kė su istoriniais faktais. 

1956 metais dail. prof. Ado
mo Varno namuose įvyko po
sėdis, kuriame dalyvavo pats 
Varnas, prof. Ignas Šlapelis, 
Z. Kolba, M. Šileikis ir keletas 
kitų dailininkų. Visi pritarė 
jau anksčiau Šlapelio keltai 
minčiai, kad reikia dailinin
kams organizuotis ir bendrai 
veikti. Netrukus po to posė
džio Lietuvių auditorijoje bu
vo sušauktas gana gausus 
l i e t u v i ų d a i l i n i n k ų 
susirinkimas, kuriame nutar
ta įsteigti Amerikos Lietuvių 
Dailininkų Sąjungą. Kiek vė-
lišhT' įsisteigęs šios sąjungos 
skyrius New Yorke, dėl dide
lio nuotolio, paliktas veikti sa
varankiškai. Tad šiuo metu te
beveikia Amerikos Lietuvių 
Dailininkų Sąjunga Chicago-
je.su. 30 narių ir New Yorko 
Lietuvių Dailininkų Sąjunga, 
kuriai, berods, dail. Rūtenis ir 
vadovauja. Sąjungos tikslas 
buvo ir tebėra apjungti visus 
išeivijoj gyvenančius lietu
vius" dailininkus. 

Kažkodėl dail. Rūtenis su
minėjo buvusias ir merdėjan
čias lietuvių dailininkų gru
pes, bet užmiršo Amerikos 
Lietuvių Dailininkų Sąjungą 
Chicagoje, įsikūrusią Čiurlio
nio galeriją ir padėjusią susi
organizuoti New Yorko liet. 
dailininkams. Bendrąsias dai
lės parodas anksčiau čia 
ruošdavo A. L. D. Sąjunga, ta
čiau, susidarius Premijų Fon
dui Čiurlionio Galerijoje, Inc. 
ir pradėjus skirti premijas, pa
tys dailininkai — Sąjungos 
nariai nusprendė, kad Bend
roji Dailės paroda būtų ruo
šiama Čiurlionio Galerijos, — 
kas per eilę metų jau ir daro
ma. 

Dail. Rūtenis turbūt tebeti
ki, kaip ir prieš 28 metus įsis
teigusi A. L. Dailininkų Są
junga tikėjo, kad dailininkai 
visi gali sutilpti Dail. Sąjun
goje, kuri niekuomet nedraudė 
savo nariams priklausyti ir ki
tiems 8usigrupavimams. Deja 
dailininkai. nuėjo „Libano ke
liais". Dabar tikėtis, kad Liet. 
Dailės Institutas paklustų dr. 
G. Baluko vadovaujamam 
„naujagimiui" — Liet. Dailio-

ALFONSAS NAKAS 

nusivežė Chicagon seniai su 
mitusį, išprususį, elitinį an
samblį, kurio vardas jau buvo 
,.Tryptinis". Aha! Geriau vė-; 
liau, negu visą gyvenimą be I 
vardo... 

Tai, ką dabar vadinam 
„Tryptiniu", pradžią gavo 
1950 metais Brooklyno Mairo
nio šeštadieninėj mokykloj. J. 
Matulaitienė, ten mokytojau
dama, ėmė šokdinti vaikus, vė
liau idėją išsinešė iš mokyklos 
ribų ir, Marijos Žukauskienės i 
bei Romualdo Kisieliaus pade-
dama. įsteigė su nieku nesusi-
rišusią šokėjų grupę. Kaip ir i 
kitos jau aprašytos ir neapra
šytos grupės, į Matulaitienės I 
kalibro vadovų rankas pate- \ 
kusios, augo, plėtėsi, tobulėjo, 
skilo į studentus, vaikus, vete
ranus ir visokiomis programo
mis mūsų tautiniu šokiu ,,džiu- : 

gino svietą". 
„Tryptinis", tiek bevardis, 

tiek vardą gavęs, šoko visur, 
kur tik buvo kviečiamas. Šoko 
tarptautiniuose festivaliuose, 
universitetuose, tarptautinėse 
parodose, įskaitant ir 1964-
1965 m. New Yorko pasaulinę 
mugę. „Tryptinio" pasirody
mai niekada nebuvo tik šiaip 
sau, atkištiniai, bet kruoščiai 
paruošti koncertai. Penkto
sios šokių šventės leidiny pa
skelbta, jog iki 1976 . „Tryp
tinis" pasirodęs su savo 
programom 230 kartų, tad ga
lima spėti, jog iki šiol gal bus 
šokta apie 300 kartų. Per 
„Tryptinio" gretas perėjo ke

letas šimtų jaunuolių. Dabar 
šoka daugelio jų vaikai, kai 
kurių vaikaičiai. 

Apie „Tryptinį" tikrai nebū
tų ko rašyti, jeigu Jadvyga 
Matulaitienė jam nevadovau
tų. Ši aukšlaite iš Joniškėlio 
prigimtą talentą ir išsilavini
mą (Kauno Aukštųjų kūno kul
tūros kursų absolventė) nuo 
žalios jaunystės atidavė tauti
nių šokių menui — jų choreo
grafijai ir preciziškam atliki
mui. Kūno kultūrą dėstydama 
Pilviškių, Veiverių, o Vokieti
joj Wie8badeno, Kasselio ir 
Schwaebisch Gmuendo lietu
vių gimnazijose, visur puose
lėdavo ir tautinius šokius. 
Apie porą metų (1947-49) Kas-
sely studijavusi balsą bei iš
raiškos šokius, įgytas žinias 
irgi pritaikė mūsų šokių atli
kimui tobulinti. New Yorke, 
šalia savo grupės, keletą metų 
dirbo su „Rūtos" ansamblio 
šokėjais, o taip pat tautinių šo
kių mokė New Yorko vyčius. 
Antrosios tautinių šokių šven
tės vyr. šokių vadovo (Liudo 
Sagio) asistentė. Trečiosios t. 
š. šventės vyr. vadovė. Lietu
vių Tautinių šokių instituto 
darbuotoja. Eilės tautinių šo
kių choreografė. Tai tik kelios 
Jadvygos Matulaitienės bio
grafinės užuominos. 

„Tryptinis" dalyvavo viso
se šešiose t. š. šventėse. Į Sep
tintąją rengiasi vykti beveik 
60 šokėjų, šokančių studentų, 
jaunių ir veteranų grupėse. 
Richfieldo koliziejuje prie Cle-
velando liepos 1 d. mes jais gė-
rėsimės. 

Lemont, III. 

MAIRONIO MOKYKLOS 
UŽBAIGIMAS 

Šį šeštadienį, gegužės 19 d., 
bus Maironio lituanistinės 
mokyklos mokslo metų užbai
gimo šventė. 

Gimnazijos ir pradžios mo
kyklos abiturientai renkasi su 
visais kitais mokiniais 9 vai. 
ryte, kaip kas šeštadienį^savo 
klasėse. Mokyklos direktorė 
Aldona Gasnerienė praves už
baigimo apeigas, pradedant 10 
vai. mažojoje salėje mokyklos 
patalpose, 410 McCarthy Rd., 
Lemonte. 

Šią savaitę, kol mokytojai 
baigia surašyti mokinių pažy
mėjimus, tėvų komitetas 

/T8.1 e*OK8 P&K61U 

ruošia paskutines šio mokslo 
metų vaišes ir Motinų klubas 
prisideda su kava, paruošta 
tėveliams ir svečiams. Taip 
pat Rasa Šoliūnaitė, muzikos 
mokytoja, vėl repetuoja su 
„Spindulio" teatro grupe ir 
v a i d i n s „Direktor iaus di
lemą", kuri buvo suvaidinta 
per mokyklos pavasario balių 
gegužės 5 d. Šį kartą tikslas — 
parodyti šį originalų muzi-
kalinį vaidinimą mokiniams. 

Po „Direktoriaus dilemos" 
bus pranešimas, kas yra iš
r inktas ar išrinkta vesti mo
kyklą, pradedant 26-tus metus 
Lemonte. Tėvų komitetas bal
suos už naują vedėją tą patį 
rytą pd daugelio savaičių 
sprendimo. 

Balsavimo formos taip pat 
bus išdalintos mokinių tė-

.., 

Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos direktorė Aldona 
Gasnerienė su iždininku Algiu Nedu (kairėje) ir 1983 m. tėvų 
komiteto pirm. Ričardu Mačiuliu rengiasi mokslo metų užbai
gimui. Nuotr. Liudo Volodkos 

Mylimai motinai ir žmonai 
A. t A. ALEKSANDRAI DAUKANTIENEI 

-MORIARTY mirus, 
giliausia užuojauta giminėms ir artimiesiems. 

Jonas ir Bronė Venckai 
Janina Poderienė ir Leokadija Puodžiūnienė 
Janina Škėmienė ir Viktorija Jakubauskienė 

A. f A. GRAŽINA BAUŽIENE 
DIAMENTYTĖ 

Gyveno Princeton, Wisc, anksčiau gyv. Michigan City, Ind. 
Mirė gegužės 13 d., 1984 m., sulaukusi 50 metų amžiaus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Rita N'eison, žentas Cecil 

ir šeima, sūnus Rimas, marti Sharon, tėvai Juozas ir Sofija Dia-
menčiai, 2 seserys Dana Butkienė su vyru Jonu ir Irena Mickū-
nienė su vyru Algiu, brolis Juozas ir brolienė Dell, ir jų šeimos, 
pusseserė Lee Kelly su vyru James ir šeima, ir kiti giminės 
Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionė buvo našlė a. a. Peter. 
Kūnas bus pašarvotas penktadieni nuo 2 iki 9 vai. vakaro 

Petkaus Marauette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. Laidotuvės 
{vyks šeštadieni, gegužės 19 dieną. Iš koplyčios 10 vai. ryto bus 
atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Sv Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti Jiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Duktė, sūnus, tėvai, marti žentas ir kiti gimine* 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. TeL 476-2345. 

vams tą patj rytą išrinkti 
naują komitetą. Šeši asmenys 
bus išrinkti prisidėti prie 
trijų narių, kurie pasilieka dar 
vienerius metus — Gražina 
Gr iga l i ūn i enė , V i k t o r a s 
Garbonkus ir Algis Nedas. 

P a s k u t i n i u s p e n k e r i u s 
metus komiteto rinkimai vyko 
rugsėjo mėn. per bendrą tėvų 
susirinkimą registracijos 
metu, bet šiemet tradicija 
pakeista, kad naujas vedėjas 
ir nauji komiteto nariai susi
pažintų su mokyklos tvarka ir 
kad daugiau laiko būtų per va
sarą pasiruošti mokyklos ati
darymui. 

Tėveliai yra raginami rim
tai pergalvoti, už kokius kan-

jo Meno Institutui — yra tik
ras nesusipratimas. To paties 
lauktina ir iš kitų grupių. 

Antra vertus, kada lietuviš
kas pinigas jau glėbiais žars
tomas, gal labiau degantis rei
kalas būtų įsteigti visų 
Lietuvių kultūros centrą — 
„Lietuvišką Meką", bet tai jau 
turėtų būti ne vien dailininkų 
rūpestis. 

Mikas Šileikis 
A.L. Dailininkų sąjungos 

pirmininkas 

Tiek aplinka įgyja galios, 
kiek žmogus atsisako savo 
laisvės. 

Juozas Girnius 

Meditacija yra sielos akis. 
Bossuet 

TILTAS PER NERĮ 
Volė Marcinkom/tė 

Dviejų iaLmų garbingam atminimui 

Rašytoja gimusi ir užaugusi lenkų 
okupuotam Vilniuj, lietuvių patrijotų 
ieimoje. Jos knygos tema įdomi tuo, 
nes joje aprašoma dviejų šeimų išgy
venimus lenkų ir vokiečių okupacijos 
metais. Si knyga, kaip pati autore pa
sisako, yra jos gyvenimo neatskiamo-
ji dalia. 

Knyga gražiai išleista. Viršelis ir 
aplankai piešti Julytės Neverauskaitės-
Vasiliūnienės. Atspausta "Draugo" 
spaustuvėje 19&2 m. Kaina *u per 
siuntimu $5.85. 

'Jžsakymus siųsti: 

DRAUGAS, W W SSrd St. 
Chicago, IL 606t9 

PIRMŪNES AKADEMIKES 
JANINA URMINE 

Leidinyje rašoma apie lietuves studentes Šveicarijoje, Petrapilyje, 
Maskvoje, Berlyne. Lenkijoje, Kijeve ir kitose vakarų Europos vals
tybėse bei Lietuvos universitetuose. Taip pat yra atskiras skyrius 
apie Lietuves r. u s. rėmusias moteris. Leidinyje daugel biografinių ži
nių ir fotografijų. Knygos pratarmėje Juzė Daužvardienė taip rašo: 
"Alitorės J. Narūnės Pakštienės atliktas milžiniškas darbas yra svar
bus ir naudingas storiniu, enciklopediniu ir kultūriniu požiūriu". 

Spaudė DRAUGO spaustuvė. Leidėja dr. Zuzana šalnienė (Shallna). 
Didelio formato. Kaina su persiuntimu $1ZJ0. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 45+5 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 

Dlinoia gyv. dar prideda 72 et. valstijos mokesčio. 

^ 
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S o f i j o s A m b r a z e v i č i e n ė s 
į d o m i k n y g a 

"GYVENIMO NUOTRUPOS" 
net 4 laikotarpius — pradedant 1883 m. sukilimu 

ir baigiant įsikūrimu čia Amerikoje. 
įdomi RkAJtyti, o kaina tik 4 doi. 

Gaunama rnu.-*"* k n y g y n u o s e »r DRAUGO knygų akynuie 

didatus balsuoti. Išrinkimas 
yra svarbus, nes mokykloje 
yra įvairūs darbai ir daug 
atsakomybes. 

„Kviečiu visus dalyvauti", 
— sakė A. Gasnerienė. 

„Brangūs tėveliai, aš nuošir
džiai dėkoju už aukas mūsų 
mokyklos išlaikymui, už darbą 
ir gražų bendradarbiavimą. 
Ačiū visiems, prisidėjusiems 
bet kokiu darbu mokyklos ge
rovei". 

Vedėja Gasnerienė šią sa
vaitę baigė savo dvejų metų 
direktoriavimą Maironio 
mokykloje. Visi dėkojame jai 
už vadovavimą ir linkime 
sėkmės! 

Ričardas Mačiulis 

• 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1984 m. 
gegužės 16 d. mirė mūsų brangus tėvas, senelis ir prosenelis 

A. A 
V L A D A S N A R B U T A S 

Velionis paliko dideliame nuliūdime dukteris: Ireną Smieliaus-
kienę Chicagoj, Reginą ir žentą Jurgį Smilgevičius, sūnų Vytautą 
Narbutą Australijoj, su šeimomis. Paliko anūkus Violetą Chicagoj, 
Valdemarą ir Aleksandrą Kanadoj, Ireną Liuciją, Kim ir Jonathan 
Australijoj, su šeimomis bei kitus gimines Lietuvoj ir Australijoj. 

Kūnas bus pašarvotas penktadienį, gegužės 18 d., 4 vai. po
piet Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 West 69 Street. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužes 19 d. Iš koplyčios 9:15 
vai. ryto bus nulydėtas į švenčiausios Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo par. bažnyčią, kunoj įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero liet. kapines 

Seimą prašo vietoje gėlių aukoti Jaunimo centrai. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: DUKTERYS, SCNL'S ir Įriti ARTIM1EJL 

Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telef oru;* YArds 7-1741-2 

P E T K U S 
MARULI I II ILNFRAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chicago — 476-2345 
1410 So. 50th Av., Cicero — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SCNŪS 
LACKAVVICZ 

Laidotuvių direktoriai 
2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213 
11028 Southvvest Hwy., Palos Hills, Illinois 

Tel. —974-4410 

V A S A I T I S - B U T K U S 
Laidotuvių Direktoriai 

1446 South 50 Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 6 5 2 - 1 0 0 3 

^ Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą". 

i 
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DRAUGAS, penktadienis, 1984 m. gegužės mėn. 18 d. 

X "Lituanicos" tunto sueig* 
bus sekmadieni, gegužės 20 d., 
10 vai. Jaunimo centro didž. sa
lėje. Sueiga bus pradėta šv. Mi-
šicmis. Dalyvavimas visiems j sesers Nijolės veiklos. 

X "Chronicle of the Catholic 
Church in Lithuania", 61 nume
ris, anglų kalba jau išėjo iš 
spaudos. Viršelis iliustruotas 
Jono Sadūno nuotrauka, nes jis 
nuolat persekiojamas dėl savo 

Iš lietu-
privalomas. Skautai renkasi į vių kalbos išvertė ir įžangą pa-
9:45 vai. r. Tėveliai ir svečiai 
kviečiami dalyvauti. 

X Prel. Damazo Mozeno 45 nų 
metų kunigystės sukaktis bus 
paminėta lapkričio pradžioje 
kartu su parapijos 70 metų su
kaktimi. Prel. D. Mozeris kuni
gu yra įšventintas 1939 m. ba
landžio 15 d., bet minėjimas jun
giamas su parapijos sukaktimi. 

X Aušros Aukštuolytės ir Vy
to Butiko užsakai prieš mote
rystės sakramentą eina Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčio
je Brighton Parke. 

X Gegužinės pamaldos, maj. 
Jono Tapulionio pranešimas apie 
Lietuvos kariuomenės kultūrinę 

X Juozas Kojelis ir Antanas j veiklą, dipl. teis. Prano Šulo žo-
Mažeika atvyksta iš Los Ange- į a i s pensininkų reikalais, sveika-
les j simpoziumą, kuris bus ge- t o s dalykai ir kultūrinė progra-
gužės 19 d., šeštadienį, 4 vai. 
p. p. tema 'Laisva iniciatyva 
laisvinimo veikloje". Tame pa
čiame simpoziume kalbės apie 
OSI-KGB suokalbį Rasa Razgai-
tienė iš Xew Yorko ir adv. Po
vilas Žumbakis iš Chicagos. Visi 
kviečiami šiame simpoziume da
lyvauti. 

rašė kun. Kazimieras Pugevi-
čius, redagavo Marian Skabei-
kienė. Leidžia Liet. Kunigu Vie-

j nybė, šio numerio išleidimą pa
rėmus Lietuvos Vyčiams. 

X Violeta Karosaitė, Chica-
go, DL, Optical studio, 2620 W. 
71st St. savininkė, atsiuntė 
"Draugo" prenumeratos pratesi
mo mokestį savo mamytei, 
gyv. Lemonte, Illinois. 

X Po 5 dol. atsiuntė aukų: 
Jonas Paškauskas, dr. Bronius 

ma Sodybos pažmonyje šį sek- J Mikonis, Juozas Girėnas, Anta-

X Danutė Venslauskaitė iš 

madienį nuo 2 vai. p. p. Užkan
dis. Visi laukiami 

X Alės Rūtos premijuotas 
romanas "Pirmieji Svetur" jau 
yra gaunamas "Drauge". Lie
tuviškos Knygos klubo nariai 
gali atsiimti su nuolaida "Drau
go" knygyne arba laukti prane
šimo ir užsakymų lapelių. Taip 

nas Kašubą, Antanas Kriščiū
nas, Benediktas Aponavičius, 
Albinas Žukauskas, K. Marcin
kevičius, Adolfas Butkus, Vla
das Matulionis, O. Danusevičius, 
Antanas Pleškys, Jonas Skeirys, 
B. Rakauskas. Labai ačiū. 

x Zenonas Lukauskas, Keno-
sha, Wisc., lietuviškų organiza
cijų darbuotojas, Vytautas Juch
nevičius, Bonsall, Cal., Maria 

x Dr. A. Vygantienė, R. Lap- Pisarevas, Los Angeles, Cal., 
šiene ir R Saibienė kalbės tema | ̂ a s Simonaitis, Bloomfield, 
"Kaip tėvai gali padėti lituanis- į Conn., Adelė J. Plienas, Chica-
tinei mokyklai" šios vasaros Mo-: S°. Dl., įvairiomis progomis at-
kytojų ir jaunimo studijų savai- ' • s i u n t ė P° 1 0 do1- a u k u - Nuošir-
tėje Dainavoje. J i bus liepos 29 į dus *&ū. 
— rugpiūčio 4 dienomis. Ten! x Antanas Gaška, Mykolas 
pat J. Kojelis skaitys paskaitą Kiriejus, Chicago, BĮ.. Juozas 

Angeles dalyvauti Alei R u t a i l t e m a "Visuomenės mokslo dės- Lhuma Cleveland, Ohio, Vaclo-
premijos uz romaną 'Pirmieji: tymas lituanistinėse mokyk-
Svetur'" įteikimo iškilmėse. Jis j lose". 
atstovauja 'Draugo" redakci-, 

X šokių vakarą jaunimui 
penktadienį, gegužės 18 d., 8 vai. 
vak. Šaulių namuose rengia 

Vytis" tautinių šokių šokėjų 
Šokiams gros D. J. — 

VVaterbury, Conn., yra paguldy- j p a t gali užsisakyti laišku, kad 
ta Šv. Kryžiaus ligoninėje Chi-1 būtų knyga išsiųsta. 
cagoje. Jos sveikata tiriama' 
dr. Albinos Prunskienės priežiū
roje. Šiuo metu ji guli 671 kmb., 
lovoj 1, tel. 471-80C0. Draugai ir 
pažįstami galėtų jai paskam
binti. 

x Kun. Pranas Garšva, "Drau
go" redaktorius, išvyko į Los 

Alei Rūtai 

:ai. 

vas K'jzmickas. "VVaterbury, 
Conn., Anelė Krezėnas, New 

Poetas B. Brazdžionis kalba Kr. Donelaičio mokyklos mokiniams balandžio 26 d. Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
MOTINOS DIENA 

MAEQUETTE PARKO 
LIT. MOKYKLOJE 

Gegužės 5-toji diena — šeš
tadienis 3 vai. p. p. — lietuviš
kos tradicinės Motinos dienos iš
vakarėse, švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salė pilna moky
tojų, mokinių ir svečių. 

Mokyklos vedėja B. Prapuolė 

Kvantaitė (Dlsk.) . Pelės: Larą šės. Pirmiausiai vaišinosi mo-
Izokaitytė (IV sk.), Arista I kiniai, vėliau kiti. Vaišes su-
Strungytė (IH sk.), Tina Bur-į ruošė tėvų komitetas su tėvelių 
gess (U sk.). Vaikai: Larana 
von Braun (UI sk.), Danutė 
Genčiūtė (I sk.), Paulius Gen-
čius (darž.). Vaidinimą paruo
šė Danutė Puodžiūnienė. Pro
gramos pranešėja — Vaiva Vė
žytė. 

Po vaidinimo gausūs plojimai, 

pagalba. Tėvų komitetas dėkin
gas visiems už minėjimo paruo
šimą ir pasisekimą. P. T. 

LIETUVOS DUKTERŲ 
BALIUS 

Lietuvos Dukterys gegužės 12 
d. Jaunimo centro didžiojoje sa-

X va-rąuette Parko Lietmių 
namų savininkų susirinkimas 
bus gegužės 18 d., penktadienį, vienetas 
parapijos salėje. Susirinkimo J "<J" 
pradžia 7:30 vai. Visi nariai' 
kviečiami dalyvauti. 

mene pradeda .Motinos dienos i b u v o ^^^^ dekoracijos, ak to- | l ė j e surengė tradicinį pavasario 
minėjimą, pabrėždama, kad mo-! r i a i (mokiniai) gerai atliko sa-! v ^ . Surengė vaidyba- pirm. 
tinos rūpesčiai yra didžiausi uz i v o r o l e S i kostiumai spalvingi ir j E Kieiienė I vicep^rm St Pau 

Britain, Conn., Stasys Jankaus- j v i s u s kitus« t o d ė l m e s v i s i t u r i " , įdomūs. Vaidinimo autorė Da-' 
kas, Hot Springs. Ark.. Jonas! m e š e r b u " • » mamytes. Gegu-! n u t ė A u g i enė tėvų kom. pagerb-
Čerekavičius, East Chicago, Ind., j ̂ s m ė n u 0 V™ s k i r t a s P a S e r b t i j t a gėlių puokšte, palydint plo-

x Ses. Margarita, Nekalto 
Prasidėjimo parapijos mokyklos 
vedėja Brighton Parke, nuo šių 
metų rudens yra paskirta ki
toms pareigoms. Motinų klubas 
rengia su sesele Margarita atsi
sveikinimą gegužės 21 d., pir
madienį, 8 vai. vak. mokyklos 
salėje. Visi kviečiami buvusią | 
net septynerius metus mokyklos 
vedėją atsisveikinti. 

Antanas Masiulis, Simcoe, Ont., 
Kanada, pratęsdami prenumera
tas, atsiuntė po 10 dol. aukų. 
Labai ačiū. 

motinoms. Klebonas kun. A. Za- ūmams. 

X Dr. Sofija ABs, Springfield, 
Mass., J. Ciuberkis, Cleveland, 
Ohio, K Daunys, Toronto, Ka
nada, Viktorija Musteikienė. Chi
cago, UI., Jonas Jakubauskas. 
Juno Beach, Fla., M. Salučka, 
Rockford, UI., Emilija Zakar-
zevskienė, Mississauga, Ont., 
Kanada, J. Beniūnas, Hartford, 
Conn., atsiuntė po 10 dol. aukų I 

karauskas tarė žodį, sveikinda-1 prasideda didieji laimėjimai, 
mas visas motinėles, mamytes, Į kuriuos pravedė Dana šilimai-

| kvietė visus pasidžiaugti Moti-j tienė. Buvo trys laimėtojos, iš 
nos dienos programa: vaidini- j kurių dvi aukojo savo laime mo-
mu, dainomis ir taut. šokiais, kyklai. Ačiū joms. 
prašė visoms mamytėms Dievo I T o l i a u ^ ^ tautiniai lokiai. 
palaimos ir Dievo malonių. 

Tėvų komiteto pirmininkas A. 
Kulys padėkojo visiems už at
silankymą, dėkojo visoms mo
kytojoms už įdėtą darbą. Mo-1 
kytojos ir "Vyturėlio" globė ja | » ia j ^ ^ ansambUo mokytojus, 
kviečiamos į sceną ir komiteto i j ^ ^ b u v o komiteto pagerbti 
nariai apdovanojo jas gėlėmis. •, prisegant kiekvienam po gėlę. 

Šoko visų skyrių mokiniai. Šo
kius paruošė mok. I. Smieliaus-
kienė ir R Variakojytė, akordeo
nistas — V. Puodžiūnas. 

Tėvų kom. pirmininkas kvie-

vicepzrm 
lionienė, II vicepirm. V. Pruns
kienė, iždin. Gr. Misevičiūtė, 
sekr. M. Barienė, vyr. seniūnė E. 
Gaškienė, koresponde „ė S. Je-
lionienė, patalpų sekretorės: R. 
Kriaučiūnienė ir P. Kinderienė, 
administratorė J. Kolienė, rengi
nių vadovė J. Krutulienė, narių 
registratorė I. Vėbrienė, vaišių 
vadovė E. Kantienė, lėšų telki
mo vadovė O. Rušėnienė, vald. 
narė St. Kaulėnienė. 

Prie renginio daug prisidėjo 
narės, suruošdamos laimėjimus, 
aukodamos maistui. Kun. J. Do
meika atsiuntė savo kūrinį di
diesiems laimėjimams. Visada 
laimėjimus paremia Standard 

kiti aukoje dovanas 

X Brighton Parko Lietuvių 
Namų savininkų Draugijos ge
gužinė bus gegužės 20 dieną' Kompozitorius Darios Lapinskas. 
Šaulių namų salėje, 2417 W. ; šių metų Poezijos dienų Chicagoj« 

už kalėdines korteles ar kalen-i 
dorių. Labai ačiū. Prasidėjo meninė dalis: IV v. i Po to buvo dainos. Dainavo ma-1 Savings, kiti aukoję 

' vaidinimas D. Augienės "Meškos į žieji mokiniai, vėliau vyresnieji. į laimėjimams: Baltic Blossoms, 
X Vincas Urbonas, Chicago, į mokykla". Atlieka Rasa Dudė-' Dainas išmokė mokyt. Darius 

B., pedaglogas, mūsų artimas į n a i t ė _ mergaitė, Linas Liuti-1 PoUkaitis. Pasibaigus dainoms. 

43-čia g a t v ė . P r a d ž i a 1 2 vai . | Programai jis yra sukūręs religinės 

kas — berniukas, Aleksandras I apdovanojami vyties ženkliuku 
Tamulis — zuikis, Inga Balza- i mokiniai, kurie nepraleido nė 

gaidys, Lydia Viržin-! vienos ansamblio pamokos, ir 

j bendradarbis, pasinaudodamas 
į papigintų knygų sąrašu, pas
kelbtu "Drauge", įsigijo jų už r ajtė 

Atsilankę drauiįjos nariai ir vi- I t e m o s v o k a l i n i triptiką, kuris bus at- j didesnę sumą ir dar įteikė 101 t a i t ė _ į m o t i n a ( V n sk. j tie, kurie praleido tik vieną pa-
si svečiai bus p r o i M i l — j ^ S ^ i j K S ! ^ fedienrt*80 P , , ^ , ^ ^ ^ j -ok . ) , Sauhus J u š k a i t i s - k a t i - ^ o k ą . 
skamu lietuviškai gamintu mai- • AJO. Ingrida Biekyte, ' n a s - Elena Tuskenytė — saulė, į Po to sekė "Vyturėlio" — 
stu. Veiks baras sa visokios; X Izabelė Sinkevičiūtė, Chi-1 Erika Weliczko — meška, Sabi-; mokyklos laikraštėlio konkurso 
rūšies gėrimais. Dovanų laimė-1 x Kun, Alfonsas Babonas,į cag0) m., virimo knygos "Lithu-1na Markvaldaitė — višta, Rasa į premijų įteikimas už geriausius 
jimai. šokiams gros puikūs mu- Sv- Antano lietuvių parapijos j an&n Cookery'' autorė pratę- i Putriutė — I-ji mama (VI sk. rašinėlius ir piešinėlius. Pre-
zikantai. Nuoširdžiai kviečiame klebonas, Detroit, Mich., Juozas Į ^ "Draugo" prenumeratą u ž | m o k ^ Dana Butts — pasiunti- i mijas gavo šie nx>kiniai: Vaiva 

1984 metus, o už kalendorių i r | n v s (IV sk.). Gėlės: Lina Izo-! Vėžytė — I vieta (rašinėlis), 
kalėdines korteles pridėjo 10 • k a i tytė, Monika Umbrasaitė (V j Marius Poiikaitis — I v., Ado-
doL auką. Labai ačiū. i 5 ^ . ) , Milda Harris, Audra Prial- mas Didžbahs — II vieta, Elena 

I CHICAGOS ŽINIOS 
DIRŽAS AR — PABAUDA 
Ulinois atstovų rūmai priėmė 

įstatymą, kad automobilio vai
ruotojas ir su juo priešaky sėdįs 
bendrakeleivis būtinai privalo 
prisirišti diržais, kai važiuoja. 
Kas to nepadarys, policija gali 

i nubausti 25 dol. pabaudos. 

4 MILIJONAI 
UNIVERSITETUI 

Chicagos advokatas Dino D' 
Angelo padovanojo Chicagos 
universiteto Teisių mokyklai 

•4 mil. dolerių. D'Angelo yra 
' baigęs tą mokyklą 1944 m. ir 
pasakė, kad jo auka tai dėkin-

| gumo pareiški nas. Tie milijo-
| nai bus panaudoti naujam mo
kyklos bibliotekos priestatui. 

NEBUS GAZOLINO 
SU ŠVINU 

Chicagos miesto tarybos ko
mitetas vienbalsiai nusprendė 

\ uždraust naudoti gazoliną su 
! švinu, kao. mažiau būtų oro tar-
: šos. Galutinį sprendimą turės 
padaryti miesto taryba savo 
posėdy gegužės 23 d. 

MOKESČIAI UŽ LATVELIUS 
Chicagos meisto pakrantėse 

i laikomų sportinių laivų savinin
kai turi mokėti po 700-800 dol. 
per metus. Dabar uždedami 

i nauji mokesčiai — dar po 350 
j dolerių. 

ragų pardavimu, per visą va
sarą garaže pardavinėjami su
aukoti drabužiai ir kiti dalykai. 

Banketą pradėjo renginių va
dovė J. Krutulienė skatindama 
pasiryžti naujiems darbams. 
Pakvietė maldą sukalbėti drau
gijos kapelioną kun. J. Juozevi-
čių, kuris Motinos dienos išva
karėse pakvietė susikaupimu 
pagerbti mirusių motinų atmi
nimą. 

Draugijos pirm, E. Kieiienė 
pasveikino svečius, dėkodama 
atsilankiusiems, kurie išgirdo 
Lietuvos Dukterų šūkį: ištiesk 
pagalbos ranką vargstantiems. 
"Mes nevaikščiojam po namus 
aukas rinkdami, bet pačios dir
bame, ruošdamos renginius". 
Sveikino motinas ir močiutes. 

Meninę programą atliko sol. 
Praurimė Ragienė. fortepijonu 
palydint pianistui M. Motekai-
čiui. Ji žavėjo publiką dainuoda
ma J. Gaižausko: Nidos ginta
rai ir Vasara, Padillo Žibutes, 
Atjok, berneli, vakare (A Po-

Talman Delicatessen, Budrienė, 
Nalienė, Prankienė, Rudaitienė, 
Smilgienė, Untulienė, Zalagėnie-
nė, Siliūnienė. Tai vis didie- | ciaus), Valsas (iš Leharo Links-
siems laimėjimams, o antriems i n108!03 našlės). Myliu tave (iš 
— mažnesniems laimėjimams Stolzo Bohemų burtų). Patrauk 
dovanų gauta per 700. 

visus ir visas namų savininkus, j Brizgys, Chicago, UI., A. Odinie-
svečius skaitlingai dalyvauti ge-! n ė , Union Pier, Mich., atsiuntė 
gūžinėje-piknike ir paremti mū- 5 P° 10 dol. auką. Labai dėko-
sų draugiją gausiu atsilankymu.. jame. 

Kviečia Draugijos valdyba x Lietuvių Katalikų Religinė 
(pr)- i šalpa / Lietuvių Informacijos 

x Paskutinė proga pamatyti Centras praneša, kad ieško stu-
Ciurlionio galerijoj Jaunimo cen- dento norinčio dirbti šioj lietu-
tre vykstančią Lie 
dailininkių sagos 
kymo valandos šį penkt., šešt. stažuotojas dirbtų 8 savaites, 
ir sekmad. nuo 11 vai. ryto iki Bus parūpinta gyvenvietė bei 
7 vai. vakaro. (pr.) 1000 dol. stipendija ir padeng

tos su darbu surištos išlaidos. 

j gauskaitė f I sk), Krista Augiu-
X Izabelės Motekaitienės dai- tė f darž.). Paukščiai: Larą 

navimo stadijos tradicinis pa-j Bartkutė ( Vsk), Lina Augiutė 
vasario koncertas įvyks gegužės j ( i n sk.). Linette Mikliutė, Ire-1 
20 d., sekmadienį, 3 vaL p. p.! na Kvantaitė (H sk.).. Moki-, 

erulviš " ^ - a ra ! J a U n i m 0 c e n t n > d i d ž i o ^ salėj.jniai: Jennifer Bražiūnaitė, Wil-, 
.uvxų moterų,visk03 į t a igo j 1984 ^ vasarą ^ Manigirdas Mote- liam Unas (V s k ) . Aušrine' 
parodą. Lan- New Yorke. Pageidautina, kad b<,;+. 0 ^ , ^ >̂«.r*A - • ' « , ^ ^ 

kaitis. Po koncerto tėvų vaisęs, Bagdonaitė 
visiems, kurias praves Gražina Į 
Vitienė. Maloniai kviečiame at
silankyti, (pr.). x Albinas KarkulK akcijų 

brokeris, dirbąs su Rodman it 
Renshaw, Inc. patarnauja ak
cijų, bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(sk.) 

Lietuvos Dukterys šiemet gy
vuoja trylikti metai. Narių Chi-
cagoje apie 700, o su skyriais 
— apie tūkstantis. Skyriai vei
kia Melrose Parke, Detroite. Los 
Angeles, Juno Beach, MVashing-
tone (bankete dalyvavo jų ats
tovai Būtėnai), Seattle. Banke
tui skanią vakarienę paruošė A. 
Stropienė su talkininkėmis. 

Lietuvos Dukterų nameliuose 
šiuo metu gyvena penki lietu
viai. Per metus Lietuvos Duk
terys labdarai panaudojo 22,600 

Mažaisiais laimėjimai? bai- dol. Ta suma surinkta rengi-
(IV sk.), Rengta gčei programa ir pr;isidėyi vai- jniais, gegužine, margučių ir py-

Tuskenytė — II vieta, Lydia 
Jurcytė — m vieta, Saulius Juš-
kaitis — TU vieta. Saulius Juš-
kaitis — I vieta "Vyturėlio" vir
šelio piešinėlis. Adomas Didžbi-
H» — II vieta už piešinei. 

lus buvo solistes įsijausimas į 
dainas su vaidybiniu atspalviu. 
Publikos entuziazmas dar išpra
šė bisui pakartoti Atjok, ber
neli . . . 

Pasivaišinę ir dainomis atsi
gaivinę svečiai dar galėjo pasi
šokti, grojant Biknevičiaus or
kestrui. 3. Pr . 

Tai puiki proga studentui ar- x Beverly Shores, Indianoje, 
į čiau susipažinti su lietuviškos parduodamas naujas mūr. na-
j informacijos vaidmenim bei tie- mes. 3 miegami. 1 blokas nuo 
sioginiai įsigilinti j Religinės ežero. Skambint telef. 219—-

j Šalpos (Informacijos centro) '879-7128. (sk.). 
| plačias veiklos formas. Stažuo- j x ^ ^ 8 e k r e t o r t t . h l 9 * . 
| y ^ ^ ? , ^ ^ y . B g t a v ^ i t « v a t a i įstaigai New Yorke. 

x Rugphiao 15-29 dienomis j l r f " ^ . ^ būti bent 18 Į pageidautina, kad laisvai valdy 
1 metų amžiaus ir mokėti vairuoti. 
Prašymą bei reziume siųsti iki 
gegužės 25 dienos Iithuanian 
Catholic ReUgtous AM, 351 High-
land Blvd., Brooklyn, New York, 
11207. Dėl daugiau informaci
jų kreiptis j įstaigą telef. 212— 
647 2434. (pr.). 

x Gintaro vasarvietėje, Union 
Pier, Michigane, išnuomojama 
valgykla vasaros sezonui su vi
sais įrengimais. Informacijai 
skambinti tel. 616—469-3298. 

(sk) . 

ruošiama ekskursija į Vilnių ir 
Rygą (14 dienų). Kelionę ruo
šia ir vadovauja Marius Kiela, 
tel. 737-1717. (ak) . 

A R A S 
Ifc'itgiam*- ir t a i soma \'%%ę r&štip 

S K H . I S 
Su Hjk- iu p a t y r i m u . ^sanM 

i f >< it M o-* i p . i ts p r iž iū r iu da rbą 
ARVYDAS KlfclJl 

737 1717 
W ^ • ^ ^ ^ . " a c ^ T ^ f c r a j u g g 

tų lietuvių ir anglų kalbą, mo 
ketų gerai rašyti rašoma maši
nėle, efektyviai komunikuoti te
lefonu ir raštu bei vairuoti. Dar
bo pareigos pagrindinai apima 
m&iinraščic darbus, siuntų pa
kavimą bei prašymų pildymą ir 
išsiuntimą ir kitus techniškus-
adminigtracinius rūpesčius. Dar
bo sąlygos bus aptartos su rim
tais kandidatais. Siusti reziu-
-rr I.i* hiar,i«.n fsithoiįr- IV1' 
(fintx \*\. '.M. HijrhlJirvI R d 
Bro^klyv Vi 112<r? ( a t ) . 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

2649 W. 63rd Street 
Chicago, IX 60829 

Tel. — 776-5162 
Kasdien 9—6 vaL vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

Advokatas JONAS GIBAiTIS 
6247 S. Kedsle \vtsum 

Chicaito, IL 60629 
TeL — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vaL. vmk. 
8eltad. 9 • . r. iki 1 vaL d. 

Popietyje su L , A ugi T. e At.ei^rvnkų namuos* pronramo< *'\,V.fi<,v 
VaiCaitienė. J .":. J Ja>«yt« r R ("ernja* 

15 kaires: D. Silimaitienft, I. BJekytft, R. 
Nuotr. Z. D^uClo 

ADVOKATAS 

ALGIRDAS R. OSTIS 
rOatranakas) 

1000 JTorto BlvdL, Saite 864 
Oak B m k , IL 60821 
TeL Of a 825-3187 
TeL Re*. 828-6882 

Valandos pa^al susitarimą 
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