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Auka ir vienybė 
(Tęsinys) 

Apie 10 vai. 20 min. priėjo 
milicijos pulkininkas ir įsakė 
pasišalinti. Mes savo ruožtu 
iškėlėme s a v reikalavimą — 
įleisti į teismo salę. Į tai buvo 
atsakyta grubia pašaipa. Apie 
10:30 priešingoje gatvės pusė
je prisirinko keli būreliai civi
lių vyrukų su lietpalčiais ir 
čiukšiškais veideliais. Pro mus 
gatve į abi puses lėtai riedėjo 
vienas po kito automobiliai su 
racijomis, pilni raudonkepu-
rių, jie kažką skubia i 
pranešinėjo, pastoviai sukinė
josi su užtamsintais langais, 
į ky r i a i s t e b ė d a m i , bet 
slėpdamiesi. Mes susibūrę 
tarėmės, ką daryti. Nebespė-
jome. Buvo 10:40 (gegužės 5 
d.). Staiga iš dešinės gatvės 
pusės išniro milicininkų kolo
na apie 30-35 žmonės, tas pats 
iš kairės pusės. Gatvėje susto
jo du autobusai, pasipylė 
„įstatymų saugotojai". Pasiju
tome apsupti glaudžiu žiedu. 
Mūsų buvo apie 20 žmonių, 
dauguma moterys, o jų nema
žiau 100-110. Priešintis pras
mės nebuvo, bėgti taip pat. 
Kiekvieną puolė 2-3 „vana
gai" ir grūdo į mašinas. Žmo
nės aplinkinėse gatvelėse, 
parduotuvėse žiūrėjo nustebę 
ir patys skubiai slėpėsi, nieko 
nesuprasdami. Operacija 
baigėsi. Autobusas, panardęs 
tamsiose gatvelėse ir kiemuo
se, apsukęs porą ratų, išvežė 
mus į aikštę. Joje stovėjo apie 
15 milicijos grotuotų, tamsiai 
žalių mašinų ir keletas mažes
nių automobilių. Autobuse 
buvome apie 10 žmonių. 

Neįskaitau 4-5 čekistų, kurie 
tarpusavyje dalijosi įspū
džiais apie išgertus vakar 
kiekius bei rūšis „stipriosios". 
Tas, kuris „įmetė" daugiau
siai, pasijuto viršesnių ir 
kreipėsi į mus. Mes su jais 
šnekų nemezgėme, kol vienas 
nepasakė, kad Vilnius visada 
buvo ir bus rusų ir lenkų. Čia 
neišlaikiau ir, sumynęs jo poli
tines bei istorines žinias, 
priminęs Gediminą — įkūrėją 
bei kitas aplinkybes, įrodžiau 
Vilniaus „rusiškumo" okupa
cinį charakterį. Sargai netu
rėjo ką atsakyti, tai pasiūlė 
mums „uždaryti gerkles", 
priklijuodami eilę epitetų, 
žeminusių Dievą ir tikėjimą. 
Mūsų širdys virpėjo skausmu, 
bet ginklu buvo tik žodžiai. 
Kad baigtųsi tyčiojimasis, mes 
neatsakinėjome. Po vieną iš 
autobuso kas keliolika minu
čių vedė į kitą, didesnį, kur, 
matyt, buvo „štabas". Aš 
buvau trečias. 

— Pasą, — piktai tarė vyriš
kis odiniu švarku, stambus, 
aukštas, rudais batais ir 
patinusiais poakiais. 

— Iš kur? — metė antras, 
matyt, ne toks svarbus ir 
pigesniu švarkeliu. 

— Katalikas „matj let", — 
sušvogždė trečias, žvilgtelėjęs 
į mažytį kryželį mano atlape. 

— Norėčiau žinoti, už ką esu 
sulaikytas, reikalauju tuojau 
pat nutraukti šį tyčiojimąsi ir 
paleisti mane, — tariau 
valdydamasis. 

— Neskubėk, — tarė pirmas, 
matyt, vyriausias. 

(Bus daugiau) 

Sekretorius Shultz 
lanko Filipinus 

Seoulas. — Valstybės sek
retorius George Shultz, grįž
damas iš Indonezijos ir 
Japonijos, sustojo Pietų Korė
joje ir šiandien vienai dienai 
sustos Filipinuose. Korėjoje jis 
ragino demokratinės opozi
cijos vadus nesiimti smurto, 
siekiant nuversti prezidentą 
Chun. Nors Amerika palaiko 
demokratinių laisvių princi
pus, tačiau tos laisvės veikia 
tik tose šalyse, kur vyrauja 
taika ir pastovumas. Prie to 
neprisideda susikirtimai ir 
smurto veiksmai. Opozicija, 
kuri siekia tikslų smurto 
priemonėmis, pati kenkia lais
vei ir demokratijai, pasakė 
Shultz. 

Filipinuose sekretorius turės 
paaiškinti naujai Aųuino 
vyriausybei, jog buvęs prezi
dentas Marcos turėtų gauti 
F i l ip inų pasą i r k i tus 
dokumentus, kad jis galėtų 
važiuoti, kur jam patinka. 
Prezidentė Aquino jau aiškino 
Baltųjų Rūmų pareigūnams, 
kad Marcos, gavęs užsienio 
pasą, išvažiuos iš JAV teri
torijos. Tuomet bus sunku tęsti 
teismo bylas prieš Marcos dėl 
jo išvežtų turtų. 

Sekretorius Shultz kalbės su 
Filipinų pareigūnais ir apie 
ekonominę paramą. Jis nuro
dys, kad užsienio kapitalo 
investicijom labai kenkia tokie 
pareiškimai, kaip prezidentės 
Aquino gegužės 1 d. kalba, 
kurioje ji pataikavo darbinin
kų unijoms ir streikuotojams. 
Nepadeda gauti daugiau užsie
nio paramos ir tai. kad Filipi
nų v y r i a u s y b ė keliuose 
kabineto posėdžiuose svarstė. 
kaip atsisakyti grąžinti kai 
kuriems bankams gautas 
paskolas, kurios iš viso suda
ro Filipinams 2fi.2 bil. dol. sko
lų. 

Žmogaus teisių 
klausimai Berne 

Bernas . — Šveicarijos sos
tinėje Berne vykstant Helsin
kio susitarimą pasirašiusių 
kraštų ekspertų konferencijai 
žmonių santykiavimo klausi
m a i s , dvi t a r p t a u t i n ė s 
žmogaus teisių gynybos 
organizacijos — Rezistencijos 
Internacionalas ir Tarptau
tinis Sacharovo Institutas. — 
surengė paralelinį suvažia
vimą, pavadintą Helsinkio 
kontrakonferencija. Jame 
dalyvavo žymūs įvairių kraš
tų veikėjai, mokslo žmonės, 
kultūrininkai, besirūpinantys 
žmogaus teisių apsaugojimu 
visur, kur jos yra pažeidžia
mos. Vienas šios kontrakon-
ferencijos rengėjų yra gar
susis prancūzas aktorius Yves 
Montand. Kontrakonferen-
cijos dalyvius raštu pasveiki
no JAV prezidentas Reaga-
n a s , p a b r ė ž d a m a s , jog 
žmogaus teisių gerbimas yra 
viena esminių sąlygų tikrai 
ir pastoviai taikai pasaulyje 
sukurti. Prezidento laišką 
perskaitė JAV ambasadorė 
Šveicarijoje. Helsinkio kontra-
konferencijoje Berne buvo 
pasiūlyta sukurti „Laisvų 
žmonių tribunolą", pavedant 
jam apginti įkalintų rašytojų, 

kitų sąžinės ir politinių belais
vių bylas. Kontrakonferen-
cijos dalyviai taip pat nutarė 
išvystyti akciją, kuria sovie
tinė valdžia būtų pastoviai 
raginama ir verčiama gerbti 
H e l s i n k y j e p r i s i i m t u s 
įsipareigojimus žmogaus teisių 
apsaugojimo srityje. 

Ginčai Kongrese 
dėl ginklų arabams 

Prie Austrijos-Italijos sienos buvo sulaikyt ts t raukinys su galvijais iš I^nkijos. Italija 
patikrinusi veršiukus ir ka rves , a ts i sakė įsileisti traukinį, nes galvijai turėjo radiacijos žymiu 
manoma, kilusių iš Chernobylo branduol inės jėgainės. .SO veršiukų vagonuose nudvėsė. kit 
buvo vos gyvi. l a n k a i tv i r t ina , kad galvijai gaišo ne nuo radiacijos, bet nuo vandens stokos ii 
karščio. Italija pas iun tė apie 1,000 galvų atgal j I^nkiją. 

Austrijos katalikų 
laiškas Griškevičiui 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Statistikos biuras pa
skelbė, kad ispanų kilmes 
amerikiečių pernai buvo 16.9 
mil. Nuo paskutinio gyvento
jų surašymo 1980 m. ispanų 
kilmės žmonių skaičius 
paaugo 2.3 mil. 

Vilnius. — Balandžio 15 d. 
Vilniuje buvo a t ida ry tos 
žymaus Austrijos kultūros 
centro Salzburgo dienos . 
Iškilmingame dienų atidary
me kalbėję pareigūnai pabrė
žė, kad Lietuvos ir Salzburgo 
žmonių draugystė įneša dera
mą indėlį į Sovietų Sąjungos ir 
Austrijos bendradarbiavimą, 
yra gražus skirtingų visuo
meninių santvarkų šalių gerų 
kaimyninių santykių pavyz
dys. 

Salzburgo dienų programo
je — Vilniaus, Kauno, Druski
ninkų bei Dotnuvos muzikos 
mėgėjų susitikimai su austrų 
folkloriniu ansambl iu i r 
ansambliu „Rezidencijos solis
tai", grafikos, fotografijos, 
knygų, vaikų piešinių, gamto
saugos parodos. 

Tarptautinio krikščionių 
solidarumo — Christian Soli-
darity International — Salz
burgo skyrius į Vilnių 
vykstančiai salzburgiečių dele
gacijai įdavė laišką, skirtą 
Lietuvos komunistų partijos 
sekretoriui Petrui Griške
vičiui. Laiške tarptautinės 
krikščioniškojo solidarumo 
o r g a n i z a c i j o s S a l z b u r g o 
skyrius pirmiausia primena 84 
metų spalio mėn. LTSR Kultū
ros ministrui Jonui Bieliniui, 
besilankančiam Salzburge, 
įteiktą Austrijos katalikų 
laišką, kuriuo buvo siūloma 
konkreti kultūrinio bendra
darbiavimo programa. Austri
jos katalikai laiške tarp kita 
ko prašė sudaryti sąlygas 
aprūpinti Lietuvos katalikus 
Šventuoju Raštu ir kita reli
gine literatūra, pasikeisti 
teologijos studentais. Nuro
dydami sunkią Lietuvos 
katalikų padėtį. Austrijos 
katalikai iškėlė neatidėliotiną 
reikalą vėl atidaryti panaikin
tas kunigų seminar i j as , 
grąžinti Vilniaus katedrą ir 
šv. Kazimiero bažnyčią, 
Klaipėdos katalikam grąžinti 
valdžios nusavintą Marijos 
Taikos Karalienės bažnyčią, 
grąžinti laisvę už kunigiškų 
pareigų atlikimą nuteistiem 
kunigam Alfonsui Svarinskui 
ir Sigitui Tamkevičiui bei ki
tiem sąžinės belaisviam, kurie 
kenčia lageriuose už savo 
įsitikinimus. Priminę dar 
daugiau Lietuvos katalikam 
padarytų skriaudų. Austrijos 
katalikai Bieliniui skirtame 
laiške pažymėjo, kad tų 
skriaudų atitaisymas sudary
tų būtinas sąlygas kultūrinio 
b e n d r a d a r b i a v i m o t a r p 

Austrijos ir Lietuvos pagili
nimui. Dabartiniame partijos 
sekretoriui Petrui Griškevičiui 
skirtame laiške, pažymėtame 
balandžio dienos data, Austri
jos katalikai klausia, kokia 
būtų reikalinga medžiaginė ir 
dvasinė pagalba, kad aname 
84-tais metais rašytame laiške 
iškeltos Lietuvos katalikų 
problemos galėtų būti išspręs
tos. Tų problemų svarbumą ir 
aktualumą iš naujo patvirtina 
paskutiniu laiku pasiekusios 
žinios iš Lietuvos. Jokie 
p a r t n e r y s t ė s r ė m u o s e 
organizuojami kultūriniai 
renginiai negali numalšinti to 
kultūrinio bado, kuris yra 
atsiradęs Lietuvoje, — rašo 
Austrijos katalikai. Juk Lietu
vos katalikai savo tikėjimui 
pažinti ir pagilinti neturi 
jokios kitos literatūros kaip tik 
katekizmą ir maldaknyge. 

(Bus daugiau) 

Senatas svarsto 
biudžeto planus 

Washing tonas . — Po ilgų 
atidėliojimų Senatas pradėjo 
svarstyti valstybės biudžeto 
klausimus. Įstatymai reikalau
ja biudžetą užbaigti iki balan
džio 15 d., tačiau to beveik nie
kad nebūna. Daugiausia ginčų 
sukelia reikalavimai sumažin
ti lėšas gynybai ir siūlymai 
pakelti mokesčius. 

Sakoma, kad vyriausybė 
pr i ta r ia siūiomam naujų 
mokesčių uždėjimui ant degti
nės, alaus ir tabako produktų. 
Mokesčiai būtų nedideli: 9 
centai pakeliui cigarečių, 4 
centai galionui gazolino ir 10 
centų šešioms alaus dėžu
tėms. Šių produktų gamintojai 
jau atsiliepė piktokai. Anheu-
ser-Bush bendrovė Šaukia, kad 
tokie planai yra ataka prieš 80 
milijonų amerikiečių, kurie 
mėgsta alų. D-gtinės lobijistų 
atstovai skundžiasi, kad per
nai ir taip degtinės pardavi
mas sumažėjo 12 nuoš. 

Naftos bendrovės per daug 
nesiskundžia, nes, gazolino 
kainoms nukritus, nauji 4 
centų galionui mokesčiai varto
tojų per daug nenuskriaustų. 

— Izraelio taikos organi
zacija suruošė bendrą su 
pa les t in ieč iu susirinkimą 
Hebrono mieste. Dalyviams 
nuvykti į susirinkimą trukdė 
radikalių grupių nariai. Tris 
autobusus turėjo palydėti kari
nės policijom irgybiniai. 

— Senato finansų komite
tas priėmė naują pajamų 
mokesčių įstatymą, kuris 
palies visus amerikiečius. 
Senato daugumos vadas 
pranašauja, kad jis lengvai 
praeis. 

— Senatas antradienį, 
pasiūlius abiem Illinois sena
toriams Paul Simon ir Alan 
Dixon, paskyrė Lenkijai 50,-
000 tonų pieno miltelių. 
Pradžioje Lenkijos ambasada 
tą žinią maloniai priėmė, 
tačiau vėliau pranešė, kad 
miltelių siūlymas daromas 
propagandiniais sumetimais, 
yra „jankių triukas". Tuomet 
senatas pridėjo prie pasiūly
mo papildymą, kad pieno 
milteliai būtų dalinami ne 
lenkų valdžios įstaigų, bet 
privačių organizacijų. 

— Sovietų ,.Tass" paskelbė, 
kad trečiadienį Afganistano 
ambasadorius Maksvoje tarė
si su užsienio reikalų minis-
ter iu Sheva rdnadze dėl 
Afganistano konflikto užbai
gimo sąlygų. 

— Beiruto musulmonų rajo
ne buvo pagrobtas universi
teto lektorius ir 85 m. amžiaus 
prancūzų pilietis Camille Son-
tag. 

— Sri Lankos sostinėje bom
ba sužalojo centrinę telegrafo 
įstaigą, žuvo 11 žmonių, 100 
sužeistų. 

— Etiopija kaltina pabėgusį 
valdžios pareigūną, kad jis 
išsivežė apie 300,000 dol. 
Etiopijos badaujantiems skir
tų pinigų. Valstybės departa
mentas patvirtino, kad aukš
tas Etiopijos valdininkas 
atbėgo į Ameriką, apie pini
gus nieko nesakoma. 

— Bostone ke le iv in i s 
traukinėlis įvažiavo į stovintį 
prekinį traukinį, 136 žmonės 
sužeisti, trys sunkiai. 

— Iranas pasiskundė, kad 
Irako lėktuvai bombardavo 
Teherano priemiesčius, užmu
šė 11 žmonių. Kituose miestuo
se žuvo 6, sužeista 35. Iranas 
skelbia vėl duosiąs pamoką 
Irakui, atkeršysiąs už civilių 
gyventojų puldinėjimą. 

— Londone prasidėjo airio 
teroristo teismas. Jis kaltina
mas padėjęs 1984 m. bombą 
Brightono viešbutyje. kur 
buvo apsistoję vyriausybės 
nariai. 2uvo trys vyrai, dvi 
moterys ir pati premjerė That-
cher vos išvengė mirties. 

— Sovietų reaktoriaus nelai
mė paskatino JAV energijos 
departamento inspektorius 
apžiūrinėti panašių JAV jėgai
nių įrengimus. 

MVashingtonas. — Atstovų 
Rūmai trečiadienį atmetė 
v y r i a u s y b ė s s u m a n y m ą 
parduoti Saudi Arabijai 
priešlėktuvinės gynybos ir 
karo laivų raketų už 354 mil. 
dol. Senatas panašią rezoliu
ciją neparduoti Saudi Arabįiai 
ginklų priėmė antradienį 73-22 
balsais, Atstovų Rūmai 
uždraudė parduoti ginklus 
356-62 balsais. Pabrė: 
kad tai pirmas atvejis, kada 
Kongresas atsisako parduoti 
užsienio valstybei ginklus. 

Pagrindinis ginklų pardavi
mo priešininkas Atstovų 
Rūmuose Mel Levine (dem. iš 
Kalif.) pasakė, kad, jei prezi
dentai Reaganas šį nutarimą 
v e t u o s , K o n g r e s e y r a 
pakankamai balsų (reikia 
abiejuose rūmuose dviejų 
trečdalių) tą veto nugalėti. 

Debatuose Indianos dem. 
kongresmenas Lee Hamilton 
įrodinėjo, kad Saudi Arabija 
ne visada palaiko JAV poli
tiką, tačiau tai draugiška 
valstybė, ginanti labai svarbų 
Persų įlankos ir naftos laukų 
regioną. Saudi Arabija ragino 
Jordano karalių ieškoti su 
Izraeliu taikos, pareiškė jis. 

Izraelio gynybos ministeris 
Y. Rabin, kuris lankosi 
Washingtone, pasakė trečia
dienį, jog Saudi Arabija 
kasmet skiria apie 60 mil. dol. 
teroristų reikalams. Tiek lėšų 
kasmet gauna PLO vadovybė, 
kuriai priklauso išgarsintas 
teroristas Abul Abbas. 

Britų žurnalas „Economist" 
rašo, jog kova Kongrese dėl 
ginklų Saudi Arabijai vos 
prasideda. Šiais rinkiminiais 
metais daug Kongreso narių 
žiūri, ką pasakys Amerikos 
Izraelio Viešųjų Reikalų 

komitetas, kuris yra pagrin
dinis lobijistas prieš ginklų 
pardavimą arabams. Birželio 
mėn. Amerika tari atiduoti 
Saudi Arabijai jau 1981 
metais pirktus AWACS (avia
cijos tolimojo rediolokacinio 
sekimo ir valdymo sistema) 
lėktuvus. Saudi Arabija perka 
penkis, šiais metais bus jai 
perduoti pirmieji. Dėl šių 
lėktuvų pardavimo Reagano 
administracija turėjo sunkią 
kovą su Kongresu. Tai buvo 
pirmas egzaminas, ar Reaga
nas turi JAV užsienio poli
tikoje pagrindinį vaidmenį. 
Izraelio lobijistai bandys 
sutabdyti tų lėktuvų tiekimą. 

Valstybės departamento 
Viduriniųjų Rytų pagrindinis 
tvarkytojas Richard Murphy 
jau prieš mėnesį įrodinėjo 
Kongrese, kad Saudi Arabija 
yra pagrindinis sąjunginin
kas kovoje prieš komunizmą. 
Ginklų pardavimas S. Arabi
jai esąs net Izraelio intere
suose, nes Amerika visada žiū
ri, kad Izraelis turėtų geresnės 
kokybės ginklus už kaimy
ninius arabų kraštus kartu 
p a ė m u s . J e i K o n g r e s a s 
sustabdytų tų ginklų tiekimą, 
Amerika netektų 6 bil. dol., ku
riuos tektų grąžinti Saudi Ara
bijai. Reikėtų atsilyginti ir 
Boeing lėktuvų bendrovei už 
pagamintus lėktuvus. Ameri
ka jau ir taip neteko tarp 12 ir 
20 bil. dol.. atsisakydama 
parduoti Saudi Arabijai lėktu-
vus-naikintuvus, kuriuos da
bar arabai perka Britanijoje, 
rašo žurnalas. 

„Amnesty" minės 
24 metų sukaktį 

Londonas . — Tarptautinė 
žmogaus teisių gynybos 
o r g a n i z a c i j a „ A m n e s t y 
International" ruošiasi gegu
žės mėnesį atžymėti savo 
veiklos dvidešimt penkerių 
metų sukaktį. Organizacijos 
centras yra Londone, o jos 
skyriai veikia daugelyje 
pasaulio kraštų. „Amnesty 
International" užsibrėžtas 
uždavinys yra trejopas: stebė
ti, kur pasaulyje tebėra 
pažeidžiamos pagrindinės 
žmogaus teisės, į vykdomus 
pažeidimus atkreipti atsakin
gų veiksnių ir viešosios 
nuomonės dėmesį, ir. trečia, 
imtis konkrečių priemonių, 
kad tie pažeidimai būtų 
nutraukti. Amnestijos organi
zacijos veikėjai, konstatuo
dami, kad žmogaus teisės 
daug kur pasaulyje tebėra 
beatodairiškai paminamos po 
k o j o m i s . d r a u g e su 
pasitenkinimu pastebi, kad 
viešoji opinija dabar žymiai 
jautriau reaguoja į žmogaus 
teisių pažeidimus. parem
dama pastangas žmogaus 
teisėm apsaugoti. Amnestijos 
organizacija yra įsitikinusi, 
kad viešosios opinijos spau
dimas yra veiksmingiausia 
priemonė priversti kraštų 
valdžias gerbti žmogaus 
teises. Pažymėtina, kad 
A m n e s t i j o s o r g a n i z a c i j a 
rūpinasi sąžinės ir politinių 
kalinių likimu ir jų išlaisvini
mu. Organizacija ne kartą yra 
užtarusi ir lietuvius sąžinės ir 
politinius belaisvius. 

— Bengalijos rinkimų 
kampanijoje žuvo 25 žmonės ir 
500 buvo sužeistų. 

Daug žmonių bėga 
iš Kijevo miesto 

Maskva. — Sovietų žinių 
agentūra skelbia apie Kijevo 
miesto gyventojų bandymus 
pabėgti iš to miesto. Prie 
traukinių ar lėktuvų bilietų 
stovi ilgiausios eilės. Ukrai
nos valdžia turėjo paskirti 
daugiau traukinių ir lėktuvų, 
nes keleivių labai daug. 

Vėjams nuolat keičiantis. 
Kijevo miestan pasuko radio
aktyvios oro srovės 12 dienų 
po branduolinės jėgainės 
sprogimo. Kad sprogimas 
įvyko, sutinka ir Vakarų 
Vokietijos mokslininkai. I juos 
kreipėsi sovietų ambasados 
diplomatas Šagajev, antrasis 
sekretorius. Jis klausinėjo, 
kaip ilgai užtrunka, kol 
reaktoriaus branduolys prade
gina jėgainės grindis ir pama
tus. Klausė, po kiek laiko tas 
branduolio degimas žemėje 
gali pradėti veikti vandens 
šaltinius. Iš to vokiečiai spren
džia, kad branduolys buvo 
pradėjęs tirpti ir dar tirpsta 
bei grimsta į žemės paviršių. 
Tuo atveju radiacijos pavojus 
greit dar nemažės. 

V. Vokietijos vyriausybė 
paskelbė, kad du iš toliau radi
jo bangomis vairuojami robo-
tiniai traktoriai išsiųsti į 
Sovietų Sąjungą, kur jie bus 
panaudoti Chernobylo jėgai
nėje. 

KALENDORIUS 
Gegužės 9 d.: Hermas. Ita, 

Butautas. Austė. 
Gegužės 10 d.: Antoninas. 

Beatričė. Putinas. Servaida. 

ORAS 
Saulė teka 5:39. leidžiasi 

7:56. 
Saulėta, temperatūra dieną 

75 1.. naktį 55 1. 
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Šachmatai 
J O N A S KULIKAUSKAS 

EKSPERTAS 

Š a c h m a t i n i n k u i J o n u i 
Kulikauskui balandžio 23 d. 
suėjo aštuoniolika metų. Jau 
septyneri metai kaip jis rim
tai žaidžia, bet šie metai jam 
buvo ypač laimingi — jis 
įstojo į retas lietuvių ekspertų 
gretas. 

Kituose kraštuose, kaip ir 
ok. Lietuvoje, ekspertai yra 
vadinami kandidatais į meist
rus. Pernai USCF varžybose 
reiškėsi devyni lietuviai 
ekspertai. 

JAV-ių šachmatų sąjunga 
(USCF) skiria eksperto vardą 
tiems, kurie viršija 2000 taškų 
profesoriaus A. Elo šachmatų 
varžyboms pritaikytoje tiki
mybių lygtyje. Kas papras
čiausia reiškia, kad tapti 
ekspertu tenka šachmatų 
lentoje išsilaikyti prieš kitus 
ekspertus. 

Štai puiki J. Kulikausko 
pergalė prieš ekspertą (kone 
meistrą) G. Walters (2177), 
rugpjūčio 31 d. sužais ta 
pietinės Kalifornijos atvirųjų 
pirmenybių pirmajame rate. 

8 
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6 
5 
4 
3 
2 
1 

'#i& 

m um • <ŠI§ ^m 

a b c d e f g h 
J. Kulikauskas baltaisiais 

pasirinko žaisti ispaniškąją 
partiją ir dabar sprendžia, 
kaip išvaryti juodųjų žirgą iš 
laukelio e4. 

10. 2bl-d2 0-0 
11. Rb3-c2 Že4-d2 
Šį žirgą patartina nukirsti 

valdove, kad paskui, sužaidus 
Vd2-d3, prasidėtų baltųjų 
žygis karaliaus sparne. 

12.Rcl—d2 
13. Vdl-e2 
14. Zf3-g5 

d o - d 4 
Re6—d5 

g7—g6 
Baltieji supranta, kad galėtų 

p a s i e k t i amžiną š a c h ą 
paaukojus žirgą 15. Žh7. Kh7 
16.Vho, Kg8 17. Rg6, fg6 18. 
Vg6 ir žaidimas pasibaigtų 
lygiomis. Bet jie verčiau dar 
palauks galimybių laimėti. 

15. eo—e6 
16. Žg5—f7 
17. Bfl— ei 
18. Rd2-g5 
19. 2 f7 -h6 

f7—f5 
Vd8—f6 
Bf8—e8 
Vf6—e€ 

Kg8-g7 
Ką tik priėjau prie savo 

brolio Jono lentos ir pagal
vojau, „Kelintas kartas, kad 
J o n a s sus igundo pu l t i 
priešininko stovyklą, iš anksto GolfūS 
blaiviai neapskaičiavęs visų 
galimybių. Šaukštai po pietų: 
jo priešininkas turi sveiką 
pėstininką, daugiau ir nėra 
nei vieno tęsinio, kuris Jonui 
teiktų vi!6ų dar toliau pulti". 

J. Kulikauskas gyvena I>a 
Palmoje, Californijoje, ir stu
dijuoja meną Otis Parsons 
Institute. Jisai šiuo metu daly
vauja neakivaizdiniame mače 
tarp išeivijos ir ok. Lietuvos 
lietuvių. Jo varžovė pernai 
laimėjo trečią vietą ok. Lietu
vos moterų pirmenybėse. 

KĄ VEIKIA KITI 
LIETUVIAI 

ŠACHMATININKAI 
Ok.lietuvos kapitonas man 

rašė: „Broliui Jonui teks 
susiremti su labai simpatiška 
mergaitė Rasa Norinkevičiū-
te. Specialiai jam parinkau. 
Ja i arti 17 metų... Taigi, lau
kiu įvykių..." Ilgiausių metų 
Jonui — linkiu jam tapti 
meistru! 

Ok. Lietuvoje šiaulietis tm 
Anicetas Uuogelė po Kalėdų 
smarkiai užsigavo koją. 
Linkime jam pasveikti. Jo 
varžovas minėtame neaki
vaizdiniame mače (antroje 
lentoje) kvebekietis Ignas 
Žalys sėkmingai žaidžia ,,1983 
Absolute Championships" 
pirmenybėse. Jisai jau laimė
jo keturias partijas, dvi sužai
dė lygiomis ir vieną pralai
mėjo. 

Kalifomietis dr. T. Bulloc-
kus žaidė New York Open 
varžybose 3-6 d. ir laimėjo 
atlyginamąją premiją 5-3. Jis 
nusiskundė, kad teko pralošti 
prieš dvylikametę mergaitę. 
„Varžybų rengėjai neteisingai 
pasielgė leisdami jai žaisti A— 
atskyrininkų tarpe. Juk ji 
Vengrijoje yra pripažinta 
meistre!" 

Dr. T. Bullockus ruošiasi 
World Open varžyboms. Jis 
paskui ketina skristi į Hot 
Springs, Arkansas, ir turi 
vilčių laimėti tenai vyksian
čias JAV-ių Senior Open 
pirmenybes. „Nemanau, kad į 
Arkansas suvažiuos daug 
šachmatininkų". 

Linas Kudžma praneša, kad 
New Yorko lietuvių ketver
tukas vasario 16 d. proga daly
vavo JAV-ių mėgėjų pirmeny
bėse Somerset, New Jersey. 
Sudėtis lentų tvarka buvusi: 
A. Simonaitis, E. Staknys, Z. 
Bliznikas, L. Kudžma. „Mes 
nekaip sužaidėme. Sekėsi ne
bent E. Stakniui. Aš pralošiau 
prieš C-atskyrininkus ir 
tesurinkau 1.4. A. Simonaičio 
USCF taškai varžybų metu 
nyko lyg radioaktyvi medžia
ga". 

Linas Kudžma žaidžia „Du-
mont Chessmates Open" 
mėgėjų skyriuje. Jis pernai 
iškovojo pirmą vietą šiame 
skyriuje. Šįmet jau laimėjo 
s a v o p i r m ą ž a i d i m ą . 
„Norėčiau pakartotinai laimė
ti pirmą vietą. Aš geriau žai
džiu New Jersey ne kaip New 
Yorke" 

Andrius Kulikauskas 

PAVASARIO TURNYRAS 

20. Ve2-d2 
21. Vd2-f4 
22. B a l - e l 

Ve6—d7 
Be8—ei? 
Vd7—d6 

Labai klydau. J. Kulikaus
kas aiškiais ramiais ėjimais 
išryškina ai—h8 įstirižainės 
bei ei—e8 statmenos silp
numus. Juodųjų sumanymas 
numainyti bokštus yra nelai
mingas. 

23. Zh6-f5 ! 
24. Vf4-f5 
25. Rgo-f4 ! 
26. Rf4-h6 ! 
27. Vfo-f6 

g6—fo 
Rd5—g* 
Vd6—do 
Kg7-h6 
Kh6—ho 

28. Rc2—dl su matu. 

Sekmadienį, gegužės 5 d.. 
Carriage Greens C.C. įvyko 
Chicagos Lietuvių Golfo klubo 
pavasarinis golfo turnyras. 
Dalyvavo gausus (arti 60) 
lietuvių golfininkų būrys. Vė
juota, bet saulėta diena 
prisidėjo prie geros nuotaikos. 

Geriausiai turnyre sužaidė 
L. Prochnovv. laimėdamas 
„low gross" su 78. A — klasėje 
..low net" pirmą vietą laimėjo 
V. Vaitkus. 2-rą vietą — J. 
Astrauskas. 3-čią — B. 
Racevičius. B — klasėje I v . -
V. Izokaitis. II v. — R. Kleiza. 
III v. — R. Bikulčius. C -
klasėje I v. — O. Nakas. II v. 
— L. Juraitis. III v. — A. 
Traška. I) — klasėje I v. — R. 
Banys. II v. - W. Glaum. III 

C h i c a g o s l i e t u v i ų g o l f o k l u b o 1986-87 m e t ų v a l d y b a . Iš k.: R y t a s 
K l e i z a — t u r n y r ų v a d o v a s , E d v a r d a s L a p a s — p i r m i n i n k a s , L i a l ė 
L a p i e n ė — s e k r e t o r ė , A r ū n a s D a g y s — v i c e p i r m . ir „ h a n d i c a p " 
v a d o v a s , J o n a s C i n k u s — i ž d i n i n k a s ir A u d r i u s R u š ė n a s — t u r n y r ų 
vadovas. 

N u o t r . R i t o s O s t y t ė s 

v. — V. Dargis. Moterų klasė
je: I v . — L. Izokaitienė, II v. 
— A. Vaitkienė, III v. — G. 
Zabukienė. Arčiausiai prie 
„par 3" vėliavėlės primušė J. 
Valaitis, o prie „par 4", iš 
dviejų smūgių, O. Nakas. Visi 
laimėtojai buvo apdovanoti 
golfo kamuoliukais. 

Prie Carriage Greens 15-tos 
skylės, kur Arūnas Vasys 
(buvęs Č.L.G.K. pirmininkas) 
statosi namą, buvo pastatyta 
alaus bačka ir lenta su užrašu: 
This is the future castle 
of the family of Vasys, 
Who will live here 

„happily ever after" 
With fun, prosperity and 

peace! 

VVishing luckl Č.L.G.K. 
Ateinantis turnyras — 

išvažiavimas į Michigan — 
įvyks šešt., gegužės 24 d., 
11:30 vai. (Chicagos laiku 
10:30) ir sekmadienį 10 vai. 
(Chicagos laiku 9 vai.) 
Wyndwicke C.C., St. Joseph 
(Exit 27 iš 1-94), Michigan. 
Kas norės pasilikti pirma
dieniui (Memorial Day savait
galį), tai rezervacijos golfui 
yra padarytos 9 vai. ryto. 
Planuojantieji šioje išvykoje 
dalyvauti registruojasi pas 
klubo pirmininką Edv. Lapą 
(348-8857), o viešbučio rezer
vacijoms skambint betarpiš
kai į Holliday Inn, St. Joseph, 
1-616—925-3234. Q N 

SPORTO MEDICINOS 
VAIDMUO TEORETINIAME 

IR PRAKTINIAME MOKYME 
BR. KETURAKIS 

Visa fizinio lavinimo raida 
ir sporto šakų nuolatinė 
pažanga remiasi įvairių 
mokslo sričių talka. Nuola
tinis kooperavimas su sporto 
organizacijomis, sporto medi
cinos tyrimų centrais, fiziolo
gijos kabinetais ir net paski
rais sportininkais sudaro 
jungtinę darbo plotmę. Sporto 
medicina per pastaruosius 25 
metus labai pažengė į priekį, 
užima ypatingą vietą. Nei 
vienas treneris, nors ir medi
cinos studijas būtų baigęs ir 
pagarsėjęs paruošimu pasau
linės klasės dalyvių, neturi 
galimybių įrengti tyrimo cent
rą, laboratoriją ar modernias 
priemones fiziniam paruo
šimui. Čia reikia sutelktinių 
pajėgų: finansų ir atitinkamų 
mokslo žmonių. 

JAV veikia garsus sporto 
medicinos ir mokslo centras 
Colorado Springs vietovėje 
t i e s iog in i a i p r i k l a u s ą s 
Tautiniam olimpiniam komi
tetui — USOC. Tai milžiniška 
apimtis fizinio lavinimo ir 
varžybinio sporto plotmėje. 
Taip pvz. 1985 m. per šią insti
tuciją buvo praleista apie 
15,000 iškilios klasės spor
tininkų, vienu ar kitu treni
ruotės pobūdžiu atliekant 
dalinius tyrimus, pagrįstus 
moksline pažanga Atranka 
specialistų dak ta rų yra 
nepaprastai sunki ir rūpes
tinga, nes visos olimpinės 
sporto šakos, kurių priskai
čiuojama daugiau negu 20, su 
nemažu skaičiumi rungčių ir 
skirtingomis paruošimo prog
ramomis, iš mokslinio kadro 
reikalauja gilios erudicijos 
praktinėje ir teorinėje srityje. 
Šie darbai yra nuolatiniai ir 
kasmet didesnės apimties. 
Olimpiniai žaidimai, Pan 
Amerikos ir Anglų Britanijos 
(Commonvvealth) žaidynės 
sutelkia keletą tūkstančių 
dalyvių, kuriems teikiama 
pirmenybė patikrinimų ir 
nurodymų pratybose. Turime 
prisiminti, kad visi univer
sitetai, kolegijos, specialių 
mokslo šakų mokyk los , 
gimnazijų maži kabinetėliai ir 

kai kur savanoriai daktarai 
pirmajai pagalbai ir mažiems 
sužeidimams, jau yra sporto 
medicinos ląstelės. Tai gaivus 
įnašas į sportuojančio jauni
mo sveikatingumą ir teisingą 
sportinio lavinimo ir auklė
jimo sampratą..Daktarai su 5 
metų praktika olimpinėje spor
to šakoje, yra pirmas kvali
fikacinis žingsnis šiam dar
bui, po to. nemažiau kaip 2 
savaitės savanoriška talka. 
Olimpiniame sporto medi
cinos centre, Colorado Springs 
ar Lake Placid, New Yorke, 
žiemos sporto šakų komplek
se. 

Pasikeitimas žiniomis ir dar
bo metodais vyksta visame 
krašte viduje, o taip pat tarp
tautiniuose kongresuose, kur 
būdingesnės temos ir darbo 
aktualijos, kaip vartojimas 
įvairių preparatų jėgai kelti, 
kraujo transfuzijos, su ypatin
gu atidumu ir atitinkamomis 
išvadomis pristatomi kraštų 
olimpiniams komitetams, 
tarptautinėms sporto federa
cijoms iš galiausiai — IDC 
(Tarptautiniam olimpiniam k-
tui). Pasaulinėje plotmėje dar 
yra sporto laboratorijos, fizio
loginiai kabinetai daugelyje 
pasaulio kraštų, ypač Europo
je, P. Amerikoje ir anglų-sak-
sų valstybėse. 

Išvardinome keletą svarbes
niųjų veiklos užmojų, kurie sie
jasi su elitiniu — aukštos 
klasės sportininkų paruošimu, 
jų tyrimais ir kontrole, bet 
žinome, kad sporto medicina 
tarnauja tautoms ir paski
riems žmonėms, jų sveika
tingumui palaikyti ir kelti, 
ieškant naujų kelių. 

Visi matome, kad čia — 
JAV-ėse— 15 nuošimčių gyven
tojų lengva ristele bėgioja; kiti 
plaukioja, dviračiais važinėja, 
slidinėja, vaikščioja ir užsiima 
rekreacine veikla, atseit, lais
valaikį ir atostogas išnaudoja 
sveikatai taisyti . Tokių 
asmenų priskaitoma daugiau 
14 milijonų. Ok. Lietuvoje vi
sa tauta išjudinta šia linkme 
šūkiu: ..Bėgti yra sveika, judė
jimas geriausia priemonė 

darbingumui išlaikyti nuo 
Nemuno krantų ligi gintari
nės Baltijos". Vakarų Vokieti
joje, „laufen ohne schnau-
fen", „Trimm sich selbst" ir 
kt. išjudina tautos sluoksnius 
fiziniam veiklumui, kuris šian
dieniame pasauly yra būti
nas, kaip vienintelė priemonė 
žmogui sveikai ir darbingai 
išsilaikyti. Garsioje žiemos 
sporto šakų (slidžių, greitojo 
čiuožimo) valstybėje — Norve
gijoje, ir sostinėje Oslo, savait
galiais vos 10-15 nuošimčių 
gyventojų (seneliai maži 
vaikai) lieka mieste, o visi kiti 
traukia į apylinkes slidėmis ir 
ten į r eng tose s to t e l ė se 
pemakvoja, slidinėja. Šie 
pavyzdžiai yra sporto medici
nos nuolatinio įtaigoj imo, 
praktinių duomenų skelbimo 
spaudoje, per radiją, televiziją 
ar gausesniuose visuomeninių 
ir sportinių organizacijų 
suvažiavimuose. Sveikatin
gumo bazė yra nuolatinis ir 
sumaniai paruoštas fizinio 
lavinimo planas, atitinkantis | 
žmonių amžių ir pajėgumo 
laipsnį. 

Va ržyb inė j e p lo tmėje 
ka sd i en s u s i d u r i a m e su 
klausimais ir neaiškumais, 
kurie t rener iams sunku 
išnarplioti, kaip pvz. koks šir
dies veikimo kriterijus (kiek 
tvinksnių į minutę) yra bėgi
muose (trumpų, ilgų ir vidut. 
nuotolių)?Ką reiškia: „širdis 
dirba ekonomiškai?" Kaip 
nustatyti bėgikui treniruotės 
krūvį ir į tampą? Kada 
šuolininkui ( į tolį, trišuoly ir 
su kartimi) reikia padidinti 
įsibėgėjimo greitį ar atsispy
rimo jėgą? Kaip šie komponen
tai santykiauja: kuris iš jų 
svarbesnis? 

Analoginė prakt ika ir 
nurodymai rekreaciniame — 
aktyvaus poilsio praleidime, 
irgi sporto medicinos įnašas. 
Jokia mityba, su v isa is 
vitaminais, nepakeis fiziško 
lavinimo versmių, kuriame šir
dies veikimas ir kraujo apyta
ka nebus lavinami—stip
rinami. 

P.S. Čia kelios mintys iš 
referato, „sportas kitų mokslų 
sąrangoje", kuris buvo numa
tytas skaityti 1985 m. Mokslo 
ir Kūrybos simpoziume. 

Futbolas svetur 
Dėl Europos taurių tarpklu-

binėse komandinėse varžy
bose pusfinalinių antrųjų 
rungtynių duomenys: 

Dėl E u r o p o s f u t b o l o 
m e i s t r o t a u r ė s : F C 
Barcelona — Goeteborg 
(švedai) 3:0. B u k a r e š t o 
„ S t e a n a " — Brues se l i o 
„Anderlecht" 3:0. Gegužės 7 d. 
SevUloje finalinėse susitiks 
FC Barcelona prieš Bukarešto 
„Steaua", kuri šiuo metu 
Rumuni jos p i r m e n y b ė s e 
tebepirmauja 

Taurės laimėtojų va r 
žybose: Prahos „Dukla" — 
Kijevo „Dynamo" 1:1; vokie
čių Uerdingeno „Bayer" — 
Madrido „Atletico" 2:3. Čia 
finalinėms pateko Madrido 
„Atletico" prieš Kijevo 
„Dynamo". Si ispanų ko
manda Europos taurę buvo 
laimėjusi 1962 metais, o ši 
ukrainiečių komanda ją buvo 
laimėjusi 1975 m. Šios abi 
komandos finalinėse Lyono 
mieste susitiko gegužės 2 d. 

Dėl Europos UEFA t au 
rės pusfinalinių antrųjų rung
tynių duomenys: , ,Real" 
Madrid — Milano „Inter" 5:1. 

Kitose pusfinalinėse belgų 
Waregem — FC Koeln 3:3. 
Finalinėse balandžio 30 d. ir 
gegužes 8 d. žaidė FC Koeln 
prieš „Real" Madrid, kuris šią 
(UEFA) taurę buvo laimėjęs 
paskutinį kartą. Šių finalinių 
varžybų laikas greitinamas 
dėl Meksikoje įvyksiančių 
Pasaulio futbolo pirmenybių 
baigminių ratų, kurie prasi
dės gegužės 31 d. 

V. Krikščiūnas 
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DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURCšiA 
(Augliai nuimami ofise) 

2434 VV. 71 Street, Chicago 
Tel . 434-5849 'veikia 24 vai.) 

Va!.: pirm . antr., ketv., penkt. 
nuo 12 iki 6 v.v 

DR. K. G. BA LUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgi ja 

644« So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Te l . LL 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUNO L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel . — 476-2400 

Vai pagat susitarimą p i rm ir ketv 1-7 
antr ir penkt. 10-4; šešt. 10-2 vai. 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - SERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - 233-8553 
SPECIALYBĖ - A K I U LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso te l . - 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVIČIUS 

JOKSA 
V A I K Ų LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 
6132 S. Kedzie Ave., Chicago 

VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
OIX~>S LIGOS 

KOSMETINĖ CM!RUR(,IIA 
VsbsMns pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialvbė vidau*, ir Krauio tfOP 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

Pirm. 2-7 Antr ir 
ketv ° -12 . Penkt. 11-2 

Ofs . tel. LU 5-0348: Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St . 
Vai. pagal susitarimą pirm i r ketv 12-4. 

o - ° ; antr 12-o; penkt 10-12. I-e. 

Te l . 436-770O 

VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
F.A.C.C. 

KARDIOLOGAS 
5ird:--s ligos 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
Valandos pagal susitarimą 

Nethirurginis išsiplėtusiu vcnu 
ir hemoroidu >;vdvm.i-

5540 S. Pulaski Road. Te l . 585-2802 
Valar-dos pagal susitarimą 
Pirm . antr . ketv i r penkt 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

TRAOE CENTER BUILDING 
9525 So. 79th Avenue. Hickory Hills 

(Ant 95trt St 1 blokas i rytus nuo Boberts Rd.) 
T a i . 598-8101 Vai pagal susitarimą 

Tel. RE-liance 5-1811 

DR. V/ALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gvdvtoias 

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

nuo 12-3 va! popiet i r 5-7 vai. vak 
Treč ir šešt uždaryta 

DANTŲ GYDYTOJOS 

DR. IRENA KYRAS 
PROSTHODONTlCS — karūnėlės, 

tilteliai, plokšteles ir bendroji praktika 
DR. LAURA KYRAS 
2859 W. 59 St. Chicago 

Tai. 476-2112 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto; OLvmpic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai vak 

išskvrus treč' 5eš» 12 iki4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIC05 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81*t Street 
Of iso tel. RF 7-1168: 

Rezid. 385-4811 

N a m u 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS •= 

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago, I I I . 

Te l . 925-26-0 
1185 Dundee Ave, Elgin, I I I . 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Te l . 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

Chuago Eve Institute 
4200 N Central Ave. 

Valando- pagal susitarimą 

DR. L D. PETR EIKIS 
D A N T Ų CVDYTOIA 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia i vakarus nuo Mariem Ave. 
Te l . 563-0700 

Valandos pagal <usitarima 

DR. FRANK PLECKAS 
Kalba- lietuviškai I 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

. .Gontai! Ipnses" 
2618 VV. 71st St. - Te! . 737-5149 

Vai pagal susitarimą. Uždarvta treč. 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Sprualvbė - C h i r u r g i j a 
2454 VVest 71st Street 

Tel. 434-1818 Rez. 852-0889 
Va! pirm , ant r , ketv ir penki 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS B. RAZMA 
Spei lalvbė V idaui ir plaui'iu ligos 

2636 VV. 71st St., Chicago, I I I . 
Te l . : 436-010O 

10522 S. Cicero St., Oak Lavvn, III 
Tel.: P36-2992 

Valand<>s pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGU A 
2656 VV. 63rd Street 

Vai antr 1-4 p p. ir ketv 2-5 p p 
Sešt pagal susitarimą 

Of iso tel. 776-2880. rez. 448-5545 

776-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
IVASKAS; 

GYDYTCHA IR CHIRURGĖ 
6648 So. Albanv Ave., Chicago 

Vai. antr ir penki 3-5 
Kitos pagal susitarimą 

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C. 
Specialvbė - Vidaus ligų gvdvtojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave 'p r ie Austin1 

\ alandos pagal susitarimą 
T e l . 5 8 5 - 7 7 5 5 

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

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

674S VVest 63rd Street 
Vai pirm., antr ketv i r penkt 3-6: 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Tiesos ieškojimas 

KRITIKA AR 
KABINĖJIMASIS 

P r a ė j u s i p e n k t a d i e n i , 
gegužės 2 d., šioje skiltyje 
pabrėžėme, kad mūsų visuo
menėje kritika taikoma ne 
visiem; vienodai: vieni gali 
būti kritikuojami ir net 
šmaikščiu botagėliu lupami, o 
kitų net nė paliesti negalima. 
Šiandien norime iš arčiai; : tą 
padėtį pažiūrėti. 

Pirmiausia betgi visi turėtu
mėm suprasti, kad didelė ir 
vengtina blogybė yra suskirs
ta mas visuomenės į kriti
kuojamųjų ir neliečiamųjų 
grupes. Ši blogybė kenkia ir 
pačios kritikos orumui. Nelie
čiamųjų pusėje stovintieji jau
čiasi saugūs ir todėl už tos 
tvoros pasislėpę į kritikuoja
muosius gali šaudyti labai 
aštriomis strėlėmis, gerai žino
dami, kad kritikuojamųjų atsi
liepimai atsimuš į tvirtą storų 
lentų tvorą ir jų nepasieks. 
Ypač tai ryšku visuomeninėje 
veikloje. Šiuo atžvilgiu mūsų 
visuomenė yra pasiskirsčiusi į 
dvi, galima sakyti, labai ryš
kias ir viena kitai priešingas 
grupes. Vienoje iš jų yra susis
pietę daugiau konservatyvūs 
žmonės. Tos grupės pagrindą 
sudaro mūsų dar šiek tiek 
gyvos polit inės partijos, 
susibūrusios apie Vliką ir 
Altą. Jų nariai laiko save 
patriotizmo tvirtove, tautinės 
drausmės saugotojais, tikrai
siais kovotojais už Lietuvos 
laisvę, turinčiais mandatais 
suteiktą teisę vadovauti išeivi
jai ir nustatyti jai visuomeni
nės bei politinės veiklos kryp
tis. 

Kitą grupę sudaro libera
liau nusiteikusieji lietuviai 
išeiviai, neturį tokių tvirtų 
nusiteikimų nei tų mandatų 
atžvilgiu, nei taip jau griežtai 
pasisakantieji už tą tautinę 
drausmę, daugiau pasitikį ne 
bendru grupiniu, bet asmeniš
ku galvojimu. Atsisakę man
datų, jie vadovaujasi demokra
tiškais principais, siekdami, 
kad visos išeivijos vadovybės, 
kokios jos tik bebūtų, būtų 
sudaromos visuotinių lygių 
rinkimų būdu. Jų manymu, 
išeivijos veiklos kryptis turi 
nuspręsti pats balsuotojas, 
rinkimų metu pasisakantis už 
jo nuomonei atstovaujantį ar 
bent arčiausiai jos esantį 
kandidatą. Taip galvojantieji 
žmonės yra susibūrę Lietuvių 
Bendruomenės gretose. 

Tarp tom dviem grupėm 
a t s t o v a u j a n č i ų žmonių 
dažniausiai ir vyksta nuomo
nių pasikeitimas, labai dažnai 
pasireiškiant is jau nebe 
nuosaikiomis svarstybomis ar 
santūresniu vieni kitų įtiki
nėjimu bei ramia polemika, 
bet išvirsdamas į labai aštrią 
ir dažnai labai vienašališką 
kritiką arba tik į paprasčiau
sią kabinėjimąsį. tinome, kri
tika visada yra kritika ir labai 
retais atvejais tegali ji pasi
reikšti švelniu bei maloniu 
būdu. Dažniausiai ji būna net 
ir labai „kieta". Ir ne vien tik 
tarp lietuvių, bet taip pat ir 
tarp kitų visuomenių, ypač kai 
jos kritikuoja savo valdžias, 
tačiau ir tokia kritika turi turė
ti savo ribas. 

Pas mus ji labai dažnai iš tų 
ribų išeina. Tai atsitinka dau
giausiai dėl to, kad. kaip jau 
šioje skiltyje gegužės 2 d. 
minėjome, pas mus jau iš 
anksto nuspręsta, ką galima 
kritikuoti ir ko negalima. 
Pagal pirmosios mūsų.grupės, 
turinčios mandatais suteiktą 

AR ĮMANOMA SUDRAUSTI 
TERORISTUS? 

Amerikos ka ro aviacija mėgino pataikyti į Kaddafi būstinę 
teisę nustatyti išeivijai visuo
meninės bei politinės veiklos 
krypt is , skelbiamą dėsnį 
blogai daro visi tie, kurie tų 
krypčių nesilaiko. Todėl juos 
ne tik galima, bet ir reikia 
kritikuoti, kritikuoti už visa 
tai, ką tik jie bedarytų. Kai 
taip nusistatoma, tada, žino
ma, jokių ribų nebelieka. 

T a i p Lie tuvių Bend
ruomenė, au senokai suabejo
jusi tų mandatų tvirtais 
mūrais ir jų šešėlyje nustaty
tų veiklos krypčių teisingumu, 
atsirado karštoje kritikos 
ugnyje. Pirmi sia ji buvo 
užpulta ir dar tebėra puldi
nėjama už visuomeninę — 
politinę veiklą, susijusią su 
Lietuvos laisvinimo darbu. 
Vėliau JAV Lietuvių Bend
ruomenės vadovai net labai 
brutaliai buvo barami už nu
tarimą telkti tai veiklai lėšas 
Vasario 16 minėjimų proga, 
nors kitiems veiksniams taip 
pat daryti buvo jau didelė ir 
labai patr iot iška dorybė. 
Vėliau Bendruomenės vadai 
pradėjo būti baudžiami už 
prasilenkimą su nustatyta 
kryptimi santykių su okupuo
tais lietuviais atžvilgiu, nors 
tai Bendruomenės krypčiai 
pritarė daugumas lietuviško
sios išeivijos, tą savo pritari
mą pareikšdami per jos rink
tus a ts tovus LB tarybų 
sesijose bei PLB seimuose. Į 
Bendruomenės vadovų atsi
liepimus ir visą tą jų veiklą 
pateisinančią logiką draus
mės ir mandatų saugotojai 
atsakė dideliais kaltinimais ir 
net niekinimais, suorgani
zuodami net oficialų, viešą 
Lietuvių Bendruomenę griau
nantį junginį. 

Ne vien tik Bendruomenės 
vadai bei atsakingesni jos 
darbuotojai tokios rūšies kriti
kos susilaukė. Labai aštriai 
kabinėjamasi buvo ir prie 
mūsų menininkų, kultū
rininkų, mokslininkų ar 
žurnalistų, artimesnių ryšių 
pradėjusių ieškoti su okupuo
tos Lietuvos lietuviais, nors 
tokių ryšių reikalingumą 
pripažino ir tų pačių kritikų 
grupės atstovai oficialiais 
nutarimais ar bendrais su 
kitais veiksniais susitarimais. 
Už atviresnį tokių ryšių skati
nimą kai kuri mūsų spauda 
buvo apšaukta ir dar dabar 
tebevadinama ružava. Ir labai 
būdinga, kad tokius artimus 
ryšius su okupuotos Lietuvos 
lietuviais mezgė arba net yra 
ir užmezgę kai kurie patys 
aršieji kritikai. 

Todėl, visa tai matydami ir 
atvirai galvodami, visgi tokios 
kritikos mes negalime laikyti 
nei rimta, nei prasminga, nei 
kam nors padedančia. Bausti 
ir niekinti Lietuvių Bend
ruomenę už įsijungimą į Lietu
vos laisvinimo darbą ir už tai 
ją net oficialiai griauti yra 
blogas užsiėmimas. Mes 
laikome jau nebe jos kritika, 
bet tik beprasmiu kabinė
jimusi arba iš viso dideliu 
nesusipratimu. Dideliu nesu
sipratimu laikome ir okupan
to bendradarbiais skelbimu 
tuos, kurie artimesnių ryšių 
siekia su okupuotais lietu
viais. Taip pat negalime sutik
ti ir su suskirstymu išeivijos į 
kritikuotinus ir nekritikuo
tinus asmenis ar grupes. Šito
kius nusiteikimus mes turė
tume pripažinti klaidingais ir 
jų atsisakyti. 

Bronius Nainys 

Vakarų Berlyno diskoteko 
„La Belle" naktiniame klube 
— šokių — pasilinksminimo 
patalpose balandžio 4 d. spro
go arabų teroristų parengtos 
bombos. To šlykštaus aten
tato pasekmėje buvo užmuštas 
vienas JAV Berlyno brigados 
karys ir viena turke moteris, 
sunkiai ir lengviau sužeista 
apie 200 asmenų, jų tarpe apie 
50 Amerikos karių. 

Amerikos vyriausybė, tikė
dama, kad tai įvykdė Libijos 
diktatoriaus diriguojami tero
ristai, kruopščiai rinko įrody
mus, kad tą teroro aktą tikrai 
įvykdė Libijos toli siekianti 
teroro ranka. 

Amerika ruošė atsiskaity
mą už šią ir kitas prieš Kalė
das įvykdytas žmogžudystes 
Romos ir Vienos aerodro
muose. Nors ligi paskutinio 
momento buvo daug kalba
ma, nežiūrint žmonių aukų ir 
materialių nuostolių, bet ligi 
dabar dar vis vengta „atsi
skaityti". Gal nenorėta pasek
ti Izraelio pėdomis, kuris 
beveik už kiekvieną nužudytą 
izraelitą bombarduodavo 
Libano ar net Tuniso PLO 
pasipriešinimo židinius, kur 
žūdavo daug visiškai nekaltų 
žmonių. 

Teroras lapoja nuo pat II-jo 
pas. karo pabaigos. Žinia, 
teroro aktų netrūko ir po I-jo 
pas. karo, o I-sis pas . karas 
prasidėjo, kai buvo nužudytas 
Austro-Vengrijos sosto įpė
dinis. Tačiau neteisinga II-jį 
pas. karą laimėjusių sąjun
gininkų politika, nuskriaudu-
si milijonus arabų, įkuriant 
Izraelio valstybę, išvarius 
žmones iš jų šimtmečiais 
apgyventų namų, sukūrė tero
ristų židinius. Kur šie tero
ristai gyvena, kur jie apmoko
m i , k a s juos g l o b o j a , 
finansuoja? 

Radikalioji s ą junga 
Savai t raš tyje „ H u m a n 

Events" nr. 15 išspausdintas 
to laikraščio redakcijos ir sen. 
Jeremiah Denton pasikalbė
jimas, nušviečiąs terorizmo ir 
jo tikrųjų rėmėjų eiles ir 
kėslus. Kaip žinoma, sen. J . 
Denton vadovauja senato 
saugumo ir terorizmo pakomi
tečiui. Šis komitetas renka 
žinias apie teroristų veiklą 
visame pasaulyje. 

Minėtas senato pakomitetis 
jau įvykdė daugiau kaip 60 
liudininkų apklausinėjimų. Jų 
metu buvo surinkta neabejo
tinų įrodymų, kad kelios 
valstybės veda atkaklią kovą. 

Bs. As. 

PRANCŪZŲ ŽURNALAS 
APIE OK. LIETUVĄ 

Paryžiuje prancūzų kalba 
l e i d ž i a m a s n e k o n f e s i n i s 
žurnalas ..Catacombes'". kovo-
balandžio numerio visą pirmą
jį puslapį paskyrė informaci 
jai apie Lietuvos tikinčiuosius. 
Straipsnyje daug vietos skiria 

sumažinti Amerikos ir kitų 
Vakarų demokratinių kraštų 
galią ir įtaką pasaulyje. Tas 
valstybes prof. Avigdor Hasel-
kom pavadino „radikalioji 
sąjunga" ir jon įsirikiuoja 
Libija, Sirija, Iranas, Kuba ir 
Š. Korėja. Ši sąjunga sten
giasi išstumti Ameriką iš dau
gelio s t r a t e g i n i ų t a škų 
pasaulyje, Mat, JAV yra stip
riausia ir vadovauja kitoms 
Vakarų pasaulio demokra
tijoms. Be to, Amerikos neken
čia radikalieji arabų kraštai 
už jos te ikiamą paramą 
Izraeliui. 

Sov. S-ga remia 
Komitetas surinko įrody

mus, kad Sov. Sąjunga remia 
„radikalios sąjungos" veiklą, 
teikdama jai ginklus, finan
sus ir visą reikalingą paramą. 
Nustatyta, kad svarbios tero
ristų apmokymo stovyklos yra 
Rostocke, Rytų Vokietijoje. 
Šiose stovyklose „Kovotojai už 
savo kraštų laisvę iš Pietų 
Afrikos, Namibijos, Š. Airijos 
ir Libano yra apmokomi, kaip 
n a u d o t i s m a ž o ka l i b ro 
ginklais, nuodais, sprogsta
momis medžiagomis, infiltra
cija į kitus kraštus bei žmonių 
žudymo technika. 

Maskva naudojasi šia 
strategija, skverbdamasi į 
tuos k r a š tu s , kurie bijo 
radikalios sąjungos ir vengia 
glaudesnių ryšių su JAV. Ši 
sąjunga taip pat padeda Sov. 
S-gai išstumti Ameriką ir jos 
są jungininkus iš kraštų, 
parduodančių s trategines 
ž a l i a v a s , r e i k a l i n g a s 
Amerikos gynybai. 

Sov. S-gos tikslas šioje tero
ristus remiančioje veikloje yra 
labai aiškus. Jau 1973 m. L. 
Brežnevas pareiškė: „Mes 
stengiamės kontroliuoti du 
didžiuosius lobių šaltinius — 
tai Persų įlankos energijos 
versmes ir Pietų Afrikos 
mineralų kasyklas." 

Tačiau mūsų kongreso 
liberalai šių toli siekiančių 
komunistų tikslų ligi dabar 
negali suprasti, o žinių tarny
bos vengia apšviesti šio kraš
to žmones, kalbėjo senatorius 
J . Denton. 

Libijos t e ro r i s t a i . 
Strateginių studijų centras 

prie Georgtovvn universiteto, 
vadovaujamas dr. Jonah Ale-
xander, yra surinkęs įtikina
mus duomenis apie teroristų 

stovyklų dislokaciją. Šiam 
centrui yra žinomos 44 tero
ristų apmokymo stovyklos, 
kurių svarbesnės vien tik Libi
joje yra šiose vietovėse: Zawa-
rah, Tarhuna, Al-Azisiyya. 
Misurata, Sirte, Tocra, Baidą, 
Rasei Hilai, Tubruq, Jaghbub 
ir Um-Al-Aranib. Išvardintos 
vietovės, išskiriant dvi pasta
r ą s i a s , y r a Viduržemio 
pakrantėse. Šių stovyklų tero
ristus apmoko „savo amato 
žinovai" iš Libijos, Kubos, 
Rytų Vokietijos, Sov. S-gos, 
Sirijos ir PLO. 

Marcus Wolfe, Rytų Vokie
tijos slaptosios policijos parei
gūnas, kurį kontroliuoja KGB, 
yra Libijos Mukhabarat, slap
tosios policijos vadovas. 

Yra žinoma, kad Libijos 
atstovybės laisvuose kraš
tuose teikia ginklus teroris
tams. Tos „atstovybės" tai lyg 
kokie ginklų sandėliai, skirti 
prieš Vakarus nukreiptai 
veiklai. Net tokios tolimos 
Indonezijos teroristai yra 
ginkluojami ir apmokami iš 
Libijos iždo. Tuo tarpu Malai
zijos sostinėje Kuala Lumpur 
esanti Libijos atstovybė yra 
ryšių centras su visais Azijos 
teroristais. 

Libijos diplomatai ne tik 
teikia ginklus teroristams, bet 
ir patys asmeniškai daly
vauja ir planuoja teroro 
veiksmus. Taip pvz. du Ispani-
joje ak red i t uo t i Libijos 
diplomatai buvo išvaryti iš 
krašto 1985 m. gruody, kai 
buvo išaiškirita, kad juodu 
planavę teroro veiksmus. 

Naujos pas tangos 
Sen. J. Denton laikraštinin

kus supažindino, kad jo 
vadovaujamas pakomitetis 
neseniai sužinojo, kad PLO 
(Pa le s t inos išlaisvinimo 
organizacija) stengiasi perim
ti savo žinion Rytų Afrikoje 
vadimas „duty free shops — 
neapmuituotų prekių krautu
ves". Tarptautinės žvalgybos 
įstaigos sužinojo, kad į Tanza
nijos Dar es Salaam aero
dromo tokią krautuvę PLO 
investavo 500,000 dol. Šios 
krautuvės normaliai nėra 
greižtai kontroliuojamos: į jas 
atvežtos prekės už aerodromo 
ribų nėra tikrinamos specialių 
elektroninių įrengimų, skirtų 
nustatyti, ar ten nėra ginklų 
ar sprogstamų medžiagų. 

Iš praktikos žinoma, kad, 
kai keleivis nusiperka prekes, 
tai tokios krautuvėje pirktos 
prekės be atskiro tikrinimo 

Lietuvos generalinė konsule J . Daužvardienė su Lietuvos Vyčių 
centro valdybos atstove Irene Sankute. 

Nuotr . J . Tamula ič io 

uždaruose paketuose yra 
perduodamos pirkusiam j 
lėktuvą. Galima tik spėlioti, 
kad keliaujantieji „arabai 
turistai", nusipirkę prekes 
tokiose krautuvėse, gali 
lengvai apeiti griežtą aerodro
mų ginklų kontrolę: krautuvė
je nupirktos prekės be jokios 
kontrolės gali būti tiesiog 
atvežtos į lėktuvą. 

Nėra abejonės, kad teroriz
mo vadai praleis ne vieną 
nemigo naktį, ieškodami 
naujų, saugių būdų. kaip 
perduoti ginklus — sprog
menis į pasiaukojusių teroris
tų rankas. Ne nuo šiandien 
yra žinoma, kad sunkiausias 
kovos būdas yra prieš tuos. 
kurie nebijo mirti už savo 
idealus. 

Atsilyginimo atgarsiai 
Skaudžiai palietus Libijos 

gyvybinius centrus. JAV prezi
dentas pareiškė: „Tai, ką šią
nakt įvykdėme, mes galėsime 
ir kitą kartą pakartoti, jeigu 
tik tai bus reikalinga". 

Muammar Kaddafi. po dvie
jų dienų pasirodęs TV 
ekranuose tvirtino: ..Mes esa
me pasiryžę mirti, gindami 
savo kraštą". 

Jau kitą po Libijos bombar--
davimo naktį, balandžio 16 d.. 

Libijos laivai mėgino apšau
dyti raketomis vieną Italijos 
saliukę, NATO ryšių centrą, 
tačiau nepadarė jokių nuosto
lių. Bet teroristai nenuleido 
rankų. Suradę Libane 2 britų 
įkaitus ir vieną amerikietį, 
juos nužudė balandžio 20-21 d. 
O balandžio 24 d. išsprogdino 
Londone British Airvvay įstai
gą. Balandžio 25-26 d. Lione, 
Prancūzijoje, nužudė vieną 
britų biznierių ir ten pat 
išsprogdino American Express 
įstaigą. 

Jau nuo balandžio 27 d. 
pasaulio žinių centre vyravo 
sov ie t in io b r a n d u o l i n i o 
spinduliavimo katas t rofa , 
galimas dalykas, palietusi ir 
mūsų pavergtos tėvynės 
gyventojus. 

PAGALBA LIGONIAMS 

Geras būrys vėžiu sergan
čių ligoniukų iš vaikų ligo
ninės Chicagoje buvo nuskrai
dinti į Orlando miestą, 
pasidžiaugti Disney įreng
tomis įvairybėmis. Gegužės 7 
d. iš tos pat ligoninės stambi 
grupė vaikų su tėvais buvo 
nuvežti į futbolo rungtynes 
Chicagoje. 

KAIMIEČIO UŽRAŠAI 
Vienos šeimos gyvenimo iškarpa 

J . ŽARA 

m a automobilio nelaimėje 
tragiškai žuvusiam kunigui 
Juozui Zdebskiui, primenant 
velionio veiklą Tikinčiųjų 
Teisėm Ginti Katalikų komi
tete. Laikraš t i s atkreipia 
dėmesį, kad sovietų valdo
muose kraštuose automobilių 
nelaimėse jau yra žuvę ir keli 
kiti žymesni religinės laisvės 
ir žmogaus teisių gynėjai. 

27 
Jis nebuvo per daug šnekus, tą ji tuoj pastebėjo. 

Ji sėdėjo už galo stalo ir tai šį, tai tą klausinėjo. Ar 
daug dar kūlimo nusimato? Jie taip ilgai tos maši
nos laukė, turbūt ir kiti tuoj nesulaukia. Nedaug kas 
turi kuliamąsias, o kulti reikia visiems — dideliam 
ūkiui ar mažam. 

Iš to pasikalbėjimo paaiškėjo, kad jis yra dar 
pažadėjęs važiuoti pas Miniauskus, ten už pelkyno. 
Jis labai abejoja, ar kelias užtektinai pažvyruotas, 
nenorėtų mašinos įmurkdyti. Kartą taip ir buvo. 
Buvo palijus, kelias mažai pažvyruotas, ir mašina 
įklimpo. Elzei rūpėjo, ar jis važiuos į Šantarų ūkį. 
Ne. Jis nesąs užprašytas. Tai Elzei patiko. Ji neno
rėjo, kad Klemensas — toks jo vardas — susipažintų 
su Šantaraitėm. Jos jaunos ir labai lipšnios mergi
nos, tegu geriau jų nepažįsta. 

Ta vakarienė praėjo taip greitai, ir ji gailėjosi, 
kad kūlė ir ta pusė dienos pasibaigė, ir jis išvažiuos. 
Taip ir buvo. Tėvas įėjęs jam užmokėjo, jis atsi
sveikino, abiem paduodamas ranką. Tada išėjo į 
kiemą, kur jo laukė jo padėjėjas su geltona brikele, 
juodo arklio traukiama. Ji ir tėvas išlydėjo ir sustojo 
tarpduryje. Atsisveikindamas dar nukėlė kepurę, ir 
brikelė, sukėlusi dulkes, išriedėjo iš kiemo. Lygiai 
tokia pat brikelė dabar nuvažiavo į sodžių ir kelio 
užsisukime .susiliejo su sodybos medžiais. 

Merginos buvo pasivijusios vyrus, galėjo išeiti į 
sausumą ir valandėlę atsipūsti. Elzė savo širdyje 
pajuto tokį neaiškų jausmą: ar tai buvo ilgesys ar 
gailestis — ji nesuprato. Nieko daugiau nesugalvo

jus, užtraukė savo mėgiamą dainelę: 
Kada noriu verkiu, kad noriu dainuoju. 
Nuo sunkių darbelių neišsivaduoju. 
Pietuose kelis kartus sugriaudė, pirma tyliai ir 

dusliai, paskui jau daug garsiau. 
— Gal ir bus lietaus pirma, negu mes parsirasi-

me namuose, — pasakė Jane, pažvelgusi į papilkė-
jusią padangę. 

— Tegu lyja, juk ir taip visą dieną, kaip vįštos 
šlapios vaikščiojame. — Janinai pritariant. Elzė 
traukė toliau: 

Nedėlios rytelį ėjau vandenėlio. 
Sutikau bernelį šalia šaltinėlio. 
Pastatyk veidrelius, paguldyk naštelius. 
Pailsėk, mergele, pailsyk rankeles. 
Dainos aidas atsimušė jaunojo miškelio 

pakraštyje, o po to jau dusliau pasikartojo didžiojoje 
girioje, kuri už neplataus kirtimo, už visų tų kelmų. 
kupstų ir kur ne kur užsilikusių krūmokšnių juoda
vo kaip mūras. Tamsus debesėlis buvo pridengės 
saulę, ir viskas aplinkui staiga patamsėjo. Užtat 
visa, kas gyva, kas judėjo, ryškiau atsiskyrė nuo 
ramybėje paskendusių laukų. 

Didelis varnų būrys pakilo nuo arimų ir garsiai 
kranksėdamos nuskrido virš liekno j didžiąją girią. 
Kai prakaitas ėmė varvėti į akis, Elzė stabtelėjo. 
rankove nusišluostė veidą, o jos įsibėgėjęs žvilgsnis 
nukrypo į kelią Tuoj už kelio bangavo rugių laukas. 
o jo gale stovėjo sodyba. Baltos langinės jau iš tolo 
pažymėjo gyvenamą namą, o naujai pastatyti tvar
tai ir kluonas, dengti gontais, tarytum didžiavos savo 
išvaizda. 

Tai buvo Vaišnių ūkis. 
Vaišniai 6 a buvo įsikūrę prieš dvidešimt metų ir 

ta ip gražiai susitvarkę, jog daugeliui vėlesniu 
naujakurių tik pavydas ėmė į tą ūkį pažiūrėjus. Žemė 
kuone visa ariama, pievose, kiek jų ten buvo likę. visi 

kelmai išrauti, kupstai išlyginti. Pažvelgęs matei 
lygius laukus. platiais rėžiais padalytus, kur viena
me žaliavo jau paaugęs vasarojus, kitame kviečiai 
lenkė savo bręstančias varpas, o prie klojimo vešlūs 
daržai. 

Klzės žvilgsnis tais daržais nuklydo į pievas, kur 
Vaišnytės grėbė lanką, lygią, kaip stalas. 

— Tokioje lankoje tai tik malonumas grėbti. — 
su pavydu pagalvojo Elzė. ir jai neatėjo į galvą 
mintis, kad jaunos grėbėjos toje lankoje gerokai var-

Tik penkiolikinės buvo mergaitės, prie grėbimo 
dar nepratusios, jos stoviniavo, prakaitą braukė ir 
vis galvojo, kodėl tas visų Išgirtas šienapiūtės pasi
didžiavimas — kvepiančio šieno grėbimas taip 
sunkiai joms davėsi. 

Elzė prie grėbėjų ilgai nesustojo. Kas jai tos 
piemenės! Jų ir galvos dar vėjų pilnos, susitikusi 
neturėtų apie ką šnekėti. Jos akys ieškojo ko nors 
įdomesnio ir surado: už gilaus griovio ii pastebėio du 
vyrus, piaunančius dobilus. Tai buvo Vaišnys su 
sūnumi Vincu, o tas Elzei gerai pažįstamas, ne kartą 
talkoje pas Ceponių Butkų ją šokdino. 

— Dailus vaikinas. — greitomis nusprendė. — Ir 
rimtas, ne koks mergišius, nebūt suaugęs, ūkininko 
sūnus. Tik vesti dar negali, kol seserys paaugs. Bet 
tegu tik merginos ištekės, padarys kokią ūkininkaitę 
laimingą... Ūkis tvarkingas — malonu pažiūrėti! Tik 
kodėl ji j kariuomenę nepaėmė? 

Tas klausimas iki šiol jai galvos nesukdavo, o 
dabar pristojo ir niekaip negalėjo juo atsikratyti. 

— Greičiausia papirko daktarą... — Šovė 
išganinga mintis. Ji žinojo, kad naujokus tikrina 
daktaras, o tą papirkti irgi galima, tokių atsitikimų 
buvo girdėjusi. 

(Bus daugiau) 
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DR. STASIUI 
KUZMINSKUI 

85 METAI 
B R O N I U S B I E L I U K A S 

„Europos Lietuvio" skaity
tojai dažna i randa dr. Stasio 
Kuzminsko , ,La i škus iš 
N o t t i n g h a m o " , k u r i u o s e 
užgriebiamas tarptautinės po
litikos problemos, vis prime
nant, kad prasminga gyventi 
ir dirbti, kad Mažoji Lietuva ir 
Didžioji Lietuva apsijungtų ir 
atsikurtų viena nepriklau
soma Lietuva. Visi jo laiškai 
baigiami: „Iki pasimatymo čia 
arba Karaliaučiuje". 

Gimęs '901 m. sausio 21 d. 
Šaukote, Kėdainių apskr., 
gydytojo šeimoje. 1919 baigė 
Šiaulių gimnaziją. 1923 — 
Berlyno aukštąją prekybos 
mokyklą, parašęs mokslo dar
bą Kooperacijos vaidmuo 
Lietuvos ūkyje . P a r a š ę s 
iizertaciją Lietuvos užsienio 
prekybos analizė, toje pat 
mokykloje gavo ūkio mokslų 
daktaro laipsnį. 

1923 m. dirbo Lietuvos 
Kooperacijos banke. 1923-24 
m. f inansų ir žemės ūkio 
ministerijose. 1931-36 m. užsie
nio re ika lų minister i joje 
ekonominio d e p a r t a m e n t o 
direktorius, 1936-40 — Lietu
vos pasiunt inybės prekybos 
patarėjas Berlyne. Po karo. 
1947, persikėle į Didž. Brita
nijos Nottinghamą, kur iki 
1952 m. buvo Britų darbo 
ministerijos vertėjas ir socia
linės globos valdininkas, nuo 
1952 m . Royal Air Force kole
gijos. Cranvvell, vyr. instrukto
rius, vokiečių, rusų kalbų 
dėstytojas. 

V i s u o m e n i n ė v e i k l a 

1927-36 m. Lietuvos Koope
racijos banko ir Lietūkio 
valdybų narys , 1930 Ekono
minių studijų draugijos stei
gėjas. Su ki ta is įsteigęs žurna
lus ,.Tautos ūkį", ..Tėvų 
žemę". „Santarvę"; įvairių 
laikraščių bendradarbis . Nuo 
1923 Valstiečių liaudininkų 
sąjungos na rys . 1925 tos parti
jos ta rybos narys. 1934-36 
Lietuvos atgimimo draugijos 
pirm., 1940-41 Berlyno lietu
vių draugijos pirmininkas. 
1947-52 Didž. Britanijos Lietu
vių sąjungos tarybos pirm., 
nuo 1949 lietuvių liberalų 
užsieniuose pirmininkas. 1950 
Lietuvių Rezistencinės Santar
vės vienas iš steigėjų ir 
vyriausiojo komiteto pirminin
kas. Nuo 1947 Liberalų Inter
nacionalo bendradarbis , 1949 
Egzilų liberalų vienas iš 
organizatorių. 

V L I K o s e i m e ir p o jo 

Aiškėjant. kad 19&5 VLIKo 
seimas bus Floridoje, pakvie
čiau dr. S. Kuzminską atvykti 
ir būti vienu iš trijų Lietuvių 
Rezistencinės Santarvės atsto
vų. Laiškuose numatėm ir 
LRS aptart inų reikalų. Mudu 
su Vladu Žilinsku sutikom 
savo pirmąjį pirmininką Tam
pos aerodrome. Apsigyvenę 
buvusios niujorkietės Janinos 
G e r d v i l i e n ė s n a m u o s e , 
susikvietėm posėdžio LRS 
narius ir sutarėm, kad LRS 
delegacija VLIKo seime būtų: 
dr. S . Kuzminskas. A. Gruz
dys, K. Urbšaitis. A. Daunys. 
V. Žilinskas, V. Mažeika ir Br. 
Bieliukas, iŠ kurių t rys pirmie
ji a t s tovaus LRS-vei. kiti 
būsim jų patarėjai. Seimas 
išrinko dr. S. Kuzminską greta 
Lietuvių Tautinio sąjūdžio 
atstovo Leono Kriaučeliūno ir 
Rytų Lietuvos Rezistencinio 
sąjūdžio a t s tovo Alber to 
Misiūno seimo prezidiuman. 
Dr. S . Kuzminsko ramus kai 
kuriais reikalais t a r t as žodis 
prisidėjo prie VLIKo seimo 
sklandaus pravedimo. 

Pas i ta r ta su kai kurių 
VLIKo g rup ių vadovau
jančiais asmenimis, aplanky
tas Lietuvos kariuomenės 

savanoris ir bičiulis Leonas 
Virbickas su jo žmona Marija, 
pasivaišinta pas savuosius 
Dorothy ir Vladą Žilinskus, 
Vandą ir An taną Gruzdžius, 
Danutę ir Vytautą Mažeikus. 

I š s i n u o m a v ę automobil į 
mudu pervažiavom pietinę 
Floridos dalį iki Miami. Nuo 
čia prasidėjo labai įdomi ir 
pažintina kelionės dalis šiau-
rėn rytiniu Floridos pakraš
čiu. Atnaujinom pažintis su 
bičiuliais, dalinomės minti
mis apie Lietuvos problemas, 
išeivijos ryš ius su tauta, 
vaišinomės. Aplankėm Jani
ną ir Iz. Maurukus Surfide, 
Mariją ir Antaną Varnus, 
North Miami Beach, Birutę 
Sidzikauskienę ir Stefaniją 
Skučienę Pompano Beach, 
Oną Staš inska i tę ir Francisco 
Pa r rav ic in i South Pa lm 
Beach, Juoze ir Joną Daugė-
lus Ormond Beach (pas juos 
nakvojom); J . Daugėlos vado
vaujami, aplankėm Stellą ir 
Vytau tą Abra i č iu s Pa lm 
Coast, Vandą ir dr. Vytautą 
Majauskus, Ritą (Vileišytę) ir 
Jurgį Bagdonus, Pauliną ir 
Vladą Skirgai lus iš Toronto ir 
jų dukrą dr. Sigitą ir Vytenį 
R a m a n a u s k u s D a y t o n a 
Shores, Veroniką ir Bronių 
Juškius Port Orange ir Vale
riją ir Joną Šileikius. 

Grįžę į St. Petersburg Beach, 
aplankėm VLIKo valdybos 
pirm. dr. K. Bobelį. Pasikeitus 
t e ig iamais į spūdž ia i s iš 
VLIKo seimo, dr. S. Kuzmins
kas pasiūlė 1986 metų VLIKo 
seimą š a u k t i Br i tan i jos 
sostinėje Londone. Dr. K. 
Bobelis pritarė, ir VLIKo 
valdyba sausio 3 d. nutarė 
šaukti Londone 1986 lapkričio 
7-9 d. J a u d a b a r grupės gali 
pradėti r u o š t i s da lyvau t i 
VLIKo seime. 

Be to, dr. K. Bobelį painfor-
mavom, kad LRS supranta 
VLIKo užsiangažavimą atkur
ti Lietuvą tarptautinėmis 
s u t a r t i m i s s u t a r t o s e i r 
t a r p t a u t i š k a i p r ipaž in tose 
sienose. Bet VLIKui neturėtų 
būti svetima ir LRS pažiūra, 
kad rezistencinės organizaci
jos ir kiti sambūriai gali siekti 
vienalytės Lietuvos su Vil
nium ir Karaliaučių, t.y. Mažo
sios ir Didžiosios Lietuvos 
apsijungimo. Dr. S. Kuzmins
kas imsis iniciatyvos Didžio
joje Britanijoje suorganizuoti 
Mažosios I ie tuvos bičiulių 
sambūrį. 

Po VLIKo seimo ir Floridos 
kelionių bei viešnagių mudu 
su VI. Žilinsku išlydėjome 
savo mielą svečią ir bendra
mintį į Tampos aerodromą, iš 
kur j is grįžo į Londoną. Ten 
Didžiosios Britanijos Lietuvių 
sąjungos cen t ro va ldyba 
sausio 26 d. surengė pagerbi-

CLASSIFIED GUIDE 

VVanda ir Juozas Katauskai, vedę 19:*6 gegužės 2 d., taigi dahar paminėjo savo vedybų 50-ties 
metų sukaktį. Pirmoj eilėj iš kairės: Sylvia Stugis. Valerija Baičius. naujavedė WnnH.i Kamins
kienė, tada 17 metų amžiaus. Stefanija Katauskaitė. Sofija Rupšliauskis ir n a A l h o t . n ( 
Baičius; antroj eilėj: Stasys Rudis. a.a. Jonas I^vandauskas. jaunasis -Juozą* Kn«an<kn< <«>fi 
j a Kerro. a.a. An tanas Kasper ir a.a. Antanas Galdikas. 

AUKSINIS KATAUSKŲ 
VEDYBŲ MINĖJIMAS 

Daugiau kaip 400 giminių, lebravo kun. Jonas Kuzins-
art imų draugų ir svečių prisi- kas, parapijos klebonas, kun. 
rinko Nekalto Prasidėjimo T o m a s Kasput i s iš Šv. 
bažnyčioje Brighton Parke Symphorosa parapijos, kun. 
sekmadienį po pietų, gegužės 4 Petras Paurazas, Šv. Adrian 
d., kai VVanda ir Juozas 
Katauskai šventė savo 50 
metų vedybų sukaktį. 

Juozo Katausko brolis kun. 
Petras Katauskas prie alto
riaus vadovavo apeigoms 
Wandos ir Juozo vedybinių 
pažadų atnaujinimo. Kun. 
K a t a u s k a s . k u r i s įšven
t intas 1931 metais, suteikė 
savo broliui ir jo žmonai 
moterystės sakramentą 1936 
m. gegužės 2 d. Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje, Town of Lake. 
Tuomet Šv. Kryžiaus parapi
jos klebonas buvo a.a. kun. 
Anicetas Linkus. 

Katauskų paminėjime prel. 
D. Mozeris, klebonas emeritas, 
pamoksle pasveikino Kataus-
kus ir pasakė, kad Katauskų 
50 metų vedybinis gyvenimas 
yra pavyzdys tikro krikš
čioniško gyvenimo, kokio 
mums pasaulyje šiandien 
reikia. „Te Dievas la imina jus 
abudu ir jūsų šeimą". Prela
tas ta ip pat perskaitė iš Vati
kano laišką, kuriuo Šv. Tėvas 
Jonas Paulius II suteikė 
Katauskams apaštal išką pa 
laiminimą. 

Auksinės sukakties proga 
Šv. Mišioms vadovavo kun. 
Petras Katauskas , konce

rno vaišes. Savo garbės narį 
sveikino DBLS pirm. L. Alkis. 
Lietuvos ats tovas V. Balic-
kas. DBI.S steigėjas garbės 
narys P. B. Varkala ir kt. 
Telegramomis — LRS Tary
bos vardu Br. Bieliukas iš 
New Yorko ir Floridos LRS 
būrelio vardu VI. Žilinskas. 

Iki pasimatymo Londone. 
Vilniuje ir Karaliaučiuje! 

parapijos klebonas, prel. D. 
Mozeris, kun. Charles Doyle, 
Šv. Onos parapijos klebonas 
Beverly Shores, Ind., ir kun. 
Fabijonas Kireilis. parapijos 
vikaras. 

Po pamaldų bažnyčioje visi 
dalyviai susirinko į Mayfield 
Banąuet Hali, 6072 Archer 
Ave. , k u r vyko auks in ių 
Katauskų vedybų banketas. 
Banketą pradėjo kun. Kuzins-
kas invokacija. kurioje jis 
p a l a i m i n o Katauskus , jų 
šeimą, gimines ir visus, kurie 
prisidėjo prie jų vedybinės 
sukakties. Baigdamas pasakė, 
kad šven t a s mote rys tės 
sakramentas buvo įkvėpimas, 
kuris lydėjo Juozą ir Wandą jų 
vedybų gyvenime. Mes visi 
sveikiname šią pavyzdingą 
Katauskų šeimą. 

Banketo programos vedėjas 
buvo Juozas K a t a u s k a s . 
jaunesnysis. Operos solistas 
Algirdas Brazis vadovavo, 
sudainuojant entuziastingai 
laimingų, sveikiausių metų. 
Tarpe laiškų, kuriuos perskai
tė programos vedėjas, buvo 
nuo kardinolo J. Bernardin. 
Chicagos arkidiecezijos arki
vyskupo , nuo J u n g t i n i ų 
Amerikos valstybių prezi
dento Ronald Reagan ir jo 
žmonos Nancy. 

Ses. Joannella, Šv. Kazimie
ro seselių kongregac i jos 
generole, savo kalboje padėko
jo Wandai ir Juozui Kataus

k a m s už jų nuoš i rdž ią pagal
bą seselėms kazimier ie tėms ir 
už jų prisidėjimą lietuvių bend
ruomenės Amer iko je gerovei. 

Bankete t a i p p a t da lyvavo 
kun. A n t a n a s Puchensk i iš Šv. 
Patr icius p a r a p i j o s Hickory 
Hills. B a n k e t a s ba igės Juozo 
Katausko p a d ė k o s ka lba . J i s 
kalbėjo ir s a v o žmonos vardu 
ir pasakė, k a d visų dalyvavi
m a s padarė jų 50 metų vedybų 
sukaktį i ški lmingą. J i s taipgi 
padėkojo žmona i , „kad ji išgy
veno 50 metų su m a n i n , ir a š 
dėkoju savo broliui kun. 
Petrui, kad j i s m u s sutuokė 
prieš 50 metų" . 

Juozas K a t a u s k a s y ra vie
n a s iš l ietuvių biznierių, 
s ė k m i n g a i b e s i v e r č i a n č i ų 
Chicagoje. J o Idea l Auto P a r t s 
b i z n i s C a l i f o r n i a A v e n u e 
netoli 47 g a t v ė s Brighton 
P a r k e y r a ž i n o m a s v i s a i 
Chicagai . 

Katauskų še imos na r i a i y ra 
jaunesnis s ū n u s Juozas , sū
nus Pe t ras i r d u k t ė M a r y a n n e . 
Juozo K a t a u s k o brolis yra 
kun. Pe t r a s i r seserys Anne 
Narkus ir Mar i j ona Ducek. 
Katauskai g y v e n a Beverly 
Shores, Ind . Gegužės 18 d. 
j iems bus k i t a s vedybinis 
paminė j imas Šv. Onos bažny
čioje Beverly Shores , kaip 
pranešė par . k lebonas kun. 
Doyle. 

Stasys Pieža 
vNMHMimtnuiniMiiiiiraiBuuuiuiiiir 

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. B Y L A I T I S ir 
V . B R I Z G Y S 

0606 So. Kedzie Avenne 
3ucago, n , 60629. TeL 778-8000 
Darbo valandos: 

Kuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro 
žeftadieniais pagal susitarimą 
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RELIGINĖ ŠALPA DĖKOJA 
HOT SPRINGS LIETUVIAMS 

A.a. kun. Pe t ras Patlaba po
rą savaičių pr ieš mirtį persiun
tė Lietuvių katalikų religinei 
šalpai Hot Springs Lietuvių 
katalikų ir nekatalikų gavė
nios aukas, iš viso tūkstantį 
šimtą dolerių. Savo lydraštyje 
a.a. kun. Pa t laba rašo: „Viso 
aukojusių y ra 66 (šeimos ir 
pavieniai). Maža kolonija, bet 
aukoja su meile". Eilę metų. 
a.a. kun. Pa t laba Hot Springs 
lietuvių t a r p e p r a v e s d a v o 
metinę rinkliavą Religinės 
šalpos bendriems darbams ir 
atskirai metinę rinkliavą 
s u š e l p t i K a u n o k u n i g ų 
seminarijos klierikus. Ilgus 
metus veikęs su jaunimu, 
ypatingai su ateitininkais, 
kun. Pat laba nuo pat atvy

kimo į Hot Springs jautė 
reikalą dvasiškai aptarnauti 
ten apsigyvenusius vyresnio 
amžiaus lietuvius, įrengė 
mažą koplytėlę ir tapo neofi
cialiu Hot Springs lietuvių 
klebonu. 

A.a. kun. Petro Patlabos 
atminčiai Lietuvių Katalikų 
Religinės šalpos globoje dabar 
įsteigtas klierikų fondas lietu
vius klierikus ir besiruošian
čius lietuviškai pastoracijai 
sušelpti. Norintieji a.a. kun. 
Petrą Patlaba pagerbti kvie
čiami aukas siųsti Lithuanian 
Catholic Religious Aid. 351 
Highland Blvd., Brooklyn 
NY 11207, pažymėdami „Kun. 
Pat labos Fondui". 

ŠIUOS LEIDINIUS GALIMA ĮSIGYTI DRAUGE 

Naujų laikų Lietuvos Istorija II t. P ranas Čepėnas. 864 
psl. Išleido dr Kazio Griniaus Fondas 1986. Kaina su persiun
timu 27 dol. 

Aušra VII t. Red. Jonas Dainauskas. Nr. 31 (7D-35T75) 
Lietuva. Išleido Akademinės skautijos leidykla 1986. Kaina su 
persiuntimu 7 dol. 

Šventojo Kazimiero penkšimtis . Red. Balys Raugas. 478 
psl. Išleido šv. Kazimiero 500 metų mirties sukakties centrinis 
komitetas. 1984. Kieti viršeliai. Kaina su pers iunt imu 17 dol. 

L ie tuvos S o c i a l d e m o k r a t i j a : kovoje dėl k r a š t o 
nepriklausomybės. Istorinė apžvalga. Juozas Vilčinskas. 398 psl. 
Nidos knygų klubo specialus leidinys 1985. Ka ina su persiun
timu m. v. 22 dol., kietais - 25 dol. 

Lietuvių kryžiai ir koplytėlės. Dr. Jonas Grinius. 182 psl 
Išleido Lietuvių katalikų mokslo akademija 1970. Kaina su per
siuntimu 12 dol. 

Encyclopedia Lituanica, 6 tomai. (Lietuvių Enciklopedi
ja anglų kalba'. Išleido Juozas Kapočius. Kaina su persiuntimu 
154 dol. 

Užsakymus siųsti: 

Draugas. 4545 W. 63d St.. Chicago. IL 60629. Illinois gyv. dar 
prideda 8** valstijos taksų. 

M 1 S C E L L A N E O U S 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
iu<3; — 20% — 30% pigiau mokėsi! 

i apdraudą nuo ugnie* ir automo
bilio pas mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3208'į. VVest 95th Street 

T e l — GA 4-8654 

REAL ESTATE 

oooooooooooooooooooooooo^ 

MASTER PLUMBING 
Ucensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Kf.rSto vandens tankai. Flood 
control. Užsikimšę vamzdžiai išvalo-
mi elektra. Palikite pavardę" ir tele
foną — lietuviškai. 

SERAPINAS — TeJ. 636-2960 

Nori pataisyti, atnaujinti, pristatyti 
ar pakeisti ką nors savo name? Tai 
viską padarysiu už prieinamą 

kainą. 471-2406. 

Financial S«rvices 
NO EXPtRKNCE REOUIREO 

Were an American success story and a leader • one oi 
tne mosi aynarmc 'ndustnes today Our continuerS growtn 
and expansicn m tne fmaneal service industry has 
created career opportunities for ambitioos mdividuals in 
tne Ctiicago area. We offer fui! tram:ng and support of 
a najor marketing operat.on Fu« time/part nme posrtons 
avajlaote 68K potential and cp Spoken and wntten 
Enghsh a mušt For apccintment call Mr. Ridcout. 
312-3417, 9-noon 

«jo* oeconurMy tmployer u/F 

REAL ESTATE 

9.6% nuošimčiai i r žemi 
įmokėjimai t iems, kur ie pirmą 
ka r t ą perka namą. Pasinau
doki te proga i r p i rki te dabar. 
Skubiai! 

NAMAI P A R D A V I I M U I 

No. 541 - 2 butų namas „Ultra 
Deluxe" 65 ir Homan. 6 kamb., 3 
didžiuliai miegamieji kiekvienam bute, 
dvigubas sklypas puikiam nuošalumui, 
atskiros krosnys ir centriniai šaldymai, 
moderni virtuvė, 1V4 prausyklos kiek
vienam bute, 2 maš. mūr. garai. — įva
žiavimas iš gatvės. Nauja krosnis, stogas 
ir elektra. Jaučiamas savininko 
pasididžiavimas šiuo namu. Skambinkite 
dabar. 

No. 487 Pelninga taverna 51st ir Kedzie. 
Geras biznis su dviem butais, kurie padės 
išmokėti skolas. Tuščias sklypas gali būti 
naudojamas kaip "beer garden" rūsys per 
visa namą. 2 maš. garaž. prie "Central 
Steel" ir sunkvežimiu kompanijų 
(daugiau klientų' gerai uždirbama 
paruošiant pietus. Skambinkite dabar 
geresniam pelnui. 

No. 568 — Pelningas 7 butų mūr. 
namas, gražiai atrodantis. 7 butai, 6 butai 
su dviem miegamaisiais, 50 p. sklypas, 4 
maš. mūr. garažas, „alum. sided 
staircase", 100 „amps" elektros, apynaujis 
„boiler". Geram stovyje, mažos išlaidos. 
Pelningas pirkinys. 63 ir Kedzie. Skam
binkite dabar. 

AR NORITK PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų parda
vėjai sėkmingai jums patarnaus. Mes 
jums galime padėti, nes dauginu sten
giamės. Namo įvertinimui skam
binkite skubiai — dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-710O 

BELL-BACE R.E. 
J . B A C E V I Č I U S 

Namų pardavimai — 

valdymai— nuomavimai 
Income Tax — draudimai 
6529 S. Kedzie 778-2233 

ŠIMAITIS REALTY 
Income Tax — Notary Public 

2951 W. 63 St 436-7878 

Government Homes from $1 (U 
repair). Also delinquent tax proper-
ty. Call 1-805-687-6000 Ext. 
6H-10O61 for information. 

Lovely starter home in mint condition! 
Witn nevviy remodeled kitchen 2 years oW. 
Corner fireplace. New rug in 1 bedroom. 
House located on wooded lot vvith spacious 
2V2 car detached garage. 5 x 20 too) shed 
and 12 x 6 dog kennel. Won't lašt long! 
$66,500. 

For only S32.0O0 you can buy this lovely 
vvooded lot and two room cottage in Le
mom. Not a bad price for almost 1 acre of 
seclusion. Live in home while you buikj 
your dream house. 

-iffZl 
Olaick & Co. Realtors 
1180 State St., Lemont, IL 
*57-7100 

"iimiiiiiiMimfiimimiiiHiiiiiiiiiimiui 
N A M U APSITVARKYMH 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar iŠ lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos vai. vakaro: 

Tek*. — 4763950 
: iiuitiimiiimiiiiiiiiiiiiijiniiiiiiiiiiiiiii 

HELP VVANTED 

Help VVanted. Tuckpointer — 
Experienced, Fast, and Neat. 

Call ALGIS NARAKAS 
(after 6 p.m.) 

925-7981 

Siūlome įsigyti 
Česlovo Grincevičious 

VIDUDIENIO VARPAI 
pasakojimų ir pasakų knygą 
Apie Stv knygą daugelio romanų 

ir novelių laureatas Jurgis Gliaudą 
"Laiškuose lietuviams'' tarp kitko ra
šo: "Dešimt rinktinės pasakojimų ro
do įvairias epochas, turi buities sko
ni pasakos žanre... Autorius yra in-
tensyvėjančio {spūdžio mediumas — 
toks gi tai gero beletristo darbo me
todas!... Plonoji (120 puslapių) Vi
dudienio varpų' rinktinė yra drūta ir 
aptekusi pasakojimo menu". 

Knygą išleido Lietuviškos knygos 
įdubas. Kaina su persiuntimu 7 dol. 

Rašyti: 
DRAUGAS, 1,545 W. 6Srd St., 

Chicago, IJL 60629 
P.S Illinois gyventojai dar prideda 

48 et. valstijos taksų. 

**«ty» — tai vienas oaveikslas U labai puošnios dail. POVILO 
PUZINO monografijos, k iri yra didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanota* 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, 
Calif. ir Grand National Award Amerikos dailininkų profesinėje są-

x jungoje Ncw Yorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis 
' {teikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui. Kaina su persiuntimu 27 

dol. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 West 63rd Street, 
Chicago, IL 90629 

Illinois gyventojai prideda $1.50 valstijos mokesčio 



IŠKILMINGAI PALAIDOTAS 
A.A. KUN. PETRAS PATLABA 

LIETUVIAI FLORIDOJE »«A""A& penktadienis. ISgg m . Kegu2eĮ Į m ė n . H d 

Kai laidojame mums brangų 
žmogų, paprastai linkime jam 
laimės aname pasaulyje. 
Tačiau mūsų linkėjimai yra 
reikšmingi tik mums, gyvie
siems, nes mirusiojo likimas 
jau priklauso nuo Aukščiau
siojo. 

Kun. Petro Patlabos laidotu
vių iškilmingumas kaip tik ir 
rėmėsi tuo, kad gyvieji maty
tų ir sektų jo gyvenimo dorą 
elgesį, pasišventimą artimo 
labui ir pa : aukojimą visuo
menės gerovei. Visas kunigo 
Petro Patlabos gyvenimas 
buvo persunktas ne asmeniš
ko gerbūvio, garbės bei didy
bės torškimu, bet atsidavimu 
artimo meilei. Dėl to tokia 
didelė minia atvyko į jo 
iškilmingas laidotuves. 

Kun. Petras Patlaba gimė 
1909 m. gegužės 1 d. Varsė
džių kaime, Kaltinėnų valsč., 
Tauragės apskr., 14-ka vaikų 
turėjusioje šeimoje. Jau 
jaunystėje buvo pastebėtas jo 
prigimtas palinkimas atsidėti 
religiniam gyvenimui ir tėvų 
jis buvo įtaigotas pasirinkti 
dvasininko profesiją. Telšių 
kunigų seminariją jis baigė 
1934 m. gegužės 26 d. ir buvo 
įšventintas kunigu. 

Jaunas kunigas Petras buvo 
paskirtas į Kuršėnų parapiją 
vikaru ir išbuvo ten tik apie 
pusmetį. Greit buvo pastebė
tas jo intelektualinis talentas 
ir jis buvo paskirtas Skuodo 
keturklasės progimnazijos 
kapelionu, kur išbuvo dvejus 
metus. Po to jis buvo paskir
tas Telšių gimnazijos kapelio
nu. Tuo pačiu metu Telšiuose 
jis buvo Mergaičių amatų 
mokyklos kapelionu, katedros 
vikaru ir kalėjimo kapelionu. 
Raudonajai armijai įsibrovus į 
nepriklausomą Lietuvos 
valstybę 1940 m. ir panaiki
nus religines apeigas mokslo 
įstaigose, kun. Petras Patlaba 
buvo paskirtas į Pikelių 
miestelį, Židikų valsč., Mažei
kių apskr., klebonu ir išbuvo 
ten iki 1943 m. Iš Pikelių buvo 
perkeltas į Rietavo parapiją. 
Telšių apskr., klebonu. Čia jis 
išbuvo visą vokiečių okupa
cijos laikotarpį. 

Raudonajai armijai vėl artė
jant prie Lietuvos ir vokie
čiams traukiantis, buvo 
jaučiama, kad komunistai tęs 
lietuvių naikinimą ir masiniai 
veš juos į Sibiro taigas žiau
riam naikinimui. Kun. Petras 
Patlaba, kartu su savo gimi
nėmis ir kitais lietuviais, 
traukėsi į Vakarų Europą, nes 
tikėjo, kad Amerikos armija 
išvaduos Europą ir Lietuvą 
nuo diktatūrinių režimų 
okupacijos ir jis kartu su 
visais kitais lietuviais galės 
vėl grįžti į laisvą ir nepriklau
somą Lietuvą. 

Amerikiečių armijai išva
davus Vokietiją iš nacių reži
mo, kun. Petras Patlaba įstojo 
į Tuebingeno universitetą ir 
1945-1946 m. studijavo pasto
racinę teologiją — religinio 
ganytojo tarnybos veiklą ir 
metodus. Studijuodamas jis 
buvo ir Tuebingeno apylin
kėse susibūrusių lietuvių 
pabėgėlių ir moksleivių 
ateitininkų sąjungos dvasios 
vadas. 

Likviduojant pabėgėlių 
stovyklas Vokietijoje 1949 m., 
kun. Petras Patlaba gavo 
afidavitą iš Cicero Šv. Anta
no parapijos klebono prel. 
Igno Albavičiaus, atvyko į 
Cicero miestą ir apsistojo pas 
kleboną prel. Albavičių. 

Maždaug po metų laiko 
buvo paprašytas vykti j 
Baltimorę, Marylande, ir ten 
apie metus ėjo Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikų 
Federacijos katalikiškos akci
jos direktoriaus pareigas. Apie 
penkerius metus buvo vikaru 
Baltimorėje. Po to, apie 1955 
m., prel. Albavičius vėl jj 
paprašė grįžti į Cicero ir būti 
Sv. Antano parapijos vikaru. 
Kun. Petras Patlaba 12 metų 
Ciceroje buvo vikaru. Po to 

A. a . kun. P e t r a s Patlaba 

dvejus metus buvo Dai
navos Jaunimo stovyklos 
administratoriumi, ketverius 
metus atlikinėjo dvasininko 
pareigas West Pullmane ir 
sulaukęs 65 m. amžiaus išėjo j 
pensiją. Būdamas pensijoje 
apsigyveno geresnio klimato 
apylinkėje Hot Springs, 
Arkansas. Čia aptarnavo 
vietinius lietuvius, palaiky
damas kontaktą su vietos 
klebonu. Kai pajuto kritišką 
savo sveikatos padėtį, susi
rišo su klebonu, kuris iššaukė 
greitąją pagalbą. Bet kai ji 
atvažiavo, rado kunigą Petrą 
sukniubusį be sąmonės, o 
pasiekus ligoninę, daktarai 
konstatavo mirti, 1986 m. 
balandžio 25 d. Mirusiojo 
kūnas buvo parvežtas į Cice
ro, kur gyvena jo sesutė Stasė 
Patlabaitė. Kūnas buvo 
paša •'otas Vasaitis-Butkus 
koplyčioje balandžio 28 d., kur 
kun. Albertas Rutkauskas 
vadovavo sukalbant rožinį. 
Balandžio 29 d. velionio kūnas 
buvo perkeltas į Šv. Antano 
parapijos bažnyčią, kur vyko 
iškilmingas velionio atsi
sveikinimas. 

Brolių kunigų vardu 
atsisveikinimo žodį tarė kun. 
dr. Viktoras Rimšelis, Skuo
do progimnazijos ir Telšių 
gimnazijos mokinių vardu 
atsisveikino dr. K. Pemkus, 
BALFo vardu — S. Vana-
gūnas. Pagrindinę atsi
sveikinimo kalbą pasakė 
dr. Petras Kisielius. Jis kalbė
jo Ateitininkų federacijos. 
Lietuvių Bendruomenės ir 
Cicero Šv. Antano parapiečių 
vardu. Dr. P. Kisielius išryški
no velionio idealistinį 
charakterį, toleranciją ir 
nepaprastą velionio akty
vumą religiniame ir savo 
tautos gyvenime. Atsisveiki
nimą pravedė Aldona 
Zailskaitė. Dalyvavo Daina
vos administratoriaus laidotu
vėse J. ir A. Damušiai ir jo 
mokinė Br. Stravinskienė. 
Raštu sveikino Hot Springs 
lietuviai ir kitos organizaci
jos. V argonais grojo ir parapi
jos chorui dirigavo Marijus 

Prapuolenis ir jo sesuo Aldona 
Prapuolenytė. Kalbėtojai 
išryškino, kad kun. Petrui 
Patlabai atsikėlus į šią parapi
ją, Cicero pasidarė labai 
stiprus lietuvybės centras. 
Velionis, remiamas prel. Alba
vičiaus, išplėtė prie parapijos 
mokyklos įsteigtą šeštadieni
nę lituanistikos mokyklą, 
pakvietė kvalifikuotus moky
tojus, jų tarpe ir šių eilučių 
autorių, ir šiandien yra daug 
tą 
susipratusių ir sąmoningų 
lietuvių, kurie reiškiasi lietu
vių patriotine dvasia ir savo 
vaikus auklėja lietuviškoje 
dvasioje. 

Kun. Petras Patlaba akty
viai dalyvavo pagrindinėse 
lietuvių organizacijose. Jam 
esant, labai aktyvi buvo Lietu-

Miami, Fla. 
LIETUVIS - AVIACIJOS 

INSTRUKTORIUS 

Liudas Andris (Andrijaus
kas) Miami Pan American 
aviacijos mokykloje yra 
instruktorius, ruošiantis pilo
tus skraidyti lėktuvais. 
Mokykla labai didelė, turi 
kelis šimtus studentų — 
būsimų pilotų, ne vien iš JAV, 
bet taip pat ir iŠ Europos, Indi-

institute. Jo du sūnūs studi 
juoja Tallahasee univer
sitete, o duktė dar lanko 
aukštesniąją mokyklą. Ir jo 
tėvai iš Chicagos yra atsikėlę 
arčiau jo, Miami Beach. 
kur įsigijo kondominiumą 
su nuostabiai puikiais vaiz
dais į okeaną ir j plačią 
kanalo Įlanką. Sūnaus piloto 
dėka tėvai galėjo lėktuvais 
aplankyti daugelį Europos ir 
Amerikos vietų. 

apgailestauta, kad šįmet Juno 
Beach nė vienos organizacijos 
nebus rengiamas Motinos 
dienos minėjimas. Per eilę 
metų čia Juno Beach Motinos 
dienos minėjimas buvo labai 
gražiai rengiamas Lietuvos 
Dukterų Juno Beach sky
riaus, vadovaujamo Aldonos 

Biliūnienės, kuri yra pasitrau
kus iš tų pareigų. 

Atsisveikindami visi linkė-
jom mielam Pauliui Jurkui 
greit visai pasveikti, o mie
liems šeimininkams Oniūnams 
dėkojam už surengtas tokias 
gražias Jurkaus išleistuves. 

P. Mikšvs 

jos, Arabijos, Vokietijos, Itali-
j°s- Š i°J e mokykloje lietuvis JuitO Beach, Flū. 

mokyklą baigusių d i r b a j a u a p i e d e š i i m m e t į 
turi didelį pasisekimą ir pasiti
kėjimą. Kurį laiką jam buvo 
pavesta vadovauti visai 
mokyklai. Pagal toje mokyk
loje įvest: tvarką, kasmet jis 
ir pats keletą mėnesių turi 
valdyti Pan American lėktu
vą, skraidydamas po įvairias 
pasaulio vietas. Su tėvais jis 

vių Bendruomenės organi- y r a g y v e n ę s Chicagoje. daly 
zacija ir nebuvo jaučiama vavęs lietuvių krepšinio ir 
jokia skaldymosi atmosfera t e n i s o k o m a n d o s e > laimėjęs 
lietuvių tarpe d a u g ž y m enų, yra baigęs 

Nenuostabu tad. kad m e c h a n i k o s inžinieriaus 
balandžio 30 d. prisirinko m o k g l ą m i n o i s technologiios 
pilnutėlė parapijos bažnyčia 
visokių pažiūrų lietuvių * -
išklausyti gedulingas pamal
das, kurias atnašavo Chica
gos diecezijos kardinolo 
Bernardino įgaliotas vysk. 
Vincentas Brizgys ir jam 
asistavo dvylika lietuvių kuni
gų iš Chicagos ir iš kitų mies
tų. Į kapines velionį lydėjo 
virš šimto autmobilių. 
Kapinėse apeigoms vadovavo 
kun. Jonas Borevičius, S.J.. 
asistuojamas kitų kunigų. 
Nors leidžiant velionio karstą 
į duobę lijo lietus, minia 
nepabūgo ir bėrė ant karsto iš 
Lietuvos atvežtos žemės 
žiupsnelius ir gėlių žiedus. 

Giliame liūdesyje liko 
Amerikoje: sesuo Stasė 
Patlabaitė (Cicero), brolis 
Stasys, brolienė Regina ir jų 
dukros Regina Šležienė su 
šeima ir Irena Jutzi su šeima. 
Lietuvoje liko vyriausias 

L i u d a s A n d r i s 

brolis Povilas su šeima, 
jauniausia sesuo Kazė su 
šeima, ten jau mirusios sesers 
Janinos šeima, ten mirusio 
brolio Prano šeima ir daug 
kitų giminių bei artimųjų. 

Tebūnie lengva Tau. kuni
ge. Tave priglaudusi žemelė! 

Jonas Vasaitis 

RAŠYTOJO P. JURKAUS 
NELAIMĖ 

Vasario 8 d. rašytojas ir 
„Darbininko" redaktorius 
Paulius Jurkus, grįždamas po 
darbo j savo namus, paslydo ir 
griūdamas susilaužė kojos 
kaulą. Buvo atvežtas į St. 
Petersburgą pas dr. K. Bobelį, 
kuris jam padarė labai sėk
mingą operaciją. Po kelių die
nų iš ligoninės Jurkus buvo 
atvežtas į Juno Beach pas 
Antaniną Reivytienę, kurios 
ypatingoj glogoj jau yra gana 
sustiprėjęs ir su ramsčiais 
kasdien išeina į kiemelį 
pasišildyti Floridos saulutėj. 
Deja. jis, kaip redaktorius, 
nerimsta be nuolatinio savo 
darbo ir jau rengiasi mus 
apleisti. Jo seni draugai Bronė 
ir Bronius Oniūnai surengė 
gražias jo išleistuves, sukvies-
dami per trisdešimt jo ger
bėjų. Po gausių ir skanių 
vaišių P. Jurkus nuoširdžiai 
padėkojo Reivytienei už 
niekad nepamirštamą jos 
globą, Oniūnams už sureng
tas tokias gražias jo išleis
tuves, visiems už jam pareikš
tą užuojautą ir tokius gražius 
žodžius greit pasveikti. Bronei 
Oniūnienei vykstant aplanky
ti savo giminių, P. Jurkus 
pasakė kalbą: papasako
damas lahai įdomią Joniš
kėlio istoriją. 

Šia proga dalyvių buvo 

Nekalto Prasidėjimo Marijos seserų vienuoli; >s Naujosios Anglijos rėmėjų vadovu pos«'džio( 
dalyviai , svars tę seselių gyvenimo Amerikon 50 sukakt ies šventimą. 

Kaip „fryzeris" lietuviškai? 
Ar geriau „nutausti" ar 
„nutautėti"? 

„Dabar šokių grupė išpildys Sadutę". 
O taip? Tai kuo tą Sadutę pripildė, kad 
dabar reikia ją išpildyti? 

Jei jūs nežinote kaip į šiuos klausimus atsakyti, 
įsigykite naują knygą: 

kun. Juozo Vaišnio S.J. 
PRAKTINĖ LIETUVIU KALBOS 

. VARTOSENA 

Knygoje lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos 
pagrindai bei nevartotini žodžiai ir posakiai. Būtina 
kiekvienam besirūpinančiam taisyklinga lietuvių 
kalba. 

Išleido JAV LB Kultūros taryba. 1985 m. 
240 psl. kietais viršeliais. 

Gaunama Drauge 4545 W. 63 St. Chicago, IL 60629 
Kaina 9.65 dol. su persiuntimu. 

PASSBOOK 
SAVINGS 
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P A D E K A 
1986 m. kovo 9 d. po ilgos ir sunkios ligos Toronte. 

Kanadoje, mirė mūsų brangi motina 

A.fA. 
Kotryna Grajauskienė 

Dėkojame kun. L Januškai , OFM, kun. A. Saulaitiui. 
SJ , ir kun. J . Tadarauskui už a tnašau t a s gedulingas šv Mi
šias. Ypatinga mūsų padėka kun. A. Saulaiciui už pamoks
lą šv. Mišių metu ir kun. L. Januška i už maldas koplyčioje 
laidotuvių išvakarėse. Ačiū kun. Šrapnickui, OFM. už laido
tuvių apeigas kapinėse. 

Ačiū d raugams , bičiuliams ir organizacijoms už gau
s ias šv. Mišias mūsų motinos intencija, užuojautas spau
doje ir asmeniškai ir gėles prie mūsų motinos karsto. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, nešusiems jos karstą j 
amžinąjj poįlsį. 

Ačiū visiems atsilankiusiems koplyčioje, šv. Mišiose ir 
palydėjusiems } kapines. . 

D u k t e r y s : A l d o n a Ais t i enė , O n a G u s t a i n i e n ė , Vir
ginija G u r e c k i e n ė ir jų š e imos . 

Hot Springs, Ark., ilgamečiui Lietuvių kolonijos Dva
sios vadui ir Kapelionui 

A.+A. 
K u n . P E T R U I PATLABAI 

netikėtai ir staigiai iškeliavus amžinybėn, jo seseriai 
STASEI, broliui STASIUI, brolienei REGINAI, jų 
dukroms REGINAI ŠLEŽIENEI ir IRENAI JUTZI su 
šeimomis ir Lietuvoje likusiems giminėms bei arti
miesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Hot Springs. Arkansas. lietuviai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

1410 So. 50th A v., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest 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 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 

file:///Ai1TM


DRAUGAS, penktadienis, 1986 m. gegužės mėn. 9 d. 

x Linas Liubinskas, kuris 
dirba WBBM TV (2 kanale> 

; paprašė egzekutyvinio direk
toriaus Kenneth Boles, kad, 
pranešdami apie atominę 
nelaimę Ukrainoje, kalbėtų 
apie Lietuvą ir parodytų 
žemėlapį, kur yra Lietuva, nes 
A m e r i k a n e p r i p a ž į s t a 
Lietuvos okupacijos, šešta
dienį, gegužės 3 d., 6 ir 10 vai. 
žiniose buvo specialiai paruoš
ta programa apie Lietuvą, kai 
L. Liubinskas pasakė, „kodėl 
Jūs neminit Lietuvos, o visą 
laiką kalbat ir rodot tik 
Lietuvą". Kanalui 2-tam, 
ypač Kenneth Boles, reiktų 
laiškais padėkoti už Lietuvos 
minėjimą. Jo adresas: 630 N. 
Mc Clurg, Chicago, 111. 60611. 
Be to, pranešėjas Bill Kurtis 
jau penktadienį paminėjo 
Lietuvą. 

x Bronius Kviklys, Lietu
vių Bendruomenės mokslo 
premijos laureatas, didžiulių 
keturių tomų „Mūsų Lietu
vos" ir septynių tomų „Lietu
vos Bažnyčių" autorius, iš 
Chicagos vyksta į Bostoną, 
kur jam gegužės 17 d. bus 
įteikta didžioji Lietuvių 
Bendruomenės premija. 

x „Southwest News-He-
ra ld" gegužės 8 d. laidoje yra 
ilgas straipsnis ir iliustracija 
apie lietuvių nusiskundimą dėl 
Sovietų slėpimo atominės 
nelaimės. Konferenciją sušau
kė Mykolas Drunga, Lietuvių 
Socialinės tarybos infor
macijos vadovas. Dalyvavo 
pranešime pats Mykolas 
Drunga, taršos apsaugos 
direktorius Valdas Adamkus 
ir buvęs aplinkos saugumo 
profesorius dr. Kazys Ėringis. 
J ie informavo, kad rusai 
slepia atominį sprogimą, kad 
n e g a l i m a sus i s iek t i su 
giminėmis ok. Lietuvoje. Sen. 
Dixono tarnybos atstovas 
p r i t a r ė n u s i s k u n d i m u i . 
Nedalyvavo kongr. M. Russo, 
kuris savo balsuotojais visiš
kai nesirūpina. 

x Nuoširdžiai dėkoju JAV 
Lietuvių Bendruomenės Vidur-
vakarių Apylinkei ir 111-os 
organizacijų Komitetui už 
suruošimą šaunaus gene
ralinių konsulų pagerbimo 
renginio. Dėkoju organizaci
joms ir asmenims už jautrius 
linkėjimus ir įteiktas dova
nas. Esu dėkinga Giedros 
Korporacijai už iškiliausios 
lietuvės katal ikės moters 
žymenį ir kun. dr. Prunskiui 
už premiją. Giliai įvertinu visų 
nuoširdumą ir gerumą. Visa 
tai palengvina peržengimą 
slenksčio iš generalinės konsu-
lės į pensininkės gyvenimo 
kelią. 

Juzė Daužvardienė 
(pr.) 

x Draugo renginių komi
teto posėdis buvo sušauktas 
gegužės 6 d. Marijonų svetai
nėje. Susirinko 21 dalyvis. 
Posėdžiui vadovavo Marija 
Remienė. Buvo aptarti „Drau
go" gegužinės — pikniko, 
įvykstančio liepos 20 d., reika
lai. Buvo pasiskirstyta parei
gomis, numatyti įvairių darbo 
sričių — sekcijų vadovai. Iš 
tikrųjų turėtų būti vadovės, 
nes visur vadovauja moterys. 
Taip pat pakalbėta ir apie 
kitus numatytus „Draugo" 
renginius, apie kuriuos bus 
rašoma vėliau. Dalyvių tarpe 
buvo Stasė ir Stasys, kuriems 
vardinių išvakarėse buvo 
sugiedota „Ilgiausių metų". 

x L i e t u v o s L a i s v ė s 
kovotojų sąjungos valdybos 
iždininkas inž. Jonas Vasys 
yra atvykęs iš Bostono ir 
padarys pranešimą narių 
suvažiavime gegužės 10 d. 9 
vai. r. Liet. Tautinių namų 
salėje. Visi sąjungos nariai 
kviečiami dalyvauti. 

x Algiui Kuliukui iš Ang
lijos kovo 11d. posėdyje buvo 
paskirta Eugenijaus Kriau-
čeliūno vardo Jaunimo premi
ja. Premijos įteikimas bus 
gegužės 10 d., šeštadienį, 5 
vai. vak. Jaunimo centro kavi
nėje. Premijos įteikimo meni
nę dalį atliks Polikaičių šei
mos dainuojantis jaunimas, o 
po to bus vaišės. Šią šventę 
rengia ir visus kviečia daly
vauti Kriaučeliūnų šeima. 

x Po pasaulinio teat ro 
festivalio, kuris vyksta šiuo 
metu Chicagos Civic Theatre 
salėje, toje patioje salėje bus ir 
mūsų kazimierinės operos 
„Dux Magnus" spektaklis 
gegužės 31 d. 

x Laima šulai tytė-Day, 
Chicagos profesionalinių teat
rų aktorė, vėl grįžta į lietu
višką sceną. Ji pasirodys 
„Vaidilutės" teatro pirmame 
pastatyme gegužės 18 d. 
J a u n i m o centre . Laima 
atliks ..Žmonos Mylės" rolę 
komedijoje „Uošvė į namus — 
tylos nebebus". 

Besiruošiant „Lietuviškų vestuvių" pastatymui Dainavos valdyba posėdžiauja. Iš kairės: A. 
Urba, J . Paštukas, C. Gelažiūnas, pirm. M. Gabalienė. D. Ilginytė, J. Vieraitis ir R. Likande-
rytė. 

Nuotr. A. Plėnio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x D a i l . D i a n a 
Kizlauskienė paruošė ški
cus rūbams, kuriuos dėvės 
„Lietuviškų vestuvių" poky
lio dalyviai ir svarbesnieji 
personažai spektaklio metu 
gegužės 11 d. 3 vai. popiet, 
Marijos aukšt. mokyklos salė
je. Sį „Lietuviškų vestuvių" 
spektaklį ruošia ..Dainavos" 
ansamblis, talkinant Lemon-
to taut. Šokių vienetui 
„Spindulys". Bilietai gauna
mi: Vaznelių krautuvėje „Gifts 
International" 2501 W. 71st 
Str. Tel. 471-1424. Spektaklio 
dieną bilietai bus parduodami 
salės kasoje nuo 2 vai. popiet. 

(sk.) 

x „Viliaus Telio" operos 
spektakliai bus birželio 14 d., 
7:30 vai. vak. ir birželio 15 d., 
3:00 vai. popiet, Morton HS 
teatro salėje. 2423 S. Austin 
Blvd. Tai mūsų Lietuvių 
Operos t r i sdeš imtmečio 
pastatymas, kuris skiria
m a s prisiminti per 45 m. 
ž u v u s i e m s už Lie tuvos 
laisvę. Visą lietuvių visuo
m e n ę iš arti i r toli kvie
č iame atsilankyti į šiuos 
spektaklius! Bilietai, kurių 
kainos yra 25, 20, 15 ir 10 dol.. 
gaunami Vaznelių preky
boje Chicagoje. Telefonas: 
471-1424. P a š t u bilietus 
galima užsisakyti, siunčiant 
čekį ir būtinai pažymint 
spektakl io datą, šiuo adresu 
ir pavadinimu: Lithuanian 
Ope ra Co., Inc. 2501 W. 71st 
St., Chicago, IL 60629. 

(sk.) 

x A.a. Antano Kare ivos 
vienerių metų mirties sukak
tį minint, šv. Mišios bus 
atnašaujamos už jos sielą 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje, š.m. 
gegužės mėn. 13 d., antra
dienį, 7:30 vai. ryto. Giminės ir 
draugai yra prašomi daly
vauti Šv. Mišiose ir prisiminti 
velionį savo maldose. 

(pr.) 

x Brighton P a r k o lietu
vių namų savininkų d rau
gijos p ikn ikas įvyks geg. 18 
d., sekmadienį, 12 vai. Šaulių 
namuose, 2417 W. 43čia g. Bus 
geras maistas, laimės šulinys, 
dovanų paskirstymas. Šo
kiams gros „Gintaro orkest
ras". Visi kviečiami piknike 
dalyvauti. 

Draugijos valdyba 
(pr.) 

x Dux Magnus D. Lapins
ko statomos operos bilietai 
gaunami Vaznelių prekyboje, 
2501 W. 71 St. Chicago, IL 
60629, tel. 471-1424. Spektak
lis įvyks gegužės 31 d. šešta
dienį, 7:30 v.v. The Civic 
Theatre, VVacker Drive ir 
VVashington St. Bilietų kainos: 
25, 20, 15 ir 10 dol. 

(sk.) 

DAINAVOS ANSAMBLIS 
— MOTINOS DIENOS 

SPINDULIUOSE 
Dainavos ansamblis sim

bolizuoja mus visus dainą 
mylinčiuosius dainuojančią 
L ie tuvą , mūsų t au t in į 
sąmoningumą. Ansamblis lyg 

x R ū t a (Va i tku tė ) i r 
Grand Mardosz balandžio 17 
d. susilaukė dukrelės Ailos 
Rūtos. Naujagime džiaugiasi 
broliukas Ariukas, seneliai 
Aldona ir Vytas Vaitkai ir 
proseneliai Juzė ir Stasys 
Ramai bei Ona Vencienė. 

x P a t i k s l i n i m a s . „Draugo" 
gegužės 6 d. laidoje aprašyme 
ap ie L i e t u v o s Dukterų 
vakarienę turėjo būti parašy
ta, kad vakarienę paruošė 
Aniceta S t rop ienė , o Aldo
na Ankienė dirbo prie laimė
jimų. Už klaidą atsiprašome. 

x Čes lovas Mickūnas, LB 
Bostono apygardos pirminin-
sas , nuoširdžia i rūpinasi 
šeštosios Premijų šventės 
rengimu. Šventė bus gegužės 
17 d. 7 vai. v. Amerikos Lietu
vių Piliečių klube Bostone. 

x Lietuvių da i lės muzie
j u s ir šiais metais dalyvauja 
Chicagos tarptautinėje meno 
parodoje, kuri vyksta Navy 
Pier gegužės 9-13 dienomis. 
Lietuvių skyriuje yra išstatyti 
Pr. DomšaiČio, V. Petra
vičiaus, Z. Sodiekienės ir V. 
Kasiulio dailės darbai. Paro
doje iš viso pasaulio daly
vauja apie 150 dailės kolekcio
nierių. Lankymo valandos nuo 
12 v. iki 8 v. vak., antradienį 
nuo 12 v. iki 6 v.vak., ketvir
tadienį, gegužės 8 d., vyksta 
parodos atidarymas — balius. 

x N u o n e m i g o s 
d e v y n e r i o p a s pabėgimas — 
651 Alvudo radijo paskaita šį 
sekmadienį 8:15 v.r. Sofijos 
Barkus radijo šeimos valan
dos metu. 

visų dainų ansamblių vado
vas, lyg šviesioji žvaigždė 
dainų žvaigždyne, šviečianti 
40 metų. Daugeliui dainų 
žvaigždžių užgesus, jis mums 
vis iškiliai tebešviečia ir, tikė
kime, kad dar daug daug metų 
švies. 

Ansamblio pasirodymas šią 
motinos dieną, gegužės 11 d. 
su nauju pastatymu „Lie
tuviškos vestuvės", bus viena 
iš prasmingiausių dovanų 
mūsų motinoms. Kaip viena iš 
jų pasakė: „Gėlės nuvysta, 
gražūs žodžiai per akimirką 
dingsta, bet kai pamatai, 
išgyveni, ką tavo vaikai, anū
kai pasiekia tautinėje veikloje, 
kūryboje, mene, motina 
susi laukia gražiausios ir 
d i d ž i a u s i o s d o v a n o s . 
Džiaugies, matydama, kai 
tavo svajonės išsipildo". Kai 
paklausiau, ar galiu parašyti 

x Balandž io mėn. Austra
lijos Lietuvių jaunimo są
jungos žiniaraštis „ Jaužinios" 
pasiekė JAV. Aprašoma OSI 
tipo skyriaus įsteigimo pavo
jus Australijoje, Australijos 
lietuvių studijų dienos, V 
PLJK vėlyviausios žinios, 
Adelaidės turgus, lietuvių 
kalbos pamokėlė, Pabaltiečių 
namai Paryžiuje, Vytauto 
Kernagio pasaulis ir kitos 
žinutės. Pranešama, kad 1985 
m. veikloje pasižymėję jau
nuoliai Rita Barkutė (Sydnė-
jus) ir Linas Vaičiulevičius 
(Hobartas) laimėjo Austra
lijos lietuvių fondo metinę 
premiją jaunimui. Žiniaraštį 
redaguoja Jonas Mašanaus-
kas, Jr. Redakcijos adresas: 
ALJS, 145 Langridge St , Col-
lingwood, Victoria, 3066. 
Australia 

x Ričardas Peldžius iš 
Bostono atvyko į Chicagą ir ta 
proga aplankė „Draugą", 
susipažino su spaudos darbais 
ir pamatė, kur ilgai dirbo jo 
dėdė brolis a.a. Jonas Pel
džius, miręs prieš 22-jus 
metus, ir jo tėvas a.a. Antanas* 
Peldžius, miręs Bostone prieš 
18 metų. 

x Mykolas Drunga praves 
sesiją „Vietinė spauda ir 
Baltų diaspora" dešimtoje Bal
tistikos studijų koferencijoje 
„Baltai už Pabaltijo ribų", 
įvyksiančioje gegužės 29-31 
dienomis Madisone, Wisc. 

x Grįžtantieji iš kel ionės 
po Lietuvą ar kitus rytų 
Europos kraštus gali nemo
kamai pasitikrinti, ar jie nėra 
gavę per daug atominės radia
cijos. Tą patarnavimą atliks 
Argonne National labora
torija. Pirma kreiptis į dr. 
Robert Schlenker tel. 972-4180 
tarp 8:30 ryto ir 5 v.v. Čia 
gaus smulkesnių informacijų. 
Laboratorija yra netoli 
Darien. 111. Pasitikrinti gali 
suaugusieji ir vaikai, gali būti 
tikrinami ir kai kurie maisto 
siuntiniai. 

x Gegužinės pamaldos 
Alvudo pažmonyje Lietuvio 
sodyboje šį sekmadienį nuo 2 
v. p.p. Dalyvauja visi kultū
rinės programos pildytojai. 
Kraujospūdžio matavimas. 
Alvudo gėrybėmis pasivaiši
nimas. Šaltas užkandis. Visi 
laukiami. 

x Kas d a r domisi ta isyk
linga lietuvių kalba ir jos 
skyryba, tas teatvyksta gegu
žės 16 d., penktadienį, 7:30 v.v. 
į Jaunimo centro kavinę, į 
Juozo Masilionio neseniai 
parašytos ir Švietimo tarybos 
išleistos „Lietuvių kalbos 
sintaksės" sutiktuves. Bus kal
bų, bet bus ir meninė dalis, 
atliekama Pedagoginio lit. 
instituto studentų. Po to bus 
vaišės. 

jos vardą ir pavardę, ji papur
tė Žilstančią galvą. „Ne, ne!.. 
Nei aš viena taip galvoju, nei 
aš viena taip sakau. Rašyk, 
kad mano vardas ir pavardė 
— Lietuvė Motina Kaip ir mes 
visos, aš buvau vargo mokyk
los mokytoja. Džiaugiaus, kai 
vaikai l ankė l i t uan i s t inę 
mokyklą, priklausė savoms 
organizacijoms. Ta i v i s 
būdavo gražiausios vaikų 
dovanos Motinos dienai. O po 
to, kai mūsų pasakose apvai
nikuoti gandrai kalendami 
snapuose nešė anūkus, vargo 
mokykloje mums padėjo 
sūnūs, dukterys, žentai, mar
čios. Tokiais tautiniais žie
dais buvo puošiami Motinos 
dienos vainikai". 

Šį sekmadienį aš susilauk
siu vėl brangios dovanos, 
sapnuose išsapnuotos, dienos 
kelyje išsvajotos, ski r tos 
man", kalbėjo ji su džiaugsmo 
ašaromis akyse. „Ak, sakau 
man! Ši dovana skirta Lietu
vei Motinai, mums visoms. 
Lietuviškos vestuvės yra lyg 
mūsų statomo tautinio rūmo 
kertinis akmuo, mes gi — 
mūro plytos. Gyvenime lietu
viškos vestuvės yra visų tėvų 
didžioji svajonė. Šį kartą 
scenoje atsivers mūsų tauto
sakos skrynelė, prisiminsime 
papročiais savo išgyventas 
jaunystės dienas . Ka r t a , 
augusi toli nuo tėvynės, 
pamatys, išgirs, apie ką skaitė 
knygose, girdėjo pasako
jimuose. 

„Scenoje aš matysiu savo 
vaikaičius vaidinant, šokant, 
dainuojant", — kalbėjo ji 
šypsodamosi. „Matysime juos 
mes visi. Jie yra mūsų didžio
sios lietuviškos jungties vai
kai. Jie mums, motinoms, 
p a d o v a n o s b r a n g i a u s i ą 
dovaną , kokią g a l i m a 
padovanoti motinai — Lietu
vei Motinai". 

D a i n a v o s a n s a m b l i s , 
pasirinkdamas savo pasta
tymui — „Lietuviškas vestu
ves", kada minima didžiosios 

garbės, meilės, pasiaukojimo 
šviesioji žvaigždė — Motina, 
Lietuvei Motinai padovanoja 
brangiausią dovaną. Gėlės 
nuvys , žodžiai nubluks... 
K a l b ė s š i rdy j e motinos, 
eidamos į „Lietuviškas vestu
ves"... 

Vytautas Kasniūnas 

CHICAGOS LIET. 
TARYBOS VALDYBOS 

P O S Ė D I S 

Gegužės 1 d. Chicagos Altos 
patalpose įvyko Chicagos 
Altos valdybos posėdis. Daly
vavo valdybos nariai VI. 
šoliūnas, M. Marcinkienė, T. 
Kuzienė, A. Katelienė, J . 
Jasiūnas, Ign. Andrašiūnas ir 
St. Mankus. Posėdyje buvo 
svarstomi tragiškųjų birželio 
įvykių minėjimo reikalai. 
Chicagos Altos valdybos 
pirmininkas VI. Šoliūnas 
apibūdino birželinių įvykių 
skaudžią lietuvių tautai 
padarytą žalą. Pažymėjo, kad 
šiuo reikalu jau yra susitarta 
su katalikų ir evangelikų para
pijų klebonais dėl pamaldų. 
Taip pat yra gautas paskai
tininkas Sibiro tremtinys inž. 
P. Vaičekauskas. Minėjimas 
bus birželio 15 d. Marquette 
parapijos salėje. Po paskaitos 
bus meninė dalis. 

Be tragiškųjų birželio įvy
kių, minėjimo reikalų posė
dyje sudarytos komisijos — 
pavergtų tautų, spaudos — 
informacijos ir rezoliucijų. Sių 
komisijų sudėtis bus pasiū
lyta Altos tarybos posėdžiui 
patvirtinti, kuris bus gegužės 
21 d. Posėdžio dalyviai iškėlė 
pageidavimą, kad reikia ieš
koti tinkamų būdų ir priemo
nių Chicagos Liet. tarybos 
darbus ir veiklą pag\ nti ir 
patobulinti. ,• 

MOTINOS DIENA 
CICERO 

Cicero LB apyl inkės 
Motinos dienos minėjimas 
buvo gegužės 4 d. Šv. Antano 
parapijos salėje, kur Nijolė 
M a c k e v i č i e n ė , Lietuvių 
M o n t e s s o r i d r a u g i j o s 
pirmininkė ir LB Švietimo 
tarybos narė, trumpai, bet įdo
miai aptarė jaunų šeimų prob
lemas, ypač motinos vaid
menį auklėjimo, ugdymo ir 
lietuvybės srityje, iškeldama 
meilės ryšio reikšmę šeimoje. 
Jos žodžiais, žmogus yra kaip 
kiauras puodas, kurio meile 
niekad neperpildysi, niekad 
jos nebus per daug. Iškėlė 
motinos įtaką nemielam 
vaikui, kur meilė teka tik 
viena kryptimi — iš motinos. 
Gaila, kad turiningoje paskai
toje nebuvo matyti jaunų 
motinų. 

Meninę programos dalį atli
ko Teresė Pautieniūtė-Bogu-
tienė, paskaitydama savos 
kūrybos porą eilėraščių ir 
parodydama vaizdajuostes iš 
pereitų metų Motinos dienos 
minėjimo Cicero ir iš Montes
sori lietuvių vaikų namelių. 
Verta dėmesio buvo jos duk
ros Vilijos parašyta originali 
pasaka, kurią ji pati perskaitė 
gražia lietuvių kalba. 

Kaip paprastai, bažnyčioje 
giedojo parapijos choras, 

IŠ ARTI IR TOLI 
J . A. VALSTYBĖSE 

— J u z ė Jokūbėn ienė šių 
metų pradžioje iš Los Angeles 
ir apylinkės lietuvių Vasario 
16 gimnazijai surinko 2053 
dolerius. Šią sumą sudėjo 
šimtas aukotojų — Ona Gus
tienė, Monika Lembertienė. 
Antanas Dambriūnas, Vincas 
Klova, Henrikas Bajalis ir 
kiti. Pinigai per Balfą pasiųs
ti gimnazijai. 

— Aušros Var tų parapi 
jos bažnyčia N JV Yorke, kur 
klebonauja kun. Vytautas 
Palubinskas, buvo iš pagrin
dų atremontuota. Suolai sudė
ti iš anksčiau buvusios lietu
vių Angelų K a r a l i e n ė s 
bažnyčios. Po atnaujinimo 
iškilmingos pamaldos bus 
gegužės 17 d 

Kugenijaus Kriaučeliūno vardo Jaunimo premijos skyrimo komisija. 
Iš kairės sėdi: Irena Kriaučeliūnienė ir Birutė Jasaitienė, stovi — 
Ofelija Baršketytė, Jolita Kriauceliflnaitė ir Kristina J.ik;innVrvt»> 

vadovau j amas Aldonos 
Prapuolenytės, ir visus pratur
tino Motinos dienos tematika 
pritaikytas kun. Kęstučio 
Trimako pamokslas. 

Programos pradžioje Cicero 
LB apylinkės pirmininkas 
Raimundas Rimkus po trum
po įvadinio žodžio tolimes
niam vadovavimui pakvietė 
Teresę Bogutienę. Visi ska
niai pasivaišino Cicero moterų 
paruoštomis vaišėmis. 

A. 

BIRŽĖNŲ KLUBO 
VEIKLA 

Jung t i nė se Amer ikos 
Valstybėse ta rp įvairiais 
Lietuvos miestų ar vietovių 
vardais pasivadinusių klubų 
Biržėnų klubas užima gana 
reikšmingą vietą. Šis klubas 
savo veiklos turinį grindžia 
kultūriniais ir visuomeniniais 
darbais. Jį yra sukūrę seni 
biržėnai emigrantai, kaip 
Jonas Jokubonis, Pranas 
Mačiukas, Petras Kučinskas ir 
kt. Klubas per eilę metų yra 
atlikęs daug įvairių kultūrinių 
darbų: išleido poeto biržėno 
Kazio Binkio eilėraščių rinkti
nę „Lyrika", savo sutelktomis 
lėšomis yra parėmęs Balfą, 
Altą, Tautos fondą. Vliką, 
laikraščius „Nauj ienas" , 
,J3raugą", „Sandarą", radijo 
valandėles „Sofija Barkus", 
„Margutį", ir .,Lietuvos 
Aidus". 

Gegužės 4 d. Biržėnų klubas 
turėjo visuotinį metinį susirin
kimą Lietuvių Evangelikų — 
reformatų parapijos salėje, 
5230 So. Artesian Ave. 
Susirinkimo dalyviai patvir
tino 1985 m. piniginę veiklos 
apyskaitą. Pagal kasininko 
Valerijono Janulio pateiktus 
duomenis klubas nuo 1985 m. 
sausio 5 d. iki 1986 m. 
balandžio 5 d. turėjo pajamų 
2655,70 dol. ir išlaidų 443,78 
dol. 1986 m. balandžio 5 d. 
likutis — 2211.95 dol. Per 
1985 m. veiklą klubo vadovy
bė yra paskyrusi aukų šioms 
organizacijoms, laikraščiams 
ir radijo valandėlėms , Balfui, 
Vlikui, Tautos fondui, Altai, 
radijo valandėlėms „Margu
čiui", „Lietuvos Aidams", 
„Sofija Barkus". „Draugui", 
,.Naujienoms" ir Lietuvių 
Evangelikų — reformatų 
parapijai už naudojimą salės 
— 40 dol. 

Susirinkimo dalyviai 1986 
m., klubui vadovauti išrinko 
šitokios sudėties vadovybę; 
Joną Indriūną pirmininku ir 
valdybos nariais — Haliną 
Dilienę, Bronių Gelažių, 
Valerijoną Janul į , Romą 
Maldūną ir Igną Andrašiūną. 
I revizijos komisiją — Petrą 
Bružą ir Joną Palšį. Visi 
susirinkimo dalyviai vienbal
siai nusprendė liepos 27 d. 
Šaulių salėje surengti vasarinį 
pobūvį su biržėnų alumi, 
laimėjimais ir turtingomis 
vaišėmis. 

Biržėnų klubo vadovybė yra 
giliai įsitikinusi, kad Chicagos 
lietuvių visuomenė šį gražų ir 
kultūringą sumanymą savo 
gausiu atsilankymu nuošir
džiai parems. 

Ign. Andrašiūnas 




