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Tarybinio kalinio 
memuarai 

VLADAS LAPIKNIS 

(Tęsinys 
Trečiojo lagerio viršininkas, 

kuris buvo daug žmoniškes
nis, kartais aptramdydavo 
nežabotus Aleksandrovo 
išpuolius. 

Draugystė tarp prižiūrėtojų 
(nadziratelių) ir kalinių beveik 
neįmanoma. Prižiūrėtojams 
dažnai kalama j galvą, jog 
visi kaliniai yra aršūs liaudies 
priešai, neapkenčią Tarybų 
valdžios. Daugelio jų rankos 
net suteptos nekaltų žmonių 
krauju. Todėl reikia kalinių 
neapkęsti. To moko marksiz
mas: neapkęsk priešo! 

Buvo vienas prižiūrėtojas, 
kuris savo neapykanta ir 
žiaurumu kaliniams prilyg-
davo Aleksandrovui. Abu 
labai džiaugdavosi, jei kurį 
kalinį nubausdavo karceriu. 
PKT — pameščenija kamer-
novo typa (kalinį pusei metų 
uždarydavo į kamerą). 

Trečiojo konclagerio penk
tojoje zonoje kaliniams 
maistas buvo labai prastas. Jį 
gamino to paties konclagerio 
kitos zonos kriminalinės kali
nės, o mums atveždavo arklio 
t raukiamu vežimu geleži 
niuose bakuose — termosuose. 
Maistą atveždavo labai 
nevienodu l a iku . Pvz. . 
pusryčius kartais atveždavo 9 
vai., kartais 10 vai. ar net 11 
vai. ir dar vėliau. Panašiai 
būdavo su pietumis ir vaka
riene. Kaliniai klausdavo 
prižiūrėtojus, kodėl taip yra. 
Jie paaiškindavo, kad arklys 
būdavo užimtas prie kitų dar- . 
bų. 

Sriuba dažniausiai būdavo 
labai prasta . Vakarienei 
paprastai duodavo žuvienės. 
Tai į vandenį supilta smulki 
žuvis su viduriais ir kaulais, 
įdėta truputis bulvių, kartais 
ir kruopų. Gaudavosi karti, 
juoda sriuba. Jei kuriam kali
niui į dubenėlį patekdavo 
bulvių, tai tik jas išsigraiby-
davo, o sriubos nevalgydavo. 

Košė būdavo avižinė, kar
tais miežinė; kartą į savaitę 
duodavo manų košės. Tada 
visi puldavo pae langelio, kad 
tik jos gautų. Maisto dalin
tojas buvo Petras Paulaitis. 
J i s visiems dalindavo po 
lygiai. Kartais išdalindavo 
visą manų košę — net sau 
nepasilikdavo. Konclagerio 
administracijos ir čekistų 
talkininkams leisdavo pirkti 
iš lagerio parduotuvės maisto 
už 7 rb., 9 rb. ar net daugiau 
per mėnesį. Be to jiems leis
davo gauti ir papildomai 
siuntinių, todėl jie minėtos 
sriubos niekad nevalgydavo. 
J ie valgydavo duoną su 
margarinu ir gerdavo arbatą. 

Duoną kepdavo iš labai pras
tų produktų: nedirbantiems ar 
neįvykdžiusiems plano — 
mėnesiui už 5 rb., įvykdžiu
siems planą — už 7-9 ar net už 
11 rb. Parduotuvėje būdavo 
margarino, arbatos, retkar
čiais obuolių marmelado, pigių 
saldainių. Kai kada būdavo 
aliejaus bei baltos forminės 
duonos. 

(Bus daugiau) 

„JAV atsiveža 
antisovietinius elementus" 

Viena . Sovietų Sąjunga 
pasisiūlė Vienos konferenci
jos delegatams Maskvoje 
suruošti tarptautinį suvažia
vimą . . h u m a n i t a r i n ė m s 
problemoms"' svarstyti. 

Sovietų pareigūnai pareiš
kė, kad toji maskvinė konfe
rencija galėtų prasidėti dar 
nepasibaigus Vienos kon
ferencijai. Sis pasiūlymas 
susilaukė šalto vakariečių 
atgarsio. JAV delegacijos 
vadovas Warren Zimmer-
mann pareiškė, kad tai Ameri
kai nepriimtina. 

Į pagrindinį vakariečių 
klausimą, ar Sovietų Sąjunga 
leis toje „humanitarinėje" 
konferencijoje dalyvauti 
nevaldiškoms organizacijoms 
ir emigrantų junginiams 
sovietai taip ir nesuteikė aiš
kaus atsakymo. Sovietų dėle 
gatas Kovaliovas, išsisukinė
d a m a s , a t s a k ė . kad 
konferencija vyksianti pagal 
visus ..tarptautinius standar
tus" ir kad „mes nebijome 
kritiškų balsų". JAV delegaci 
jos vadovas Zimmermannas 
pabrėžė, kad jei nevaldiškoms 
ir emigrantų grupėms nebus 
leista dalyvauti Maskvos 
konferencijoje, joje nedalv-
vaus jokia Vakarų valstybė. 

Sovietai skundžiasi 
Tas pats klausimas iškilo 

vėliau. Austrų antibranduoli-
nės „taikos grupės" atstovas 
paklausė sovietų, ar jo grupei 
bus leista dalyvauti Maskvos 
konferencijoje ir ar jiems bus 
leista susitikti su neoficialio
mis sovietų organizacijomis. 
J is pridūrė, kad kai kuriuos tų 

organizacijų narius sovietai 
laiko kalėjimuose ir psichiat
rinėse. Sovietų delegacijos 
vadovas Kašlevas atsakė, jog 
nėra taisyklių, kad kai kurios 
organizacijos turi dalyvauti. Ir 
Sovietų Sąjungoje y r a 
žmogaus teisių organizacijų, 
tvirtino jis. 

Kašlevas visai kitaip kalbė
jo čekų laikraščio Prace 
korespondentui. Jis nusiskun
dė, kad JAV delegacija atsi
veža į konferencijas įvai
riuose kraštuose „daugelio 
antisocialistinių, antisovieti-
nių, zionistinių organizacijų 
atstovus, disidentus ir pana
šius elementus. Ji sumobili
zuoja visus antisovietinius 
triukšmadarius". 

Kiti Vakarų delegatai irgi 
pareiškė, kad jei tokia konfe
rencija Maskvoje įvyks, neval
diškoms grupėms Maskvoje 
turėtų būti suteikta tokia pati 
judėjimo laisvė, kaip ir Vaka
ruose. Tai reiškia, kad jiems 
turi būti leista susitikti su 
sovietiniais piliečiais ir 
organizuoti savo pačių rengi
nius, kaip Vienoje. Berne ir 
Otavoje. Taip pat klausiama, 
ar sovietai leis surengti lygia-
gretų forumą. 

Padėtis nepasikeitė 
Londonas. - Didžiosios Brita

nijos užsienio reikalų ministras 
Sir Geoffrey IIowe, kalbėdama-; 
parlamente, išreiškė pasiten
kinimą, kad Sovietų Sąjungoje 
paskutiniu metu buvo išlaisvinti 
kai kurie kitaminčiai, drauge, 
betgi, atkreipdamas dėmėsi j tai, 

Sovietų solidarumas Nikaragvoje. Sovietų prezidiumo narys Boris Yeltsyn, vidury, iškėlęs 
rankas laiko kartu su Nikaragvos sandinistų prezidentu Daniel Ortega, dešinėje, ir žemės ūkio 
ministeriu Jaime Wheelock mitingo metu Jinotegos mieste, 70 mylių nuo Managvos. Boris 
Yeltsyn yra sovietų delegacijos vadas, kurie lankosi Nikaragvoje ir veda pasitarimus. 

Speciali investigacija 
tik prasideda 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

VVashingtonas. — Irano 
ginklų speciali investigacija, 
kurią veda Lavvrence Walsh, 
su kitais teisininkais, studi
juoja, ar būtų galima apkaltin
t i b u v u s i u s ir e s a m u s 
vyriausybės oficialius parei
gūnus ir kr imina l in ia i s 
nusikaltimais. Šios bylos 
tyrinėtojai labai daug dėme
sio kreipia į sutar t iną 
apgaudinėjimą vyriausybės, 
teisingumo laužymą ir padary
tus klaidingus pareiškimus 
vyriausybei. Iš šių trijų sričių 
Walsh advokatai neišskiria 
jokio Reagano administra
cijos pareigūno. Bet jie sako, 
kad investigacija yra tik 
pradinėje stadijoje ir būtų 
neatsakinga ką nors apie tai 
aiškinti, neturint daugiau 
įrodymų. 

Pagal tyrinėjimo advoka
tus, Lavvrence Walsh ruošiasi 
padaryti greitą sprendimą, ar 
suteikti imunitetą liudinin
kams, kurie galėtų įnešti 
daugiau šviesos į visą bylą. Jų 
pavardės neminimos. Bet 
Walsh jau suteikė imunitetą 
pulk. North sekretorei. 

Konsp i rac i ja 
k a i p r ė m a i 

Šioje investigacijoje kons
piracija y r a pagr indinia i 
rėmai, sako tie, kurie buvo 
žurnalistų klausinėjami ir 
sutiko kalbėti, jei jų pavardės 
nebus minimos spaudoje. 
Įstatymų vykdytojai prieina 
išvados, kad investigatoriai 
vis labiau tiki, jog nusikalti
mas tikrai įvyko ir kai kurie 
asmenys norėjo nuslėpti fak
tus Irano byloje. Teisingumo 
pažeidimą papras ta i yra 
sunku įrodyti, sako investi
gatoriai, bet tokia galimybė 
yra. Kongresiniai komitetai 
ta ip pa t veda panaš ius 
apklausinėjimus ir suteikia 
d a l i n į i m u n i t e t ą t i e m s , 
kuriuos apklausinėja ir Walsh 
advokatai. 

Kai Kongresas suteikia 
imunitetą, kad sužinotų 

kad Sovietų Sąjungoje tebėra 
plačiu mastu vykdomi žmogaus 
teisių pažeiflimai. Ministras ypa
tingu būdu pabrėžė, kad sovietinė 
valdžia turėtų pagerinti savo 
laikysena ypač religinių ir 
politinių kitaminčių atžvilgiu. 
Yra gera. pažymėjo britu minist
ras, kad yra išlaisvinami pavie
niai kaliniai, bet tai dar nereiš
kia, kad bendroji žmogaus teisių 
padėtis Sovietų Sąjungoje yra 
pagerėjusi. 

daugiau apie vedamą bylą, tai — New Yorke veikianti 
prokurorai tos medžiagos ukrainiečių banduristų muzi 
negali naudoti savo investiga- kU &™Pė Sriio i š P i e t l * Ameri-
cijoje. Todėl yra labai svarbu kos> k u r i 3 J1 aplankė su savo 
special iam investigatoriui koncertais. Ją siuntė ukrainie 
Walsh surinkti kuo daugiau eiU bendruomenės organizaci 
medžiagos dar prieš tai, kol Įa i r bandūristai gastrolėse 
kai kuriems asmenims nėra išbuvo 16 dienų. 
suteiktas kongresinis imuni- _ Ukrainieč ių centrinė 
tetas. Tarp tų, kurie ga;i turėti organizacija išsiuntinėjo visai 
Kongreso imunitetą, yra puik. didžiajai spaudai pranešimus. 
North ir adm. Poindexter. 

T e n k a skubiai 
ves t i investigacija 

Savo pasikalbėjime su žur
nalistais Lavvrence Walsh 
neatsakė į daugelį jų klausi
mų. Tačiau jis pasakė, kad 
jaučias i blogai, nes yra 
spaudžiamas laiko atžvilgiu 
skubinti investigacijos eigą. 
Jei nebūtų aplinkybių verčia
mas skubėti, jis norėtų šią 
bylą išnagrinėti iš pat pagrin
dų, o tam reikia žymiai 
daugiau laiko. Jo advokatai 
susitinka kartą savaitėje su 
Kongreso komitetais ir todėl 
jis privalo daryti kai kuriuos 
kompromisus. Buvo susitarta, 
kad jų turimi dokumentai bus 
duodami susipažinti kongre
siniams komitetams. Jis tuo 
nepatenkintas, nes, kas turi 
būti laikoma paslaptyje, gali 
greit išeiti į spaudą. 

Atstovų rūmai sulaiko 
paramą kovotojams 

Neleistinas traukimasis 

Popiežius 
nesilankys 

ok. Lietuvoje 
Kai kurių užsienio spaudos 

agentūrų paprašytas pako
mentuot i sovietų agentū
ros Novosty pareiškimus dėl 
eventualios popiežiaus kelio
nės į Lietuvą, Sc Lozoraitis. 
Jr., Lietuvos atstovas prie Šv. 
Sosto, atsakė: „Šventasis 
Tėvas gerai pažįsta katalikiš-

kad ukrainiečiai nebūtų 
vadinami rusais, kaip dairia; 
tenka skaityti, kai rašoma apie 
disidentus ir apie sovietų 
gyvenimą. 

— Springfielde Illinois gu
bernatorius pasiūlė įstatymo 
projektą, kad būtų pakelti 
mokesčiai iš viso 1.6 bil. dol. 
sumai. Tie padidinti mokesčiai 
būtų už įvairius patarnavimus 
ir už atlyginimus. Dabar paja
mų mokesčiai yra 2.5%, o pagal 
naują projektą būtų jau 3%. 

— Maniloje buvo nušautas 
Filipinų leitenantas pulkinin
kas Benjamin Casabar kartu 
su savo šoferiu. Tuo komunis
tai pradėjo naują teroro bangą, 
kaip sako vyriausybės pa
reigūnai. 

— K a n s a s senatorius Bob 
Dole suorganizavo komitetą, 
kuris mėgins ištirti, ar yra 
senatoriui galimybių laimėti 
kandida tūrą į prezidento 
nominaciją. 

— Det ro i te Chryslerio 
korporacija sutinka nupirkti 
sunkiai besiverčiančią Ameri
can Motors korporaciją už 
maždaug 1.5 bil dol. Taip pat 
praneša, kad ji nupirks ir 46'^ 
Renault korporacijos akcijų, 
kurias turi prancūzų vyriausy
bė, įsigijusi iš American Mo
tors korporacijos pr ieš 8 
metus. 

— C'hicagos Henry Crown 
šeima sumokėjo už pastatymą 
ir įrengimą Jeruzalės simfo-

Wash ing tonas . — Atstovų 
rūmai trečiadieni savo balsa
vimu sustabdė paramą Nika
ragvos laisvės kovotojams tol, 
kol prezidentas nepateiks 
atskaitomybės už iki šiol 
d u o t a s s u m a s con t ras . 
Kongresmenai savo balsavi
mu 230 balsų prieš 196 
pasisakė, kad sulaiko 40 mil. 
dol. išmokėjimą, kuris prieš 
devyn i s m ė n e s i u s buvo 
nubalsuotas išmokėti. Per 
šešis mėnesius Baltieji rūmai 
turi pristatyti atsiskaitymą, 
nurodant kaip buvo išleista 
anksčiau duota suma contras. 
įskaitant ir pervedimą gauto 
pelno iš pardavimo ginklų 
Iranui, o taip pat ir iš priva
čių šio krašto šaltinių arba ir 
kurie buvo gauti iž užsienio 
šalių. 

Manoma, kad ši kongres-
menų akcija yra daugiau 
simbolinė, norint parodyti 
Beagano administracijai, jog 
atstovai yra prieš jo vedamą 
politiką Nikaragvos atžvilgiu. 
Prezidentas yra nusistatęs 
kad dar būtų papildomai 
Nikaragvos contras duodama 
105 m i l . dol . paga lba . 
Demokratų vadai sako, kad su 
šiuo balsavimu baigėsi pritari
m a s prezidento politikai 
centrinėje Amerikoje. Admi
nistracija turinti suprasti 
realią padėtį, sako speakeris 
• iim VVrignt. 

Sulaužė savo 
pažadą 

Praėjusių metų birželį 
Kongresas nubalsavo išmokė
ti 100 mil. dol. Nikaragvos 
kovotojams ir šis 40 mil. dol 
turėjo būti paskutinis iš tos 
sumos išmokėjimas. Šiam 
Atstovų rūmų nutarimui turi 
pritarti Senatas. Respubli
konai apkaltino demokratus, 
kad jie sulaužė savo pažadą, 
kuris buvo duotas pernai. 
Kong. Robert Michel iš Illinois 

Paskirta dailės 
premija 

kosios lietuvių tautos aspi- n i j a i modernios salės, kurioje 
racijas, kurias ji ne kartą yra p r a s idės simfoniniai koncer-
išreiškusi praeityje ir tebereiš- t a i V i sas meno pastatų 
kia dabar. Jo noras aplankyti kompleksas atsiėjo 9 mil. dol. 
Lietuvos katalikus, kaip ir 
visus kitus pasaulio tikinčiuo
sius, negali būti siejamas su 
lietuvių tautos apsisprendimo 
teise. Sovietų agentūros teigi
mas, kad Lietuva yra Sovietų 
Sąjungos dalis, tegali visiems 
priminti tą smurtą, kurio 
pasekmėje ji prarado savo 
nepriklausomybe. Visas civili 
zuotasis pasaulis, kaip Eu
ropos tarybos laikysena paro
do, žiūri į Lietuvą, kaip 
ekspansionistinės politikos 
auką". 

— Japon i j a , kuri vėlai 
įsijungė į erdvės programą, 
metodiškai dirba, kad greičiau 
pasivytų Ameriką ir Vakarų 
Europą. Jos darbai toje srityje 
labai optimistiški. 

— Chicagoje Nayan Pan 
choli, kuris yra iš Bombėjaus, 
Indijoje, užvedė 100 mil. dol. 
bylą prieš Panamerican lėktų 
vų kompaniją, kai jis prarado 
kairiąją akį. norėdamas 
pabėgti iš lėktuvo Pakistane, 
kuris buvo norėtas pagrobti 

Albinas KIskus 

JAV LB Kultūros tarybos 
19*6 m. dailės premija paskir 
ta dailininkui Albinui Els-
kui. Komisiją sudarė: kun. 
Leonardas Andriekus. ..Aidų" 
redaktorius ir dailininkai — 
Paulius .Jurkus. Elena Kepa 
laite, Vytautas Ignas ir Pet 
ras Vaškys Albino K'skaus. 
kaip dailininko įnašas į lietu 
vių kultūrą ir jos iškėlimas 
šiame krašte. įgalino jį tapti 
šios premijos laureatu. Premi
jos mecenatas — Lietuvių Fon
das. 

ragino balsturti prieš ,.šitą 
liūdną ir tragišką amerikiečių 
atsitraukimą iš Centro Ameri 
kos" ir toliau palaikyti stiprų 
nusistatymą padėti laisvės 
kovotojams. 

O kongr. William Broom 
field iš Michigan, respubli
konas Atstovų rūmų užsie 
nio komitete, sako, kad šita 
Kongreso politika užtikrina 
komunistus Centro Ameri 
koje. .,Ar mes einame su 
laisvės jėgomis, ar padedame 
komunistų jėgoms?" Arba. 
..Koks yra šis įstatyminis far 
sas?", klausia kongr. Dan 
Lungren, respublikonas iš 
Californijos. ,,Kai mes buvo 
me gen. Lafayette prašomi 
kovoti mūsų revoliucijos metu. 
ar jis tada siuntė delegaciją 
pas skaičiuotojus specialistus 
i accountants)? Ar kovotojai 
tada prie Bunker Hill sakė 
nešaut i , kol nepamatys 
buhalterijos balanso?" 

Visi Illinois kongresmenai 
balsavo už sulaikymą pagal
bos Nikaragvos laisvės 
kovotojams, išskyrus VVilliam 
Lipinski, kuris nebalsavo. Visi 
IlHno'S respublikonai kongres
menai balsavo už paramą 
contras, išskyrus John Porter. 
kuris nebalsavo. ' 

Ortega viską suėmė 
savo valdžion 

Iš Managvos pranešama, 
kad. kai sandinistų prezi 
dentas Daniel Ortega kalbėjo, 
atidarydamas 1987 m. jų 
parlamento sesiją, jis kalbėjo 
su dideliu autoritetu, pasitikę 
damas savimi ir kaip lyderis, 
kuriam užtikrinta politinė 
galia. Jis praėjusiais metais 
sustiprino savo kariuomene 
kovai prieš savo brolius con 
tras. Ir kaip diplomatai teigia. 
Ortega sujungė visas grupes j 
savo vadovaujamą grupę ir 
yra visiškas sandinistų 
vyriausybės vadas. Sandinis-
tai turi 9 asmenų direktona-
tą, kurie apsprendžia visus 
Nikaragvos reikalus, bet Orte 
ga yra pagrindinis asmuo, 
kurio patvarkymai priimami 
be abejonių. 

!r toliau vyksta 
a reš ta i 

Visai neseniai buvo areštuo
ti sandinistų opozicijos vadai, 
sekmadienį išėję iš bažnyčios. 
Po to įvyko demonstracijos su 
plakatais, reikalaujančiais 
juos išleisti: t ada ir tu 
demonstracijų vadovai buvo 
suimti. 

Šią savaitę pasitraukė 
vienas iš pagrindinių contras 
vadų Artūro Cruz, kuris buvo 
liberalinio sparno žmogus, 
norėjęs visas grupes sujungti, 
nevengiant ir sandinistų, kad 
bū tų t i k r a demokra t i j a 
Nikaragvoje. Kiti contras 
vadai nesutiko su jo pažiū
romis ir buvo priešingi prieš 
sandinistų įjungimą. 

KALENDORIUS 
Kovo 13 d.: Saliamonas. 

Kristina, Meldutis. Paulina. 
Vniga. Rimgaudas. 

Kovo 14 d.: Ikonas. Matil 
da, Viligailė. Karigaila. Sugir 
das. 

ORAS 
Saulė teka 6:08. leidžiasi 

Temperatūra dieną 36 1.. 
naktį 21 1. 
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/PORTO APŽVALGA 

Š.A.L.F.A.S. Sąjungos atstovų 
metiniam suvažiavimui 

Mieli suvažiavimo dalyviai, 
Australijos lietuviai sportininkai sveikina Jus metinio 

suvažiavimo proga ir linki sėkmės ir ištvermės dirbti šiaurės 
Amerikos lietuvių sportuojančio jaunimo labui. 

Tikimės, kad suvažiavime turėsite galimybės taip pat 
paliesti ir 1988 metais Australijoje įvyksiančias III Pasaulio 
Lietuvių sporto žaidynes., kurioms mes kruopščiai ruošiamės 
jau nuo praėjusių metų., 

Šiaurės Amerikos lietuvių dalyvavimas žaidynėse tes to
liau gražią tradiciją, laisvojo pasaulio lietuvių sportuojan
čiam jaunimui kas penkeri metai bendrauti draugiškose 
varžybose. 

Laukiame Jūsų Australijoje 1988 metais! 
Su sportiškais linkėjimais, 

Jurgis Jonavičius. 
A.L.F.A.S. pirmininkas 

JAV LB Krašto valdybos vicepirm. Juozas Kojelis Lietuvių Bend
ruomenės trofėjų įteikia I.os Angeles maratono trečios vietos lai
mėtojui estui Valdur Remsalu ir Kanados. 

> 

BALTAI LOS ANGELES 
MARATONE 

Jie bėgo už nepriklausomos 
Baltijos valstybes 

Kovo 1 d. Los Angeles mies
te įvykusiose Maratono varžy
bose dalyvavo arti 15.000 bėgi
kų. Pirmas vietas laimėjo vyrų 
grupėje 29 metų kanadietis 
Art Boileau — 2 vai. 11 min. 
15 sek., moterų grupėje 32 m. 
Nancy Ditz iš Los Angeles — 
2 vai. 35 min. 24 sek. 

Įdomus faktas šiose varžy
bose buvo tai. kad varžybų 
organizatorius. Los Angeles 
miestas, kartu su kitomis ne
priklausomomis valstybėmis, 
maratone dalyvauti pakvietė 
lietuvius, latvius ir estus, kad 
atstovautų nepriklausomoms 
Baltijos valstybėms. Tai pir
mas kartas nuo okupacijos 
1940 metais, kad tarptautinio 
pobūdžio sportinėse varžy
bose Baltijos valstybių spor
tininkams būtų duotas toks 
pripažinimas. 

Kiekvienai vasltybei, kurios 
konsulas reziduoja Los Ange
les mieste, buvo leista turėti po 
du oficialius bėgikus. Visi kiti 
bėgikai, nežiūrint iš kur būtų 
atvykę, dalyvavo bendroje 
masėje. 

Iš viso 40 konsulatų parūpi
no savo kraš tams atstovus. 
Juos globojo Los Angeles 
miestas, iš bet kurios pasauly
je vietos sportininkus atskrai
dino Pan American oro bend
rovė. Dieną prieš bėgimą Los 
Angeles meras Thomas Brad-
iey konsulams suruošė priėmi
mą ir visiems įteikė ..draugiš
kumo taures". Estai iš viso 
turėjo 10 bėgikų 'dvi moteris, 
motiną ir dukterį, net iš Aus
tralijos), latviai — 7. Iš lietu
vių buvo užsiregistravę* vie
nas, bet prieš rungtynes 
:Šknto. Daug iniciatyvos ir 
f-ntuziazmo, organizuojant 

Chicagos Lietuvos Vyčių rengtame „Lietuvos Prisiminimų" bankete buvo pagerbti veteranai 
lietuviai sportininkai. Bankete susitikę išeivijos sporto veteranai V. Grybauskas, A. Lauraitis1 

ir V. Adamkus su JAV lietuvių sporto veteranais H. Petraičiu, M. Krause, K. Savicku ir 1937 ir 
1939 metų Europos krepšinio meistrais V. Pudriūnu ir Z. Puzinausku. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

i> 

Tenisas 
KETVIRTAS 

„ROUND ROBIN 
TURNYRAS 

Praėjusį šeštadienį La 
Grange „Score" klubo aikštė
se įvyko Chicagos lietuvių 
teniso klubo šią žiemą jau 
ketvirtas „round robin" tur
nyras. Daugiau negu 30 daly
vių, po 2 vai. žaidimo, kas 45 
min. keičiantis partneriams ir 
varžovams, sena klubo tradi
cija buvo pavaišinti užkan
džiais ir gėrimais. Šis tur
nyras buvo jau trečias, 
suorganizuotas naujosios 
klubo valdybos . kurią sudaro: 
pirm. A. Luneckas, E. Stukas, 
D. Stankaitienė ir J. Raziū-
naitė. Tik D. Stankaitienė yra 
ilgametė ir jau turinti paty
rimą valdybos narė, kiti trys 
nauji ir jauni. Tačiau jų suge
bėjimo, ypač entuziazmo, už
teko, kad tie trys turnyrai 

praeitų sklandžiai. Ir dar dau
giau, jie užsidegę atgaivinti 
klubo veiklą. Juk Chicagos 
lietuvių teniso klubas daugiau 
negu 10 metų buvo SALFAS s-
gos lauko teniso puoselėtojas. 
J is organizavo Uetuvių ir bal
tiečių pirmenybes, jis suor
ganizavo pirmosios Pasaulio 
l ie tuvių spor to šven t ė s 
teniso varžybas Toronte ir 
daugybę vyrų ir mišrių dve
jetų turnyrų bei rungtynių su 
latviais. Tik per paskutinius 
keletą metų Chicagoje buvo 
ramu. Lietuvių ir baltiečių 
varžybos privačia iniciatyva 
vyko Detroite ir Toronte, kur 
dalyvių skaičius visuomet yra 
žymiai mažesnis. 

Šios vasaros pradžioje lietu
vių lauko teniso pirmenybės 
jau numatytos Chicagoje. 
Linkėdami naujai valdybai 
sėkmės, neabejojame, kad šios 
varžybos sutrauks gerą daly
vių skaičių, gal ir kaip senais 
laikais... 

VG 

BOKSO PIRMENYBĖS KAUNE 

baltiškąjį maratoną, parodė 
estų konsulas Jaak Treiman. 
Lietuvių konsulas Vytautas 
Čekanauskas, pagal „Los 
Angeles Times" koresponden
tės Cathleen Decker 11.28 
pranešimą, taip reagavęs. 
„Vytautas Čekanauskas buvo 
tarp tų, kurie negalėjo supras
ti kodėl toks sujudimas dėl 
sekmadienį įvyksiančio antro
jo maratono. ,Jie prabėga, ir 
viskas', abejingu balsu pasakė 
Čekanauskas, Lietuvos gar
bės konsulas Los Angelėse. 
..Pamatai jų užkulnius, ir jau 
pradingę". Kiti konsulai di
džiavosi savo bėgikais, o 
losangeliecių minios džiūgavo 
gatvėse ir aikštėse. 18 viso 
bėgimą stebėję art i 1.4 mili
jono asmenų. 

Iš baltiečių Jan is Lapkass, 
26 m. latvis med. gydytojas, 
nuotolį nubėgo per 2 vai. 43 
min.; 49 m. dantų gydytojas 
estas iš Švedijos, Jaan Peetri, 
per 3 vai. 20 min., ir trečioje 
vietoje — 30 m. estas iš Kana
dos, Valdur Reinsalu, per 3 
vai. 31 min. Iš moterų grei
čiausia buvo estė iš Austra
lijos Helen Paabo — 4 vai. 46 
min.; duktė Penney atsiliko 11 
minučių. 

Estų ir latvių bendruo
menės, pasibaigus maratonui, 
estų namuose gražiai pabend
ravo. Pirmos vietos laimėtojui 
gražų Baltų Laisvės lygos 
skirtą trofėjų įteikė estų 
konsulas, antros vietos laimė
tojui teko estų bendruomenės 
trofėjus, o trečiosios — Lietu
vių Bendruomenės trofėjus. Iš 
septynių latvių bėgikų baig
mę pasiekė 5 iŠ 10 estų pasiekė 
8. 

J . Kj. 

Trečią kartą (nuo 1949 metų) 
Kauno sporto halėje vyko Sov. 
Sąjungos bokso pirmenybės. 
Kaip žinome, lietuviai nuo 
senų laikų pasižymėjo kaip 
neblogi boksininkai ir pirme
nybėse iškovodavo nemaža 
prizinių vietų. Štai, 1971 m. 
tokiose pirmenybėse Kaune 
aukso medalius laimėjo J. 
Juozevičius ir A. Zurza, o P. 
Jusaitis — bronzos. Prieš tai 
ilgą laiką nenugalimu buvo A. 
Šocikas. Pasižymėdavo R. 
Tamulis, J. Čepulis bei ki
ti . J ie iškovodavo aukso 
medalius ne tik Sov. Sąjungos 
pirmenybėse, bet ir įvairių 
spalvų medalius olimpiadose. 

Šiemet daug vilčių buvo tei
kiama sunkiasvoriui R. Biliui, 
pernai ,,Gerosios valios" 
žaidynėse pripažintam antruo
ju, (nors finale buvo lygiaver
tis varžovas, o kitiems atrodė 
net geresnis už laimėtoją 
amerikietį). Nemažai tikimasi 
buvo ir iš G. Bakanausko. G. 
Juškevičiaus. O. Čiuprino ir 
kitų. 

Tačiau atsitiko, ko niekas 
nesitikėjo. Prieš pirmenybes 

kartu su Sov. Sąjungos rink
tine Švedijoje viešintis R. Bi-
lius ten krautuvėje „apsi
vogė" (nešėsi neužsimokėjęs 
džinsus, kojines bei kitas 
smulkmenas^. Ten jis buvo 
sučiuptas ir tuo pat diskvali
fikuotas. Jam atimtas sporto 
meistro vardas ir buvo 
pašalintas iŠ Sov. Sąjungos 
rinktinės ir. aišku, negalėjo 
dalyvauti pirmenybėse Kau
ne. Sakoma, jog užsienyje jis 
jau ne kartą buvo pagautas 
vagiant, už tai šį kartą buvo 
imtasi tokių drastiškų prie
monių. Tuoj po bokso pir
menybių Kaune, jis būtų galė
jęs vykti į susitikimus su 
amerikiečiais į JAV. o po to į 
— Europos pirmenybes Ita
lijon. Tačiau dabar jis viską 
prarado. 

Kiti ok. Lietuvos rinktinės 
nariai nors pirmenybėse daly
vavo, bet nelaimėjo jokios 
prizinės vietos, nepasiekė nei 
vienos pergalės. Teigiama, jog 
kalta ok. Lietuvos bokso vado
vybė, norinti kuo greičiau 
atsikratyti vyresnio amžiaus 
boksininkais ir į jų vietą imti 

KAUNO 
„ŽALGIRIS" 
NEATVYKS 

Kaip ir pereitais metais, taip 
ir šiemet, kelių asmenų 
pastangos iškviesti Kauno 
„2algirį"septynioms ar aštuo
nioms rungtynėms nepasi
sekė. Buvo kontaktuoti tokie 
stiprūs universitetai, kaip St. 
John Nevv Yorke, George-
town, Duke, Indiana. Illi 
nois, Purdue, ir DePaul. Visi 
jie žino „Žalgirį" ir Sabonį, 
visi sutiko su sąlygomis, tik 
laukė galutinio patvirtinimo. 
Po telegramų ir telefoninių 
pasikalbėjimų su Vilniumi ir 
Amerikos mėgėjų krepšinio 
sąjungos atstovu iš Colorado 
Springs paaiškėjo, kad Sov. 
Sąjungos rinktinė ir šiais 
metais atvyks eilei rungtynių į 
Ameriką. Ir kaip tik tuo pačiu 
laiku, kaip buvo numatęs 
„Žalgir is" , t.y. lapkričio 
paskutinėse savaitėse. Trys 
„Žalgirio"' žaidėjai ir Marčiu
lionis iš Vilniaus tikriausiai 
turės žaisti už Sovietų rink
tinę. O kadangi nelemtos 
NCAA taisyklės leidžia tik 
tuo laiku rungtvniaut su užsie
nio komandomis, tai „Žalgi
rio" kelionė vėl atpuolė. 

Su Sovietų vyrų rinktine šie
met dar atvyks ir moterų 
rinktinė, o kiek vėliau ši 
pavasarį ir jaunių rinktinė, 
įdomu, kad pasaulinei krepši
nio federacijai jau rimtai 
svarstant olimpiadoje leisti 
dalyvauti ir profesionalams, 
tai sovietų rinktinei jau 
planuojamos rungtynės prieš 
profesionalų komandą, gal 
būt net turnyre, kur dar 
dalyvautų Italijos komanda 
ir vietinis universitetas. 

Kaip jau gai yra žinoma. 
„Žalgiriui" šiemet Europos 
taurės varžybos nepasisekė — 
jis finalinėje 6 — komandų 
grupėje liko paskutinėje vieto 
je. Didižausia priežastis, be 

a t s a k i n g o m s v a r ž y b o m s 
nepasiruošusį jaunimą. 

Šios varžybos vyko nuo 
vasario 6 iki 15 d. Beje. vieną 
pirmą vietą čia laimėjo latvis 
J. Vaulinas. 

(eš.) 
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abejo, yra Sabonio vis neuž-
gyjanti koja. Jis visą eilę 
paskutinių rungtynių nežaidė, 
o vėliausiu metu buvo gydo
mas Maskvoje. 

Tikėkimės, kad jis galės 
žaisti ateinantį savaitgalį. 
Mat. Sovietų Sąjungos pir
menybėse „Žalgiris", nežiū
rint visko, užėmė antrą vietą 
ir ateinantį savaitgalį pradės 
finalines (2 laimėtas iš trijų) 
rungtynes dėl Sov. Sąjungos, 
meistro titulo. O priešininkas! 

tas pats, kaip jau visą 
metų, — Maskvos CASK. 

eilę 

VG 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkam* nuolaida 

243c W. Lithuanian Piaza Court 
Chicago. Illinois e-0629 

Tel. 925-8288 
\alandos pagal susitarimą 

Pirm 

DR. VUAY BAJAJ 
GYDrTOjAS iP CHIRURGAS 

SPECIALYBE - ./'DAUS LrGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami ofise) 
2434 W. 71 Stroot. Chicago 
Tol. 434-5849 'vemia 24 vai i 
, antr.. ketv . penk: nuo 12 ik. 6 vv. 

Ois. 735-4477; 
Re/. 24c-00t>7; arba 24fc-o581 

DR. E. DECKYS 
C. Y PYTO! A IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD M f DICAL BLTLDING 

e449 So. Pulaski Road 
Valandų- pasai v j ' i lanrr . i 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR C HIRl 'RGAS 

Tel. - 233-8553 
SPF.CIU.YBF. AKU. LIGOS 

?o21 VV. !03rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Of i so tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

JOK ŠA 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. LU 5-0348; Re/. PR "-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

o-O; antr 12-o: penkt 10-12: 1-6 

Ofs . tel. 471-3300: rez. 442-8297 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave . , 
Ch icago, III. 60652 

Pirm., antr.. ketv. ir permt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Buildmg 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR. M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

o!32 S. Kedzie Ave.. Chicago 
VVA 5-2t>70 arba 48»-444I 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMFTINĖ CHIRURGIJA 
Valandos ragą! susitarimą 

DR. A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

r hemorc:dų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr. ketv ir penKt. 

Reikalui esant atvažiuo;u ir j namus 

Te l . RS-Hance 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirm., antr . ketv ir penkt 

nuo *2-3 vai popiet ir 4-6 vai vak 
Treč ir sešt. uždaryta 

Namu 584-5927 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORIOPE.DINĖS MCOS -

CHIRURGU A 
H32 S. Kedzie. Chicago, I i i . 

Tel. "25-2o70 
1185 Dundee Ave., t l g i n , I I I . oCU20 

Tel. 742-0255 
Valandi>s pagal susitarimą 

Te l . 477-2020 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
2025 N. Lincoln Ave. 
Chicago. ILL. 60614 

Valanaos oaga^ susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
D-VN7U G Y D Y T O ! A 
8104 S. Roberts Road 

I mvlia i vakarus nuo Mariem Ave 
I ei. 5r3-0700 

Valandi* pav'.'l susitarimą 

Tel ofiso ir buto: OI vmpic 2-415° 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR C HKURGAS 

1443 V>. 50th Ave., Cicero 
K.'sd'pn 1 iki ? vai vak 

šskvrus treč $ešt 12 iki4 \. i l M0R| 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėles. 
Heliai. oiokšteles ir bendroji praktika 

2659 W 59 St. Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR t A1KU LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDKAJ BULDINC 

3200 VV. 81st Street 
Ofiso tel. RE 7-llo8; 

Re/id 385-4811 

DR. FRANK PLECKAS 
Kalba lietuviškai 

O l 'TOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

..C ontact Icnses" 
2cl8 VV. 71st St. — Tel . 737-514" 

\ a l pagal susitarimą. Uždaryta treč 

P" T -.im.isorvo of:s,i perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Specialybe — Ch i ru rp ia 
2454 VVest 7lst Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-088° 
\ i l pirm . antr , ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik su-įtarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
>pt\\»lvbė Vidaus ir riaukiu lig<«-

2636 W. 71 »t St.. Chicago, 111 
Tel.: 436-0100 

11800 Soutrmost Mlghwiy 
Palos Hoight*. III. 60463 

(312) 361-0220 3121 361-0222 

Lietuviai boksininkai per Sovietų Sąjungos bokso pirmenybių atidarymą vasario K d. Kauno 
sporto halėje. 

Nuotr i* Kd. Sulaioio archyvo 

Dr. Tumasonio ofisą pereme' 
DR. S. LAI 

PECIALYBt - VIDAUS LIGOS 
2454 VV. 7lst Street 

434-2123 
Tirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12. Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU P0SLĖS IR 

PROSTATO C HIRURGMA 
265e VV. 63rd Street 

Vai antr 1-4 r P ir ketv J-5' p p 
Sešt pagal susitarimą 

Ofiso tel. 77P-2880, re/. 448-5545 

Edmundas Vižinas. M.D., S.C 
Specialvbe Vidaus IIRU Rvd.toias 

Kalbame lietuviškai 
Mt>5 S. Archer Ave. fpr-e AustirT 

\ maniai pagal -.isitarima 
Tel . 5 8 5 - 7 7 5 5 

file:///alandos


Pamiršę statistikas, 

PAPILDYKIM 
LIETUVYBĖS 

GRETAS 
Šioje skiltyje bandžiau paro- kos knygos, lietuviškos radijo 

dyti teoretinių statistinių duo- programos, lietuvių kalba 
menų santykį su gyvenimo susirinkimo, lietuviškos dai-
tikrove iš lietuviško spausdin- nos, lietuvių kalbos šeimoje, 
to žodžio padėties. Jeigu iš bažnyčioje, stovykloje ir taip 
statistikos lapuose surašytų pat jaunimo kongrese, kuriuo 
833,000 lietuvių ar lietuviškos mes dabar jau išskirtinai turi-
kilmės žmonių mūsų didžiau- me susirūpinti, kai jo organi-
sią bei populiariausią dienraš- zatoriai sako, kad į jį vyks-
tį teprenumeruoja tik vienas tančiam jaunuoliui lietuvių 
tos statistikos nuošimtis, tai kalba tėra tik pageidaujama, 
tokia statistika nėra joks JAV bet jau nebebūtina. Šiam 
lietuvių gyvenimo ar jų veik- kongresui nebebūtina, kitam 
los rodiklis. Lietuviškumo jau ir nebepageidaujama, tre-
atžvilgiu ji nieko nereiškia, čiam nebereikalinga, o ketvir-
aiškiau pasakius, tokių lietu- tam? Jo gal iš viso nebebus, 
vių, kokius mes suprantame nes niekas nebežinos, kam jo 
lietuviais esančius. JAV tiek ir bereikia ir apie ką jame būtų 
daug nėra. Arčiau teisybės kalbama. Lietuviškai kalban-
būtų teigti, kad iš tų 833,000 čio jaunimo nebeliks, o vyres-
lietuviškam gyvenimui ką nieji, jeigu dar ir gyvi, į tokį 
nors reiškia tik pati tų aštuo- kongresą juk nebus įsileisti, 
nių šimtų tūkstančių viršūnė. Lietuviškai nekalbantis jau-
daugiausiai gal tik tie 33,000 nimas su gyvąja lietuvybe 
ir nė kiek ne daugiau. Jie ryšius bus praradęs ir gal 
prenumeruoja ir skaito mūsų nebežinos net kur ta Lietuva iš 

NAUJAS SOVIETŲ 
PROPAGANDOS UŽMOJIS 

Okupanto broliškumas siekia tarp Madisono ir Vilniaus 

spaudą, dar ir auką pridė 
darni jos išlaikymui, jie nuper 
ka dar ir vieną kitą šimtą kny 

viso yra ir kas ten joje darosi 
Gal tuo metu statistikos duo
menys rodys ir vieną milijoną 

gų, jie pripildo koncertų sales, Amerikos lietuvių, bet ką tas 
susirinkimų kambarius ir jie milijonas kam nors reikš? 
patys kursto tą visą lietuvis- Nebebus tada nė vienintelio 
kos veiklos katilą ir patys lietuvių išeivijos dienraščio ir 
jame verda, kai tie kiti 800.000 nebereiks nė jam paramos ieš-
apie tą visą veiklą nieko net kančių bei koncertus ruošian-
ir nežino. 

Nelinksma tikrai nelinks
ma, kai tik taip tegali apie 
mūsų lietuvišką gyvenimą kal
bėti. Bet blaiviai matydamas 
tą padėtį ir kartu ieškodamas 
atsakymo į klausimą, kodėl ji 
tokia pasidarė, nesunkiai 
suvoksi, kad pati pagrindinė ir 
svarbiausia priežastis Čia yra 
lietuvių kalba. Tie 800,000 jos 
nemoka, jie ją prarado gyve
nimo eigoje. Vieni vaikystėje 
ar jaunystėje dar šiek tiek 
mokėję, vėliau ją pamiršo, o 
kiti iš viso jos nebuvo moko
mi. Neįsigiję arba praradę šį 
dvasios turtą, jie prarado ryšį 
su gyvąja išeivija, o per ją ir 
su lietuvių tauta. Bandymai tą 
ryšį palaikyti anglų kalba, 
kaip matyti, jokių vaisių neda
vė: arba buvo per silpnos 
pastangos, arba iš viso toks 
fenomenas liko neįmanomas. 
Jeigu iš tikrųjų Amerikoje 
lietuvybė anglų kalba būtų 
kaip nors prigijusi, tai šian
dien mes turėtumėm anglų 
kalba ir lietuvišką spaudą, ir 
knygą, ir teatrą, ir literatūrą, 
ir radiją, ir visokias kitokias 
lietuviškojo gyvenimo apraiš
kas, ir pagaliau visą tą veiklą 
koordinuojančia vieną ar 
kelias organizacijas taip, kaip 
dabar lietuviškas gyvenimas 
verda tarp vartojančių lietu
vių kalbą. 

Žinoma, gal ir neverta? Bet 
gal ir verta? Yapč tada, kai iš 
kur nors ir vis dažniau ir daž
niau nugirsti, kad tos lietuvių 
kalbos mums būtinai nė nerei
kia. Kad geras lietuvis gali bū
ti ir lietuvių kalbos nemo
kėdamas. Kad jis taip pat gali 
atlikti naudingus darbus lietu
vių išeivijai ir Lietuvai. Na, 
taip. Su tokiu teigimu ginčytis 
būtų sunkoka. Juk taip daryti 
tas lietuvių kalbos nemokan
tis lietuvis gal ir gali, tačiau 
tada vėl klausi — jeigu gali. 
tai kodėl jis taip nedaro? 
Kodėl tie 800,000 statistikos 
lapuose surašytų lietuvių lie
tuviškam gyvenimui yra mirę? 

Šitaip klausimus svars
tydami, įsisukame į tą užbur
tą ratą ir kalbėti galime be 
pradžios ir be pabaigos. Man 
atrodo, kad tam reikalui laiko 
gaišti visiškai nebeverta ir 
visiems sutikus, kad lietuvybė 
tegali tarpti tik lietuvių kalba, 
visomis jėgomis siekti ją išlai
kyti. Nors ir tik kokie tris
dešimt trys tūkstančiai Ameri
koje tokių beliko, tai bent juos 
tokius reikia išlaikyti. Todėl ir 
šaukiame, kad lietuvių kalbai 
išlaikyti mums reikia lietuviš
ko dienraščio, savaitraščio, 
mėnraščio, žurnalo, lietuviš-

čių komitetų 
Ar tokia ateitis tolima? 

Greičiausiai, kad jau nebe už 
kalnų. Kai mes kalbėjome, kad 
visomis priemonėmis jaunimą 
reikia mokyti lietuviškai ir net 
nesvajojome, kad jo kong
resuose lietuvių kalba nebus 
tik pageidaujama, bet būtina, 
lietuvybės mirties dar nelau
kėme. Ar galim ją nuvaryti? 

Man ' atrodo, kad tikrai 
galim, jeigu to iš tikrųjų norė
sim. Pirmiausiai su ja grum
tis turi pradėti pats jaunimas. 
Tas, kuris dar gyvas ir dar 
tvirtą ryšį tebeturi su lietuviš
ka veikla, o per ją ir su lietu
vių tauta. Tą lietuvybės mir
ties šmėklą jis turi pradėti vyti 
ir nuo savęs ir nuo jos grasi
namų lietuviškos gyvybės 
šaltinių. Nuo tokių, kaip mūsų 
vienintelis dienraštis „Drau
gas''. Reikia, kad į jį įsijungtų 
ir jaunimas, kuris, kaip gir
dėti, ieško sau darbo (moder 
niu jų pačių terminu tariant — 
tam darbui motyvacijos). O 
čia jaunų darbo rankų kaip tik 
ir reikia. Reikia labai naudin
gam tikslui, kuris labai daug 
galėtų pasitarnauti ir pačiam 
kongresui. 

Apie būsimą Jaunimo kon
gresą Australijoje Amerikos 
lietuvių spaudoje labai mažai 
terašoma. Jaunimas galėtų 
sudaryti savo spaudos komi
siją vien tik tam kongresui 
garsinti. Kartą per savaitę 
galėtų būti bent vienas kong
resui skirtas rašinys. Jauni
mui svarbu, kad jaunimas 
apie tą kongresą ir skaitytų. 
Tam reikalui galėtų pasitar
nauti kita, sakykim, spaudos 
platinimo komisija, kuri ieš
kotų skaitytojų tarp jaunų 
žmonių ir iki kongreso, įvyks
tančio šių metų pabaigoje, 
suieškotų „Draugui" tūkstan
tį naujų prenumeratorių. Ar 
nebūtų naudos mums visiems? 
Šalia šio darbo, būtų galima 
sudaryti ir dar vieną komisiją 
radijui a p t a r n a u t i . Toks 
Margutis mielai duotų vieną 
pusvalandį per savaitę Jau
nimo kongreso reikalams. 
Tegul tik jaunimo grupės tas 
programėles paruoštų ir gra
žiai tariama lietuvių kalba 
perduotų. Amerikoje lietu
viškų radijo valandėlių yra 
apsčiai, ir darbo jaunimui 
būtų iki kaklo. Darbo, ginan
čio mus nuo lietuvybės gil
tinės ir nuo į milijoną artėjan
čios nieko nereiškiančios 
statistikos. tačiau žymiai 
papildančio tų dar gyvų 33.000 
lietuvių gretas. 

Bronius Nainys 

Lietuviai, gyvenantieji 
Madisone, Wisconsine bei jo 
apylinkėse, atšventė Vasario 
16-tosios savaitę, protestuo
dami Vilniaus paskelbimą, 
kaip jų „Sovietų giminingą 
miestą". 

Didmiestyje, kur ideolo
ginių klausimų ir problemų 
opozicija tradiciškai pasi
reikšdavo tokiomis aštriomis 
formomis, kaip visiškai prie
šiška akystata, demonstraci
jomis, demonst ra tyvin ia is 
sėdėjimais, susikirtimais su 
policija ir įvairiais jėga užėmi
mais, mūsų protestas, priešin
gai, buvo labai ramus, šaltai 
apgalvotas, taikingas ir visiš
kai skirtingas. Jis buvo 
pagrįstas asmenišku priėjimu 
ir susit ikimu, draugišku 
kontaktu su žmonėmis ir lai
mingai išgauta konferencija 
su žinių perdavimo įstai
gomis: televizija ir spauda. 

Ta proga buvo Draugystės 
mugė (Friendship Fair), kuri 
buvo surengta parodyti viso
kių šakų meną ir kultūrą tokių 
tautų, kaip Rusijos, Ukrainos, 
Azerbaidžano, Vengrijos, o 
ypač Lietuvos. To įvykio 
pagrindinis momentas buvo 
laiškų pasikeitimas tarp Madi
sono mero ir Vilniaus burmis
tro. Tuo buvo pradėta aktyvi 
eiga Vilniaus paskelbimui 
kaip Madisono broliškasis 
miestas. 

NIJOLĖ SEMĖNAITĖ-
ETZW1LER 

To renginio komitetas yra 
idealistų, bet tikrai naivių reli
gingų vadovų grupė, kuri 
sugrįžo iš kelionės po Sovietų 
Rusiją. Aplankydami Vilnių, 
jie buvo nepaprastai sužavėti 
visų gyventojų draugiškumu, 
su kuo jiems tik teko susitikti, 
o taip pat nustebinti ta „lais
ve", kurią jiems parodė sovietų 
gidai. 

mistro Algirdo Vileikio, ko
mentavo tose iškilmingose 
ceremonijose, kad jis, nors ir 
sveikina tą progą bendrauti ir 
pasikeisti draugyste, tačiau 
jam puikiai žinomi visų lietu
vių vargai bei problemos, ypač 
kas liečia emigracinius rūpes
čius, o taipgi paties krašto 
padėtis bei okupacinė būklė. 

Pagaliau mes kreipėmės į 
vietinių CBS ir ABC televizi
jos stočių žinių perdavėjus, čia 
pat sukančius šį istorinį įvy
kį, ir radome juos prieteliškai 

draugiškus, duodančius mums 
progą perduoti tikrą, nemeluo
tą okupuoto Vilniaus vaizdą. 
Tokiu būdu per 6 valandos 
naujienas ir 10 valandos ži
nias mes galėjome perduoti 
savo susirūpinimą apie Sovie
tų dominavimą Lietuvoje ir 
visiškai užgniaužtą laisvę 
mūsų dabartinėje „Sister-
city". 

Kitą dieną mes susitikome 
su kitais lietuviais Madisone 
suprojektuoti laišką redak
toriui vieno dienraščio, ku
riame buvo atspausdintas 
straipsnis apie Madisono — 
sovietų naują ryšį. 

Visa tai susumavus,mūsų 
tikslas buvo ne negatyvus — ką 
nors sugriauti ar ardyti, o ap
šviesti tuo klausimu naiviai 
nesusigaudančią publiką apie 

tikras gyvenimo sąlygas už 
geležinės uždangos. Viso to 
pasėkoje mes patyrėme, kad 
žmonės noriai išklauso ir tie
siog godžiai stengiasi patirti 
tikrovę pavergtoje Lietuvoje. 
Pabaigai mes planuojame 
susitikti su „Sister-city komi
tetu, pamėginti jiems inter
pretuoti, ką jie iš tikrųjų 
matė savo rusų gidės, kaip vie
n a komiteto narė sakė. aki
mis. 

P.S. Čia dalyvavo Jurgis Al
gimantas Gaučys. rašytojo 
Povilo Gaučio sūnus, jo žmo
na Nijolė (Leiputė) ir jų sūnus 
Petras, taip pat prof. David 
Etzvviler, didelis lietuvių drau
gas. Kitų negalima minėti, nes 
jie turi daug giminių oku
puotoje Lietuvoje ir bijo jiems 
būsimų represijų. 

Mūsų dž iaugsmas v i r s t a 
pasibaisėj imu 

Pačioje pradžioje mes nuo
širdžiai ir draugiškai džiau
gėmės tuo 8uporavimu ir pri-
t a r ė m e i r r ė m ė m e jį 
entuziastingai. Juk tai buvo 
jaudinančiai smagu matyti 
mums taip brangų istorinį 
Vilnių pripažintą tokių 
asmenų, kurie anksčiau nieko 
negirdėjo apie Lietuvą, o juo 
labiau apie jos sostinės egzis
tavimą. Taip pat mums atro
dė, kad tai buvo logiškas 
giminingumas, sugretinus šių 
dviejų didmiesčių panašumus: 
abu miestai yra sostinės, uni-

dirbamų 

Iškra ipy ta „laisvė" 
Kai stebėjome jų padarytų 

skaidrių demonstravimą bei 
klausėmės komentarų, turė
jome tikrai smarkiai susi
valdyti, kad neišsišoktume ir 
viešai neprotestuotume. Jų 
pasakojimas vystėsi iš tuščio 
ligi absurdiško juokingumo. 
Štai tik keletas pavyzdžiu 
„Lietuviai yra labai religingi 
ir Vilniuje yra pilna relisriios 
laisvė. Štai Vilniaus ka
tedra: dabar ji paversta į 

muziejų. Šie kryžiai muzie
juje yra kapų paženklinimai, 
studentai, studijuoją meną, 
plačiai keliauja po kraštą ir 
surenka juos, kaip liaudies 
meną. Nuotaka ir jaunikis 
apleidžia vedybų įstaigą ir 
išvažiuoja nuomotu auto
mobiliu arba autobusu. Labai 
mažai kas iš piliečių turi savo 
nuosavus automobilius, nes 
masinė susisiekimo sistema 
yra taip gera, kad, jei ir turė
tum savo nuosavą automobilį, 
būtų tik daug rūpesčio, kur jį 
pastatyti. Čia yra Vilniaus 
universitetas, turi kalbėti 
lietuviškai, kad galėtum ten 
studijuoti". 

Be jokios abejonės mums 
buvo aišku, kad reikėjo tam 
pasipriešinti, o ne praleisti pro 
ausis tylomis. Mes pradėjom, 
kreipdamies asmeniškai į ten 
dalyvavusius žiūrovus be jo
kios išimties, aiškindami 
jiems, kokia reali tikrovė yra 
okupanto pavergtame Vilniu
je. Viena amerikietė lietu
vė, gimusi šiame krašte, to 
komiteto narė, bet pati nebu
vusi su ekskursija Vilniuje, 

neturėjau jokio 
supratimo, kad ten yra taip, 
kaip jūs dabar mums pasa
kojate!" 

ATEIKITE IR PAMATYSITE 
Daug metų prieš Kristų Die

vas kalbėjo pranašo lūpomis: 
„Štai ateina dienos, sako Vieš
pats; aš siųsiu į šalį badą, ne 
duonos badą, ne vandens 

„Mokytojau, kur gyveni?", jo 
atsakymas buvo trumpas ir 
aiškus: „Ateikite ir pamaty
site". Žinome iš patirties, kad 
geriausiai žmogų pažįstame, 

troškulį, bet Viešpaties žodžio kai su juo kartu pagyvename 
girdėti. Jie judės nuo jūros iki būname jo namuose, kai su juo 

versitetų centrai, 
žemės plotų žemdirdystės cent
rai, turintys palygint panašų ™?J" A 5 
klimatą. SUSUKO. „AS 

Galima įsivaizduoti mūsų 
nuotaikas ir baisų nusi
vylimą, kai mes įžengėme į 
festivalį ir radome, kad buvo 
Švenčiama Madisono „Soviet 
Sister City" su plevėsuojančia 
sovietų vėliava, sovietiškais 
plakatais, viešai išstatytomis 
sovietų knygomis ir kita so- Sensenbrenner. Jis, priim 
vietiška propaganda. damas laišką iš Vilniaus bur 

Madisono meras i r 
televizija su mumis 

Mes taip pat pakalbėjome su 
M a d i s o n o meru Joseph 

jūrai ir nuo šiaurės iki rytų; eis 
aplinkui ieškodami Viešpaties 
žodžio ir neras" (Am. 8:11-12). 

Tokia padėtis yra ir šių 
dienų pasau ly j e , m ū s ų 
aplinkoje, net ir mūsų šeimo
se. Žmonės jaučia dvasinį alkį, 
dvasinį nerimą. Jie blaškosi, 
bet to alkio nemoka pasotin
ti. Šeimose vyrai ir žmonos 
jaučia, kad vedybos nepaten
kina jų giliausių troškimų. 
Jaunimas linksta į „išsilais
vinimą" ir užsimiršimą alko
holyje, narkotikuose, sekse. 
Profesijonalai veržiasi bet 
kokia kaina į paaukštinimus 
savo pozicijose, kad turėtų 
daugiau pripažinimo ir gar
bės. Vieniši seneliai tenkinasi 
pigiomis ir neskoningomis 
televizijos programomis . 
Pasaulis nepatenkina mūsų 
žmogiškų poreikių. 

Tač iau ar t oks n e p a 
sitenkinimo p r ipaž in imas 
nėra paties Dievo mums 
siunčiamas? Ar tai nėra Dievo 
malonė mums suprasti, kad 
„žmogus nėra vien duona 
gyvas?" Mums reikia Dievo 
žodžio. Mums reikia mus 
stiprinančios jo malonės. 
Mums reikia Šv. Dvasios 
siunčiamos išminties tą dvasi
nį alkį malšinti. Dievo žodis 
nėra vien mintys apie Dievą. 
Tai yra asmeniškas Dievo 
žodis mums kiekvienam atski
rai. Tai yra asmeniškas kvieti
mas visiems mums, švenčian
tiems savo ir savo tautos 
krikšto jubiliejų. Ar atsiliep
sime į jo kvietimą? 

Kai apaštalai paklausė Jėzų 

kartu valgome, dalinamės 
vienas kito išgyvenimais, kai 
jį matome jo kasdieninėje 
aplinkoje. Ir apaštalai Jėzų 
pažino, kai jis su jais susirink
davo, dalindavosi savo ir jų 
patirtimi, duona ir gyvenimu. 
Ateikime ir mes ir pamaty
sime... 

O kaip su tais kurie jo 
ieškome ir nerandame? Gal ne 
ten jo ieškome? Louis Evely 
savo knygoje „That Man is 
You" sako, kad, jeigu neranda
me Dievo čia, šioje žemėje, 
nerasime jo nė danguje. Pagal 
tos knygos autorių, dangus 
nėra vieta, į kurią pabėgame 
iš „šios ašarų pakalnės". 
Dangaus karalystė jau yra 
mumyse ir ją turime čia žemė
je skleisti ir įgyvendinti. Jeigu 
Dievas nusižemino iki mūsų 
lygio, tapdamas žmogumi, kad 
už mus numirtų, jeigu jis tapo 
kūnu, kad galėtume jį šv. 
Eucharis t i joje priimti, jį 
atpažinti kitame žmoguje ir j j 
g i r d ė t i jo s k e l b i a m o j e 
Evangelijoje, kažin ar jis nori, 
kad pereitume per šį gyveni
mą žemėje užrištomis akimis, 
laukdami su juo susitikti 
danguje? Jo pasakymas, kad 
„ne jūs mane pasirinkote, bet 
aš jus pasirinkau", teikia 
mums vilties, kad jau jis yra 
mumyse ir su mumis. Tačiau 
jis trokšta, kad jį atpažintume 
savyje ir savo pasaulyje, savo 
šeimoje, darbe, bendruomenė
je, savo tautoje. Jį suradę ir 
atpažinę pasotinsime savo 
dvasios alkį. Mūsų kasdie
ninis gyvenimas įgaus pras

mę. Rasime pasitenkinimą 
būdami ten, kur jo ranka 
buvome pasodinti . Mūsų 
giliausi poreikiai ir troškimai 
bus patenkinti. 

T reč iame s av o la iške 
tikintiesiems 600 metų lietu-
vos krikšto jubiliejaus proga 
Lietuvos vyskupai ragina 
nebūti vardo krikščionimis, 
bet sąmoningai atpažinti 
krikšto dvasią savyje, savo 
šeimose, savo aplinkoje. Jie 
primena mums visiems, kurie 
gavome dieviškos gyvybės 
pradą krikšto metu, didžiuo
tis, dėkoti, pakelti galvas, nes 
„mūsų tikėjimas — ne tamsu
ma, o skaidriausia šviesa. 
Mūsų malda — ne į tuštumą 
beriami žodžiai, o žavus 
bendravimas su Dangiškuoju 
Tėvu. Mūsų gyvenimo prasmė 
— nušviesti žemę dangaus 
atspindžiais. Mūsų paskirtis 
— Amžinojo Tėvo namai! 
(..Draugas", kovo 4 d.Y. 

Kokie svarūs ir į širdies ir 
proto gelmes smingantys 
žodžiai! Taigi ar ne mes esarne 
..išrinktoji giminė, karališkoji 
kunigystė, šventa tauta", kuri 
pagal lietuvos vyskupus 
brangina ir ugdo savo sielų 
dievišką gyvybę? 

Kovo 5 d. . .Draugo" 
vedimajame a.j.z. išryškina ir 
Šv. Tėvo raginimą pasaulie
čiams būsimojo vyskupų sino
do proga įgyvendinti savo 
tikėjimą savo aplinkoje, 
buriantis j sąjūdžius parapijų 
rėmuose. 

Antrasis gavėnios savait
galis, kovo 14-15 d., yra 
krikščioniško atsigaivinimo 
savaitgalis Chicagoje. Smagu 
laukti tokių mūsų lietuviškų 
parapijų rėmuose vykstančių 
dvasinio ir lietuviško turinio 
pasireiškimų, kurių temų 

(Nukelta į 4 psl.> 

A UŠROS" REIKŠMĖ 
ISTORIJOJE 

ANDRIUS MIRONAS 

mis, buvo priverstas išsikelti. Tada sumanė emigruo
ti į Pietų Ameriką. Pradžioje per Lisaboną su šeima 
išvyko į Braziliją. Buvo vedęs lenkę, kuri labai kritiš
kai žiūrėjo į jo lietuvybės darbus ir iš viso niekino 

Viens po kito nuolat nykstam, 
Kaip sapnas, kaip sniegas... 
Anais laikais ir Sibire ištremtiems, ir užsienyje 

išbėgusiems, ir pačioje Lietuvoje kenčiantiems rusų 

17 
Aš bijau pasakyt, kaip tave aš myliu, 
Aš bijau prasitart ir išreikšt negaliu, 
Nes vėjelis išgirs, laimės man pavydės 
Ir pasauliui garsins jausmus mano širdies. 

kai žiūrėjo Į JO lietuvyDes aarūus ir 18 vi»u UKMUU įsoegusiems, ir peu 
lietuvius. Brazilijoje mirė du jo vaikai. Bijodamas ir priespaudą šie lyriški žodžiai buvo tarsi koks liūd-
pats nuo netinkamo klimato ir epidemijų žūti, išsikė- n a 8 himnas. 
lė į Argentiną, kur nusipirko kelis sklypus žemės, Aušros" vienas įsteigėjų ir nuolatinis jos rėmė-
vėliau įsigijo maisto krautuvę. Bet jam visur j a 8 finansiškai, A. Vištelis atskiro eilėraščių rinki-
nesisekė, buvo kitų apgaunamas. Gyvenimo palauž- n į0 nebuvo išleidęs, bet paliko nemažą pluoštą 
tas ir jau susenęs buvo padėtas į psichiškai nesveikų patriotinių poezijos dalvkų. Savo eilėraštyje „Lietu-

I.— :- -:-x D «, A ; ^ O « W „ viškoji kalba" jis nemeluotai kalba: ligoninę, kur ir mirė Buenos Aires mieste 
Jau Paryžiuje, nors ten vedęs lenkę, Vitalius 

pasijuto lietuviu ir panoro kovoti už lietuvių laisvę. 
Vaikus mokė lietuviškai melstis, nors žmona 
priešinosi. Laiškuose rašydavo draugams, jog lietu
viu būti yra didelė garbė, o ir Adomas rojuje, sako, 
kalbėjęs lietuviškai... Ūkyje gyvendamas daug vertė 
iš lenkų klasikų. „Aušroje" tilpęs jo pasisakymas 
apie J. Kraševskio „Vytolio raudą", jog ši giesmė 

. . , , T . . 1QO, ^ •., • esanti lietuviams tarsi Naujasis Testamentas, sukėlė 
Jau nepriklausomoje Lietuvoje 1921 m. išleis- . . . ,. . . . .. A' _ .„ 

,. XA v- \T „Ar„ .„*•,>;• prt kunigijos tarpe sujudimą ir net opoziciją A narai 
dmo savo raštus „Ksavero Vanagėlio raštai ro ^ * J . „...TV \. *a.!TI i„„! 
„Aušros" savo kūrinius spausdino ir kituose laikraš
čiuose. 

Andrius Vištaliauskas-Vištelis (1837-1912), bene 
spalvingiausias ir karščiausias patriotas kovotojas 

Arba kas nežino šio posmelio: 
Mūs lietuvaitė darbšti mergaitė: 
Ravi ir sėja ir siuvinėja; 
Kiemelį šluoja, puikiai dainuoja 
Dainutę graudžią, verpia ir audžia. 

poetas, rašęs „Aušroje". Savo kūrybą pasirašinė
davo daugiausia slapyvardžiu Lietuvis. Lietuvoje 
gyvenęs tik iki 1864 metų, nes po 1863 m. sukilimo 
turėjo apleisti Lietuvą. Pradžioje laikėsi Mažojoje 
Lietuvoje, bandė gyventi Paryžiuje ir buvo įstojęs 
Italijoje į laisvės kovotojų eiles, vadovaujamas 
Garibaldi. Apie šį įdomų laikotarpį nėra užsilikusių 
žinių. . , , 

Apie 1873 m. įsigijo ūkį Lenkijoje prie DolsKo 
miestelio Poznanės srityje, tada vokiečių valdomoje 
Vokiečiams kolonizuojant šį kraštą savais žmone-

- — e . , r , . Aušrai' 
Poezijoje Vištelis buvo romantikas, lygiai kaip ir 
gyvenime. Jo eilėraštis „Regėjimas" yra labai 
populiarus ir dabartiniais laikais. Jame jis teikia 
tarytum graudžią viziją: 

Op! op! Kas ten?.. Nemunėli! 
Ar tu mane šauki? 
Ar tik tylų vandenėlį 
Pliuškendama sau plauki? 

Ar tu mano dvasios girdi 
Graudulingą raudą 
Ir jauti, kaip skaudžiai širdį 
Krūtinėj man skauda — ... 
Mes, jūs vaikai, alpstam, vystam 
Kaip nustelbtas diegas; 

O, brangi lietuviškoji 
Šventa kalba prigimtoji! 
Už žemčiūgus tu brangesnė 
Ir už viską meilingesnė 
Liudija mums tavo dainos. 
Giesmės, raudos, mitai seni. 
Kad be jokios tu atmainos 
Amžių amžius jau gyveni. 
Tomas 2ičkus-Linkis 11S44-1929\ pirmiau turėjęs 

Bičkausko pavardę, baigęs keturklasę Marijampo
lėje, stojo į 1863 m. sukilimo kovotojų eiles. Po sukili
mo pasinaudojo teikiama amnestija,įstojo į Suvalkų 
gimnaziją, kurią baigė. Po to mokytojavo Krosnoje ir 
ilgiausiai Marijampolėje. Pirmojo pasaulinio karo 
metu buvo pasitraukęs į Rusiją, bet jam pasibaigus 
sugrįžo į Marijampolę. Linkio slapyvardžiu bendra
darbiavo „Aušroje" daugiausia poezija, istoriniais ir 
gamtos aprašymo niuansais. Dažnai sueiliuodavo 
liaudies patarles, kaip „Kur dega. ten rūksta, kur 
trumpa, ten trūksta". Svarbiausi jo kūnniai — dvi 
poemos: „Istoriška daina apie Vilnių" ir ..Birutė". 

(Bus daugiau* 
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A.a. prof. ^Jonas Pa l ta rokas 

A.a. prof. Jonas Pal tarokas 
gimė 1895 m. sausio 15 d., 
Dovydų km., Joniškėlio vals
čiuje. Biržų apskr. Dovydų kai
mo ūkininkai buvo šviesūs, 
darbštūs, pažangūs, sąmonin
gai susipratę lietuviai. Iš to 
kaimo yra kilęs žinomas filo
sofas rašytojas Juli jonas Lin
dė-Dobilas, kalbininkas Pet
ras Būtėnas, didvyriška ir 
pasiaukojimo mirtimi žuvęs 
dėl Lietuvos laisvės žymus 
žurnalistas Julijonas Būtė
nas . Be abejonės a.a. prof. 
Jonas Paltarokas tų žymūnų 
gretas savo moksliniais dar
bais papuošia ir papildo. Tik 
pastarasis savo mokslo kelro
džiu buvo. pasirinkęs tiksliuo
sius gamtos ir agronomijos 
mokslus. Gal būt šaun iam 
Dovydų kaimui ir derėjo turėti 
išsimokslinusi žemės ūkio spe
cialistą. 

Man kaip gretimo Vienži-
džių kaimo kaimynui velionis 
prof. J. Pal tarokas yra nuo
sekliau atskleidęs savo pra
džios mokslo kelio istoriją. 
Dovydų kaimo laukų galu
laukėje an t Mūšos upės kran
tų nuo reformacijos laikų yra 
jsikūręs Švobiškio bažnytkai
mis. To bažnytkaimio žmonių 
būdinga savybė, kad jie nuo 
reformacijos laikų sugebėjo 
išsaugoti kietą ir gilų lietuvių 
evangelikų reformatų tikė
jimą ir per visus pavojus 
išlaikė gražią lietuvių kalbą 
nuo visokeriopos lenkų įtakos. 

Dar rusų caro okupacijos lai
kais tame bažnytkaimyje vei
kė rusų įsteigta pradžios 
mokykla. Joje, be rusų kalbos, 
buvo dėstoma ir lietuvių kal
ba. Maždaug 1904-1907 metais 
velionis prof. J. Pa l ta rokas 
y ra lankęs tą mokyklą ir ją 
1907 m. baigęs. Po to jis išvy
ko į Panevėžio realinę gim
naziją toliau tęsti pradėto 
mokslo. 1916 m. jau dėl di
džiojo karo aplinkybių ji buvo 
perkelta { Rusiją ir jis ją bai
gė. Ir ta is pačiais metais pra
dėjo studijuoti Kijevo poli
t e c h n i k o s i n s t i t u t e 
agronomijos mokslus. 

Studijuodamas priklausė 
Lietuvių komitetui nukentėju
siems nuo karo šelpti. Pra
džioje dirbo iždininko parei
gose. Vėliau buvo to komiteto 

ATEIKITE... 
(Atkelta iš :$ psl.i 

parinkimai , pokalbiai, daly
vių pasisakymai , surišti su 
bednruomenine malda, tiki
me, ras atgarsį ir kiekvieno iš 
mūsų Dievo a l k s a n č i o j e 
dvasioje. 

Prašykime Sv. Dvasios, kad 
ji padėtų mums atsiliepti jVies 
paties kvietimą ateiti ir 
pamatyt i . J i s yra vienintelis 
a t s a k y m a s m u m s . m ū s ų 
š e i m o m s . b a ž n y č i o m s , 
tautoms. J i s yra a t s akymas 
kenčiantiems, prispaustiems, 
vienišiems ir tiems, kurie 
ieškome gvvenimo prasmės. 

A. K. 

p i rmininkas . Lygiai tuo pat 
laiku dirbo Lietuvių taryboj 
Ukrainoje. Ka ip šios tarybos 
vicepirmininkas daug prisi
dėjo išskirt i lietuvių karius iŠ 
bendro lenkų korpuso ir suda
ryti a tskirą lietuvių vienetą. 
1918 m. grįžo Lietuvon ir 
2emės ūkio ministerijoje tar
navo dvarų skyr iaus vedėju. 
1920 m. išvyko agronomijos 
studijuoti į Hallės-Wittenber-
go universi tetą. 1922 m. rude
nį jį baigė. Atl ikęs prie Berly
no universi teto Pienininkystės 
inst i tute p rak t iką pieno, svies
to ir sūrių g a m y b o s srityse, 
1923 m. grįžo į Lietuvą. 1923-
24 m. prie Gruzdžių aukštes. 
žemės ūkio mokyklos surengė 
Lietuvos p ienin inkų ir kontrol-
asistentų kur sus . 1924 m. X.15 
buvo p a s k i r t a s 2 .C . akade
mijos zootechnikos katedros 
vedėju. Iš p radž ių ėjo docento 
pareigas. N u o 1935 m. e.o. 
prof. p ien in inkys tės labora
torijos s teigėjas ir vedėjas. 
1936-39 m. akademi jos pro
fesorių t a rybos sekretorius ir 
prorektorius. 1940 m. bolše
vikų iš akademi jos pašalin
tas . Po jų pas i t r auk imo vėl 
grįžo į t a s pač ias pareigas. 
1944 m. iš Lie tuvos pasitrau
kęs, Vokietijoje Kempteno 
stovykloje buvo Lietuvos Rau
donojo Kryž iaus valdybos iž
d in inkas , o vėliau vicepir
min inkas . 1949 m. atvyko į 
JAV ir aps igyveno Chicagoje. 
Čia dirbo p ien in inkys tės labo
ratorijos vedėju, iki sulaukė 
už tarnautos pensijos. 

Velionis prof. J . Pa l ta rokas 
yra atlikęs d a u g savo srities 
mokslinių darbų . Atskirai yra 
išleidęs šiuos moksl inius dar
bus: P a g r i n d i n ė žemės ūkio 
chemija. Gyvulių mait inimo 
pagr indai i r Pienininkystės 
pagr indai . Be to, buvo Lietu
vių Enciklopedijos bendradar
bis p ien in inkys tės klausi
mais . Tai velionio prof. J . 
Pal taroko g r a ž u s mokslinių 
darbų krai t is nepr iklausomos 
Lietuvos j a u n i e m s žemės ūkio 
special is tams. 

Vasar io 11 d. atsisveikin
dami velionį Chicagoje, Lietu
vių agronomų sąjungos vardu 
vicepirmininkas agr . A n t a n a s 
Šan ta ra s p lač ia i ir gražiai api
būdino velionio prof. J . Palta
roko at l iktus moksl inius dar
b u s a t s i k u r i a n č i o s 
n e p r i k l a u s o m o s L ie tuvos 
gyvenime. Inž. Eugenijus 
Bar tkus paskle idė gražių min
čių apie jo veiklą taut ininkų 
gretose ir t a i p pa t Kempteno 
stovykloje t a u t i n ė s srovės vien
minčių sąjūdyje. Reikšmingas 
ir j au t r i as min t i s pažėrė velio
nio žentas dr. J o n a s Valaitis. 

Vasar io 12 d. po šv. Mišių ir 
kan. V. Z a k a r a u s k o pamokslo 
Švč. M. Mari jos Gimimo 
parapijos bažnyčioje velionis 
buvo pa la ido tas Šv. Kazimie
ro lietuvių kap inėse greta jo 
prieš septyner ius metus miru
sios žmonos Stasės . Po to 
sugiedota „Mari ja , Marija" ir 

• tautos h i m n a s . 
Tą vasar io 12 ūkanotą dieną 

mes gyvieji, jo giminės, auklė
t iniai ir bendro likimo bend
radarbiai pa l ikome velionio 
prof. J . Pa l t a roko palaikus Šv. 
Kazimiero kapin ių lygumoje. 
Bet jis ka ip mokslo žmogus 
paliko m u m s gyviesiems savo 
mokslo d a r b u s . Tie jo darbai 
mums p r imins ir visados 
mokslo šviesos spinduliais 
liudys, kad biologiškai jis, 
nors ir y r a miręs , sociologiš-
kai savo moks lo išmintimi jis 
mūsų tarpe yra gyvas . 

Po laidojimo apeigų kapi
nėse Kubilių ir Valaičių šeimų 
visi laidotuvių dalyviai buvo 
pakviesti p i e tums į „Dainos'" 
restoraną. Bes ida l inan t liū
desiu a p g a u b t a i s įspūdžiais su 

VASARIO 16-TOS 
M I N Ė J I M A S 

Rochesterio miesto burmist
ras Thomas P. Ryan priėmė 
lietuvių delegaciją vasario 17 
d. ir paskelbė savo proklama
ciją tą dieną Lietuvių diena 
Rochesteryje. Kun. Jus t inas 
Vaškys sukalbėjo maldą ir 
delegacijos vardu padėkojo 
burmistrui , kuris nuoširdžiai 
remia mūsų pas tangas išlais
vinti Lietuvą. Burmistras savo 
kalboje linkėjo mūsų ir visoms 
p a v e r g t o m s k o m u n i s t ų 
t a u t o m s a t g a u t i l a i svę . 
Mergaitės buvo pasipuošusios 
t a u t i n i a i s r ū b a i s . P r i e 
burmistro rūmų buvo iška
binta Lietuvos vėliava. Visos 
3 televizijos stotys atsiuntė 
savo reporterius, kurie parodė 
vaizdus iš delegacijos vakare 
per vietos žinias. 

Lietuvos atgavimo 69-rių 
metų sukaktis buvo paminėta 
per radiją vasario 22 d. 9 v.r. 
Programą lietuvių ir anglų 
kalbomis gražiai pravedė Nijo
lė Draugelienė. Buvo perduo
tos Altos juostelėse įkalbėtos 
V. Meilaus ir Altos pirm. 
Teodoro Blinstrubo kalbos. 11 
vai. buvo atnašaujamos šv. 
Mišios už žuvusius Lietuvos 
laisvės kovotojus ir Sibiro 
k a n k i n i u s . P a t r i o t i n į 
pamokslą pasakė kun. Jus
t inas Vaškys. Tai dienai 
pr i taikytas maldas skaitė 
prof. Vlada Sabalienė. Organi
zacijos dalyvavo su vėlia
vomis. Pamaldų metu gra
žiau giedojo vietos Lietuvių 
B e n d r u o m e n ė s c h o r a s , 
vadovaujamas muz. R. Obalio. 

I šk i lmingas minė j imas 
įvyko 3 vai. p.p. Šv. Jurgio 
parapijos salėje. Veteranams 
Viktorui Vaitoniui ir Albinui 
Baronui įnešus vėliavas, buvo 
sugiedoti himnai, kuriems 
akompanavo Kęstutis Saia-
džius. Maldą sukalbėjo kun. J. 
Vaškys. 

Prof. dr. Ant. Klimas, 
pasveikinęs svečius ir gausiai 
susirinkusius Rochesterio ir 
apylinkė? lietuvius, pakvietė į 
sceną Kaimyninio rmer to 
Genesee, N.Y., universiteto 
rektorių Eduardą Jokubaus-
ką, kurį šiltai pasveikino ploji
mais Rochesterio lietuviai. 
Prof. Jokubauskas gyveno ir 
dirbo tarp amerikiečių, bet 
savo tėvų kalbos neužmiršo. 

Vliko vicepirmininkas Vy
tautas Jokūbaitis, svečias iš 
Cleve lando , s a v o kalboje 
paminėjo mūsų tautos didžiau
sius vyrus, kurių skleidžiamos 
laisvės idėjos davė pradžią 
Lietuvos laisvinimo sąjūdžiui. 
Nors jų buvo nedaug, bet jie 
visi degė laisvės idėja, kuri 
1905 sušaukė daugiau kaip 
2000 lietuvių į Vilniaus seimą 
ir 1917 m. 214 atstovų į Vil
niaus Konferenciją, kur jie 
p a s i r a š ė Nepr ik l ausomy
bės aktą ir išrinko Lietuvos 
Tarybą, kuri 1918.11.16 paskel
bė Lietuvos Nepriklausomy
bės a t s t a t y m ą . Laikinoj i 
vyriausybė išleido atsišauki
mą stoti savanoriams į kovą. 
Prelegentas t rumpai prabėgo 
pro Lietuvos 22 metų laisvės 
laikotarpį ir Sovietų bei vokie
čių okupacijas, Vliko įstei
gimą 1943 m. pogrindyje ir jo 
paskelbtą deklaraciją 1979 m. 

JAV-bių n e p r i p a ž i n i m a s 
P a b a l t i j o okupac i jos yra 
pagrindas mūsų laisvės kovo
je. Šios nepripažinimo pozi
cijos laikosi Vat ikanas , Kana
da, Australija ir visos Vak. 
Europos valstybės, išskyrus 
Švediją, kas leidžia išlaikyti 
gyvą Lietuvos laisvės bylą. 

susisielojusiais veidais pietų 
dalyviai išsiskirstė į savo 
namus . Ir reikia spėti, kad 
velionio prof. J. Paltaroko 
žemiškas paveikslas visados 
bus gyvas jo auklėtinių šir
dyse ir jausmuose. 

Ifįn. Andrašiūnas 

JAV-bių Kongreso rezoliu
cijos, Pabal t i jo laisvės dienos, 
Europos par lamento 1983 m. 
rezoliucija, 1975 m. Helsinkio 
a k t a s y r a t a r p t a u t i n i a i 
teisiniai ramsčiai mūsų kovo
je. 

Lietuva yra mūsų lopšys, į 
kurį norime sugrįžti. Lietuviai 
š a u k i a s i m ū s ų p a g a l b o s . 
Labai daug siekta Lietuvos 
laisvės byloje. Lietuvos var
das vis dažniau min imas 
pasaulyje. Vis daugiau Sov. 
sąjunga susilaukia kalt inimų. 
Daug buvo pasiekta Vienos 
konferencijoje. 

Pre legentas kvietė remti 
mūsų veiksnių pas t angas , 
kurias vykdo Vlikas, Altą i r 
Lietuvių Bendruomenė. Mes 
turime bombarduoti amerikie
čių spaudą, keliant Sovietų 
skr iaudas Lietuvai. Prašyt i 
JAV-bių kongresą reikalauti 
Pabalti jui laisvės. Toliau 
p r e l e g e n t a s kalbėjo ap i e 
Altos veiklą ir mūsų pareigą 
skiepyti jaunaja i kar ta i tėvy
nės meilę. Auditorija su 
dideliu dėmesiu išklausė Vliko 
v i c e p i r m i n i n k o k a l b ą i r 
padėkojo gausiais plojimais. 

Rezoliuciją gražiai perskai
tė Altos sk. sekretorė Laura 
Pierce. J i buvo vienbalsiai 
priimta. Po to buvo per t rauka , 
kurios metu buvo r enkamos 
aukos. Aukų buvo sur inkta 
3,245 dol. Papildomai da r 
buvo gau ta 40 dol. Didžiausią 
auką, ka ip kasmet, paaukojo 
Alina Žurienė — 1,000 dol. J a i 
buvo pareikšta padėka plo
j i m a i s . A u k o s r e n k a m o s 
toliau, nes ne visi galėjo 

CLASSIFIED GUIDE 

Solistė Vita Ta land ienė , atli
kusi meninę programą Roches
terio Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjime. 

Nuotr. Vyt. Staškevičiaus 

dalyvauti minėjime dėl įvairių 
priežasčių. 

Meninę programą pasigėrė
t ina i a t l i ko so l i s t ė Vita 
T a l a n d i e n ė , p a d a i n a v u s i 
lietuvių kompozitorių dainas 
ir arijas. Solistė V. Talan
dienė nuolat dainuoja Ithaca, 
N.Y., miesto operoje. Ja i 
akompanavo muz .T . Levą. Ja i 
ir pianistui buvo išreikšta 
padėka plojimais ir atsistoji
mu. 

Minėjimą puikiai pravedė 
Altos sk. vicepirm. prof. dr. 
An tanas Kl imas . 

Juozas Jurkus 

REAL ESTATE 

ATDARAS NAMAS APŽIŪRĖJIMUI 
1-4 

3323 W. 62 St. 
6 kamD namas su 3 dideliais miegam., 

medžio kabinetų virtuvė, užbaigtas skiepas 
ir šeimos kamb Didelis sklypas, geras 
garažas, labai švarus Nepraleiskite progą 
apžiūrėti ŠĮ namą. 

No. 750 — 46 Ir Karlov — 2 aukštų. 3 
m. mūras. 3 miegam, ir 1V4 prausyklos 
savininkui. 4 kamb butas pajamoms. 2'/2 
auto. mūro garažas; atskiras šildymas šv 
Bruno parapijoje Daug prieaų. Skambin
kite dabar 

Policininkai - Gaisrininkai 
No. 794 — 84 ir Lawndal« 3 mieg. 

gražus mūrinis namas su natūraliu židiniu 
šeimos kamb . pusiau baigtas skiepas, 1% 
prausyklos, šoninis įvažiavimas j 2 auto 
mūr garažą. Didelis sklypas vaikams žaisti 
daug priedų — labai geras Skambinkite 
dabar. 

No. 810 — 66 ir St. Louis 3 dideli 
miegam.; moderni virtuvė ir orausykla. išti
sas skiepas, namo alum papuošimas 
nereikalingas priežiūros; dvigubas sklypas 
su baseinu; 2 auto. garažas, beveik nau
jas šildymo pečius ir stogas; žemi taksai, 
daug priedų; 1 blokas iki mokyklos > parke 
Labai geras pirkinys šeimai su vaikais — 
skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 

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

O ' B R I E N F A M I L Y REALTY 
T e l . — 4 3 4 - 7 1 0 0 

H E L P W A N T E D 

ACTIVE TYPIST " " " " ' 
With 45 WPM typing skills as a telephone 
order taker for book store. 12 to 20 hours 
per week. Mušt speak fluent English. 

Call Bornadine 
376-1637 

MISCELLANEOUS 

REAL ESTATE 

0? Mls KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

INCOME TAX SERVICE 
J. BACEVIČIUS 

BELL-BACE REALTORS 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kamuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

O*** 21 KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTE SCERBAITE MAYER 

284-1900 

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

Vytautas .Jokūbaitis. Vliko vicepirmininkas, skaito paskaitą 
Rochesterio lietuviams Vasario 16-tos proga. 

Nuotr. Vyt. Staškevičiaus 

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

Tel. 3 7 6 - 1 8 8 2 a r 376-5996 
_ _ 3 

10% — 20% — 3 0 % pigiau mokėsit už 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel . - GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
Ucensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
troi. Užsikimšę vamzdžiai išvalomt 
elektrtt. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 
SERAPINAS — Tel. 636-2960 

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir 
V. BRIZGYS 

6606 So. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629. Tel. 778-8000 
Darbo valandos: 

Nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro 
Šeštadieniais pagal susitarimą 

1ST REPUBLIC REALTY, INC. 
Pavasaris ja^ čia? 

Jei galvojate apie pardavimą ar pir
kimą savo nuosavybės skambinkite 
Vaidai 499-2912 arba 857-7187 

Atdaras apžiūrėj imui sekmadienį, 
kovo 15. 5240 So. Meade 1 2 - 4 p.p. 
Bungalovv 2 ar 5 miegamų. Centralinis 
vėsinimas. 3 mašinų garažas. 50 p. 
sklypas Arti susisiekimo, krautuvių, 
bažnyčios ir mokyklų. įkainotas greitam 
pardavimui S68.900. 

PASSBOOK 
SAVINGS... 
fa otst wty ta savt̂ tgulartyl 

5M' 
u a r t c r I y 

see us for 
financing, 

A! 0UR 10W IATB 
KOtt* 

* | T H « ( > « V M F N T 
T O nr v o o * » i N C O M t 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAO CHICAGO. ILL. 606O6 
Pbter Kazanautkas, Pra*. Tai.: 847-7747 

*OU«i « to« .Tu«. f r l . * -4 T*ur * - • M t . * - l 

SEUVINCCHICACOLANDSINCE 1*5 

Marquette Parke — 2 aukštų mūrinis 
namas Modernios virtuvės ir naujesnis 
apšildyno pečius: 2 auto. garažas: arti 
bažnyčių ir krautuvių Skambinti 

262-3534 

LIETUVIS KONTRAKTORIUS 
Pageidauja pirkti namus Marquette 
Parko apylinkėje grynais pinigais. 
Skambinkite angliškai. 

436-7604 

Naujai statomas gražus, erdvus 
(split level) namas. 3 mieg., užbaigtas 
šeimos kamb., pasirinkimas kilimų, 
kamb. sienų spalvos ir keramika. 
$93,900. 

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI 
Kovo 15 nuo 1-4 v. p.p. 

381 Downers Dr. — nuostabus 3 
mieg. (split level) ant % akrų su 32 me
džiais. Skliautuotos saliono ir virtuvės 
lubos. Stoge langas, virš žemės basei
nas. Pleasandale Lemonto apylinkėje. 
$128,500. 

Oleu-k & C'o. Realtors 
1180 State St., J.emont, IL 
257-7100 

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT 

MAROUETTE PARKE 
6 kamb. butas 2-ram aukšte — 
suaugusiems. Skambinkite 

737-4781 
ČESLOVO GRINCEVIČIAUS 

VIDUDIENIO VARPAI 
pasakojimų ir pasakų knyga 

Apie šią knygą daugelio romanų ir 
novelių laureatas Jurgis Gliaudą 
..Laiškuose lietuviams" tarp kitko 
rašo: ..Dešimt rinktinės pasakojimų 
rodo įvairias epochas, turi buities skonĮ 
pasakos žanre... Autorius yra 
intensyvėjančio įspūdžio mediumas — 
toks gi tai gero beletristo darbo 
metodas!.. Plonoji (120 puslapių) 
.Vidudienio varpų' rinktinė yra drūta ir 
aptekusi pasakojimo menu" 

Knygą išleido Lietuviškos knygos 
klubas. Kama su persiuntimu 7 dol Illi
nois gyventojai moka $7.50. 

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

BOSTONO LIETUVIŲ 
BALSO 

MINKŲ RADIO PROGRAMA 

per radijo stotį 
WLYN, 1360 AM bangos 

sekm. nuo 8 iki 8:45 vai. ryto 
Veda S. ir V. Minkai 

71 Farragut Road 
S. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-2515 

Pas Minkus gaunamas 
dienraštis ..Draugas" 

Dienraščio „Draugo" adminis
tracijoje galima pasirinkti įvairių 
liaudies meno darbų: medžio, ke
ramikos ir drobės. 

Užsakymus siųsti-
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629 

I 



i Pirmoji diena: kovo 14 d., šeštadienį 
B/ighton Parko Nekalto Prasidėjimo parapijoje 

12:00 ..KRIKŠČIONYBE LIETUVOJE" Skaidrės parapijos salėje 
PARAPIJA — KRIKŠČIONIŠKOJI BENDRUOMENĖ / ŠEIMA 
KRIKŠČIONIŠKAS JAUNIMAS MODERNIAM PASAULY 
KRIKŠČIONIŠKAS GYVENIMAS ŠEIMOJE 
EKUMENIZMAS KAIP DIALOGAS KRIKŠČIONIŠKOJ 

ŠVIESOJ IR MEILĖJ 
4:15 EKUMENINES MALDOS 

Tema: Krikštas, kaip sutartis tarp Dievo ir žmogaus 

KRIKŠČIONIŠKOJO 
ATSIGAIVINIMO SAVAITGALIS 

KRIKŠČIONYBĖ IR MES 
TEMOS ABIEJOSE KALBOSE 

Antroji diena: kovo 15 d., sekmadienį 
Marquette Parko liet. Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje 

1:15 MIŠIOS DALYVIAMS 

2:10 LITURGIJA KAIP KRIKŠČIONIŠKOS BENDRUOMENĖS 
IŠSIREIŠKIMAS 

VAIKŲ KRIKŠČIONIŠKAS AUKLĖJIMAS 
MŪSŲ RYŠYS SU KOVOJANČIA KRIKŠČIONIŠKA LIETUVA 
TAUTINES MAŽUMOS BAŽNYČIOJE 

3:50 SAVAITGALIO UŽDARYMAS 

MOSU KOLONIJOSE 
Pittsburgh, Pa. 

NE.- RIKLALSOMYBĖS 
MINĖJIMAS IR KITA 
Vasar io 14 d., penktą 

valandą po pietų, Lietuvių 
Piliečių klubo c'idžiojoje 
Šventiškai išpuoštcje salėje 
į v y k o 6 9 - s i s L i e t u v o s 
Nepriklausomybės atstatymo 
minėjimas. Šįmet, kaip ir 
kiekvieneriais metais (pasitai
kius geram be jokio sniego 
orui) suvažiavo daugiau dvie
jų šimtų svečių. Šeštą valan
dą minėjimą pradėjo Ameri
k o s L i e t u v i ų T a r y b o s 
P i t t s b u r g h o s k y r i a u s 
pirmininkas Vytas Yucius. 
Amerikos ir Lietuvos himnus 
giedojo Clevelando jaunų vyrų 
vienetas „Uždainuokim", 
Algirdo Bielskaus vadovauja
mas. Invokaciją sukalbėjo Šv. 
Vincento Latrobe, Pennsylva-
nia, kunigų seminarijos auklė
tinis brolis Ananias, kuris 
paskui dar pasakė trumpą 
kalbą angliškai. Jau kelinti 
metai iš tradicijos tylos minu
te prie uždegtų žvakučių 
Gal ina Barkuvienė lietu

viškai, o John McCloskey 
angliškai, priminė visiems, 
kad šiuo susikaupimu prisi
mename ir pagerbiame žuvu
sius už Lietuvos laisvę ir 
kenčiančius brolius ir seseris 
lietuvius. Žvakutėms dar tebe
degant „Uždainuokim" viene
tas padainavo du posmus 
„Lietuva brangi" ir „Tėve 
mūsų". 

Po šių ceremonijų buvo 
pietūs. John McCloskey 
perskaitė gautas Pennsyl-
vanijos gubernatoriaus Robert 
P. Casey. Allegheny County 
komisionierių ir Pittsburghc 
mero Robert Caliguiri prokla
macijas. Vienbalsiai visų susi
rinkusiųjų buvo priimta 
perskaityta rezoliucija. Trum
pai visus pasveikino pats į 
minėjimą a t v y k ę s JAV 
kongresmenas Bill Coyn. 

Po oficialiosios minėjimo 
dalies meninę programą atliko 
„Uždainuokim" vienetas, 
harmoningai padainavęs kele
tą dainų. Solo kanklėmis 
paskambino M. Bankaitytė. 
Pask'j Pittsburgho „Neris", 
vadcn jama Janet Žūsinai-
tės-RUj rto, vykusiai pašoko 

LIETUVIU KILMĖS 
VAIKU VASAROS 

STOVYKLA DAINAVOJE 
Liet. kilmės vaikų sto

vykla šią vasarą bus dvi 
savaites, nuo birželio 21 d. iki 
liepos 5 d. Visiems vaikams, 
dalyvavusiems pereitų metų 
stovykloje, registracijos blan
kai ir visa stovyklą liečianti 
informacija bus išsiuntinėta 
greitu laiku. 1987 metų vasa
ros stovyklos „naujokams" 
registracijos lapai bus išsiųsti 
pagal pareikalavimą. Tuo rei
kalu prašoma kreiptis šiuo 
adresu: J a d v . Damušienė , 
13255 Oak Ridge Ln.. Lock-
port. 111. 60441, tel. 312—460-
8001. 

Informacija anglų kalba bus 
skelbiama anglų kalba lei
d ž i a m u o s e l e i d i n i u o s e 
„Bridges" ir „Observer". 
Lietuvių kalba informacija 
apie šią stovyklą visada skel
biama lietuviškuose dienraš
čiuose, tėvukų labiausiai skai
t o m u o s e , pe r k u r i u o s 
daugiausiai šis Dainavoje 
s tovyklaujant is jaunimas 
pasiekiamas. Visi skaitantys 
spaudoje apie šią stovyklą. 
kaimynai ir draugai lietuviš

kų šeimų, turinčių jau lietu
viškai nekalbančius vaikus, 
praneškit apie Šią stovyklą ir 
paraginkit tokias šeimas šią 
stovyklą panaudoti savo vai
kų labui. Vaikai bus gavę 
smagias, sveikatingas ir tu
riningas atostogas, gražioje 
Dainavos gamtoje, toli nuo 
visų miesto pavojų supančių 
dabarties vaiko pasaulį. 
Tėvams gi gražiai praleistos 
vaikų atostogos, nors ir kelių 
savaičių, sveikoje ir kūnui ir 
dvasiai aplinkoje turėtų būti 
vienu iš pagrindinių rūpesčių 
artėjant vasarai. Tokias tei
kiamas galimybes, kol jos yra, 
reikia panaudoti savo vaikų 
labui ir jų vasaros atostogų 
džiaugsmui. 

Šios stovyklinės grupės 
oficialus vardas — Lithua-
nian Her i tage Camp. Ji 
vyksta ALRKF — jos jaunimo 
stovykloje Dainava, Man-
chester. Michigan. Visa prog
rama perduodama anglų kal
ba (išskyrus lietuviškas 
dainas), bet lietuvių tautos 
kultūros pažinimo rėmuose. 

keturis tautinius šokius. 
„Uždainuokim" ir „Neris" 
puikiai pasirodė. Buvo šiltai 
svečių priimti, visiems labai 
viskas patiko. Po meninės 
dalies jaunimas tautiniais 
drabužiais rinko aukas. Iš 
surinktų aukų ir vakarienės 
pelno 1000 dolerių paskirta 
Altos centrui, o kitus 200 
dolerių „Neriai", kuri jau rim
tai pradės ruoštis Hamiltono, 
Kanados, taut inių šokių 
šventei, vyksiančiai 1988. Ši 
piniginė parama skiriama 
tautiniams drabužiams įsigy
ti ir kt. 

Vasario 15 d. 10 vai. Šv. 
Kazimiero bažnyčioje buvo 
atlaikytos šventos Mišios už 
kenčiančią Lietuvą. Lietu
viškas Mišias atnašavo ir 
pritaikytą pamokslą lietu
viškai pasakė klebonas kun. 
V a c l o v a s K a r a v e c k a s , 
Pittsburgho Altos skyriaus 
garbės pirmininkas. Pamaldos 
baigtos sugiedojus Lietuvos 
himną. 

I š t i k r ų j ų L i e t u v o s 
Nepriklausomybes minėjimas 
vargiai būtų įmanomas be 
mūsų dviejų nepamainomų lie
tuviškųjų radijo programų — 
Povilo Dargio ir Vyto Yuciaus 
„Tėviškės Garsų*'. Šios abi 
radijo valandėlės iš anksto 
informavo apie ruošiamą 
Vasario 16 dienos minėjimą. 
Vasario 15 buvo skirta Lietu
vai. Povilas Dargis lietu
viškai, o Gertrūda Dargienė 
angliškai trumpai kalbėjo apie 
nepriklausomybę. Vytas 
Yucius, visą laiką rūpestingai 
garsinęs visą pasiruošimo 
eigą, tą dieną nuoširdžiai 
dėkojo visiems už pinigines 
aukas, Clevelando „Uždainuo
kim" dainininkams, „Neries" 
taut. šokių šokėjams, Frank 
MiŠkiui už lietuviškų pašto 
ženklų parodėlę, aukų rinkė
jams, bilietų platintojams, 
stalų ir salės puošėjoms ir 
visiems kitiems bet kuo prisi
dėjusiems prie šio gražaus ir 
sėkmingo minėjimo. 

— Lietuvių piliečių klubas 
šiais metais minės savo 75 
metų sukaktuves. Šio sėkmin
gai veikiančio klubo pirminin
kas, taip pat Pittsburgho 
Altos skyriaus pirmininkas 
bei lietuviškosios „Tėviškės 
Garsų" valandėlės vedėjas, 
yra Vytas Yusius. Šio klubo 
namai yra tarytum Pitts
burgho lietuvių namai. Tai 
tikras kultūros židinys — 
centras. Be jo bet koks lietu
viškasis kultūrinis ar visuo
meninis gyvenimas kažin ar 
būtų įmanomas. 

— Tautų festivalis garsina 
Pittsburghą, kuris, kaip jau 

A.A. ANTANAS 
MATJOŠKA 

Baltos snaigės krito ant pui- ' 
kių gėlių, kuriomis buvo 
apdengtas karstas atvežtas į 
New C a h ^ r y kapines. Būrys 
lietuvių, vadovaujant kuni
gams Kontautui *r Baltrašū-
nui, sukalbėjo maldas, sugie
dojo L i e t u v o s h i m n ą 
suteikdami paskutinį patar
navimą Antanui Matjoškai. 

Antanas Matjoška buvo 
energingas visuomenės vei
kėjas, nuo jaunystės kovojęs 
už lietuvybę. Gimęs Bostone 
1914 meta i s , 6 mėnesių 
amžiaus buvo išvežtas į lenkų 
okupuotą Vilnių, kur išėjo 
gyvenimo mokyklą, kovo
damas už lietuvių teises kal
bėti lietuviškai, iškelti tautinę 
vėliavą Gedimino kalne, sta
tyti lietuviškus kryžius: visa 
tai lenkai draudė. Būdamas 
jaunas, pilnas energijos, jis 
liejo jėgas už Nepriklausomą 
Lietuvą, kurios jis savo gyve
nime nepažino ir nematė. 
Būdamas 23 metų amžiaus jis 
grįžo į Bostoną, kur įsijungė į 
lietuviškas organizacijas ir 

yra žinoma, pernai metais 
paskelbtas kaip geriausiai 
tinkamas miestas gyventi 
Amerikoje, į kurį kasmet festi
valio metu suplaukia tūkstan
čiai žiūrovų. Pažymėtina, kad 
lietuviai yra vieni tų kūrėjų 
pradininkai ir be pertraukos 
aktyvūs dalyviai, kas pavasa
ris pasigėrėtinai pasirodą su 
savo lietuviška seklyčia — 
m i n i a t i ū r i n e l i e tuvybės 
„ambasadėle", lietuviškais 
valgiais, rankdarbiais, audi
niais ir kt. Žinoma, mūsų 
tautinių šokių šokėjos ir šokė
jai y ra visuomet žiūrovų šiltai 
sutinkami. Šiam daugiau 
dvidešimties įvairių etninių 
grupių festivaliui ir šiais 
metais mūsų „Neris" labai 
rimtai ruošiasi. 

Pitsburgietis 

veikė lietuvybės labui. Jis 
priklausė Lietuvių Piliečių 
klubui, Altai, Balfui, Lietuvių 
Bendruomenei, ir kitoms or
ganizacijoms. Jis nuoširdžiai 
dirbo tėvynei Lietuvai, nesi
gailėdamas asmeninių išlai
dų, nei sveikatos. 

Antano Matjoškos nepuošė 
jokie titulai, nei laipsniai. Jo 
širdyje degė meilė Lietuvai, 
Nepriklausomai Lietuvai apie 
kurią jis tik girdėjo, ypač iš 
naujųjų pokario ateivių. J is 
sudarė tiltą tarp anksčiau 
įkurtų organizacijų ir naujų. 

Antanas Matjoška vedė 
1940 metais iš Lietuvos atvy
kusią mergaitę, gimusią 
Amerikoje ir dirbusią JAV-ių 
konsulate Lietuvoje. 

Antanas buvo So. Bostono 
Piliečių klubo narys ir ilga
metis sekretorius, vienas iš 
Balfo steigėjų ir jo narys; taip 
pat Lietuvių Bendruomenės 
ilgametis narys ir pirminin
kas, narys Tautinės Sąjungos 
ir Alto. Matjoška padėjo 
kiekvienai lietuvių organi
zacijai, kiekvienam atvyku
siam lietuviui, kuris į jį kreipė
si. Sveikatai sumenkėjus. 
Antanas pasitraukė iš visuo
meninės veiklos, bet nenus

tojo lankytis renginiuose. Iš
tiktas smūgio, po aštuonių 
savaičių, neatgavęs sąmonės, 
mirė vasario 27 d. 

Po šv. Mišių Šv. Petro 
parapijos bažnyčioje Antanas 
kovo 2 d. buvo palaidotas 
Naujos Kalvarijos kapinėse. 
Didžiam skausme liko jo žmo
na Juzė. duktė Rūta su vyru. 
sūnus Algis su žmona, sūnus 

Edvardas ir keturi vaikaičiai. 
Visuomenės atsisveikinimas 
su Antanu įvyko kovo 1 dieną 
Kaspero šermeninėje; daly
vavo organizacijų atstovai ir 
didokas būrys tautiečių. 

Ilsėkis Viešpatyje, brangus 
lietuvi: tavo gyvenimas tebus 
pavyzdys kitiems. 

Elena Vasyliūnienė 

NETEKS DARBO 1800 

Sears, Roebuck bendrovė 
mažina savo krautuvių skai
čių. Numatoma, kad Chiagos 
apylinkėse neteks darbo 1800 
žmonių. 

SVARBUS IŠRADIMAS 
Northwestem universiteto 

tyrimų centre Evanstone išras
ta nauja medžiaga, kuri neturi 
pasipriešinimo elektros srovės 
tekėjimui. Numatoma, kad tas 
atpigins elektrą, nes padės ją 
gaminti ir persiųsti žymiai 
pigiau. 

A.+A. 
STEFANIJAI SKUČIENEI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą dukroms BI
RUTEI SIDZIKAUSKIENEI ir JŪRATEI ŠUKIE
NEI su šeima. 

Lietuvių Bendruomenės Floridos 
Auksinio Kranto apylinkės valdyba 

A.+A. 
OLIMPIJAI TIŠKUTEI 

mirus, seseriai VANDAI ir PIJUTDUI BALYNAMS 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Lietuvos dukterys. 
Detroito sk\rius 

„I.ithuanian Heritage" stovyklos dalyviai pri 
navoje. 

ietoviSk kf-haus vėliavų pakėlimo metu Dai 

Mylimai Motinai 

A.+A. 
EMILIJAI RUMŠIENEI 

mirus, sesei KATRIUTEI SODONTENEI su šeima bei 
kitiems artimiesiems reiškiame giliausią užuojautą-

Juno Beach ir apylinkių 
Lietuvos dukter\s 

P A D Ė K A 
A.+A. 

JUOZAS TIJŪNĖLIS 
Mūsų tėvas ir senelis mirė 19^7 m sausio 10 d. ir buvo 

palaidotas sausio 13 d. 5v Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Chicagoje. 

Mes dėkojame visiems, kurie juo rūpinosi bei lankp ligos 
metu. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. Mikolaičiui už maldas 
koplyčioje, paguodžiantį pamokslą šv. Mišių laiku ir palydė
jimą į kapines. 

Esame dėkingi vargonininkui p. Kalvaičiui už giesmes 
bažnyčioje. Mūsų padėka karstą nešusiems. 

Labai dėkojame visiems atsilankiusiems į koplyčią, 
pareiškusiems užuojautą spaudoje, žodžiu ar nuoširdžiais 
laiškais. Ačiū tiems, kūne prisiuntė velioniui gėlių, tiems, 
kurie aukojo labdaros organizacijoms velionio vardu, ir 
tiems, kurie užsakė šv. Mišias 

Sūnus D o n a t a s , marti l ad rė i r anūkai — Daina. 
Rasa . A r a s ir Nida . 

GAIDAS—DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal ifornia Avenue 
Telefonai — 523-0440 i r 523-9852 
4605-07 South H e r m i t a g e Avenue 

Te le fonas — 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 VVest 71 St.. ( h i c a g o 
Te le fonas — 476-2345 

1410 So. SOth Av.. C icero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West «9th Street — Tel. RE 7-1213 

11028 Southvvest Hwy.. P a l o s Hills. Illinois 
Tol . — 974-4410 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIV DIREKTORIAI 

1446 Sou th 5()th Avenue 
Cicero , I l l inois 

T e l e f o n a s - 652-1003 



DRAUGAS, penktadienis, 15)87 m. kovo mėti. 13 d. 

x A.a. sos. Miehae lė Albi
na Brizgytė , Marijos Nekal
to Prasidėjimo seserų vienuo
lijos narė. mirė kovo 11 d., 
trečiadienį, Toronte ligoninė
je. Ketvirtadienį buvo šv. Mi
šios Toronte, o paskui parvež
ta į Putnam, Conn. Laidojama 
šeštadienį, kovo 14 d.. Put-
name. iŠ Chicagos j laidotu
ves vyksta jos broliai vysk. 
Vincentas Brizgys, taip pat 
Simas. Juozas ir Petras. 

x Sos. Igno Mar i još iū tė , 
Lietuvos krikšto jubiliejaus 
religinių programų vedėja, iš 
Putnamo atvykta į Chicagos 
k r i k š č i o n i š k o s a t g a i v o s 
savaitgalį kovo 14-15 d. 

\ P a t i k s l i n i m a s . ..Drau
go" kovo 10 dienos laidoje, 
rašant apie Dainavos ansamb
lio planus, sakoma, kad spek
taklis ..Užgavėnės" bus stato
mos 1987 m. pavasarį. Iš 
tikrųjų turėjo būti. kad spek
taklis n u m a t o m a s 1988 mo
tų pavasa r į . 

x Dr. Pet ras V. Kisielius 
svarstys tikslus ir kelius pade 
ti kovojančiai krikščioniškai 
Lietuvai krikščioniškos atgai
vos savaitgalį kovo 15 d.. 3 
vai. popiet Marųuette Parko 
parapijos patalpose. 

x Sol. Vilija Mozūrai-
tytė . pianistė dr. Raminta 
Lampsatytė ir smuikininkas 
Mykolas Kollars šiandien iš 
Denverio atvyksta į Chicagą. 
Svečiai iš Hamburgo ateinan
tį sekmadienį, kovo 15 d.. 3 
vai. p.p. atliks programą 
Margučio rengiamame kon
certe Jaunimo centre. Po 
koncerto bus bendros vaišės 
kavinėje. Vis kviečiami daly
vauti. 

x Chicagos Lietuvių tea t 
ro „Vaidilutės" valdyba 
posėdžiavo pirmininko dr. Pet
ro Kisieliaus raštinėje. Į valdy
bą Įsijungė darbšti visuo
menininke D. Viktorienė. 
Dabar valdybai yra labai 
daug rūpesčių, nes prieš akis 
nauji pastatymai, kurie įvyks 
gegužės 3 d., sekmadienį. Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 

x Kronikos leidimo ir 
Lietuvos Kronikos sąjun
gos įsteigimo 15 metų 
sukakties minėjimą rengia 
Lietuvos Kronikos s-ga balan
džio 5 d., sekmadienį. 10:30 
vai. r. koncelebracinės sv. 
Mišios Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje, 2:45 
vai. p.p. vainiko padėjimas 
prie paminklo žuvusiems už 
Lietuvos laisvę, 3 vai. akade
m i j a J a u n i m o c e n t r o 
didžiojoje salėje. Po to 
meninė dalis su solistais Vac
lovu ir Margarita Momkais. ir 
Darium Lapinsku. Užkan
džiai kavinėje. Įėjimas laisva 
auka. 

x K. L i e t u v n i n k a s . 
Hickory Hills. 111.. buvo užsu
kęs į „Draugą", pratęsė prenu
meratą ir paaukojo 27 dol. 
stiprinimui. K. lietuvninkui, 
mūsų garbės prenumeratoriui, 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Pet ras J a k š t a s . Ix>n-
don. Kanada, su prenumera
tos mokesčiu atsiuntė ir 19 dol. 
dienraščio palaikymui. Nuo
širdus ačiū. 

x Į „Draugo" koncer tą . 
kuris bus kovo 28 d. šeštadie
nį. Marijos aukštesniosios mo
kyklos auditorijoje Chicagoje. 
bilietus galima įsigyti Gifts 
International — N.J. Vazne-
lių prekvboje. 2501 W. 71 St., 
Chicago" 111. 60629. Tel. 471-
1424. 

(pr.i 
x Lietuvių Opera šiemet 

stato Smetanos 3 v. operą 
„Parduotoji Nuo taka" . Jos 
spektakliai bus balandžio 25 
d., 7:30 v.v. ir balandžio 26 d.. 
3:00 v. p.p., Morton HS teatre. 
Ciceroje. 2524 S. Austin Blvd. 
Bilietų kainos yra: parteryje 
25. 20 ir 15 dol., o balkone 20. 
15 ir 10 dol. Jie gaunami Vaz-
nelių prekyboje. Paštu bilie-
gai užsakomi jų krautuvės 
adresu: Gifts In te rna t io
na l , 2501 W. 71 St., Chicago. 
111. 60629. Tel.: 312-471-1424. 
Čekį prašome išrašyti Lithua-
nian Opera Co„ Inc., pava
dinimu ir siųsti kartu su bilie
tų užsakymu. Visus ir iš visur 
kviečia atvykti į spektaklius 
Lietuvių Opera. 

<sk> 
x Albinas Kurkulis. akcijų 

brokeris, dirbąs su Rodman 
& Renshavv. Inc., patarnau 
ja akcijų bonų. fondų bei kitų 
vertybių pirkime ir parda
vime. Duodu komisijų nuo
laidą. Susidomėję skarnbin 
tikę 977-79 J B. 

(ak.) 

x Sol. D i a n a Yyte l ly tė , 
dešinėje, iš New Haven, Ct., 
kuri čia su savo partneriu dai
nuoja viename iš daugelio 
operų ir operečių pastatymų. 
Tarp įvairių laikraščių kri
tikų, ypač ..Nevv Britain He
rald" pažymi, kad ..Diana 
Vyteli, kaip Rigoietto duktė, 
buvo elegantiška, o jos balsas 
tyras, kaip ir jos jaunos mo
ters širdis, kurią ji reprezen
tavo. Jos dainavimas su kuni
gaikščiu ir su tėvu. o ypač 
išreiškimas naujos meilės Gil-
dos arijoje buvo išimtinai pui
kus", rašo kritikas. J a gir 
dėsime dainuojant kovo 28 d. 
„Draugo" koncerte. 

x Liet . Mot . Fed . Chicagos 
klubo narių susirinkimas ir 
pietūs su centro valdybos pir
mininke Aid. Pintch bus kovo 
22 d., 12 vai. Jaunimo centro 
posėdžių kambary. Pietums 
reikia žinoti tikslų skaičių 
todėl prašome skambint J . 
Kerelienei 257-255H arba J . 
Januievičienei 737-9483 iki 
kovo 17 d. 

<pr.) 

x V y d ū n o j a u n i m o fondo 
sukakties minėjimo pobūvis 
įvyks šešt.. kovo 28 d., 6:30 
v.v Tautiniuose namuose, 
įėjimo kaina 15 dol. asmeniui 
— studentams 10 dol Rez. 
skambinti R. Lukienei 422-
4288. 

(sk.) 

x L i e t u v i š k a s r e s t o r a n u s 
Burbank — atidarytas 7 die 
nas savaitėje nuo 1 1-S v.v.. 
šešt.. sekm. nuo rt-H v.v. Taip 
pat paruošiam maistą ves 
tuvėms ir kitiems paren 
gimams. Savininkė: Ju l i j a 
Liut ikione, S A G I L S ' S 6814 
W. *7 St.. tel. 598-0H85. 

<sk. 

x P a l a n g a . Kla ipoda ;su 
nakvyne), Panovė / .y s , Kau
nas , tai tik keletas iš Lie
tuvos miestų kūnuos lankys 
G.T. I n t e r n a t i o n a l , Inc. . 
eksku r san t a i . Regis t ruot is 
prasotn skambinti: (312)430 
7272. 

(sk I 

x Dr. A n t a n a s Ciuris , 
Jupiter, Fla., mūsų garbės 
prenumeratorius, pratęsda 
mas „Draugo-" prenumeratą, 
pridėjo ir 35 dol. dienraščio rei
kalams. Dr. A Ciurį ir toliau 
laikome garbės sąraše, o už 
rėmimą savos spaudos labai 
dėkojame. 

x K u n . V. R a d v i n a , 
Cloverdale , CaL, pratęsė 
„Draugo" prenumeratą, pri
dėjo 10 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių, 30 dol. 
dienraščio stiprinimui, 100 
dol. apsigynimo fondui, linkė
damas linksmų švenčių ir lai
mingų bei darbščių 19*7 metų 
Kun. V. Radviną skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
realią paramą labai dėko
jame. 

x P . Va i t i ekūnas , Ormond 
Beach, H a , su prenumeratos 
pratęsimo mokesčiu atsiuntė ir 
22 dol. auką. P. Vaitiekūną 
skelbiam garbės prenumera
torium, o už auką labai dėko
jame. 

x Vincas Beresnevič ius , 
Toronto, Kanada, parėmė 
„Draugą" 20 dol. auka pra
tęsė prenumeratą, linkėdamas 
sveikų ir darbingų 1987 metų. 
V. Beresnevičių skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
mielą auką labai dėkojame. 

x Dr. A. Konce, San Fran-
cisco, Cal. lietuviškos spaudos 
rėmėjas, atsiuntė 25 dol. dien
raščio stiprinimui ir kartu pra 
tęsė jo prenumeratą. Dr. A. 
Koncei, mūsų garbės prenu
meratoriui, tariame nuoširdų 
ačiū. 

x J u o z a s Brazys , Ormond 
Beach, Fla., atsiuntė 22 dol. 
lietuviškos spaudos palai
kymui ir pratęsė „Draugo" 
prenumeratą 1987 metams. J. 
Brazį skelbiame garbės prenu
meratorium, o už paramą la
bai dėkojame. 

x V e r o n i k a Gai l ius , Cice
ro, 111., mūsų nuoširdi rėmėja, 
p ra t ę sdama prenumeratą, 
pridėjo 20 dol. auką. V. Gailių 
skelbiame garbės prenumera-
tore. o už paramą savai spau
dai labai dėkojame. 

x P e t r a s R imkus , Miami 
Beach. Fla. lankėsi Chicago
je, ta proga užsuko į „Drau
gą", pratęsė prenumeratą su 
20 dol. auka. P. Rimkų skel
biame garbės prenumera
torium, o už rėmimą lietuviš
ko žodžio labai dėkojame. 

x Z e n o n a s Krasauskas , 
Chicago. m., lankėsi „Drau
ge", pratęsė prenumeratą su 
27 dol. auka. Z. Krasauską 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už palaikymą savos 
spaudos labgai dėkojame. 

x A n t a n i n a Rejeris , Ni
jolė Gierštikas iš Oak Lavvn. 
111.. Gvidas Valantinas, Cice
ro. 111. Zigmas ir Brigita Kra
sauskai, Ramstein. Vakarų 
Vokietija. Kazys Jasaitis. 
Timmins. Ont„ Kanada, Bri
gita Tamošiūnas, St. Peters-
burg Beach. F la , Vacys Jo
cys, Dearborn Hts.. Mich.. 
kiekvienas atsiuntė už kalė
dines korteles ir kalendorių po 
20 dol. aukų. Labai dėkojame. 

x P o 10 dol. a t s iun tė už 
kalėdines korteles, kalendorių 
Romas Butkūnas. Pranas 
Janulaitis, Frances Gailiū-
nas. Danguolė Navickienė. 
Ona Mažeika. Birutė Rag-
danskis. Jonas Žukauskas, J. 
Dabrila, V.V. Urba. Justina 
Jansen, D. Lapkus, Ignas 
Ruginis. J. ir C. Naumai. Pet
ras Plienaitis. Andrius Bliu 
džius. Anr Žakas. Viktor 
Nakas , F . Breimcris.V F. 
BHiajus. B. Baktys. K Toto
raitis, Jonas Černius, B. 
Brazaitis. Jadvyga Varnas, 
Gražina Mačiuika, G. Ročkus. 
Alfa Mvkolėnas. Vladas Po
cius. K. Meshkauskas. J.K. 
Markauskai. D. Miškinis. Bru
no Bendoraitis. Juozas Astas 
A. Kakstunas. Alina ir Kazys 
Žilvičiai. Jadvyga Mejens. 
Visiems nuoširdus ačiū. 

n meno p t Lietuvių dailininkų grupė su konsulu Vaclovu Kleiza, dalyvavusiu Yasaric. 
atidaryme Čiurlionio galerijoje. Iš kairės sėdi: Algimantas Kezys, Marytė Gaižutienė. \ anda 
Aleknienė, .Jadvyga Paukštienė, Juozas Mieliulis; stovi: Jurgis Daugvila. Ada Sutkuvienė, 
gen. konsulas Vaclovas Kleiza. Aleksandra Vilija Eivaitė. Vincas Lukas. Veronika Švabienė. 
Rolandas Poška, Magdalena Stankūnienė ir Algis Trinkūnas. 

Nuotr. •). Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VASARIO 16-TOSIOS 

MINĖJIMAS 
BRIGHTON PARKE 

LB-nės Brighton Parko 
apylinkės valdyba vasario 22 
d. suruošė Vasario 16-sios 
minėjimą. Nekalto Prasidėji
mo parapijos bažnyčion su 
vėliavomis rinkosi Dariaus-
Girėno karių veteranų postas, 
Vytautos Didžiojo šaulių rink
tinė, Gen. Daukanto Jūrų šau
liai, Venecuelos lietuvių klu
bas rikiuotėje ir bažnytinė 
procesija, lydima klebono kun. 
Jono A. Kuzinsko. Šios pro
cesijos prieky Antanas Drū-
tys nešė aukštą, meniškai 
padarytą koplytstulpį. Prisi
rinko beveik pilna erdvi 
parapijos bažnyčia žmonių. 
Sv. Mišias atnašavo ir patrio
tinį pamokslą pasakė parapi
jos klebonas kun. Kuzinskas. 
Pamoksle paminėjo Lietuvos 
krikščionybės B00 metų minė
jimą, skatino gausiai daly
vauti iškilmėse Romoje. Minė
jo, kad šia proga bus ir 
arkivyskupo Jurgio Matulai
čio palaimintuoju paskel
bimas. Konspektyviai ir vaiz
džiai apžvelgė Lietuvos 
istoriją: carinės Rusijos okupa
ciją ir 1918 metais Lietuvos 
Tarybos nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimą, parem
tą Dievo ir tėvynės meile. 
Valstybės vyrai ir rašytojai 
žadino tautinį atgimimą, švie
timą, kultūrą. Nepriklausoma 
Lietuva stiprėjo ir gražiai 
tvarkėsi. Bet 1940 m. Lietuvą 
okupavo rusai komunistai, ku
rie negailestingai dabar varžo 
tautinę ir religinę Žmonių lais
vę, baudžia kalėjimu ir trė
mimu į Sibirą. Komunistinės 
okupaci jos n e p r i p a ž į s t a 
Amerika ir kitos demokrati
nės valstybės. Susir inkę 
bažnyčion žmonės su pasiten
kinimu klausėsi gražaus 
pamokslo, juo labiau, nes kle
bonas yra gimęs šiame krašte 
ir čia baigęs mokslus. 

Mišių metu giedojo parapi
jos choras. Vargonavo Sodai-
tis. Nelė Paulauskaitė solo 
pagiedojo maldą už tėvynę. 
Maldas skaitė A. Drūtys ir 
tautiniais rūbais pasipuošusi 
Joana Drūtytė. Mišių auką 
nešė Alfonsas Paukštė ir Bro
nė Rusteikienė. Po Mišių cho
ras ir visa bažnyčia giedojo 
Lietuvos himną. 

Po Mišių visi rinkomės į 
parapijos mokyklos salę, kuri 
buvo net perpildyta. V. Račiū
nas, V. Dijokas vilko kėdes iš 
kitos salės. Pirm. Salomėja 
Daulienė savo sveikinimo 
žodyje pasidžiaugė, kad taip 
gausiai susirinko, padėkojo 
apylinkės lietuviams už lietu
višką vieningumą ir savo au
ka palaikančius lietyvybę, o 
taip pat skatinančius valdybą 
darbui. Po įžanginio žodžio 
šventės minėjimui pakvietė 
Rūtą Jonynnitę-Juškienę, pui

kiai sugebančią vadovauti 
lietuviškiems renginiams. Rū
ta dirba vienoje iš didžiųjų 
Standard Federal Savings 
įs ta igoje Brighton Par
ke. Rūta ten yra vicepreziden
tė, vadovauja daug tarnautojų 
turinčiam taupytojų skyriui. 

Sugiedojus Amerikos ir Lie
tuvos himnus, Rūta paprašė 
atsistojus susikaupimu prisi
minti žuvusius ir kovojančius 
dėl Lietuvos laisvės bei nukan
kinamus Sibiro gulaguose. \ 
akademinį minėjimą, be kitų. 
garbių organizacijų vadovų, 
atsilankė ir klebonas. V.D. 
Šaulių rinkt. pirm. VI. Išga-
naitis ir kun. Kireilis, kuris 
pakviestas sukalbėjo maldą. 
Tikrai gražiai Nepriklau
somybės aktą skaitė mažytė 
Lisa Boese. Rūta Juškienė, 
prieš pakviesdama dr. P. 
Kisielių kalbai, dar kartą 
padėkojo klebonui už gražų 
p a m o k s l ą b a ž n y č i o j e . 
Supažindinimo žodyje ji paaiš
kino, kad prelegentas dr. Pet
ras Kisielius yra vienas di
džiausių aukotojų lietuviškai 
bei religinei veiklai, yra ilga
metis JAV LB-nės tarybos 
narys, „Draugo" spaudos s-
gos pirmininkas, buv. Atei
tininkų federacijos vadas. 
LFB sąjūdžio ir daugelio kitų 
organizacijų darbuotojas. Yra 
išauginęs ir išmokslinęs šei
mą, kuri lietuviškoje veikloje 
seka tėvo darbų įmintu taku. 

Dr. Petras Kisielius kalbėjo, 
kad lietuviškos tautybės išli
kimas išeivijoje be veikian
čios parapijos, be susibūrimo 
apie bažnyčią sunkiai įmano
mas. Bent iki šiol lietuviškoji 
išeivija savo tautinę veiklą 
vystė lietuviškose kolonijose, 
lietuviškų parapijų ribose. 
Kaip pavyzdį jis paminėjo 
savo. Cicero, lietuvių parapi
ją, visai neseniai atšventusią 
75-rių metų sukaktį. Bažnyčia 
buvo pilna buvusių 3-4 kartų ir 
daba r t i n ių pa rap ieč ių 
Arkivvsk. P. Marcinkus daly 

vavęs šioj šventėj prisipažino 
ir dabar esąs parapijos narys. 

Šis Vasario lfi-sios minė
jimas vyksta Lietuvos krikš
čiony bės 600 m. sukaktiesmetu. 
Kitos Vakarų Europos tautos 
krikščionybę priėmė daug 
anksčiau. Tad mūsų tauta 
buvo toli atsilikusi nuo kitų 
Europos tautų, išlikdama dar 
šimtmečius pagoniška. 

Toliau kalbėtojas metė 
žvilgsnį į laisvąją tar ' dalį 
— išeiviją, kurios rm šame 
dalis. Dingo daug Ii viškų 
gyvenviečių, lietuviškų mo
kyklų, lietuvių aukomis sukur
tų parapijų, pastatytų puoš
nių bažnyčių. Dingo iš 
lietuviškų bažnyčių jaunesni 
lietuviai kunigai. O parapijų 
likimas dalinai ir priklauso 
tam trūkumui — jaunų lietu
vių kunigų. Dingo ir neap
mokamas idealizmas visuo
meniniam darbe, Švietimo ir 
kultūros dirvonuose. 

Palikome kraštą, nes rin
komės laisvę. Atvykom atro
dė, į patį laisviausią ir demo
k r a t i š k i a u s i ą k r a š t ą , 
įsikūrėme tikrai neblogai, 
organizavomės ir vystėme 
lietuvišką veiklą išlaikyti 
lietuvybę. Stebėjome Vakarų 
valstybių, ypač šio krašto 
pokarinę politiką. Ar Vakarai 
vis dar nesupranta, kad sovie
tų taikos tikslas ir noras yra 
išlošti laiko suvirškinti per 
paskutinį karą pagrobtas teri
torijas bei tautas. Blogiausiai 
supranta šiuos reikalus šis 
kraštas, ypač šio krašto kong
resas ir senatas bei šio krašto 
media ir to krašto vadovai, 
didelės figūros. Amerikai visai 
nesvarbu iš Rytų Europos po 
II pasaulinio karo atėjusi išei
vija, labiausiai išmokslinta, 
didžiausio patyrimo turinti dėl 
sovietų kėslų. pajėgiausia 
Amerikai talkinti atsispirti 
sovietų tikslams. Tokios išei
vijos Amerika nėra turėjusi. 

Vasario 16-sios proga mes 
išsakome savo rūpesčius dėl 

Kristin,. M. Martinkutė -- bakalaure 

IŠ ARTI IR TOLI 
,J. A. VALSTYBĖSE 

— A.a. P e t r a s Minkūnas, 
gyvenęs Woodhuven N.Y., po 
ilgos ligos mirė. Velionis buvo 
gimęs 1908 m. rugpjūčio 12 d. 
(Tevelande, bet augo ir mokė
si nepriklausomoje Lietuvoje. 
Buvo teisininkas, ekonomis
tas. Lietuvoje buvo teisėjas ir 
advokatas. Kaip Amerikos 
pilietis, yra anksčiau atvykęs į 
Ameriką. Dirbo Balfe ir naujų 
ateivių priėmime. Pastaruoju 
metu dirbo Tautos fonde, pri
klausė krikščionims demokra
tams. 

visos lietuviškos veiklos, užsi-
mojame ateities darbam. O 
mūsų darbai nemažėja, tad 
turime aukoti ir vis aukotis. 
Aukokime dabarčiai, ne atei
ties Lietuvai, ne ateities 
Bažnyčiai. 

Po pakai tos mokytojų Jū
ratės Jensen ir Vidos Milavic-
kienės paruoštą programą atli
ko lituanistinė klasė. Vaikai 
sakė eilėraščius, šoko taut. 
šokius ir padainavo „Laisvės 
varpas", „Pasėjau dobilą", 
„Geltona, žalia, raudona" ir 
kt. Iš viso 8 dalykėlius. Pub
likai jų programa patiko, ypač 
gausių plojimų susilaukė už 
puikiai atliktą „Du gaideliai" 
imitaciją. Muziką parūpino 
muz. Faustas Strolia, akor
deonu akomp. Rima Polikai-
tytė. Užbaigai sekė muz. 
Manigirdo Motekaičio stu
dijos dainininkės C Alleto, M. 
Fashing. T.L. Ferro, A. Pan-
kienė ir D. Polikaitytė. Jos 
padainavo Kačanausko „Siun
tė mane motinėlė". Aldona 
Pankienė solo padainavo 
„Daina apie Nemunėlį" — Tal-
lat-KelpŠos ir Dalia Polikai
tytė „Atjok berneli" ~ Banai
čio. 

Prie įėjimo aukas registravo 
Vida Šilienė. Alina Vadeišie-
nė. Simas Jokūbaitis ir Juo
zas Zadeikis. Laisvinimo 
veiksniams aukojo: Altai — 35 
dol.. Tautos fondui — 35 dol. ir 
Lietuvių Bendruomenei — 
2017 dol. Padėkos žodžiu minė
jimą užbaigė pirm. S. Dau
lienė. J i padėkojo organizaci
joms, dalyvavusiom su savo 
vėliavom bažnyčioje, ir vi
siem už gausų atsilankymą 
bei aukas. Padėkojo prog
ramos atlikėjams. Scenon 
pakvietė direktorių Juozą 
Masilionį, kuriam įteikė LF 
paramą 2000 dol. Čekį ir 
Lituanistinės klasės tėvų 
komiteto pirm. Žemaitienę — 
jai įteikė 700 dol. čekį. Prašė 
visus pasilikti pasivaišinti 
kava ir užkanžiais ir pasikal
bėti. Minėjimas praėjo puikio
je lietuviškoje atgaivoje. 

J. Šlajus 

KRISTINA 
MARTINKUTĖ 

„BAKALAURE" 

Kristina Martinkutė. agr. 
Stasės ir Klemenso Martinkų 
duktė, baigė Roosevelto uni
versitetą bakalauro laipsniu iš 
biologijos. Sausio 11 d. iš kelių 
šimtų gavusiųjų mokslo bai
gimo diplomus jaunuolių uni
versiteto iškilmių programos 
sąrašuose įrašyta vienintelė 
lietuvaitė — Kristina Maria 
Martinkus. 

Mokslo baigimo diplomo 
savininkė Kristina yra gimusi 
Chicagoje. Šeimoje savo tarpe 
kalba tik lietuviškai, prenu
meruojami beveik visi lietu
viški laikraščiai. Jos gimtoji 
lietuvių kalba ir lietuvybės 
išlaikymas bei puoselėjimas 
dar vaikystėje nuvedė ją į Da
riaus ir Girėno lituanistinę 
mokyklą, taip pat yra baigusi 
aukštesniąją lit. mokyklą. Jau 
ilgą metų eilę priklauso Lie
tuviškos Knygos klubui. Lie
tuviškoji spauda, svarbes
niųjų įvykių minėjimai, 
renginiai, sielojimasis lietu
viškais reikalais, — tai jos 
gyvenimo būtina ir neatski
riamoji dalis. 

To l imesnė je pakopoje 
magistro laipsnis. To Kris-
tutei nuoširdžiai linkiu. 

Irutė 

I ? 


