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Gorbačiovas nepateko 
į sąrašą 

Sovietų generolas tvarko sutartis 
NVashingtonas. — Nenorė

damas padėti Sovietų Sąjungai 
tiesiogine finansine pagalba, 
prezidentas Bushas nusprendė 
nekviesti Sovietų prezidentą 
Michailą Gorbačiovą į sąjun
gininkų ekonominę konferen
ciją liepos mėnesį Londone, ku
rioje septynių valstybių vadai 
posėdžiaus pranešė Baltųjų 
rūmų pareigūnas. 

Prez. Bushas niekada nebuvęs 
entuziastiškai nusiteikęs tuo 
klausimu. ..Jis nori padėti 
Sovietams, bet Gorbačiovo 
kvietimas į Londoną sudarytų 
atmosferą, kurioje žmonės 
jaustųs i įsipareigoję padėti 
tiesiogiai Gorbačiovui". Bushas 
to nenorįs daryti, pasakė tas 
aukštasis pareigūnas. Busho 
sprendimas nepakvies t i 
Gorbačiovą j metinį 7 didžiųjų 
industrinių pasaulio valstybių 
viršūnių konferenciją, vyksta 
tuo rnetu. kai Maskva nėra pati 
t i k r a del norėto v i r šūnių 
susitikimo Maskvoje. Bushas 
t u r į s ,,švelnią poli t inę 
problemą, kaip išvengti, kad 
nebūtų sugėdintas Sovietų 
vadas". Bushas norėtų susitikti 
su Gorbačiovu, gal net kitoje 
vietoje, negu Maskvoje, sako tie 
patys šaltiniai. 

Maistu, bet ne f inansais 
Šią savaitę prez. Bushas 

netiesiogiai pasakė, jog jis 
norėtų aprūpin t i Sovietų 
Sąjungą su maistu netolimoje 
ateityje, bet kartu giliai tikįs jog 
tiesioginė finansinė parama 
būtų pinigų išmetimas laukan 
ir nudelstų reikalingas refor
mas Sovietų ekonomijoje. 
Vyresnieji adminis t rac i jos 
patarėjai sako, jog viršūnių 
konferencija tegalinti įvykti tik 

tuo atveju, jei abi valstybės pa
siektų ga lu t in į s u s i t a r i m ą 
konvencionaliųjų ginklų sunai
kinimo srityje, kas re ikš tų 
nusiginklavimą Europoje. 

Skirtumai dėl sutar t ies dar 
buvo iškilę ir šią savaitę, ir 
nebuvo duomenų, k a d tos 
kliūtys galėtų būti greitai paša
lintos, nes Busho susitikime su 
Sovietų vyriausiuoju štabo vadu 
generolu Michailu Moisiejevu. 
nebuvo pašalintos tos kliūtys. 
Administracijos atstovas pasa
kė, jog buvo net nenuspręsta, ar 
toliau derybos bus tęsiamos, ar 
generolas Moisiejevas grįžta į 
Maskvą tuščiomis rankomis, kai 
senųjų pažiūrų generolą Gorba
čiovas pasiuntė į Washingtoną 
susitarti tokiu svarbiu, kaip 
nusiginklavimas, klausiniu. Jis 
turėjo išspręsti esamus skirtu
mus. 

Vaka ruose , je i j u o d a , ta i 
juoda , bet ne sov ie tuose 
Šios derybos liečia 1,107 

Sovietų Sąjungos tankus , gink
luotų pajėgų tranpsortaciją ir 
k i tus k a r i n i u s p a b ū k l u s , 
kuriuos Maskva laiko laivyno 
ginklais ir kurie neįeina į šią 
sutartį. Dėl tos interpretacijos 
derybos ir užkliuvo. Sovietai tą 
patį dalyką supranta kitaip, 
negu vakariečiai. Tad sąvokų 
supratimas dar ir dabar yra 
k i toks čia ir sovjet i joje. 
Paskutiniu metu JAV padarė 
kompromisą — Sovietai galėtų 
turėti savo pabūklus, jei tie 
patys pabūklai būtų sunaikin
ti visur kitur. Pagal susitarimą. 
Sovietai t u r ė t ų s u n a i k i n t i 
daugiau negu 20.000 t ankų ir 
sunkiąją a r t i l e r i j ą bei 
tūkstančius ginkluotų motori
zuotų mašinų. 

Kruvinojo Sekmadienio daliniai 
vėl vežami į Lietuvą 

Vilnius, 1991 gegužės 22 d. 
(LIC> — Lietuvos ministras pir
mininkas Gediminas Vagnorius 
šiandien išreiškė vyriausybės 
susirupinimą pastebėtų Pskovo 
dalinių dislokavimu Lietuvos 
teritorijoje. Telegramoje TSRS 
prezidentui M. Gorbačiovui ir 
TSRS Gynybos ministrui D. 
Yazovui, Vagnorius rašė. kad 
šie veiksmai kelia ..didelį 
rūpestį ir nerimą Lietuvos 
piliečiu tarpe, nes šios divizijos 
kareiviai dalyvavo tragiškuose 
1991 sausio mėn. įvykiuose 
Vilniuje". 'LIC pastaba: ver
timas iš rusų kalbos i. 

Nesulaukta a t sakymo 
Telegramos tekstą šiandien 

per Vilniaus radijo rusų kalbos 

Pasitraukė 
Ekonomijos 
ministeris 

Vilnius. Gegužės 23 d. — 
Vakar dienos Lietuvos Parla
mento sesijoje, kaip praneša 
„Laisves radijas", pasitraukė iš 
pareigų Ekonomijos ministeris 
Vytas Navickas Apie pasitrau 
kima pranešė ir nepriklausoma 
radijo stotis Lietuvoje. Sesijos 
parlamentarai sutiko su jo 
pasitraukimu, bet jis sutiko eiti 
pareigas tol. kol bus surastas 
naujas ministeris ekonomi 
niams Lietuvos reikalams tvar-
kvt! 

laidą perskaitė vyriausybės 
atstovas Česlovas Ju r šėnas . 
Turimomis žiniomis, maždaug 
60 desantininkų iš Pskovo oro 
divizijos vykdė šių metų sausio 
mėnesio agresiją Vilniuje. Pasak 
ministro Vagnoriaus, Lietuvos 
vyriausybė nesu laukė jokio 
oficialaus pranešimo iš Maskvos 
apie šių dalinių dislokavimą 
Lietuvoj. 

Baigdamas telegrama, min. 
Vagnorius išreiškė viltį, kad 
t ikros ios informaci jos ap
sikeitimas ta rp Vi lniaus ir 
Maskvos padės „išvengti inci
dentų ir ryšių komplikavimo 
tarp TSRS ir Lietuvos Respub
likos". 

Grąžinamos 
Pasiuntinybės? 

Paryž ius . Gegužės 23 d. — 
Prancūzi jos T a u t i n ė s 
asamblėjos v icep i rmin inkas 
Michel Pelchat ir prancūzų 
Pabaltijo studijinės grupės pir
mininkas, pasakė „Laisvosios 
Europos radijo" korespondentui 
Paryžiuje, jog Pabaltijo oficialūs 
atstovai prašė jo. kad būtų 
dedamos pastangos grąžinti 
prieš Antrąjį Pasaulin} karą 
turėtos pasiuntiybės Estijai. 
Latvijai ir Lietuvai. 1940 metų 
rugpjūčio mėnesį pasiuntinybių 
pas t a t a i buvo n e t e i s ė t a i 
atiduoti, kaip sako prancūzų ad 
vokatas Jeane-Pierre Spitzer. 
Sovietų Sąjungai, kai Pabaltijo 

Momentas iš Ponchiellio operos „Lietuviai" generalines repeticijos metu Chicagoje Lietuvių 
Kultūros dienų proga. Kairėje — Aldonos vaidmenyje soiistė Irena Milkevičiūtė ir Kryžiuočių 
ordino magistro Konrado Valenrodo vaidmenyje solistas Virgilijus Noreika. ..Lietuvių" operos 
spektakliuose dalyvauja Lietuvos Operos ir Baleto teatro menininkai kartu su Lietuvių Operos 
Chicagoje nariais. 

Jono Kuprio nuotrauka 

Amerikiečiai padeda ruošti 
Lietuvos konstituciją 

W a s h i n g t o n a s . (Elta) — Du 
a m e r i k i e č i a i kons t i tuc inės 
teisės žinovai kovo 11 d. Wa-
shingtone įvykusioje spaudos 
konferencijoje papasakojo, kaip 
jie Lietuvos vyriausybei paruošė 
konstitucijos projektą. 

T e i s i nė s adminis t rac i jos 
ekspertas Barnabas Johnson 
pabrėžė, kd j is ir Harvardo 
universiteto profesorė Lovvry 
Wyman n e p a r a š ė Lietuvos 
konstitucijos, nes ,ją parašyti 
gali tiktai lietuviai ir Lietuva". 
Jiedu t iktai paruošė „pedago
ginį ins t rumentą" ir „instruk
cinį t ankvedį" . nurodydami 
kiekvieną požiūrį ir klausimą, 
kurie gali iškilti rašant kons
t i tuc i ją ir p a t e i k ė savąjį 
atsakymų variantą. 

Anot Johnson'o, konstituci
jos projektas kai kuriais at

žvilgiais panašus į JAV kons
tituciją — pagrindines piliečių 
teisės. įvairių vyriausybės šakų 
galios apribojimas ir lygsvara 
tarp jų - bet ir ..labai skir
t ingas". JAV konstitucijoje in
korporuota visa angių įstatymi
nė tradicija, o Lietuvos atveju 
reikia atmesti kiekvieną „ab
surdiškos , t ironiškos, ir 
beteisės" sovietinės praeities 
požiūrį. 

Lowry Wyman priminė, kad 
Lietuva buvo 50 metų atkirsta 
nuo vakarietiškų konstitucinių 
normų, „civilizuotų šalių 
požiūrio į įstatymus", ir todėl 
turi aiškiai atmesti sovietinę 
tironiją, „savo naują ateitį 
pagrįsdama moderniomis Vaka
rų konstitucinės demokratijos 
normomis". 

Palaidotas nužudytas 
Lietuvos pasienio 

sargybinis 
Viln ius . 1991 gegužės 22 d. 

(LIC) — šiandien įvyko mirtinai 
nušauto Lietuvos pasieno dar
buotojo Gintaro Zagunio laido
tuvės, pranešė Aukščiausioji 
taryba Lietuvių Informacijos 
Centrui. Zagunis. dirbės pa
mainos viršininku, buvo rastas 
negyvas K r a k ū n ų pasienio 
kontrolės poste. t.y. nušautas 
šūviais iš medžioklinio šautuvo, 
anksti sekmadienio rytą. Šį 
praėjusį savaitgalį TSRS gink
luotosios pajėgos įvykdė bent 
p e n k i s L i e t u v o s pasieno 
kontrolės postų užpuolimus. 
Visais atvejais naudotasi jėga ir 
teroru. 

Žuvusio lankymas tęsėsi nuo 
vakar dienos Vilniuje. Karstą 
šiandien išnešė iš atsisvei
kinimo vietos Olandų gatvėje j 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčią, kur 
15:30 vai. buvo laikomos laido
jimo šv. Mišios. Zagunis buvo 
palaidotas Antakalnio kapinė
se. 

Zagunio valstybinei laidojimo 
komisijai vadovavo vicepremje
ras Zigmas Vaišvila. 

va l s tybes p r i e v a r t a buvo 
p r i jung tos pr ie Sovietų 
Sąjungos. Pabaltijo valstybes 
tuos rūmus buvo įsigijusios 
1927 ir 1928 metais. 

Konsekruoti du 
Lietuviai vyskupai 
Kaunas. Gegužes 23 d. — Čia 

gegužės 19 diena buvo Kauno 
katedroje konsekruoti du vys
kupai kaip praneja „Laisvosios 
Europos radijas". Kauno 
kunigų seminarros rektorius 
kun. Sigitas Tamkevičius buvo 
konsekruotas vy>kupu ir bus tos 
arkivyskupijos vyskupas pagel-
bininkas. Taip pa: konsekruotas 
vyskupu Vilniau- arkivyskupi
jos kancleris kun. Juozas 
T u n a i t i s ir bus Vilniaus 
arkivyskupijos vvskupu pagel-
bininku. 

— Lisabonoje Angolos 
kairiųjų vyriausybe ir Amerikos 
remiami UNITĄ laisvės par
tizanai susitarė dėl paliaubų, 
kad būtų baigus 16 metų 
trunkąs civilini- <aras. 

— Sovietine valstybe ne 
namano nustoti spekuliavusi 
pati. Visas nauja- .Volgos" tipo 
mašinas dabai ,"alima nusi
pirkt i tik aukaone, kurių 
kainos išaugo da^ar iki 61.000 
rublių, kai nomirvlinė valdiška 
kaina tik 15.00C rublių. 

— Ukra inos ,>tatymo fondo 
vadovybe prant -<. jog praėjusio 
mėnesio metu buvo gauta auko
mis 174,410.11 .olerių. 

Pabėgo Etiopijos 
diktatorius 

Baigiasi marksistinė valdžia 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Maskvoje būdamas Kinijos 
komunistų partijos vadas J iang 
Zemin, kietosios linijos šalinin
kas, pagal iau „pala imino" 
Sovietų Sąjungos perestroikos 
reformas ir pareiškė, jog žada 
atstalj'ti Sino-Sovietų bendra-
darbiav '.mą koks buvo 1950 me
tais. 

— I n d i j o j e , kai buvo 
nužudytas Rajiv Gandhi. buvęs 
ministeris pirmininkas, jo po
litinė partija, kad būtų tęsiama 
tradicija, paprašė ją perimti par
tijos vadovavimą, tačiau ji nuo 
šių pareigų atsisakė. 

— Š v e i c a r i j o s bankų 
vadovybė praneša, jog pinigus į 
Šveicarijos bankus galės padėti 
tikrojo savininko vardu jo ad
vokatas arba jo buhalteris, 
tačiau ir toliau bus laikomasi 
paslapties principo neišduoti 
savininko tikrosios pavardės, jei 
to neleis pinigų tikrasis savi
ninkas. 

— Bagdade Irako prez. Hus-
seinas jau antrą kartą paskuti
niu metu pakeičia Gynybos mi-
nisterį. Naujai paskirtasis yra 
dar jaunas lt. gen. Saadi Tuma 
Jubouri, kuris laikomas Irako 
herojumi, nebijojęs karo metu 
su Iranu į kovą mesti tiek savo 
vyrų, visai neatsižvelgdamas, 
kad jie visi gali žūti nelygioje 
kovoje. 

— Brazilijos teisėjas Roberto 
Wanderlay įsakė išvažiuoti iš 
jai priklausančių vandenų po
vandeniniam Amerikos laivui, 
kadangi jis kenkiąs aplinkai, 
nes varomas branduoline ener
gija. 

— Varšuvoje Lenkijos kar
dinolas Jozef Glemp per radiją 
savo tautiečiams pasakė, jog 
Bažnyčia ir valstybė, turėdamos 
skirtingas žymes, gali būti 
nepriklausomos nuo viena kitos, 
bet gali bendradarbiauti dėl 
žmonių geroves, praneša Reute-
rio žinių agentūra. Anksčiau 
buvo sakoma, kad to atskyrimo 
negali būti. 

— Arabų aštuonios valstybės, 
kurios buvo sudariusios karo 
metu prieš Iraką koaliciją, 
susirinko jau antrą kartą Cairo 
mieste. Egipte, kur jų minis-
teriai apsvarstė naują padėtį, 
kai Egiptas atšaukė savo karius 
iš Kuvvaito ir Saudi Arabijos. 

Addis Ababa , Ethiopia. Ge
gužės 22 d. — Prezidentas 
Mengistu Haile Mariam, kuris 
yra marksistas, ir valdė savo 
geležine ranka šj kraštą 17 
metų, pabėgo iš savo valstybės. 
Likę jo vyriausybės pareigūnai, 
kreipėsi į JAV, kad bandytų 
pave ik t i Etiopijos laisvės 
kovotojus-partizanus tartis su 
vyr i ausybe dėl pa l i aubų 
įvedimo. 

J i s išskrido į Harare, Zim 
babvvės sostinę, pirmiau dar 
sustojęs Kenijos sost inėje 
Na i rob i . Žinių agen tū ros 
skelbia, kad jis savo šeimą jau 
buvo išsiuntęs j Zimbabwę prieš 
pusemtį, kurioje turi savo vilą. 

Baltieji rūmai pareiškė pasi
tenkinimą, kad jis pasitraukė, 
nes Etiopijos kraštas tapo vknu 
neturtingiausiu kraštu pasauly
je, nes buvo rūpinamasi tik savo 
žmonėmis, kurie palaikė dikta
torių. Busho administracija ma
nanti , kad dabar bus atidarytos 
durys demokratijai ir taikai Eti
opijoje, kuri kenčia nuo bado. 

Etiopijos radijas pranešė, jog 
buvęs Gynybos ministeris gene
rolas Gebrekidan eina preziden
to pareigas. Dabartinė vyriau
sybė paskelbė norinti padaryti 
paliaubas su sukilėliais par
tizanais, kurie seniai kovojo, 
kad pašalintų Mengistą nuo 
vyriausybės vairo ir užbaigtų 
žmogaus teisių pažeidimus ir 
neturtingųjų žmonių išnaudo
jimą. 

Partizanai kontroliuoja 
trečdali krašto 

Washingtone vyriausybės pa
reigūnai sako, jog dabartinės 
Etiopijos vyriausybės prašymas 
yra perduotas laisvės kovoto
j ams paliaubų reikalu. Jie kon
t ro l iuoja trečdalį kraš to 
šiaurinėje dalyje ir jų vadai 
pareiškė didelę abejonę, a r 
likusi vyriausybė tikrai nori 

tartis ir daryti reformas. J ų 
vadai pasakė ir toliau kovosią, 
kad būtų išlaisvinta visa Etiopi
ja iš marksistines sistemos. Ta
čiau laisvės kovotojų vadai 
sutiko dalyvauti Amerikos 
suorganizuotame taikos pasi
tarime šį pirmadienį Londone. 
Jie tuoj pasisakė už naujos vy
riausybės sudarymą ir už lais
vus r inkimus . Diplomatai 
mano. kad d ik t a to r i aus 
pabėgimas duoda daug vilčių, 
kad bus taika šioje valstybėje. 
Kai tik diktatorius pabėgo, ta i 
min. pirm. T. Dinka patelefonavo 
Amerikos ambasadai ir paprašė 
t a rp in inkau t i t a r p jų i r 
partizanų. Diplomatiniai ryšiai 
ten tvarkomi tik reikalų vedėjo. 

Sovietai nu t r aukė pa ramą 
Diktatoriaus išvykimas, kaip 

atrodo Vakarų politinio gyve
nimo stebėtojams, turėtų pa
baigti Afrikoje žiauriausios 
marksistinės vyriausybės buvi
mą, kuris yra atsakingas už 
masines žudynes ir badą visame 
k ra š t e . Šimtai t ū k s t a n č i ų 
žmonių yra nukentėję nuo to 
režimo. Politinių kalinių pilni 
kalėjimai. Kaip ir Rytų Europos 
komunistų vadai, taip ir čia 
nebesusilaukė Sovietų karinės 
ir ekonominės pagalbos. Beveik 
visiškai ta parama buvo nu
t r a u k t a gruodžio mėnesį. 
Kariuomenes morale pakriko ir 
jų daliniai vienas po ki to 
pasiduoda partizanams. Par
tizanai jau yra tik maždaug 50 
mylių nuo sostinės. Mengistu 
perėmė valdžią, kai jis su grupe 
karininkų nuvertė tuometinį 
imperatorių Haile Selassie ir 
tuoj įvedė marksistinį režimą. 
Etiopija yra tokio dydžio, kaip 
Texas. Oklahomos ir N. Meksikos 
valstijas sudėjus kartu. Kraštas 
verčiasi žemes ūkiu ir tur i 
maždaug 48 milijonus gyvento
ju. 
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Addis Ababa 

Gorbačiovas 
Sacharovo 
paminėjime 

Maskva. Gegužės 21 d. — 
Sovietų Sąjungos prez. M. Gor
bačiovas įsijungė su disidentais 
ir k i ta i s pasau lo vadais 
paminėti už žmogaus teises 
kovojusio Andriejaus Sacharovo 
sukaktį , kurį jis išleido iš 
ištrėmimo sugrįžti į aktyvų 
rusų gyvenimą. Penkias dienas 
Sacharovo šalininkai ir refor-
mistai nagrinėjo naujas prob
lemas, ryšium su besikeičiančia 
padėtimi Sovietų Sąjungoje. 
Sacharovas tapo demokratinio 
judėjimo Sovietų Sąjungoje sim
boliu, jis staiga mirė 1989 m. 
Prez . Gorbačiovas sėdėjo 
Maskvos konservatorijos di
džiojoje salėje ir klausėsi 
Sacharovo žmonos Jelenos Bon-
ner kalbos, kuri nevengė kriti 
kuoti Kremlių, primindama 
savo vyro veiklą žmogaus teisių 
ir demokratijos srityje. 

Sulaikyta parama 
Washingtonas. — Prezidento 

Busho vyriausybė su la ikė 
penkių milijonų pagalbos 
programą Jugoslavijai, nes Ser
bijos respublika naudoja 
priespaudą ir atsisako pravesti 
la isvus r inkimus , praneša 
Valstybes departamento spau
dos direktorė Margaret Tut-
wiler. Ji pranešė, kad sulaiky
mas pagalbos atitinka Užsienio 
pagalbos įstatymą, jei adminis
tracija nusprendžia, kad įvyko 
smur to veiksmai . Buvo 
nuspręsta, kad žiauriai buvo 
pažeidžiamos žmonių teisės, 
todėl ir buvo sulaikyta parama. 
Taip pat buvo pareikalauta, kad 
ir Tarptautinis pinigų fondas ir 
Pasaulio bankas sulaikytų 
paskolų išdavimą. Amerika 
padėdavo Jugoslavijai nuo pat 
1950 metų. nes tuometinis 
prezidentas Tito pasipriešino 
Sovietų dominavimui. 

KALENDORIUS 

Gegužės 24 d.: Gerardas. 
Gina. Vilmantas. Voverė. 

G e g u ž ė s 25 d.: Beda . 
Grigalius. Almantas. Urbonas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 5:24. leidžiasi 8:11. 
Temperatūra dieną 86 L, 

naktį 66 1 
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DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. gegužes mėn. 24 d. 

VALDUI ADAMKUI DAR VIENAS 
DAKTARO LAIPSNIS 

Prieš dvejus metus Valdui 
Adamkui daktaro laipsnį sutei
kė Vilniaus universitetas. Šių 
metų gegužės 11 d. antrąjį 
garbės teisės daktaro laipsnį 
jam suteikė St. Joseph Calumet 
College Indianoje. Prie aukso 
medalio, už ypatingai gerą 
darbą iš E PA ir buvusio pre
zidento Reagano įteikto 
Baltuose rūmuose aukščiausio 
pažymėjimo, tai krūva pažy
mėjimų už jo 20 metų sumanų 
vadovavimą ir pasišventimą 
Vidurio Regiono vandens taršos 
sumažinimo srityje. 

Tačiau šio ..Sporto apžvalgos" 
skyriaus skaitytojai, turbūt. 
gali didžiuotis dar labiau: juk 
Valdas Adamkus yra ne tik 5 
Vidurio Regiono valstijų EPA 
viršininkas, jis yra ir ŠALFAS 

centro valdybos, o taip pat ir 
išvykos į Lietuvą organizacinio 
komiteto p i rmin inkas . J i s 
sėkmingai vadovavo mūsų krep
šinio rinktinės išvykoms į P. 
Ameriką ir Australi ją, j i s 
organizavo II PLS žaidynes 
Chicagoje, jis liepos 27 d. 
įžygiuos į Kauno stadioną 
priekyje 400 JAV ir Kanados 
lietuvių sportininkų. 

Savo kalboje Calumet College 
s t u d e n t a m s j i s p a r e i š k ė : 
„Būdamas lietuvių kilmės, ir 
dėkodamas už tokį pripažinimą, 
jaučiu, kad simboliškai tuo 
pačiu yra pripažįstamas tai
kingas Lietuvos siekimas savo 
nepriklausomybės ir pager
biamos jos aukos..." 

V.G. 

MIRTIS IŠVERTĖ DAR 
VIENĄ STULPĄ 

Artūras Andriulis. 72 metų 
amžiaus, gegužės 19 d. mirė EI 
Paso mieste. Texas valstijoje. 

Artūras, gimęs Rygoje, Kau
ne baigė ,,Aušros" gimnaziją 
ir Karo mokyklą. Artūras žaidė 
už Lietuvos krepšinio rinktinę, 
kai Lietuva 1937 ir 1939 metais 
iškovojo Europos krepšinio 
meistro titulą. Vėliau. Vokie
tijoje, dar trumpai žaidė už 
Scheinfeldo ..Kovą". Teisėjavo 
ir vadovavo lietuvių krepšinio 
rinktinei išvykoje į Prancūziją. 
Atvvkęs į Ameriką dar kurį 

laiką dirbo su Nevv Yorko 
„Atletų" klubu. Vėliau, tar
nybos reikalais, buvo iškeltas į 
tolimas salas, kol, galų gale. 
atsidūrė EI Paso mieste. 

SALFAS s-ga ir lietuviai spor
t in inkai , pergyvendami šią 
netektį, nuoširdžiai užjaučia 
liūdesyje likusias — jo žmoną 
Eleną, dukrą Jūra tę ir dvi 
a n ū k e s . I lsėkis r amybė je , 
Mielas Artūrai. 

Su Artūro mirtimi lietuvių 
sportinė veikla neteko dar vieno 
stulpo. 

I 
I 
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IV PLSŽ UGNIES NEŠIMO 
S C H E M A 

MARŠRUTO 

3*.1>VNJ<SA 

Kį>Xlf»C2A 

IV PLS ŽAIDYNIŲ UGNIS 
JAU KELIAUJA PER LIETUVĄ 

• 
• 

Šarūnas Marčiulionis taikosi laimėti taškus San Francisco ..Blazers" koman
dai , rungtynėse su Detroito „Pis tons" . N ' " o t r J Grigaič io 

ŠARŪNAS SĖKMINGAI BAIGIA 
SEZONĄ 

Šarūnas Marčiulionis šiomis 
dienomis baigs pirmąjį sezoną 
su San Francisco ..Warriors" 
profesionalų komanda. Sezonas 
komandai buvo gana sėkmin
gas: ji kvalifikavosi ..play-off" 
varžyboms, kur pateikė nemažą 
staigmeną, nugalėdama stipria 
San Antonio komanda. Neabe
jotina, kad klubas ir treneris 
buvo patenkinti ir Marčiulionio 
žaidimu 

Tarp kitko, Šarūnas yra pir
masis stambesnis nuosavybės 
savininkas Lietuvoje —jis savo 
buvus iam klubui . Vi ln iaus 
..Statybai", nupirko pastatą su 
krepšinio salėmis, mankštų 
kambariais, saunomis ir kt. Ten 
jis planuoja ateityje atidaryti 
krepšinio mokyklą. J is ir be to 
dar nemažai savo uždarbio 
atiduoda Lietuvai. 

V.G. 

IV PLS žaidynės jau prasidėjo, 
bent jų įžanginė dalis. 

Kaip prieš kiekvieną olim
piadą Olimpo kalne, Graikijoje, 
uždegama olimpinė ugnis, ji 
atkeliauja, j olimpiados ati
darymą ir ten uždega olimpinį 
aukurą. 

Panašiai ir mūsų IV PLS 
žaidynėse, arba, kaip pirmosios 
Tautinės 1938 m. olimpiados 
dalyviai pageidauja, V-sios 
Tautinės olimpiados ugnis buvo 
uždegta T rakuose , minint 
Lietuvos kunigaikščio Gedimi
no 650-sias met ines . Pa t s 
Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis uždegė tą ugnį ir 
deglą (fakelą) perdavė Lietuvos 
ištvermingųjų sąjūdžio „Ąžuolai 
ir Liepos" prezidentui Romui 
Bernotui. Jo bėgikų grupė tuoj 
pasileido iš miesto į miestą 
aplink visą Lietuvą. Tai grupei 
talkins kitų miestų moksleiviai, 
sportininkai ir veteranai. Liepos 
26 d. deglas atkeliaus į Kauną, 
kur aplankys visas istorines 
vietas. O liepos 27 d. jis bus 
iškilmingai įneštas į Kauno 
stadioną, pripildytą šimtais 
tautiniais drabužiais pasipuo
šusių vaikų, chorų, orkestrų, 
tautinių šokių šokėjų ir šešių 
raitelių. Uždegus žaidynių 
aukurą, suskambės B. 
Brazdžionio posmas: 

— Šaukiu lietuvį burtis prie 
lietuvio 

ir gyvą širdį prie gyvos širdies, 
kad tamsiame vidurnakty 

nežuvę, 
pakiltų rytmečiui gyventi ir 

žydėt! 
Po to — oficialus atidarymas, 

sveikinimai, kalbos ir meninė 
dalis. 

Nėra abejonės, kad Lietuvoje 
jau pradėjo liepsnoti IV-PLS 
žaidynių entuziazmas. 

V.G. 

IV PLSŽ UGNIES NEŠIMO 
MARŠRUTAS IR 

GRAFIKAS 

4. 28 d. — Vilnius Trakai 
'startas, fakelo uždegimas) 

4. 29 d. — Trakai - Elektrėnai 
4. 30 d. — Elektrėnai - Kauno 

rajonas (LŽŪK bėgikai) 
5.1-2 d. — Kaunas - Jurbarkas 
5. 3-4 d. — Jurbarkas - Šakiai 
5. 5-6 d. — Šakiai - Vilkaviškis 
5. 7-8 d. - Vilkaviškis - Mari

jampolė 
5. 9-10 d. — Marijampolė - Laz

dijai (užbėgant į Kalvariją) 
5.11-12 d. — Lazdijai - Prienai 
5.13-14 d. - Prienai - Alytus 

(užbėgant į Birštoną) 
5. 15-16 d. - Alytus Varėna 

(užbėgant į Druskininkus) 
5. 17-18 d. - Varėna - Šalči

ninkai 
5.19-20 d. - Šalčininkai - Vil

nius 
5. 21-22 d. - Vilnius - Šven

čionys 
5. 23-24 d. - Švenčionys -

Molėtai 
5. 25-26 d. - Molėtai - Utena 
5.27-28 d. - Utena - Ignalina 
5. 29-30 d. - Ignal ina -

Zarasai (užbėgant į Sniečkų) 
6. 31-6. 1 d. — Zarasai -

Rokiškis 
6. 2-3 d. - Rokiškis - Biržai 
6. 4-5 d. — Biržai - Pasvalys 
6. 6-7 d. - Pasvalys - Pane

vėžys 
6. 8-9 d. 

kis 
6. 10-11 

Anykščiai 
6.12-13 d. 

mergė 
6. 14-15 d. - Ukmergė - Šir

vintos 
6. 16-17 d — Širvintos - Kai

šiadorys 
6.18-19 d. - Kaišiadorys - Jo

nava 
6. 20-21 d. — Jonava-Kėdai-

niai 
6. 22-23 d. - Kėdainiai - Rad

viliškis 
6. 24-25 d. - Radviliškis - Pa

kruojis 
6. 26-27 d. - Pakruojis - Jo

niškis 
6. 28-29 d. - Joniškis - Šiau

liai 
6. 30-7.1 d. - Šiauliai - Akme

nė 
7. 2-3 d. — Akmenė - Mažei

kiai 

7 
t a i 

7 
7 

Panevėžys - Kupiš-

. — Kupiškis -

Anykščiai — Uk-

7. 4-5 d. — Mažeikiai - Telšiai 
7. 6-7 d. — Telšiai - Plungė 
7. 8-9 d. — Plungė - Skuodas 
7. 10-11 d. - Skuodas - Kre

t inga 
7. 12 d. — Kretinga - Palanga 
7.13 d. — Palanga - Klaipėda 
7. 14 d. - Klaipėda - Nida 

15 d. — Nida - Ventė - Kin-
Šilutė (per marias - laivu) 
16-17 d. - Šilutė - Šilalė 
18-19 d. — Šilalė - Tauragė 

(užbėgant į Bijotus) 
7. 20-21 d. - Tauragė - Kelmė 
7. 22-23 d. - Kelmė - Rasei

niai 
7. 24-25 d. - Raseiniai - Kau

nas 
7. 26 d. — Po Kauno istorines 

vietas 
7. 27 d. — Fakelas su ugnimi 

a tnešamas prie Nežinomojo ka
reivio kapo ir priliečiamas prie 
Amžinosios ugnies. Nuo Nežino
mojo kareivio kapo visų rajonų 
ir miestų atstovai nuneša fakelą 
su žaidynų ugnimi į stadioną ir 
UŽDEGA IV PLSŽ AUKURĄ. 

SABONIAI SUSILAUKĖ 
SŪNAUS 

Arvydas ir Ingrida Saboniai 
balandžio 20 d. susilaukė pir-
mgimio sūnaus. Jo vardo dar 
neteko pat i r t i . Sūnelis gimė 
Ispanijoje, kur dabar gyvena ir 
k r e p š i n i žaidžia Arvydas . 
Jaunasis tėvas tą dieną buvo 
toks laimingas, kad rungtynėse 
prieš Barceloną jis buvo nesu
laikomas ir pelnė 35 taškus. 
Nežiūrint to, jo komanda, kad ir 
p i rmaudama 13 taškų skirtu
mu, p ra la imėjo Barcelonai 
dviem taškais . 

NĖRA AUKSO VERTĖS 
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Francis Bacon 

Niujorke leidžiamo „Sports II-
lustrated" žurnalo pastarojoje 
laidoje korespondentas Alexan-
der Wolf ilgesniame rašinyje 
analizuoja šiandieninio sovietų 
krepšinio lygį. K e l e t a s jo 
minčių: 

Jis sako, kad sovietų olimpi
nė krepšinio rinktinė, aukso 
medalistai 1988 olimpiadoje 
Seule ir pernai vasarą antro
sios vietos laimėtojai pasaulio 
čempionate^au nepajėgė kvali-
fikuotis aštuonių komandų 
sudėtin Europos čempionatui, 
kuris vyks Romoje 1991 m. 
birželio mėnesį. Tam yra visa 
eilė priežasčių. 

Pirmiausia, nepriklausomy
bės siekiančios Lietuvos krepši
ninkai po Seulo olimpiados 
a ts i sakė žaist i sovietų 
r inktinėje An t r a , sovietų 
krepšinio federacija, neturė

dama pasirinkimo, buvusiems 
Seulo olimpiados medalistams 
Saboniui, Marčiulioniui, Chomi
čiui, Kurtinaičiui, ukrainiečiui 
Valikovui, leido išvykti j užsie
nį — Ispaniją, Vokietiją ir JAV-
bes. Netekimas šių žaidėjų labai 
s k a u d ž i a i pa l i e t ė sovietų 
krepšinio lygį. 

Vienintelis lietuvis, Vladas 
Garastas, vis dar darbuojasi 
kaip sovietų kreipšinio rinkti
nės t reneris . Alexander Wolf 
mano, kad būtų žymiai tiksliau 
Garastui grįžti ir dirbti su 
Lietuvos krepšininkais, ruo
šiantis Barcelonos olimpiadai, 
kuri įvyks 1992 m. Gal Lietuvai 
te isė d a l y v a u t i bus jau 
pripažinta? Iki to laiko Lietuva 
gal j a u bus tapusi nepri
klausoma, ir lietuviams bus 
laisvas kelias atstovauti savam 
kraštui! 

Sig. K. 

DR. VIJAY BAJAJ. M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W 71 Straat, Chicago 
Tai. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Pirm , antr. ketv . penkt nuo 12 iki 6 vv . 

Kab. (1-312)735-4477; 
Ra*. (708)245-0087; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LiGOS 

3900 W. 95 St. T»). (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 v v . antrd 12 30-3vpp 
trečd uždarytaa. ketvd i-3 v p p, penktd 

.r Seštd 9 V r -12 v p p 

6132 S. Kadzla Ava., Chicago 
(1 -312) 778-8989 arba (1 -312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GVDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Tai. (312) 735-5556 

507 S. Gllbert, LaGranga, IL. 
Tai. (708) 352-4487 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA. M.D. 

SURENDER KUMAR. M.D. 
PETER STECY, M.D. 
širdies ir Krauiagyshų Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago, III. 
Tai. (1-312) 925-2670 

1185 Dunda* Ava.. Elgln. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm . antr. penkt 12-3 v.p.p., ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St.. Chicago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optomet'istas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71st St. 

Tai. (1-312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palo* VI*lon Center, 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

L 

Tai. kablnato Ir buto: (708)652 4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava.. Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. Sulta 324 Ir 
5635 S. Pulaakl Rd.. Chicago. IL 

81 St. ir K«an Ave.. Justice. IL 
Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai ) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St. 
Oak Lawn. IL 60453-2533 

Tai 708-630-3113 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak R d . 
Westchester, IL 60153 

Tol. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W 71*1 Straat 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Šešt pagal susitarimą 

Kabina.o tai. (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

Kab. tai. (1-312) 585-0348; 
Raz. (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9, antr 12-6. penkt 10-12. 1-6 

EDMUNDAS VIZINAS, M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 585-7755 

Kab. ta!. (1-312) 471-3300; 
Raz. (708) 442-8297 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS SiRDlES LIGOS 

7722 S. Kadzla Ava.. 
Chicago. III. 60852 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal Susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantar-

Naparvllla Campua 
1020 E. Ogdan Ava., Sulta 310. 

Naparvllla IL 60583 
Tai. 1 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 588-3166: 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wa*t 63rd Straat 
Vai pirm. antr ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Kas užvedė dialogą 

SU MUSULMONAIS 
Po Persų įlankos karo susi

domėjome Vakaruose musul
monais ir islamu. Bet iš tikrųjų, 
tai nebuvo pirmas kartas kai 
vakariečiai susidomėjo musul
monais. Žinome, kad Vatikanas 
oficialiai veda dialogą su musul
monais jau nuo II Vatikano. 
Bet pradininku krikščionių-mu-
sulmonų dialogo laikomas šv. 
Pranciškus Asyžietis. įdomu 
buvo skaityti Our Sunday Visi-
tor laikraštyje (1991 .V. 19) Lori 
Pieper straipsnį kaip įvyko jo 
susitikimas su musulmonais 

— saracėnais. 

Tai įvyko prieš 750 metų, kai 
krikščionys dalyvavo kitame 
kare Viduriniuose rytuose. 
Musulmonų pulkų vadas buvo 
Egipto sultonas Malik ai Kamil, 
o brolis Pranciškus Asyžietis ir 
jo draugas — brolis Iluminatas 
buvo pasiryžę su juo susitikti ir 
jį atversti į krikščionybę. Už tą 
savo planą Pranciškaus laikų 
visuomenė jį laikė pakvaišusiu. 

Dar jaunuoliu būdamas, Pran
ciškus svajojo būti riteriu ir 
mėgo skaityti ri teriškas le
gendas apie didvyrių kovas su 
musulmonais. Kaip ir kiti jo 
laikų krikščionys, jis tikėjo, kad 
t ie , ku r i e žuvo kovoje su 
musulmonais, tapo kankiniais 
už tikėjimą. J is svajodavo apie 
dalyvavimą kryžiaus kare. 

Bet po to, kai Dievas ypa
tingai palietė jo širdį, meldžian
tis po didžiuoju San Damiano 
kryžiumi, jo visi norai pasikei
tė. Jis pašventė savo gyvenimą 
pasakoti žmonėms apie Dievo 
meilę, pats atsižadėjęs viso tur
to, kad galėtų būti priklau
somas išimtinai nuo Dievo. 
Dabar jau jis degė noru ne nuka
riauti musulmonus, o juos at
versti. Tam tikslui jis gavo pop. 
Inocento III-jo palaiminimą, bet 
dėl ligos turėjo nutraukti savo 
pirmąsias keliones į Siriją ir 
Maroką apaštalauti tarp musul
monų. 

Pranciškaus svajonė buvo re
tenybė jo laikais. Jis savo prie-
tel iui ka rd ino lu i Ugolini 
kalbėjo: „Dievas mano brolius 
siuntė visų pasaulio žmonių 
gerovei ir išganymui... Jie bus 
priimti ne tik tikinčiuose kraš
tuose, bet ir netikinčiųjų tarpe". 
Jis jam aiškino, jog jei jo broliai 
liks ištikimi neturtui ir nuo
lankumui, jie galėsią gyventi 
tarp musulmonų, kurie pasi
rūpins jais, kaip ir krikščionys 
tai darė. Jis taip kalbėjo laikais, 
kai net kunigai musulmonus 
vadino velnio vaikais, pasmerk
tąja rase ir ėdikais, kuriuos reikia 
pašalinti iš Šventosios žemės. 
Mažai kas anais laikais tikėjo, 
kad musulmonai ir krikščionys 
galėtų taikiai gyventi. 

1219 m. Pranciškui ir jo bro
liams pagaliau pavyko pasiekti 
Egiptą Penktojo kryžiaus karo 
metu. kai krikščionys iš beveik 
kiekvienos Europos karalystės 
buvo apgulę Damietta mies
tą. Kai jie pagaliau užėmė 
miestą, užsirūstinęs sultanas 
savo kareiviams pasiūlė po 
didele sumą auksinų už kiekvie
ną jam atneštą krikščionio 
galvą. 

Pranciškus ir I luminatas 
nuėjo pas Damietta miesto 
popiežišką pasiuntinį kard. 
Pelagijų prašyti leidimo lanky
tis pas sultoną. Kardinolas 
manė, kad jie išprotėjo ir per
spėjo juos, jog jei jie ten nuėję 
būtų nužudyti, jis nebūtų už 
juos atsakingas. Nebodami to 
perspėjimo, jiedu iškeliavo į 
musulmonų teritoriją, kur jie 
netrukus buvo suimti ir prista
tyti sultonui. 

Malik ai Kamil dažnai buvo 
žiaurus krikščionims, bet jis 
buvo religingas musulmonas ir 
didžiai gerbė šventus vyrus. Tad 
jis juodu priėmė mandagiai ir 
pakvietė juos šnekėtis su jo pa
t ies teologais . Vieton to 
Pranciškus pats pasiūlė „teismą 
ugnimi", kas viduramžiuose 

buvo plačiai praktikuojama. J is 
pasiūlė į degantį laužą įeiti pats 
vienas ar su vienu sultono vyrų, 
prašydamas sultono pažado, jog 
jei jis iš ugnies išeitų gyvas, 
sul tonas p r ipaž ins iąs t a i 
įrodymu, kad Jėzus Kristus iš 
tikrųjų yra Dievas. 

Kai kurie mokslininkai tei
gia, kad Pranciškui t a mintis 
atėjo, išgirdus apie įvykį Maho
meto — islamo steigėjo — 
gyvenime. Mahometas, gyvenęs 
7-me šimtmetyje, Jėzų laikė 
pranašu, bet ne Dievo Sūnumi. 
Musulmonai pasakojo, kad j is 
vieną kartą pakvietęs krikščio
nių kunigų iš Najran miesto 
panašiu būdu įrodyti Kristaus 
įsikūnijimą. Tie krikščionys 
atsisakė tokio bandymo ir mu
sulmonai tai palaikė jų tikėjimo 
stoka. Tad pasisiūlydamas pa
daryti tai, ko anie krikščionys 
atsisakė, Pranciškus buvo vie
nintelis tų laikų krikščionis, 
kuris bandė suprasti musul
monų psichologiją. 

Tačiau šįkart sultonas su 
tokiu bandymu, nesutiko, nes 
tuomet jis pats pr ieš savo 
žmones atrodytų kaip abejo
jantis savu tikėjimu. Bet jį pa
veikė Pranciškaus noras rizi
kuoti sava gyvybe tam, kad iš
gelbėtų musulmonų sielas, ir dėl 
to sultonas Pranciškui ir jo bro
liams davė leidimą aplankyti 
Šventąją Žemę, n e m o k a n t 
duoklės, kurią visi krikščionys 
turėjo mokėti. Jiems išeinant, 
sultonas Pranciškui pasakė: 
„Pasimelsk už mane, kad Die
vas man apreikštų tą įstatymą 
ir tą tikėjimą, kuris jam yra 
maloniausias". Tuomet jis Pran
ciškui ir jo broliams suteikė 
apsaugą ir grįžtant į krikš
čionių žemes. Gi Pranciškui ir 
Iluminatui saugiai sugrįžus į 
krikščionių stovyklą, k ry
žiuočiai negalėjo atsistebėti, kad 
jie gyvi sugrįžę. 

Pranciškui grįžus į Italiją, jis 
sužinojo, kad penki iš jo siųstųjų 
brolių apaštalauti Maroke išpro
vokavo vietinį musulmonų va
dą, įžeisdami Mahometą, ir dėl 
to buvę nužudyti. Gal dėl šio 
įvykio P r a n c i š k u s į s avo 
vienuolijos regulą, perreda
guotą 1221 m., įrašė kaip jo 
broliai tu r i laikytis islamo 
atžvilgiu. 

Jis prašė brolių, kurie apaš
talaus „tarp saracėnų (musul
monų) ir kitų netikinčiųjų... 
neargumentuoti ir nesiginčyti, 
bet prieš kiekvieną žmogų 
nus ižemint i dėl Dievo ir 
prisipažinti, kad jie (broliai) yra 
krikščionys". Jis žinojo, kad tai 
reikš, kad musulmonų kraštuo
se jie turės paklusti įstaty
mams, kurie varžo jų krikščio
niškojo tikėjimo praktiką, bet 
jis žinojo, kad jų ta ikus ir nuo
lankus elgesys palies daugiau 
širdžių, negu ger iaus i 
argumentai. 

Pranciškui mirus, kai po
piežius paprašė pranciškonų 
sakyti pamokslus, kviečiančius 
į kryžiaus karus. Pranciškaus 
nurodymai apie santykius su 
musulmonais buvo beveik 
pamiršti jo paties vienuolijoje ir 
liko užmaršty 700 metų. Bet 
1985 m., atnaujinę savo regulą 
pagal Vatikano II-jo dvasią, 
kurioje šaukiamasi draugiškų 
santykių ir dialogo su nekrikš-
čionimis, pranciškonai įjungė 
minėtuosius savo steigėjo žo
džius j savo Misijos Chartą ir 
dabar ak tyvia i darbuojasi 
puoselėjant dialogą su mu
sulmonais. Pranciškonų vie
nuolijos Komisijos Islamui 
pirmininkas br. J ean Gwenole 
Jeusset šv. Pranciškaus žodžius 
pavadino „pranašišku komen
taru II-jam Vatikano susi
rinkimui". Jie ir kiekvienam 
krikščioniui, vis mažėjančiame 
pasaulyje, yra puikus kelrodis į 
laikyseną nekrikščionių atžvil
giu. 

a.j.z. 

AMERIKIEČIAI RŪPINASI 
LIETUVOS REIKALAIS 

Šiaurės vakarų Indianoje — Invades Lithuan , kurio auto-
V a l p a r a i s o mies t e ve ik i a rius y ra kolegij* - prezidentas 
amerikiečių organizacija, vardu George Roche. Ji> -ankėsi Lietu-
„Leadership Councils of Ameri- voje t ik porą sav ėių prieš sau-
ca, Inc." . Šios organizacijos na- sio 13 d. žudynes. Jis aprašo 
riai rūpinasi geresne Amerikos savo susitikimu - su kard. V. 
tvarka bei jos ateitimi, nore- Sladkevičium, p ez. V. Lands-
dami pakei t imus daryti tai
kingai ir Amerikos įstatymų 
rėmuose. Organizacijos įsta
tuose s a k o m a , kad na r i a i , 
išpažindami Dievą, stovi už 
t v i r t ą še imą, pi lną la isvę 
Amerikos gyventojams, stipri
nant visais būdais Amerikos gy
nybą. Organizacija pripažįsta ir 
kovoja už visų tautų laisvę ir 
nepriklausomybę. 

Nar ių susir inkimai vyksta 
k i e k v i e n o mėnes io p i rmą 
pirmadienį. Organizacija turi ir jie šiuo metu labiausiai yra rei 
savo biuletenį „The American kalingi" 

LAISVES ŽIBURIO RADIJAS 
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

bergiu ir su tuometine min. 
p i rmininke K Prunskiene. 
Šiltais žodžiais prisimena juos 
visus tr is . Pabalyje straipsnio 
jis įdeda laišką, jo parašytą 
kardinolui po sausio 13 d. 
žudynių, išreikšdamas užuo
jautą lietuvių tautai ir pa
brėždamas, kad kardinolas tei
singai numatė ateitį. Laišką 
baigia šiais žodžiais: „Lai 
Dievas ir toliau teikia stiprybės 
ir ištvermės jūsų žmonėms, ko 

Sentry". Vasario mėnesio šio 
biuletenio laidoje y ra trys il
gesni s t ra ipsniai , l iečiantys 
Lietuvą. 

„ B u s h — s u p p o r t Lithu-
a n i a " autorius yra John Ja-
giella (jis y ra lenkų kilmės, jo 
žmona yra lietuvė). J a m e jis kri
tikuoja prez. Bush laikyseną 
Lietuvos atžvilgiu. Pabaigoje 
straipsnio sakoma: „Prezidentas 
Bush, Kuwai t išlaisvintojas, 
nenori pagelbėti Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos laisvei. Pabal-
tiečiai neprašo Bush pusės mili
jono karių pradėti Pabaltijo 
iš la isvinimui šventąjį karą. 
Jie t ik prašo pripažinimo jų 
teisės į demokratišką ir lais
vą j ų š a l i ų egz i s t av imą . 

„ W h a t it w a s l ikę for a Li-
t h u a n i a n " autorius yra Mar
tin Henricks . Čia j is aprašo 
pasikalbėjimą su vienu lietuviu, 
pergyvenusiu sovietų pirmą ir 
vokiečių okupaciją iki jo at
vykimo 1949 m. į JAV. Gana 
vaizdžiai ap ra šoma sovietų 
okupacijos pasekmės: panaiki
n imas privačios nuosavybės, 
arešta i , žudynės ir t rėmimai į 
Sibirą. 

„ T h e N e w World O r d e r " 
autor ius y r a Tom Jagiella (pir
mojo straipsnio autoriaus sū
nus). Čia plačiau paliečiama 
1991 m. sausio 13 d. sovietų 
įvykdytos žudynės Vilniuje. Ten 
sakoma, je igu Gorbačiovas ne
davė įsakymo tai a takai , ta i tas 
rodo, kad j i s prarado sovietų 
kar iuomenės kontrolę. Je igu 
t a i p y ra , t a i k o k s t i k s l a s 
Amerikai pasirašyti kokią nors 
sutar t į su krašto vyriausybe, 
kuri negali kontroliuoti savo ka
riuomenės. 

Balandžio mėnesio laidoje yra 
perspausdin tas s t raipsnis iš 
„ Impr imis" Hillside College, 
Michigan — „Nobel Laureate 

Balandžio 15 d organizacijos 
narių mėnesinis susirinkimas 
įvyko Crown Point. In. Pagrin
dinis šio susirinkimo darbo
tvarkės punktas buvo Pabaltijo 
tautybių atstovų pranešimas 
tema: „Dabartinė Pabaltijo 
valstybių politine padėtis". 
Kalbėtojais buvo pakviesti Tho-
mas Jagiella — Lietuvai, adv. 
Gidą Karu — Estijai ir kun. 
Vilas Varsbergs - Latvijai. Or
ganizacijos viceprezidentas 
John Jagiella paaiškino, kodėl 
buvo parinkta ši Pabaltijo tema, 
nušviesdamas Pabaltijo geogra
finę padėtį ir istorinę šių tautų 
praeitį. Reikia pasakyti, kad jis 
yra labai gerai susipažinęs su 
Pabaltijo reikalais Po to jis pri
statė visus t r is kalbėtojus. 

Kalbėtojams buvo skirta po 20 
min. kiekvienam, bet ir per šį 
t r u m p ą la iką jie pajėgė 
supažindinti amerikiečius su 
kiekvienos valstybės padėtimi, 
skirtumu tarp Rusijos bei Sov. 
Sąjungos ir Pabaltijo valsty
bių, taip pat Ro šiuo metu pa-
baltiečiai nori ir prašo iš JAV 
vyriausybės. 

Thomas Jagiella kalbėjo apie 
Lietuvos geografinę ir valsty
binę padėtį, jos kalbą ir 1938-40 
m. laikotarpio tris ultimatu
mus, po to sekusias okupacijas, 
trėmimus į Sibirą ir Lietuvos 
vargus po Nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimo. 

Po pranešimų buvo dar ir 
klausimai Pabaltijo reikalais. 
Klausiant, kuo šios organiza
cijos nariai galėtų šiuo metu pa
gelbėti Pabaltijo valstybėms, 
buvo atsakyta, kad yra pagir
t i n a s narių rašymas laik
raščiuose šia tema, ką jau seniai 
daro John Jagiella ir Vince 
Gumulauskis. Prisidėti savo pa
r a š a i s prie peticijų JAV 
vyriausybei Galintiems prisi-

1965 metų lapkričio 15 dieną 
demonstracijoje prie Jungtinių 
Tautų pastato New Yorko lietuvių 
būrio eisenos priešaky žygiavo 
du veiklūs ir energingi lietuviai: 
Antanas Mažeika ir Romas 
Kezys. Ta diena tapo jų įsteigtos 
„Laisvės Žiburio" lietuvių radi
jo valandėlės gimtadieniu. Per 
dvidešimt penkerius metus 
plačiai išsiklaidžiusius New 
Yorko, Connecticuto ir New 
Jersey lietuvius kiekvieną 
skemadienio rytą „Laisvės 
žiburys" sveikina su lietuviška 
malda, daina ir informacija. 

Balandžio 20 dieną į 
Brooklyno Kultūros Židinį iš 
Clevelando atkeliavo ansamblis 
Čiurlionis su savo iš Lietuvos 
atvykusiu dirigentu Gediminu 
Pur l iu , choru, sol is ta is ir 
liaudies instrumentų orkestru, 
kuriam vadovauja ansamblio 
įkūrėjo a.a. Alfonso Mikulskio 
našlė Ona Mikulskienė. Perei
t a i s metais i šk i lminga i 
atšventęs savo auksinį jubiliejų 
Amerikoje ir Lietuvoje, an
samblis buvo pakviestas Romo 
Kezio koncertu pagerb t i 
„Laisvės Žiburio" sidabrinį 
jubiliejų. Į Kultūros Židino salę, 
nežiūrint labai nepalankaus 
oro, susirinko gražus New Yor
ko lietuvių būrys pasidžiaugti 
jubiliejaus švente ir išklausyti 
Čiurlionio ansamblio koncerto. 
Uždangai prasiskleidus čiurlio-
niečiai koncertą pradėjo jau 
beveik tradicija tapusia daina 
„Pasveikinimas" („Mes svei
kinam visus, kas myli dainą"). 

Andrius Šmitas, Vasario 16 gimna 
zijos direktorius, kalba demonst
racijose. 

dėti pinigine auka buvo nuro
dyta, kur šias aukas galima 
įteikti. 

Apylinkių lietuviai, dalyvavę 
svečiais šiame susirinkime, pa
reiškė padėką už jų rūpesčius 
Lietuvos reikalais. 

V. Vail ionis 

Ansamblio valdybos vicepirmi
ninkė Violeta Žilionytė-Leger 
pasveikino „Laisvės Žiburį" ir 
pristatė dirigentą Gediminą 
Purlį. Publika šiltais plojimais 
lydėjo kiekvieną dainą. Su
dainavus komplikuotą ir origi
naliai harmonizuotą „Pasėjau 
dobilą", plojimai ilgai nenutilo. 
Ansamblio solistė Irena Griga-
liūnaitė savo gražiu balsu, 
puikia scenine laikysena ir sub
tiliu dainų atlikimu iššaukė 
publikoje stiprią reakciją. 
Nuostabiai nuskambėjęs 
„Piemenėl ių r a l i av imas" , 
chorui atliekant aido vaidmenį, 
priminė tolimų vargonų gaudi
mą. Irenos Grigaliūnaitės solo 
„Mano protėvių žemė" akom
panuojant ansamblio koncert
meisterei Danutei Liaubienei. 
užbaigė pirmą koncerto dalį. 

Po pertraukos scenoje vaizdas 
pasikei tė , choro priekyje 
išsirikiavus liaudies instru
mentų orkestrui, kuriame jau 
matoma jauniausioji išeivijos 
karta. „Laisvės Žiburio" radijo 
valandėlės steigėjas ir ilgametis 
vedėjas Romas Kezys trumpu 
žodžiu paminėjo jubiliejaus 
faktą, tą progą išnaudodamas 
ilgamečių „Laisvės žiburio" 
rėmėjų ir darbuotojų pager
bimui. „Gėlytėmis" (tai iš tikro 
buvo egzotiškos orchidėjos) buvo 
apdovanotos Eugenija Kezienė, 
Romo Kezio motina ir stambi 
mecenatė Marytė Šalinskienė. 
Romas Kezys apgailestavo, kad 
dėl pašlijusios sveikatos ne
galėjo a tvykt i Antanas ir 
Genovaitė Diržiai, didieji 
valandėlės mecenatai, ją rėmę 
ištisus 25 metus. Jis padėkojo 
„Kasos" kredito unijai, dr. 
Donatui Aleksandravič iui , 
pranciškonams, „Darbininko" 
redaktoriui dr. Kornelijui Buč
iniui. Už patvarią talką buvo 
padėkota Nijolei ir Petrui Bal-
trukoniams, Vytautui Stroliai, 
Eugenijui Keženiui, Uršulei 
Povilaitienei. Padėkojo jis ir 
savo žmonai Daivai Kezienei bei 
savo penkiems sūnums, be ku
rių paskatos ir talkos jo darbas 
būtų sunkiai įmanomas. 

Antroje koncerto dalyje ypa
tingą publikos reakciją iššaukė 
Mikulskio „Skamba, skamba 
kankl ia i" . įdomus buvo ir 
skudučių sekstetas, atlikęs du 
programos numerius. Keliose 
dainose, su soliste Grigaliū-
naite, solo partijas puikiai 
atliko Raimondas Butkus, Algis 
Gylys ir Vladas Plečkaitis. 
Koncertas buvo užbaigtas, an
sambliui įspūdingai sudainavus 
„Pasaulio valdovui" '. Tarp 
klausytojų ir ansamblio užsi

mezgus emociniam ryšiui, Gedi
minas Pur lys spontan iška i 
užtraukė „Vai, ko nusižvengei, 
berašai žirgeli", ir visa publika 
į tą dainą įsijungė, dvasioje susi
jungdama su ansambliu ir su 
jubiliatais. 

Po koncerto vaišių metu 
programą atliko Čiurlionio an
samblis jau nebe tautiniais 
d rabuž ia i s aps i rengęs , bet 
pasipuošęs išeiginiais rūbais. 
Danutei Liaubienei akompa
nuojant, choras sudainavo šir
d ies s t ygas v i rp inančią 
„Lietuvą" ir Raudonikio dina
miškai romant i šką „Jūrą" . 
Gediminas Purlys akompanavo 
savo sukurtai nuotaikingai, 
juoką suke l i anč i a i da ina i , 
„Tamošius bekepuris", iššau
kus i a i l i nksmą publ ikos 
reakciją ir juoką. Po vaišių gro
jan t geram orkestrui , buvo 
linksmai pašokta. 

Sekmadienio rytą Čiurlionio 
Ansamblis apsupo įspūdingai 
restauruotos Apreiškimo baž
nyčios vargonus, pakviestas 
giedoti iškilmingų šv. Mišių 
metu „Laisvės žiburio" intenci
ja. Koncelebruojant šešiems 
kunigams, pamaldose vyravo 
mistiškai simboliška nuotaika, 
skambant ansamblio kanklėms, 
gaudžiant Gedimino Purlio 
grojamiems vargonams, giedant 
Čiurlionio chorui. 

Po pamaldų parapijos salėje 
buvo su reng t i p ie tūs . Su 
humoru ir sąmojumi Romas 
Kezys dėkojo dalyviams, an
sambliui ir šeimininkėms, ir pa
vienius svečius kvietė prie 
mikrofono. Kalbėjo Apreiškimo 
parapijos klebonas kun. Vytau
tas Palubinskas, Čiurlionio An
samblio pirmininkas Vladas 
Plečkaitis. LB apylinkės pir
mininkas Vytautas Alksninis, 
muzikas Gediminas Purlys, 
„Darbininko" redaktorius dr. 
Kornelijus Bučmys ir iš Klaipė
dos atvykęs kun. Bernardas 
Talaiš is . Ona Mikulskienė 
jautriai pastebėjo, kad Čiur
lionio ansamblis koncertuoja 
New Yorke jau dešimtą kartą. 
Miela buvo svečių tarpe matyti 
Lietuvos Vyčių atstovus. Pir
mininkas Bronius Rutkūnas 
savo žodyje pareiškė, kad „nors 
lietuviškai prastai kalbame, bet 
kalbame už Lietuvą". Jo kalba 
buvo pa lydė t a ovacijomis. 
Parapijos Vyčių pirmininkas 
Muketa filmavo ir fotografavo 
jubiliejaus šventę. Į pabaigą 
Romas Kezys d a r ka r t ą 
padėkojo Čiurlionio ansambliui 
ir primygtinai pabrėžė: „At
vykite ir vėl!". 

AUSTRALIJOS 
DIENORAŠTIS 

A L F O N S A S N A K A S 
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N u o S y d n e y ik i S u n n y Hills 
Tą pačią sausio 17 d. pavakary turėjome iškristi. 

Amerikos ir britų lėktuvai j au daužė Bagdadą Sadam 
Hussein maldavo arabų teroristus jam padėti Prieš 
dieną patikrinęs telefonu, a r Continental Airlines nesu 
bankru tavo ir ar jų 747 Flight 16 dar veš mus namo. 
gavau teigiamus a t sakymus į viską. Ir įspėjimą: at
vykite mažiausia prieš dvi valandas, nes sustiprintas 
saugumas , pagrindinai t ikrinsim visus bagažus, ypač 
rankin ius . 

Apie trečią po pietų nuvažiavom į Sydney Intema 
tional Airport. Nulydėjo t rys giminių poro? - Sofija 
su Liudu ir dvi dukterėčios su vyrais. Kelionių agentės 
Panama City buvau įspėtas, kad Australiją palikdami 

turės ime užsimokėti po 20 dol. kiekvienas, i - ykimo 
mokesčio (departing tax), t ad buvau pasilikęs apie 50 
dol. (australiškų). Pasirodo, mums viešint, gai po N. 
Metų, mokestis sumažintas iki 10 dol. žmogui S įgrįžęs 
prie laukiančių giminių staliuko aerouosto bare, 
norėjau tuos 20 dol. pragerti. Neleido. Sako. vežkis tuos 
pinigus namo, kad turė tum pradžiai, kai vel mus 
lankysi. Gera pradžia! O alų jie pirku. ihibar jau JH alus 
buvo labai skanus... Jo išgėrus ir nervai atsiie'do. Su 
t r im stiklinėm alaus galvoje gal būtų lengviau ir tero
r is tų nuleistam į okeaną. Atsisveikinom beveik 
l inksmai, o jaunieji labai žadėjo ir mus apb ' ^y t i . 

Jokio pastiprinto bagažų tikrinimo nejutau nei 
Sydney, nei Honolulu, nei Los Angeles. Taip bent atro
dė, kai norėjau, kad gerai iškratytų. 

Lėktuvas atsiplėšė 5:40 v. p.p. Paskutiniai 
žvilgsniai į uostą, Operą, bokštą, dangoraižius ir rau
donus stogus gražiausio miesto kalvose. Už poros 
valandų pasitikome naktį, pasitikom ilgiausią ketvir
tadienį gyvenime. Jo užteks iki Los Angeles ir dar ten 
nusileisime 80-čia minučių anksčiau, negu pakilome. 

Kaip malonūs buvo havajiečiai pakeliui į 
Australiją, taip malonūs ir grįžtant. Bet grįžtant 
pasitaikė daugiau veiksmo Honolulu aerouoste, negu 
nu vykstant. Mat ne Los Angeles, bet čia reikėjo 
reemigruoti, atsiskaityti su fariziejais ir muitininkais. 
Kur tie „fariziejai" buvo havajiečiai, juos nors prie šir
dies dėk. Bet kai lagaminus atitempėm prie lenkiška 
pavarde blondino, tai jis įsigeidė iškratyti Bronės 
rankinuką, jam užkliuvo dovaniniai opaliukai ir net 
jos nusivežtas perlų vėrinėlis. Beveik kaip Maskvoj! 
Gerai, kad su šituo snarglium nebaisu kalbėtis, 
nesušaudys. Ypač, kai t ikrai nieko nelegalaus 
neturėjom, net iš Duty Free. 

Iš Los Angeles International aerouosto vežėsi mus 
į savo namus Santa Monicon mano. nebe Bronės, 
svainis, Edmundas Arbas. Galiuką pavažiavus, jau šiek 
tiek įspūdžių atskleidus, jis ir klausia: „Tai kaipgi , 
Sydney. ar Los Angeles gražesnis?" O mudu, it susi 
tarę: „Kaip diena ir naktis, Sydney naudai!" Nelabai 
mandagu šitaip, trijų dienų viešnagėn pas seserį ir 
svainį vykstant. Bet ką mes padarysim, kad kai atskri-
dom beveik vidudienį, kad kai dar virš Los Angeles ap
sukom porą ratų leisdamiesi, matėm čia pajuodusius 
stogus ir nuobodžiai pilkus pastatus. 

Kitą dieną Edmundas mus nuvežė į J. Paul Getty 

muziejų. Ten ne tik įdomūs rodiniai. bet ir pastatai bei 
gėlynai apie juos Los Angeles renome kiek pataisė. 
Pavežiojo po kalnus, Hollywoodo bulvarais, vaikščio
jom po Santa Monicos Mall'ą, matėm labai nuobodų 
filmą (ne Edmundo kaltė). Alė sukvietė vaišėms drau
gus, kurie ir mudviem su Brone beveik visi daugiau 
mažiau artimi: Brazdžionius. Railas. Kojelius, Med
žiukus, R. K. Vidžiūnienę, V. Šeštoką (ji anksčiau 
pažinome tik iš repotažų spaudoje), V. Trumpą. 

Sausio 20 d., sekmadienį, buvome lietuviškose Šv. 
Kazimiero parapijos pamaldose.Ten viskas linksmai, 
galingai, giedant pirmos jaunystės chorui, solistams. 
Daugybė pažįstamų, kurių pavardžių suminėjimas 
užimtų puslapį ar du. Po pamaldų Vytauto Didžiojo un-
to minėjimas, su iš Kauno atvykusio rektoriaus A. 
Avižieniaus kalba. Dar puikus Pauliaus Jasiukonio 
video montažas apie įvykius Lietuvoje. Dar susitikimas 
su buvusiais naujieniečiais kolegomis, kuriuos iki šiol 
pažinojau tik iš raštų. Ir su Kressbronno Jonu. Ir su 
„Lietuvių dienų" redaktore Ak, bijau prasidėti su pa
vardėm, nes prapulsiu... 

Viešnagė Los Angeles po 22 metų būtų buvusi kur 
kas malonesnė, jeigu ten nesužinoję apie draugų mirtis. 

Sausio 21 d., labai ankstų rytą, Edmundas išvežė 
ir išlydėjo. Bendrakeleivių veiduose nebeieškojau 
arabų. Pasiuskit! Jeigu nuleistų, tai kaulus gal savi 
vaikai kaip nors surankiotų. Pensacoloj pasitiko Genė 
su Vytautu. Iki sutemos kratėmės I-10 greitkeliu. J ie 
pasakojo, kas per 40 dienų atsitiko Sunny Hills, o mes 
— kas Australijoje. Bronei Canberra — palaimintas 
žemės kampelis. Man Sydney — svajonių miestas, 
kuriame norėčiau kasmet po mėnesį pagyventi. 

(Pabaiga) 

i 
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IŠ LB APYLINKĖS 
VEIKLOS 

Balandžio 21 d. įvykusiame 
LB Clevelando apylinkės meti
niame susirinkime, pirminin
kaujant valdybos pirm. Vytau
tu i Brizgiui, buvo pagerbti 
mirusieji apylinkės nariai ir 
sausio 13 Vilniuje sovietų 
nužudyti lietuviai. 

Vietoj iš valdybos pasitrau
kusio A. Miškinio, išrinkus 
Rimą Čepulį, o Mečiui Aukštuo
liui ir Pranui Jogai sutikus 
pasilikti antra i dviejų metų 
kadencijai, dabar LB apylinkės 
valdybą sudaro : Vytau tas 
Brizgys, Salomėja Šukienė 
Viktorija Lenkauskaitė, Birutė 
Vedegienė, Ada Stungienė, 
Teresė Kalvait ienė. Marija 
Mikonienė rūpinasi apylinkės 
socialiniais reikalais. 

Susirinkime pirmininkas V. 
Brizgys plačiau sustojo ties 
dviem pagrindiniais apylinkės 
renginiais, pareikalavusiais 
daugiausia laiko ir energijos — 
Lietuvių dienomis ir Vasario 
16-sios minėjimu, rengtu kartu 
su Altos skyriumi, kuriam 
pirmininkauja Alg imantas 
Pautienis. 

Vasario 16-sios proga per 
Apylinkę buvo surinkta 5,700 
dol., Altui - 1,900 dol., Vlikui 
— 1,740 dol. Apylinkė taip pat 
surinko ar t i 10,000 dol. „Do
vana Lietuvai" fondui, iš kurio 
3,242 suauko ta sausio 13 
žuvusiųjų šeimoms paremti. 

Šios valdybos kadencijoje 
buvo surengtos spalio 20 d. 
Lietuvių dienos, kur ių 
kulminacinis t a š k a s buvo 
koncertas, atliktas jungtinio 
Toronto „Volungės" ir Cleve
lando Dievo Motinos parapijos 
choro su sol. sopranu Virginija 
Bruožyte, pianistais dr. Vytu 
Bakšiu ir prof. Leokadija 
Kanovičiene. Dirigentai: Rita 
Kliorienė ir Dalia Viskontienė. 
Tai buvo aukšto meninio lygio 
koncertas. 

Pirmininkas nusiskundė, kad 
dėl didelių išlaidų, nepergausios 
auditorijos (per 300), dėl keisto, 
savotiško neva boikoto, kad 
koncertas nebuvo rengiamas 
parapijos salėje, kad nebuvo pa
kviestas koks meninis vienetas 
iš Lietuvos, renginys apylinkės 
iždo nepraturtino. Paprastai 
Lietuvių dienos apylinkės kasą 
papildo t ū k s t a n t i n ė m i s 
sumomis. 

Nežiūrint nuomonių įvairu
mo, ir šių metų Lietuvių 
dienoms apylinkė pakvietė išei
vijos programos a t l ikė jus , 
būtent — Toronto „Aitvaro" ir 
Hamiltono .,Aukuro" jungtinį 
teatrą su „ A u k š t a d v a r i o " 
vaidinimu, su kuriuo šie teatrai 
sėkmingai gastroliavo Lietuvo
je. Lietuvių dienos vyks spalio 
5-6 dienomis Dievo Motinos 
parapijos auditorijoje. 

Vasario 16-sios proga kalbėjo 
Viktoras Nakas, Lietuvių Infor
macijos vadovas VVashingtone; 
meninę programą atliko vyrų 
choras, diriguojant Raimundui 
Kavaliauskui. 

Apylinkės valdyba, kartu su 
Altos skryriumi, suorganizavo 
autobusus pernai balandžio 4 ir 
birželio 2 dienomis VVashingto-
ne vykusioms demonstracijoms, 
dalyvavo Lenkijos konstitucijos 
parade Clevelande. dalyvavo 
Ohio valst i jos rezoliucijos 
paskelbime, siekiant Lietuvos 
vyriausybės pripažinimo. Kartu 
su Altą kreipėsi la iškais , 
telefonais, te legramomis į 
kongresmanus, senatorius, val
džios žmones Lietuvos reikalais. 
ra«rino lietuvius aktvviai iunetis 

į šią akciją kritišku Lietuvoj 
momentu. Čia daug talkos susi
laukta iš DMP klebono kun. 
Gedimino Kijausko.SJ, „Tėvy
nės garsų" vedėjo Juozo Stem-
pužio, „Dirvos" ir „Draugo". 

Apylinkės valdyba talkino 
Lietuvių Fondui rengiant Lietu
vos operos solistų Irenos Mil
kevičiūtės, Virgilijaus Noreikos 
ir pianistės Gražinos Landsber
gienės koncertą gegužės 5 d., 
DMP auditorijoje. 

Apylinkė biudžetinius metus 
užbaigė su 9,400 dol. likučiu. 
Metinė apyl inkės apyvarta 
46,000 dol. Kruopštus apylinkės 
išdininkas Mečys Aukštuolis 
susilaukė ir gražaus pagyrimo 
iš kontrolės komisijos, kurios 
protokolą perskaitė pirm. Jonas 
Kalvaitis. Buvo priimtas sekre
torės Salomėjos Šukienės per
skaitytas pernykščio metinio 
susirinkimo protokolas. 

Šv. Kazimiero lituanistinėje 
mokykloje mokosi 74 mokiniai. 
Apylinke paskyrė 1.000 dol. 
paramą. Stambesnė dovana bus 
pasiųsta ir Muzikos dienoms, 
rengiamoms Chicagoje. Į Dainų 
šventę vyks Čiurliono ansamb
lis, Dievo Motinos parapijos ir 
lit. mokyklos chorai . Muz. 
Gediminas Purlys iš Klaipėdos 
yra Čiurlionio ansamblio meno 
vadovas. Jis bus ir vienas iš 
Jung t in io choro di r igentų 
Dainų šventėje gegugės 26 d., 
Chicagoje. Dievo Motinos 
parapi jos ir v a i k ų choro 
d i r igen tė y r a muz . Rita 
Kliorienė, kuri su vaikų choru 
puikiai pasirodė ir per Pirmo
sios Komuni jos iškilmes 
gegužės 12 d., Dievo Motinos 
šventovėje. 

Vytautas S ta škus , Travel 
Agents International kelionių 
agentūros a t s tovas , organi
zuojąs specialią ekskursiją į 
Lietuvą — j Sporto šventę lie
pos 24 — rugpjūčio 6 dienomis, 
neseniai vėl lankėsi Kaune ir 
pranešė apie Kauno ir Clevelan
do miestų bičiulystės užuo
mazgą, kurią pradėjo Gražina 
Kudukienė. 

LB tarybos reikalais kalbėjo 
rinkimų komisijos pirm. Vladas 
Čyvas, Ku l tū r i n io darželio 
pirm. Vincas Apanius, kuris 
įvairiais būdais telkia lėšas 
Maironio paminklo atstatymui, 
Jurgis Malskis apie Ohio valsti
jos apygardos rinkimus, Marija 
Mikonienė apie socialinius 
reikalus. 

Apylinkė tur i savo telefaksą, 
kurio informacijomis dalinasi su 
interesuotomis organizacijomis 
bei asmenimis. Nedidelė pasi
šventusių darbuotojų grupė 
atlieka didelius darbus Lietuvos 
ir išeivijos gerovei. 

V. Rociūnas 

ALDONA STEMPUŽIENĖ 
S E V E R A N C E HALL 

KONCERTE 

Birželio 2, sekmadienį, 3:30 v. 
p.p. Severance Hali koncertų 
salėje 56-jame VVomen's Orches
t ra koncerte dainuos jungtinis 
Chorai Arts Performing Socie 
ty ir Chagrin Valley Chorai 
Union chorai ir solistai — 
sopranas Catherine Roberts, 
mezzo-sopranas Aldona 
Stempužienė, tenoras David 
Herr ing, ir bosas-baritonas 
Robert W. Becker. Jie atliks Mo-
zarto uvertiūrą The Impresano, 
Bar toko R u m a n i a n Folk 
Dances . R imsky Korsakov 
Capriccio Espagnol ir Rossini 
S t aba t M a t e r , ku r solistė 
Aldona Stempužienė dainuos 
mezzosoprano partiją. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

Clevelando aerodrome sutinkami menininkai - Lietuvos. Iš k. LB Clevelando apyl. pirm. V. Briz
gys, Lietuvių fondo atstovė N. Puškorienė, sol V. Noreika, pianistė G. Landsbergienė, R. Kudu 
kis, sol. I. Milkevičiūte ir G. Kudukienė. N u o t r _ v > B a c e v i č i a u s 

Prisimintina, kad su šiuo 
orkestru Aldona Stempužienė 
savo karjeros pradžioje yra 
da inavus i du kar tu . Šis 
Clevelando moterų orkestras 
savo koncertams visada kviečia 
iškilias solistes. 

Dirigentas Robert L. Cron-
quist. Bilietus po 10, 8 ir 6 dol. 
galima užsisakyti tel. 932-2145 
arba 371-1732 ar įsigyti prie 
įėjimo. 

Aldona Stempužienė balan
džio 21, minint dešimties metų 
mirties sukaktį komp. Jono Šve
do, kar tu su amerikiečių muzi
kais Music School Settlement 
salėje a t l iko Jono Švedo 
k ū r i n i u s . Solistė Aldona 
Stempužienė yra ir šios 
mokyklos dainavimo dėstytoja. 
Ji be dėstytojos darbo mokyklo
je, yra numačiusi duoti koncertų 
ir gyviau dalyvauti lietuvių 
muzikinėje veikloje, nes bus 
mažiau surišta su tiesioginiu 
uždarbį pelnančiu darbu. 

LIETUVIŲ OPEROJE 
„I LITUANI" 

Lietuvių opera Chicagoje, šie
met švęsdama 35 m. sukaktį, 
suorganizavo pastatymą Pon-
chielli operos .1 Lituani", kuri 
tiesiog vadinama „Lietuviai". 
Pirmą kartą Lietuvių operos pa
statymuose viską atliko lietu
viai. Visas simfoninis orkestras 
atgabentas iš Lietuvos. Baletas 
su baletmeister iu Vytautu 
Brazdyliu, aštuonetas šokėjų — 
iš Lietuvos, iš Lietuvos 18 ope
ros choro nariu su jų chormeis
teriu Česlovu Radžiūnu. Solis
tai Vincentas Kuprys, Irena 
Milkevičiūtė. Arvydas Mar
kauskas, Virgilijus Noreika — 
taipgi atskraidinti iš Lietuvos, 
įjungiant ir eilę pažįstamų vie
tinių lietuvių solistų, kaip M. 
Momkienė, J. Vaznelis, J. Sav-
rimas. Dirigentas Vytautas Vir-
žonis bei režisierius Eligijus 
Domarkas — taipgi iš Lietuvos. 
Net ir tos puikios dekoracijos, 
sukurtos Lietuvoje dailininkės 
Janinos Malinauskaitės, kuri ir 
pati atvykus; dar rūpinosi ap
švietimu. V:są tą suplanuojant 
daug pasidarbavo Chicagos Lie
tuvių operos dirigentas ir 
meno vadovas Alvydas Vasaitis, 
bet čia taipgi ypatingas nuopel
nas ir visos Lietuvių operos 
valdvbos. kurios pirmininkas 
yra Vytautas Radžius, vicepir
mininkai Jonas Mockaitis, Eglė 
Rūkštelytė. Vytautas Aukštuo
lis, sekretorė Regina Smo-
linskiene. iždininkas Albinas 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

VEDYBŲ AUKSINES 
SUKAKTYS 

Leonas ir Stasė Kežėniai ba
landžio 7, sekmadienį, Dievo 
Motinos šventovėje šventė savo 
50 metų vedybinę sukaktį. 
Leonas jau ilgus metus nuošir
džiai dirba Religinės šalpos 
komitete Clevelande. 

J o n a s ir Elena Šarkauskai 
savo auksinę vedybų sukaktį 
Dievo Motinos šventovėje 
minėjo gegužės 12, sekmadienį, 
lietuviškos sumos metu. 

Ilgiausių ir laimingiausių Smolinskas, valdybos narys Ru-
metų sukaktuvininkų šeimoms! dolfas v aidukaitis. 

Lietuvos operos choras turi 60 
narių. Pritraukė chormeisterę 
Audrone Gaižiūnienę ir chor
meisterį pianistą Manigirdą 
Motekaiti. Čia žymūs nuopelnai 
ir šios Lietuvių Muzikos šventės 
rengėjų pirmininko Stasio Baro, 
kuris daug dirbo ir daug plana-

LIETUVOS VYSKUPAS 
CLEVELANDE 

Gegužės 31-birželio 2 die 
nomis Clevelande viešės Vilka
viškio diecezijos apaštalinis v0- k ° ! suorganizavo 82 Lietu-
admin i s t r a to r ius vyskupas v o s operos žmonių atvykimą į 
Juozas Žemaitis. Dievo Motinos Chicagą. 
parapijos klebonas kun. G. Ki- Operos pastatymas vyko Mor-
jauskas. SJ. buvo sukvietęs ton auditorijoje, Cicero, kur ta 
lietuvių organizacijų vadovus mokykla turi erdvią sceną ir 
pasi tar t i kaip iškilmingiau sal?-
sutikti garbingą svečią iš Lietu- Operos .1 Lituani" kūrėjas 
vos, jį pagerbti ir suteikti labai Amilcare Ponchielli (1834-1886) 
reikalingą paramą Vilkaviškio italas, operai panaudojo Lietu-
ka tedros atstatymui. Šioje v°s rašytojo Adomo Mickevi-
vyskupijoje sunaikinta dar ciaus „Konrado Valenrodo'" fa-
dvideš imt kitų bažnyčių, bulą. Sklandų lietuvišką jos 
Planuojama plati ir įdomi svečio tekstą, ištaisydamas kai kurias 
viešnagės programa. klaidas, sukūrė a.a. poetas Sta

sys Santvaras. Kalbant apie šį 
pastatymą, negalima nesumine-

RENGINIAI ti ir plataus programos leidinio, 
išspausdinto „Draugo" spaustu-

B i r ž e l i o 9, sekmadienį, vėje su dail. Ados Sutkuvienės 
rengiamas visų trijų Baltijos sukurtu prasmingu menišku 
t au tų Baisiojo birželio pri- viršeliu 

buvo lietuvių operose. Pradžio
je nuskambėjo Lietuvos himnas, 
giedamas publikos su orkestro 
palyda. Režisierius V. Viržonis 
jos muziką puikiai įsisavino, 
sklandžiai jis valdė 48 muzikų 
orkestrą. 

Lietuvių operos choras sustip
rintas iš Lietuvos a tvykusių 
choristų, buvo itin s t iprus . Iš 
viso į sceną buvo išvesta apie 
150 choristų, solistų, šokėjų, 
statistų ir erdvioje patalpoje visi 
sutilpo. 

Operos turinyje daug Lietuvos 
meilės. Jau prologe skambėjo: 
„Tebūna tėvynė per amžius 
laisva", o paskutiniame veiks
me pabrėžiama: „Kas gelbėjo 
tėvynę, tą lydi vien amžių 
garbė". Operoje gausu religinių 
momentų, yra stiprios romanti
kos, intriguojanti turinio slink
tis. 

Pirmame spektaklyje scenoje 
pasirodė tik svečiai solistai, o iš 
vietinių t ik sol. Marga r i t a 
Momkienė ir Julius Savrimas. 
Stipriai pasireiškė Aldonos 
vaidmeny Irena Milkevičiūtė ir 
Aldonos vyro Kerniaus vaidme
ny — sol. V. Noreika. Labai 
pasigėrėtini buvo ir V. Kuprys 
(Vaidila), A. Markauskas (kuni
gaikštis), D. Milkevičius, M. 
Momkienė, J. Savrimas. Gerai 
pasidarbavę ir režisierius E. 
Domarkas, o jau baletas stebino 
savo grakštumu ir šokio leng
vumu. Net ir grimuotojas P. 
Ilgūnas buvo atsikviestas iš 
Lietuvos, jam talkino mūsų J. 
Balutis. 

Antrame spektakly, gegužės 
24 d. dirigentas — Alvydas Va
saitis, vietoj V. Kuprio — sol. 
Jonas Vaznelis. 

Apskritai šis operos pastaty
mas buvo įspūdingas, jį stebė
damas galėjai didžiuotis, jog esi 
lietuvis, kai mūsų t a u t a gali 
iškilti į tokias scenos meno 
aukštumas. 

Pažymėtina, kad tarp žiūrovų 
matėsi atvykusių ne vien iš arti
mesnių miestų, bet ir Califor-
nijos. Floridos, iš VVashingtono, 

ca 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kedzie Ave., 
CMcago, IL 60629 

(312)778-2233 
INCOUB TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų (vertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Vis) agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

simimmas. 
B i r ž e l i o 29, šeštadienį, 

Gwinn sodyboje, Bratenahl, tra
dicinė Kultūrinių darželių 
vakaronė. Pradžia 6 vai. vak. 

Liepos 14, penktadienį, lietu

vių namuose. 
Liepos 28, sekmadienį, 12 

vai. p.p. ..Žalgirio" šaulių 
kuopos gegužinė prie ežero, 
Beachland Park. 17815 Canter 
būry Rd., Ohio. 

V. R. 

Klasiškas Tutfor stiliau* namas 
Lemonte. 
Dviejų a., 3 mieg. kamb. 2V2 vonios, 
ištisas rūsys; židinys, oro vėsinimas. 
Žavus vaizdas nuo atviros verandos į 
pakalnę $169,900 

Trijų mleg. kamb., 2 vonių namas: 
didžiulis sklypas Galima [rengt butą 
tėvams ar giminėms $98,900 

LB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Simaitis, Reartor 
Irena Bllnstniblenė, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

Ontu^ 2I 
OLSICK & CO.. REAUJORS 
1180 State Street 
Lemont. lUInols 60439 
(312) 257-7100 

I Š N U O M O J A M I BUTAI 
3 bt. 72 St & Francisco Ave 
2 bt. 55 St & Kedzie Ave 

P A R D U O D A M A S N A M A S 
4 butų. Oak Lawn apyl 

Kreiptis: Aušra Padalino 
FIRST RATE REAL ESTATE 

Ta i . 312-767-2400 

Qntuifc 21 
KMIECIK REALTORS 

7922 S. Pulaski Rd. 
4365 S. Archer Ave. 

LT 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės i Danutę Mayer. |i 
p ro fes iona l ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

HELP VVANTED 

ELECTRIC MOTOR 
JOURNEYMAN 

wttt> D C expe<tence Heavy o^ maclrne wory pe* 
taimng to e4ectr« notors & troubteshootiog Mus! be 
ab*e to communicate m Engi.s 

312-427-2604 
EBUNG ELECTRIC CO. 

426 S. Cllnton 

FOR RENT 

Studio apt." 2 kamb. naujai iš-
remontuotas; šiluma virykla, šaldy
tuvas. 71 St. & Francisco Ave. $315 į 
mėn. + „deposit" 

Skambinti: te l . 312-436-0844 

MISCELLANEOUS 

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

Tel . 3 7 6 - 1 8 8 2 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

F R A N K ZAPOLIS 
3208V2 VVost 95 th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

( 312 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

LAIKO PAGRĖBSTAI 
Vladas Kulbokas 

Atsiminimai 

Kritikos apžvalgų knyga ir re
cenzijos: Alksnėnų Madona; 
kankinys kun. J Dabrila; 
suvalkiečių ūkis — sodyba, darbai, 
darbininkai, valgiai; šeimos istorija 
— studijos, mokytojavimas 
Plungėje, Pasvaly, Vilniuje; 
gyvenimas Austrijoje, Vokietijoje, 
Amerikoje: darbas „Lietuvių Encik
lopedijoje". Kaina su persiuntimu 
10 dol. Illinois gyventojai dar pri
deda 64 et. Valstijos mokesčio Už
sakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chlcago. IL 60629 

Kanados. J . P r . 

Skubus Ir sąžiningas 
patarnavimas 

P L U M B I N G ft 8 E W E R 
pataisyme 
Skambinti: 

Dariui t e l . 312-776-5068 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ. 

turiu Chicngos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-77'*-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Opera .1 Lituani" Lietuvoje 
niekada nebuvo pastatyta. Jau 
buvo ruoštasi, bet okupacija su
kliudė. Rugpjūčio pabaigoje 
vyksta j Lietuvą Chicagos lietu 
vių operos choras su mūsų solis-

vių pensininkų gegužinė Lietu- tais ir jungtinėmis jėgomis bus 
statoma rugpjūčio pabaigoj ir 
rugsėno pradžioj „I Lituani" 
Lietuvos -cenoje. 

Pirmasis šios operos spektak 
lis Morton Auditorijoje, Cicero, 
gegužes !9 d. sutraukė 2,200 
žiūrovų Niekada tiek jų ten ne 

Didžiausi vištvanagio priešai 
y ra varnos . Jos n e k e n č i a 
vanago visa savo varniška siela, 
nepraleisdamos progos neapy
kantai pareikšti. Jos šnipinėja 
ir viešai skelbia jo sumanymus, 
kvaršina jam galvą savo amžinu 
riksmu, kliudo medžioklėje, o, 
svarbiausia, neduoda ramiai 
sudoroti la imikio. Vos t ik 
vanagas su pagautu karveliu ar 
kurapka nutupia ramioje viete
lėje, tuoj apsupa j j juodoji varnų 
gauja. Tiesa, jos nedrįsta prieiti 
arti, bet suka ra tu aukščiau jo, 
ar, užėmusios visas patogias 
vietas artimuose medžiuose, 
kelia neapsakomą tr iukšmą. 
Tokioje aplinkoje dažniausiai 
vanagui ir tenka užkandžiauti . 
Kartais, kai varnos jam iki gyvo 
kaulo įgr įs ta , j i s n e t e n k a 
kantrybės ir, lyg nenoromis 
pagriebia vieną iš jų. 

T. I v a n a u s k a s 
Lietuvos paukščiai 

PARDUODAMAS NAMAS 
Graži aplinka, patogi vieta 

vieno aukšto, pigus išlaikymas 
Netoli nuo 44-to ir 21 -mo 

kelio kryžkelės. Putnam, CT 
KREIPTIS: 

Jonas V. Strimaitis 
(203) 651-0261 

(203) 651-8376 fax 



JfMnif <*£»£ ** 

Midway aerodrome vaikučiai laukia atvykstant Lietuvos prezidento Vytauto Landsbergio. 

ŽEMĖ 
PRIGLAUDŽIA 

VISUS 
EDMUNDAS J A K A I T I S 

Niekas nežinojo jo praeities. 
Nedaug kas žinojo ir jo pavarde. 
Visi j j vadino Barnabu ir to 
užteko. Jis gyveno mažoj 
trobelėj, prmiškėj. Kada senąjį 
eigulį rado negyvą, namelio 
durys ir langai buvo užkalti len
tomis. Daug metų praėjo ir per 
tą laiką niekas nebuvo nosies 
įkišęs, nes ėjo įvairios kalbos 
apie tą apleistą trobelę. Buvo 
gerų, bet buvo ir blogų kalbų. 

Prietarų žmonėse netrūksta. 
Vieni kalbėjo, kad senis mir
damas užkeikė asloje užkastus 
pinigus. Kiti sakė, kad bedarant 
duris, gali išsprukti uždaryta 
dvasia ir daug blogo pridaryti. 
Tai nei vaikai, nei suaugę 
nekišo nosies. 

Bet vieną dieną, kada žvarbus 
vėjas blaškėsi po laukus ir lietus 
krito iš tamsių debesų, žmogus 
su kareiviška kuprine, atplėšęs 
lentas, pradingo paslaptingame 
namelyje. 

Kitame lauko gale gyvenąs 
mūrininkas, dėl lietaus likęs na
muose, matė, kaip nepažįstama 
asmenybė plėšė nuo durų ir 
langų prikaltas lentas. Kuo 
lietus labiau smarkėjo, tuo 
mūrininkui labiau knietėjo 
pranešti miestelio gyventojams 
naujieną: „Kažkas apsigyveno 
eigulio namelyje". 

Prie didžiojo kelio, kuriuo 
buvo galima nuvažiuoti į apskri
ties miestą, buvo Mauškio kar-

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Gardner, MA 

Gardner News la ik raš t i s 
turėjo interviu su Višniauskais 
prieš Velykas apie lietuviškus 
velykinius papročius. Straipsnis 
buvo labai geras ir apėmė 
beveik visą puslapį su 
lietuviškų velykinių valgių 
receptais, kuriuos davė Bronė 
Višniauskienė, Bronė Beke-
rienė ir Vanda Šerkšnienė. 

MIRĖ 

Petras Daukantas sulaukęs 
70 metų amžiaus, paliko žmoną 
ir du sūnus. 

Margaret Milošiūtė Aukš-
t ika ln ienė mirė su laukus i 
89 metų amžiaus. Metų bėgyje 
daug veikė l i e tuv iškame 
veikime su a.a. vyru Petru 
Aukštikalnių. Paliko dukte
rėčias ir sūnėnus . Gražiai 
palaidoti Klubas davė garbės 
grabnešius. 

Emilija Armonaitė Dickie 
mirė sulaukusi 70 metų. 
Kadaise priklausė prie Aušros 
choro. Paliko dukterį ir sūnų bei 
3 seseris. 

Lai Dievas j iems duoda 
amžiną atilsį. 

Koresp 

čiama. Vieni ją vadino smukle, 
kiti — karčiama, o kitiems ji 
buvo užeiga. Čia buvo galima 
susitikti pažįstamus ar gimines, 
kurie, miestelio turguje pardavę 
savo suspaustą sūrį ar šviežiai 
suplaktą sviestą, sustodavo iš
gerti stiklinę arbatos ar para
gauti kai ko stipresnio. 

Buvo ankstyva popietė, kai 
mūrininkas sušlapęs ir su pasi
kabinusiu ant nosies galo lašu, 
įžengė į užeigą. Pirmas, kuris 
sužinojo apie naują atvykėlį, 
buvo Mauškis. Nedaug buvo tuo 
laiku smuklėj gėrikų, bet mūri
ninko atnešta naujiena pasklido 
grei tai ir plačiai. Vakare, 
šeimoms susirinkus prie stalo, 
j au ir mažyliai žinojo apie 
atvykėlį. 

Dabar visiems parūpo sužino
ti, kas j is toks buvo. Niekas 
geriau negalėjo padaryti, kaip 
laiškanešys Akelis. Mat, jis 
draugavo su valsčiaus viršaičio 
raštininku Spurgiu.Prasidėjusi 
kariuomenėj draugystė nenu
trūko, net išėjus į atsargą. Ir ką 
Akel is sužinojo? Nedaug. 
Atvykėlis, atėjęs į valsčiaus 
raštinę, turėjo su savim Ap
skrities policijos vado raštelį. 
Mažą, bet įsakantį duoti Bar
nabui Žąslavedžiui darbą. 
Valsčiaus viršaitis atsidūrė 
keblioj padėty. Valsčius vos vos 
galą su galu suvedė, o dar duoti 
darbą, ir, žinoma, su atly
ginimu. Kaip visuomet, viršai
t is pasišaukė Spurgį. Sudėjus 
dvi galvas, atsirado ir išeitis. 
Kapinėms reikėjo prižiūrėtojo. 
Darbas atrastas. Atlyginimas — 
leidimas gyventi tuščioj eigulio 
torbelėj. 

Negirdėta pavardė buvo iš
braukta iš kalbos. Visi žinojo, 
kad kapinės bus Barnabo prie
žiūroj. Ir reikėjo tik pasekti, 
kaip Barnabas atliko savo 
darbą. Kai geras gaspadorius 
žiūri, kad jo kiemas būtų ne tik 
švarus, bet ir gražus, taip ir Bar
nabas rūpinosi kapinaitėmis. 
Jis rinko vėjo nulaužtas šakeles, 
sugrėbė nukr i tus ius lapus, 
nupjovė prasistiebusias smilgas. 
Jeigu kur reikėjo — palaistė. 
Jeigu kur išdygo piktžolė — 
išrovė. Jo rūpestis neliko mies
telėnų nepastebėtas. Siuntė 
vaikus su krepšeliais, kuriuose 
buvo keletas kiaušinių ar briz-
elis lašinių. Suaugę laikėsi nuo 
jo nuošaliai. Barnabas neturėjo 
draugų, bet jis jų ir neieškojo. 
Visiems daugiausiai rūpėjo, iš 
kokio krašto jis atsirado, kaip 
j is gavo policijos vado re
komendaciją, ką jis prieš tai 
darė, klausimai, kuriems nebu
vo atsakymų. Vaikai atnešę 
dovanas, matė pakabintus ant 
sienų medalius Bet kas ten su-
klausys vaikus, kartais jie mato 
nebūtus dalykus. Daug buvo 

kalbų, bet niekas nežinojo viano 
dalyko — Barnabas kalbėdavosi 
su mirusiais. Kai jis kalbėjo, jie 
klausėsi. Kai jie kalbėjo, jis 
tylėjo. 

Kiekvieną mėnesį, pilnam 
mėnul iu i esant , B a r n a b a s 
pa l ikdavo savo namelį ir 
patraukdavo į netoli esančias 
kapinaites. Praleidęs dieną tarp 
supiltų kapų ir daugiau ar 
mažiau pakrypusių kryžių, jis 
pažino kapines, kaip savo kiše
nę. Kai sustodavo prie kokio 
kapo, jis žinojo kas prie jo kojų 
ilsėjosi. Bet jis neidavo vienas. 
Su juo turėjo būti jo šešėlis, 
kuris, reikalui esant, galėtų 
paliudyti jo pašnekesių tikrumą. 
Kada dangus debesuotas, nėra 
mėnesienos. Nėra mėnesienos, 
nėra nė šešėlio. Nėra šešėlio, 
nereikia nė į kapines eiti. 

Ir ko jis nėra girdėjęs. Kiek
v ienas kapas turėjo savo 
istoriją. J is yra jas girdėjęs ir tai 
gali paliudyti jo šešėlis. 

Ne visuomet tie pokalbiai 
buvo vienodi. Tai ir pradžia 
nebūdavo vienoda. Kartais jis 
pradėdavo, sakydamas: „Kaip 
miela tave matyti besiilsinčią. 
Ilsėkis ramybėje. Aš ateisiu kitą 
kartą". Bet būdavo ir taip: „Tai 
tu , tas niekadėjas, kuris atėmei 
mergelei nekaltybę. Neišvengei 
p rake ik imo , t a i ir gu lėk 
u ž k a s t a s " . , , Judu sur i šo 
bažnyčioj ir priglaudė vienas ir 
t a s pats kapas". „Nebuvo tau 
lemta ilgai gyventi. Džiaukis iš
vengusi gyvenimo vargų". „Per 
d a u g džiaugeisi gyvenimu. 
Nuobodžiauk v iena tvė je" . 
„Paguldei galvą, kad kiti būtų 
la isvi . At l ika i didį žygį, 
užsitarnavai poilsį. Didvyriai 
nemiršta, tik jie yra užmirš
tami". „Nemylėjai savo artimo, 
ta i susilaukei to, ką kitam 
padarei". „Gyvenai, dirbai ir 
pasenai. Užsitarnavai poilsį. 
Tenedrįsta kas sudrumsti tavo 
ramybę". 

Barnabas turėjo savo mėgia
mus kapus. Bet buvo jam ir 
nemėgiamų. Prie vienų sus
todavo ilgiau, prie kitų — trum
piau. Bet kai ateidavo vidur
naktis, susičiaupdavo jo lūpos, 
nutildavo ir mirusieji. Jausda
masis savo pareigas atlikęs, še
šėlio lydimas pasukdavo namo. 
Ištikimas buvo jo šešėlis. 

„Ilsėkis ramybėje, mūsų my
l ima dukre le" . Taip buvo 
iškalta granito paminkle. Bar
nabui ji buvo 19 metų graži 
mergelė. Taip, jis kalbėjosi su ja. 
J i neturėjo jam daug papaskoti, 
nes jai nebuvo lemta ilgai 
gyventi. Žiauri džiova paguldė 
ją į lovą ir netrukus turėjo at
sisveikinti su jai dar nepažįs
tamu gyvenimu. Kaip tėvai 
prašė, taip Barnabas ir padarė 
— netrukdė jos ramybės. 

„Tragiškai žuvo savo 31-mais 
gyvenimo metais". Toks įrašas 
kapinių lankytojui nedaug 
pasakė. Bet Barnabas žinojo, 
kad tas vyras atėmęs mergaitei 
skaitybės vainikėlį, išgirdo tuos 
ne l emtus žodžius: „Žal ty , 

nemirsi savo mirtimi". Pra
našavimas išsipildė. J i s buvo 
mirtinai nudurtas jo paties 
įšprievartaut s moters. 

Dvigubas kapas, dviguba mir
tis. Ar tai buv-( neapsakoma mei
lė, ar beprotiškas veiksmas, net 
Barnabas ne: nojo. Gyvenime 
pasitaiko į* a.riaušių atsiti
kimų. Barnabai buvo matęs vai
ką prie to kapu Jis buvo atėjęs 
apverkt i savo tėvų. Tėvas, 
nušovęs savo žmoną, atkreipė 
dar rūkstan. ginklą į savo 
smilkinį. Koael9 Kas pasakys. 
Vaikas nežinojo, nesužinojo nė 
Barnabas. 

Mėnulio šviesoj Barnabas 
sustojo prie kapo, kurio gėles 
dar šiandieną jis buvo palaistęs. 
Nors ir buvo vėsi naktis, bet 
gėlės buvo nuvytusios, kaip ir 
palaidotos merginos gyvenimas 
nelaiku nuvytęs. Ji pamėgo 
linksmą gyvenimą. Svaigalai, 
nekaltai atrodantys milteliai, 
adatos. Gatve pasidarė jos 
malonumų šaltinis. Nesuval
domi geismą;, beprotiškos ha
liucinacijos buvo jos gyvenimo 
galas. Ir ji buvo tik aštuonio-
likametė, iš padorių namų. 

Neramūs laikai. Po vienos 
okupacijos sekė k i t a . Nei 
viena, nei kita nebuvo gera. 
Antrą kartą sugrįžus pirmiems 
okupantams, jis neliko abejin
gas. Aukštų idealų vedamas, 
įsijungė į gretas, kurios nesė
dėjo namuose prie užtiesto stalo 
ir nemiegojo minkštoje lovo
je. Žalios, drėgnos, kartais ir pa
puoštos baltu šerkšnu samanos 
buvo jam staltiese, o vietoj lovos 
kvapnūs eglėšakiai atstojo 

minkštus patalus. Barnabas 
puikiai žinojo, apie ką kalba 
eina. Jis pats buvo tą išgyvenęs. 

Žeme visus vienodai pri 
glaudžia. Barnabas savo gyve 
nime ne turė jo r e ika lų su 
tokiais, kurie negerbė kitų. O 
čia pr ie jo kojų gulėjo 
žmogžudys, užkaltas nedažytų 
lentų karste. Žvėriškai pasiel
gęs, žvėriškai ir baigė savo 
gyvenimą. Teisėjo sprendimas 
buvo įvykdytas šautuvų salve 
Niekuomet Barnabas nesusto
davo ilgiau prie to kapo. 

Kitaip buvo, kur buvo palai
dota pagarbi asmenybė. Čia 
Barnabas sustodavo ir iš pagar
bos neklausinėjo, bet susi
kaupęs klausėsi, kas j am buvo 
sakoma . Žymiems vyrams 
reikia atiduoti pagarbą ir nesi
painioti jiems po kojų. Tokia 
buvo Barnabo samprata. 

Tą vakarą Barnabas būtų ir 
daugiau vaikščiojęs, bet kylanti 
iš žemės drėgmė virto rūku. O 
rūke dingo ir jo šešėlis. Nebuvo 
šešėlio, nebebuvo nė j am kas 
veikti. Ką Barnabas eidamas 
namo galvojo, niekas nesužinos. 
O jis įtemptai galvojo. 

Kai vaikai kitą rytą atėjo su 
kiaušiniais, sviestu, lašinių 
brizel iu, p in t inė lės iškrito 
jiems iš rankų. Tokio vaizdo jie 
nebuvo matę. Nusvirusi Bar
nabo galva gulėjo an t stalo 
kraujo klane. Rankoje dar 
tebebuvo mėlyno plieno ginklas. 
Išsigandę vaikai bėgte parbėgo 
namo. Vyresnieji, vaikų įtikinti, 
išskubėjo į pamiškėj buvusią 
trobelę. 

Vaikai buvo teisūs. Barnabas 

A.fA. 
MYKOLUI TONKŪNUI 

mirus, dukrą RITONE RUDAITIENE ir sūnų ALGI 
bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir drauge 
liūdime. 

Jadvyga Jokubaitienė 
Krikšto sūnus Algimantas ir 
Kęstutis su šeima Jokūbaičiai 

A.fA. 
KAZIMIERUI VILKAUSKUI 

mirus. ;o žmoną, mūsų draugijos narę. sesę ALDONĄ 
ir jos artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Detroito Lietuvos Dukterys 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to save regularly! 

1/1 

Pate! and 
Compounded 

Ouaner ly 

see us for 
lancing. 

AT OUR LOW RATES 
\\0tffc "ni 

VVITM R I M V M f N T 
T O FIT VOUft I N C O M I 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212 VVEST CERMAK ROAD CHICAGO. ILL 60608 
Peter Kazanauskas. Prs. Tel.: 847-7747 

Hours: Mon. Tue. Fri. 9 4 Thur 9 8 Sat 9 1 
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 
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buvo negyvas. Ko vaikai iš spėliojo. Viena buvo aišku, kad 
išgąsčio nepastebėjo, Barnabo Barnabas atsiskyrė nuo jų savo 
kairej rankoj būvu sugniauštas noru. 
Vyčio Kryžius. Ar tai buvo nu- Kaip kitus Geroji Žemė pri-
sivylimas. ar širdgėla ar kita emė , t a i p ir Barnabą ji 
pr iežast is , žmonės v isa ip priglaudė. Amžiams. 

" • 

mirus 

A.fA. 
PETRUI ANUŽIUI 

jo podukrą. 
ZITĄ GRAŽIENE 
džiai i ižjaučiame 

mūsų draugijos valdybos narę, sesę 
ir jos šeimą bei artimuosius nuošir-
ir kartu liūdime 

Detroito Lietuvos Dukterys 

A.tA. 
VYTAUTAS EIKINAS 

Mirė š.m. balandžio 21 d. Bostone palikdamas žmoną 
Danutę, dukteris Viliją ir Audrą, Bostono „Grandis" sporto 
klubą, kuriam pirmininkavo 35 metus. 

A.a. Vytautui iškeliavus Amžinybėn, visa ŠALFAS 
Rytų Apygarda reiškia gilią užuojautą žmonai DANUTEI, 
dukroms bei artimiesiems. 

ŠALFAS, Rytų Apygarda 
Algirdas ir Rosalie Veliuona, Baltimore 
Pranas Gvildys, New York 
Elvyra Vodopaliene, Washington. 

Mūsų brangiam Bičiuliui 

A.+A. 
Dr. VILIUI VILEIŠIUI 

mirus, širdingai užjaučiame jo žmoną ALFREDĄ, 
dukterį dr. RITĄ su šeima, l iūdėdami kar tu . 

Algirdas Aglinskas 
Stasė ir Algirdas Didžiuliai 
Genovaitė ir Algirdas Maciūnai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. • Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
Z533 VVest 71st Street 
Chicago. Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

C įcero Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(3!2)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

I 
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x „ D r a u g a s " a t e i n a n t į 
p i r m a d i e n į , gegužės 27 d. dėl 
Kapų puošimo dienos šventės 
b u s uždary tas . Ant rad ien į , 
gegužės 2 8 d.. , . D r a u g o " 
redakcija, administracija ir 
spaustuvė dirbs ka ip kasdien. 
, ,Draugo" nauja laida išeis 
trečiadienį, gegužės 29 d. 

x Stefa Kis ie l ienė ir J a d 
v y g a D o č k i e n ė gavo iš 
Lietuvos liūdną žinią, kad ten 
mirė jų sesuo a.a. Stasė Rukienė 
Tauragės apskr. 

x R o m a s ir Emil i ja Saka -
do l sk ia i iš Washington. D . C 
atvyko į Chicagą ir apsistojo pas 
E. Pakšt ienę. Romas Saka-
dolskis y ra Amerikos Balso 
direktorius, o Emilija Saka-
dolskienė — viena iš Dainų 
šventės dirigentų. Jie pabus 
Chicagoje iki ateinančios sa
vaitės vidurio. 

x P a t i k s l i n i m a s . Šv. Mišios 
už a.a. Bronę Numgaudaitę-Gri-
gul , mirusią vasario 8 d. Cali-
fornijoje, bus šeštadienį, gegužės 
25 d., 8 vai. <ne 8:30 vai.) Pal. 
J u r g i o M a t u l a i č i o misijos 
bažnyčioje Lemonte. Mirusios 
brolis kviečia draugus ir pažįs
t amus pasimelsti. 

x Br igh ton P a r k o Lietuvių 
n a m ų s a v i n i n k ų draugi jos 
geguž inė įvyks 

x . . D r a u g o " a t k a r p o j e 
š i a n d i e n baigiame Alfonso 
Nako ..Australijos dienoraštį". 
Rytoj pradedame „Septyniolika 
metų tremtyje". 

x Šv. Kazimiero lietuvių 
kap inėse Kapų puošimo dieną, 
gegužės 27 d., šv. Mišias laikys 
10:30 vai. vysk. Juozas Žemai
t is , su juos koncelebruos kun. J. 
Kuzinskas ir kun A. Puchens-
kis . Šv. Mišios bus už mirusius 
ir šiose kapinėse palaidotus. Po 
eisenos bus galima su svečiu 
vyskupu pasisveikinti. 

x B i ru t ė C i b u l s k i e n ė i r 
A n t a n a s Matulai t is , atvykę iš 
NTew Yorko į Chicagoje vyks
t a n č i a s ku l tū ros d ienas , 
aplanko savo gimines ir pažįs
t amus . Taip pat j ie aplankė 
„Draugo" redakciją ir susipa
žino su spaudos darbais. 

x Vysk. Juozas Žemaitis, 
svečias iš Lietuvos, šį sek
madienį, gegužės 26 d., 10:30 
vai. Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje laikys iškilmingas 
šv. Mišias ir pasakys pamokslą. 
Klebonas kun. J. Kuzinskas tos 
dienos rinkliavą skiria Vilka
viškio vyskupijos katedros at
statymui. Ji buvo sugriauta ir 
sunaikinta, todėl jos atstatymui 
ir re ikia didelės paramos. 
Čekius prašoma rašyti L.R. 
Cath. Religious Aid — Vilkaviš
kis. Duodantys auką, prašom 
įdėti savo pavardę ir adresą. 
Visuomenė prašoma gausiai šv. 
Mišiose dalyvauti. 

x E l ig i jus D o m a r k a s , 
Lietuvos Operos režisierius, ir 
Liudas Aškinis, Lietuvos 
Operos administratorius, darbo 
pertraukomis lanko Chicagos 
įdomybes. Jie aplankė ir „Drau
go" redakciją, pasikalbėjo apie 
operos pastatymus ir painforma
vo apie savo darbus. 

x Skaut iškoje susitikimo 
sueigoje, šį šeštadienį, gegužės 
25 d., 9:30 vai. ryto vyksiančioje 

x I l l inois g u b e r n a t o r i u s 
J i m Edgar priėmė septintosios 
Dainų šventės proga lietuvių 
delegaciją. Priėmimas įvyko 
gegužės 22 d. gubernatoriaus Jaunimo centro mažojoje salėje, 
įstaigoje. Delegaciją sudarė dr. dalyvaus sesės ir broliai iš 
A. Razma, JAV LB-nės pirm.. Atlanto, JAV Vidurio, Ramiojo 
St . Baras, Muzikos šventės Vandenyno ir Kanados rajonų, 
komiteto p i rm. Vacį. Momkus, Visi Chicagos broliai ir sesės. 
Dainų šventės rengimo komi- ypač skautininkai,-ės ir vado-
te to pirm.. B. Jasaitienė, A. vai,-ės yra prašomi šioje sueigoje 
Steponavičienė, D. Kučėnienė, dalyvauti ir pabendrauti su iš 
R. Juškienė, S. Foti ir J. Žygas. tolimų vietovių Dainų šventėn 
Gubernatorius buvo perjuostas atvykusiais. Sueigą organizuo-
gražia tautine juosta ir įteikti ja Chicagos skautininkių drau-
šventės leidiniai. Apgailestavo, govė. 
kad dėl įsipareigojimų negalės 
dalyvauti ir palinkėjo geriausios 
sėkmės. 

Gegužės 11 d. ( -metCollegeof St. Joseph suteikė garbės doktoratą iDoctor of Laws)inž. Valdui 
Adamkui. Iš ka.r^s: Calumet College politinių mokslų profesorius dr. Tomas Remeikis, prezidentas 
dr. Dennis Rit nmeyer ir inž. Valdas Adamkus. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
P R E M I J Ų ŠVENTĖ 

JAV Kultūros ta; ba, vado
vaujama D. Kučėnit-p.es, gegu
žės 18 d. Jaunimo centre suor
ganizavo vienuolikta a premijų 
šventę, kurioje buvo pagerbti 
1990 m. laureatai. Šventė buvo 

sekmadienį, 
birželio 2 d. 11 vai. ryto Šaulių 
salėje. 2417 W. 43 St. Visi nariai 
ir svečiai kviečiami dalyvauti. 
D r a u g i j o s v a l d y b a . 

(sk) 

x VISI S IUNTINIAI I LIE
TUVA siunčiami su PRISTA
TYMU Į N A M U S papigintomis 
kainomis. Rūbai, maistas, vais
t a i - K I E K I S N E R I B O T A S , 
MUITO N Ė R A . Iš kitų miestų 
savo daik tus siųskite mums 
paštu arba UPS. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Ch icago , IL 
60629. t e l . 312-436-7772. 

(sk) 
x Grei t p a r d u o d u v ienos ir 

dviejų šeinių namus Chicagoje 
ir apyl inkėse. Skambinki te 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
S t a n k u s , tel. (312) 586o959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk. 

x Šv. K a z i m i e r o liet. kapi
n ė s e v i s i m ū s ų t a u t o s 
mi rus ie j i b u s p a g e r b t i Kapų 
puošimo dieną, pirmadienį, 
gegužės 27 d., t rumpomis iškil
mėmis prie Steigėjų paminklo. 
Iškilmes, tuoj po šv. Mišių 
kapinėse, praves Kapų savi
ninkų draugija ir Bendruo
menes Pasauliečių komitetas, 
religine dalį at l iekant kapinių 
direktoriui kun. J . Kuzinskui ir 
garbės sargyboje budint uni
formuotiems šauliams ir šau
lėms. Visi kviečiami dalyvauti. 

(sk.) 

x ATLANTA IMPORT-EX-
P O R T perveža l a i škus , doku
men tus , do le r ius : parduodame 
a u t o m o b i l i u s . Užsakymai iki 
birželio 2 d A t l a n t a Im-
por t -Expor t , 2719 W. 71 St., 
C h i c a g o , IL 60629, te l . 
312-434-2121. 

(sk) 

x K A R G O l LIETUVĄ! Rū-
bus. naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas ir nereceptinius vais
tus ribotais kiekiais, galima 
siųsti i Lietuva BE MUITO! 
s iunčiame O R O L I N I J A Į 
RYGA- Siuntinius atsiimti RY
GOS muitinėje. Minimumas 
110 lbs arba 50 kg. Kaina $1.45 
už svarą Kreiptis į: G. T. In
t e r n a t i o n a l , te l . 708-430-7334. 
9525 S o . 79th Ave., Hickory 
Hills . I L 60457. 

(sk) 

x Buvę Pabal t i jo universi
t e t o profesoriai i r s t uden ta i 
rytoj renkasi Jaunimo centre 
Pedagoginio lituanistikos in
sti tuto patalpose 10 vai. rytą. 
Bus svarbus pasitarimas, pa
bendravimas ir užkandžiai. 

x „Amer icans f o r Lithu-
a n i a ' s F reedom" išleisti marš
kinėliai, kavos puodeliai, sagos 
ir lipinukai su šiuo ženklu 

gaunami B a l t i a res torane, 
Balzeko muziejuje, Heal thy 
Food restrane, J a u n i m o cen
t ro , Pasau l io Lietuvių cen t ro 
ir Pa t r i a krautuvėse. Kasoje, 
Seklyčioje ir Gifts Interna
t iona l . 

(sk) 

x D ė m e s i o , j a u n i m e ! \ 
banketo salę po Dainų Šventės 
bus įleidžiami t ik s u iš anks to 
įs igytais bi l ie tais! I šokius 
pašaliniai nebus įleidžiami! 

(sk) 
x Baltijos r e s t o r a n e geras 

l i e tuv i škas ma i s t a s ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais. 8100 Ro-
b e r t s Rd., tel. 708-458-1400. 

(sk) 

x Be B E L G R A D O ir 
MASKVOS ir be VARŠUVOS 
..mielos", su Lufthansa per 
Berlyną skrendam MIESTAN 
G E D I M I N O ! Č I K A G A -
B E R L Y N A S - V I L N I U S 
S P O R T O šventėn: 23 liepos iki 
08 rugpjūčio n u o $1,095.00, 
S P O R T O šventėn: 25 liepos iki 
10 rugpjūčio n u o $1,125.00, 
M E N O I R M U Z I K O S : 22 
rugpjūčio iki 07 rugsėjo nuo 
$1,125.00 G. T. INTERNA
TIONAL, INC. 9525 So. 79th 
Ave., Hickory HUls, DJ. 60457. 
Tel. (708) 430-7272. 

(sk) 

x Šeštadienį, gegužės 23 
dieną 10 vai. ryto Jaunimo cen
tro patalpose įvyks Lietuviškos 
sielovados tarybos suvažia
vimas, kuris bus pradedamas 
simpoziumu „Išeivija ir Lietu
va". Po pietų pertraukos 1 vai. 
bus tarybos įvairių komisijų 
posėdžiai ir ateities veikios 
planavimas. Mielai kviečiama 
visuomene. 

x Dainų šventė bus prade
d a m a iškilmingomis šv. Mi-
šiomis gegužės 26 d., sekma
dienį, 10:30 vai. ryto Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje 
Marųuette Parke. Giedos sol. 
Virgilijus Noreika, prie vargonų 
A. Linas. Prie jų prisijungs 
Angelė Litvaitytė — smuikas ir 
Mindaugas Juozapavičius — 
fleita. 

x V. Aukštinaitis iš Ft. Lau-
derdale, Fla., „Draugo" garbės 
prenumeratorius, rėmėjas, pra
tęsė prenumeratą, pridėjo 20 
dol. auką su prierašu, kad dien
raštį gauna labai nereguliariai,, 
kartais kai kurie numeriai 
vėluoja kelias sava i tes . 
Dėkojame už auką. Pašto 
patarnavimas yra ne mūsų 
žinioje, todėl „Draugo" skaityto
jai labai nukenčia. 

x „ŽAIBAS" NR. 9 - GER-
BER BABY FOOD. 10 dėžių -
po 12 stiklainių kiekvienoje: 
persikai, bananai, žalios pupe
lės, žirniai, morkos, veršiena, 
jautiena, kiauliena, kumpis, ka
lakutas. Pilna kaina $150.00 
„ŽAIBAS" 9525 SO. 79TH 
A V E N U E , H I C K O R Y 
HILLS, ILL. 60457. TELF. 
(708) 430-8090. 

(sk) 
x Pr is ta tome Lietuvoje t ik 

naujus automobilius. Visų fir
mų mašinos pigesnės negu 
Vilniaus dolerinėje 20-30%. Vi
sos su garantija. Keičiame 
aukštu santykiu dolerius į rub
lius. Parūpiname bu tus gimi
naičiams. Skambinkite iki 12 
vai. dienos tel. (312) 434-8618. 

(sk) 
x Akcijų, bonų bei kitų ver

tybių pirkime ir p a r d a v i m e 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel . 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andr ius Kurkul is , 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod 
man & Renshaw, Inc. Chicago
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-800-423-2294 

(sk) 

x Gražiai a ts isveikinkime 
su vilniečiais menininkais. J i e 
atvežė mums dalį L:etuvos ir 
praturtino mūsų kultūrinius 
renginius. Atsisveikinimas su 
jais rengiamas gegužės 28 d. 
7:30 vai. vak. Maruos aukšt. 
mokyklos auditorijoje. Bilietai 
Gifts International — Vaznelių 
prekyboje ir prie įėjimo. 

x J A V LB Krašt* va ldyba 
ir Lietuvių Muzik - šventės 
rengimo komiteto p:rm. St. Ba
ras kreipėsi į visų LE apylinkių 
valdybas kovo mėn prašydami 
pravesti aukų va 4 ir padėti 
sutelkti reikiama sumą lėšų 
šventei finansuoti Iš Brighton 
Parko apylinkės ouvo prašoma 
surinkti $1,000 iki gegužės 1 d. 
Valdyba surinko ir įdavė $1,000 
balandžio 25 d.. nes buvo 
skelbiama spaudoje ir p e r 
radiją, kad vėliau aukojusiųjų 
pavardės nebus skelbiamos. 
Tačiau, nors mūsų kvota buvo 
pristatyta laiku, mūsų auko
tojai nepateko į šventės leidinį. 
LB Brighton Parko valdybos 
pirmininkei tenka ne š t i 
įtarimą, kad aukotojų pinigai 
kažkur dingo. Šią neteisybę im
uosi dalinai ištaisyti, skelbdama 
aukas spaudoje, bet, žmonės, 
kurie tikėjosi rast: savo pavardę 
įamžintą Muzikos Šventės 
leidinyje, jos neras. Tos aukos 
yra JAV LB Brighton Parko 
apylinkės vardu pagal Lietuvių 
Muzikos šventės iždo tvarkymo 
sistemą. Salomėja Daul ienė 

(sk) 

dar ir tuo ypatinga, kad joje 
dalyvauti buvo pakviesti visi 82 
iš Lietuvos atskraidinti operos 
menininkai. Lietuvos operos or
kestro muzikantai drauge su 
mūsų pianistu M. Motekaiėiu iš 
viso 21 žmogus, sudarė 
m u z i k i n ę programą šioje 
sumaniai suplanuotoje premijų 
šventėje. 

Atidarė ir pravedė JAV LB 
Kul tūros tarybos vicepirmi
n i n k ė Nijolė Mar t ina i ty tė , 
pažymėdama, kaip labai mes 
įvertiname menininkus, kurie 
skleidžia iš savęs gautuosius 
spindulius. Grojant orkestrui. 
Kultūros tarybos pirm. Dalia 
Kučėnienė įvedė laureatus, gar
bės svečius, Kultūros tarybos 
nar ius . Laureatai buvo suso
dinti prie jiems rezervuoto stalo, 
skambant operos styginiams 
instrumentams ir kvartetams. 
Sugiedotas Lietuvos himnas ir 
kun . J. Vaišnys sukalbėjo in-
vokaciją. Šventės atidarymo 
žodyje D. Kučėnienė išreiškė 
džiaugsmą, kad kūrybinė veikla 
susilaukia pripažinimo. Reikėjo 
l auk t i dešimtmečius tokios 
jungties tarp išeivijos ir Lietu
vos kultūrininkų. Laureatai 
nušvietė savo egzistenciją kū
ryba. Dėkojo premijų mecena
tams: Lietuvių fondui už dailės, 
muzikos, teatro, žurnalisto ir 
radijo premijas bei JAV LB 
krašto valdybai už literatūros 
premiją. Gen. kons. V. Kleiza 
pažymėjo, kad visi laureatai 
giliai įaugę į Lietuvos dirvoną 
ir savo kūryba stiprina mus išei
vijoje. Kol mumyse bus atviras 
k ū r y b i n i s verž lumas, to l 
išliksime gyvi sau ir Lietuvai. 

I sceną, lydint LF tarybos 
pirm. P. Kiliui, buvo įvestas už 
meniškas nuotraukas Fotogra
fijos premiją laimėjęs Algi
mantas Kezys. Buvo iškelta, 
kad jo nuotraukos yra pateku

sios į daugelį pirmaujančių 
pasaulio muziejų ir leidinių. 
Lauretas dėkojo, kad premijos 
suteikimu fotografijos menas 
pripažintas lygiateisiu menų 
tarpe. 

Radijo premijos laureatui 
Petrui Viščiniui dėl žmonos šir
dies operacijos neatvykus, jo 
premiją priėmė LF vadovybės 
narė M. Remienė. Kaip Alg. 
Kezio nuotraukos, taip ir Viš
činio gyvenimo vaizdai buvo pa
rodyti skaidrėmis ekrane. LF 
vald. pirm. adv. A. Ostis įvedė 
scenon teatro premiją laimėjusį 
Vytautą Valiuką, kurio vaidy
bos scenos buvo parodytos ekra
ne, jam pačiam informuojant 
kas kur yra buvę. V. Valiukas 
pažymėjo, kad ta jo premija 
priklausytų taipgi aktoriams, 
publikai, dramaturgams ir ki
tiems su scena surištais asme
nims. „Padariau, ką galėjau, 
tegu daugiau galintieji daugiau 
padaro". 
LF tarybos pirm. P. Kilius įve

dė į sceną žurnalistikos premiją 
laimėjusį Antaną Juodvalkį. 
Skaidrėse buvo parodyti jo 
gyvenimo vaizdai. Savo kalbo
je Ant. Juodvalkis pažymėjo, 
kad pradėjo spaudoje bendra
darbiauti, kai Lietuva buvo 
bolševikų žudoma. Pabrėžė, kad 
spausdintas žodis kelia revoliu
cijas, verčia karalius, gina 
laisvę. Dėkojo mecenatams, 
iškėlė vertę L. Fondo, tiek 
nusipelnančio ugdant mūsų 
kultūrą. Išreiškė padėką savo 
žmonai, kuri y ra pirmoji jo dar
bo vertintoja ir skatintoja, ra
ginanti rašyti atvirai ir kritiš
kai. Šiuo momentu ji gydoma 
ligoninėje, negalėjo šioj iškilmėj 
dalyvauti, bet buvo iš Miunche
no atskridusi duktė poetė Eglė 
A. Juodvalkė užbaigė lietuviš
ka patarle: „Ką parašysi, to ir 
kirviu neištašysi". 

IŠ ARTI IR TOLI 
ARGENTINA 

— Lietuvai išlaisvinti komi
t e t a s Argentinoje išs i r inko 
naują valdybą, kurion įeina 
pirm. Aleksandras Ar tūras Mi-
čiūdas, sekr. Hectoras Katinas, 
Jonas Čikštas ir Antanas Ja-
suitis. 

— Sus iv ien i j imo L ieuv ių 
Argenti joje Kultūros komisija 
davė dviejų valandų nufilmuo
tus įvykius Vilniuje. Visą sovie
tų žiaurumą ispaniškai aiškino 
Ariana Rastauskaitė. o filme 
girdėjosi rusų ir lietuvių žodžiai. 
Buvo visiems įdomus lietuvių 
ryžtas, o rusų žiaurumas prieš 
beginklius žmones. Programą 
atidarė Arnoldas Vizbickas, už
darė Raul Stalioraitis. 

— A.a . P r a n ė K r o v a i t ė 
Aukš t ika ln ienė , 90 metų am
žiaus mirė šių metų sausio 27 d. 
Avellanedos mieste. Nuliūdime 
liko trys dukros ir sūnus su šei
momis. 

— A.a. P e t r a s Gle iznys , 87 
m. amžiaus, mirė Rosario mies
te kovo 8 d. Argentinoje gyveno 
nuo 1928 m. Nuliūdime liko 
žmona, duktė ir sūnus su šei
momis. 

— A.a. J o n a s M i s i ū n a s , 84 
m. amžiaus, mirė balandžio 12 
d. Avellanedoje. Priklausė SLA. 
Nuliūdime liko brolis, draugai 
ir pažįstami. 

Literatūros premija apdovano
tą Kostą Ostrauską į sceną pa
lydėjo LB pirm. dr. Ant . Razma. 
Buvo pažymėta, kad Ostrauskas 
žvelgia į gyvenimo tikrovę, 
vengdamas didaktikos. Rodyti 
vaizdai ekrane iš jo sukurtų 
d r a m ų s p e k t a k l i ų . Buvo 
pažymėta, kad kūrė jas yra 
žvaigždė, kuri veda tautą jos 
misijos keliais. 

K. Ostrausko ka lba buvo 
gausi sąmojum. Pr iminė, kad 
drama yra mažiausiai skaitoma, 
jos gyvumas atsiranda scenoje. 
Pasidžiaugė, kad a tkre ip tas 
dėmesys 1 dramos kūrybą. 

Iššaukus muzikos premiją 
laimėjusį Alvydą Vasaitį, iš 
Lietuovs atvykusis dirigentas 
Vytautas Viržonis a tkre ipė 
dėmesį, kaip jis mylimas ir lau
kiamas Lietuvoje. A. Vasaitis su 
salėje buvusiu orkestru svečius 
pradžiugino atl ikdami vieną 
Vivaldi kūrinį. \ sceną jį lydėjo 
Muzikos festivalio rengėjų pirm. 
Stasys Baras, primindamas jo 
anksti pasireiškusį talentą, jo 
megztus ryšius su Lietuvos 
opera, su tėvynės muzikos atsto
vais. St. Baras pasidžiaugė tuo 
šventėje v y k s t a n č i u susi
jungimu Lietuvos ir išeivijos 
operų. 

Laureatams buvo ant kaklo 
užkabinti užtarnauti žymenys. 
Iškilmė buvo užbaigta visiems 
drauge sugiedant Maironio 
„Lietuva brangi" J . Naujalio 
kompozicija. Publika džiaugėsi 
gerai suplanuota. įspūdingai 
p raves ta p r o g r a m a , k u r 
dalyvius žavėjo ir svarūs žodžiai 
ir skambi muzika. Šalia vadovių 
D. Kučėnienės ir N. Martinai
tytės, taipgi pagarba šventės 
rengimo komitetui: T. Chada 
ravičiui, J. Brunzaitei. B. Jasai
tienei, M. Marcinkienei. M 
Moliejienei, V. Momkutei , O. 
Norvilienei, I. Polikaitienei, A. 
Reneckiui, D. Pečiūrai , Ant. 
Valavičiui, o svarbiausia — 
Kultūros tarybai. 

Dalyvių buvo apie 350. Pabai
goje visi buvo pavaišinti šilta 
vakariene. Atvykusių buvo iš 
daugelio JAV vietų ir visi šį 
renginį gyrė. 

J . P r . 

Skaučių v ,ves susitinka su Lietuvos prezidento žmona Iš kaires: Violeta Paulienė. Vjligailė 
Lendrait. , Maryte Utz. Irena Meiline ir Gražina Landsbergienė Prieky sėdi - Lietuvos gen. 
konsulą- lovas Kleiza N u o t r y T a i n u | » j č i 0 

Advokatas Jonas Gibai t is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo *i iki 7 vai vak 
šestad 9 v r. iki 1 vai. d. 
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