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Lietuvos ateitis Nr. 7 

Auka ir vienybė 
(Tęsinys) 

Visus kažkur nusitempia. 
Būriukas stipriai išretėjo. Ant 
pirštų galima suskaičiuoti 
likusius. Beveik ir gaila, kad 
visų „nesuėmė". Tada nors 
kartu būtume. Neleidžia 
arčiau, stovėsime prie spau
dos kiosko ir niekur nesitrauk
sime. Netrukus pro akis 
šmėstelėjo autobusas, prikimš
tas žmonių. Kažkas mojavo 
rankomis. Tai juk mūsiškiai! 
Kažin, kur juos išvežė? 

Pertrauka. Išeina kunigo 
Alfonso brolis su seseria (tik 
juos du iš giminių Įleido 
vidun). Abu labai susijaudinę. 
Salėj, pirmose eilėse — 
s a u g u m i e č i a i . , . Jaunie j i 
specialistai" kelia tokį triukš
mą, jog beveik nieko nesigir
di. Juod s buvo nustumti j 
paskutinę eilę. 

Komedija kažkokia! Atėjo 
vis dėlto toks laikas, kada 
teisiuosius teisia žmogžudžiai. 
Tie patys, kurie prieš ketu
riasdešimt metų trėruė. žudė. 
skandino Lietuvą kraujuose. 0 
dabar teisia žmogų už tai. kad 
šis ėjo tiesiausiu, atviriausiu 
keliu. Už tai, kad liudijo savo 
gyvenimu tiesą! 

Prie spaudos kiosko verda 
gyvenimas. Nors žmonės 
nieko ypatingo neveikia, tik 
stovi, laukia- Laikas bėga 
nepaprastai greitai. Rodos, 
jauti, kad eina istorinės valan
dos. Juk visa tai bus kada 
nors įrašyta į Iietuvos isto
riją. 

Netrukus sugrįžta saugu
miečių autobusas. Ir tuo
jau pat iš paskos pasirodo 
išvežtųjų veidai. Visi besišyp
santys, laimingi, glėbesčiuo
jasi, tarsi būtų nesimatę ilgą 

laiką. Vėl būrelis gerokai 
papilnėja. Sugrįžusieji pasako
ja, jog gavo priverstinai 
pakeliauti Vilniaus apylinkė
m i s . P a b u v o j o m i š k e , 
pasidžiaugė gamta ir pavyko 
sustabdyti tuščią autobusą, 
kuris kaip tik važiavo į Vil
nių. Atvežė vėl prie pat teis
mo. Kai Dievas padeda, jokios 
kliūtys nebaisios. 

Būrelis pagyvėja Visi tarsi 
viena susigyvenusi šeima. 
Nežinai net žmogaus vardo, 
nežinai kaip kreiptis į jį, o 
atrodo, tarsi būtume geriausi 
draugai. 

Teismas tą dieną truko iki 
pat vakaro. 

Gegužės 4-toji 
Rytas vėl Aušros Vartuose. 

10-tą valandą prie spaudos 
kiosko po truputį renkasi žmo
nės. Atrodo, kad aplinkui 
ramu. Aišku, mėlynos unifor
mos šmirinėja. Ką gi jie veiks? 
Kai kurie civiliai apsirengę 
labai domisi, kas čia vyksta. 
Vis suka ir suka ratus. Greitai 
pasidaro labai aišku, kas čia 
per tipai. Be to. patys veidai 
išduoda — šnipeliai, parsi
davėliai. Kai tik šitoks prisiar
tina, tuoj pat jį palydi žmonių 
pašaipa ir juokas. Nesaldu eiti 
savo pareigas, labai nesaldu... 

Keletas vėl pabando pasi
žvalgyti arčiau teismo rūmų ir 
jau nebesugrįžta. 

Kažkas atneša gėlių. Būre
lis tarsi atgyja Šiandien taip 
neįprastai tylu, ramu. Nieks 
nieko negaudo. Pakeitė takti
ką, matyt. Nusprendė kitaip 
susidoroti. Vyksta platus 
aiškinamasis darbas. Praei
viai gyvai teiraujasi, ko čia 
stovim j au antrą dieną. 

(Bus daugiau) 

Ragina japonus 
mažiau dirbti 

Tokijo. — Japonijoje vis 
daugiau kalbama apie ekono
minės strategijos pakeitimą, 
naujas reformas, kurios pakel
tų japonų gyvenimo lygį. Artė
jan t didžiųjų pramonės 
demokratinių valstybių vadų 
konferencijai, Japonijos vadai 
bijo, kad Amerika ir Europa 
gali imtis griežtų priemonių 
suvaržyti japonų gaminių 
plaukimą į kitus kraštus. 
Prezidentas Reaganas jau 
anksčiau yra pasakęs premje
rui Nakasonei, kad Kongrese 
abi partijos beveik vieningai 
reikalauja uždaryti japonų 
prekėms duris, nes nuo japo
nų konkurencijos kenčia 
Amerikos darbo žmonės. 

Šios savaitės pradžioje 
Amerikos doleris vėl nukrito, 
lyginant jo vertę su vokiečių 
marke ar japonų jena. Tokijo 
biržoje doleris kainavo 167.35 
jenų, nors praėjusį penkta
dienį doleris buvo vertas 
170.25 jenų. Doleris nukrito ir 
Vakarų Vokietijoje, kurios 
certrinis bankas Bundesbank 
ėmė supirkinėti dolerius viešo
je rinkoje, tuo išgelbėdamas 
dolerį nuo dar didesnio vertės 
smukimo. 

Japonų premjeras Naka-
sone balandžio 28 d. pasakė 
spaudai, kad speciali finan
sininkų ir ekonomistų studija 
pataria vyriausybei pakeisti 
eksportu pagrįstą ekonominę 
orientaciją. Tos studijos komi
sijos pirmininkas, buvęs 
Japonijos banko pirmininkasą 
Haruo Mayekavva nurodė, kad 
japonų darbininkas turėtų 

mažiau valandų dirbti, turėtų 
gyventi geresniuose butuose. 
Tai esąs Japonijai vienintelis 
kelias. J is patarė japonams 
mažiau dirbti, mažiau taupy
ti, o daugiau išleisti pinigų 
užsienio prekėms. Šiandien 
japonų darbininkas per metus 
dirba 300 daugiau valandų už 
amerikietį, ir net 500 daugiau 
valandų už europietį darbinin
ką. Mayekawa patarė pakeisti 
japonų miestų butų sistemą, 
sumažinti darbo valandas, 
pagyvinti vartotojų išlaidin-
gumą, kad jie, pirkdami 
daugiau užsienio prekių, 
sumažintų japonų prekybos 
perteklių, kuris taip erzina 
kitas pramonės šalis. 

Vyriausybė jau planuoja 
sumažinti japonų pajamų 
mokesčius, tuo didinant perka
mąją galią Kalbama apie 
užsienio gaminių suvaržymų 
panaikinimą Jei būtų įvestos 
didesnės valstybinės pensijos 
seneliams, japonai mažiau 
taupytų „juodai dienai" , 
daugiau pinigų išleistų. Kalba
ma apie naujų namų statybą, 
didesnes ir lengviau gauna
mas paskolas namams pirkti, 
kad daugiau japonų pirktų 
didesnius namus ar butus, o 
negyventų susispaudę, kaip 
dabar, mažuose kambarėliuo
se. 

Vėjai nešioja 
nuodingus debesis 

..The New York Times" gegužės 1 d. paskelbė šį žemėlapį, kur parodomos vietovės, kurias 
daugiausia gali paliesti Pripetės branduolinio reaktoriaus radioaktyvių kritulių banga. 

Sovietų jėgainė 
prie Pripetės pelkių 

Washingtonas. — Sovietų 
branduolinio reaktoriaus 
katastrofa Ukrainoje atkreipė 
viso pasaulio dėmesį. Specia
listai bando aiškinti visuo
menei, kaip tokios nelaimės 
atsitinka. Mažai žinoma apie 
Chernobylo jėgainės struktū
rą, tačiau nelaimės pagrin
das buvo vėsinimo sistemos 
trūkumai. Jei vėsinimas van
deniu sustoja, branduolinio 
k u r o me ta l i n i a i i e šma i 
perkaista Prasideda nebe-
kontroliuojama reakcija, 

arovę į Vengriją, kuri iš visos 
sovietų eksportuojamos srovės 
paima 45 nuoš. 

Chernobylo apylinkėje ma
žai gyventojų, tai prastos 
žemės rajonas, nors už 70 
mylių yra Kijevas, trečias 
didžiausias, po Maskvos ir 
Leningrado, sovietų miestas. I 
šiaurę nuo Chernobylo prasi
deda Gudiją ir Ukrainą ski
riančios Pripetės pelkės. Vieti
niai kaimai augina rugius ir 
linus, turi šiek tiek galvijų 
ūkių. Didesni kaimai ir mieste-

temperatūra kyla, kol iešmai liai prasideda į pietus nuo 
pradeda tirpti. Temperatūra Chernobylo, pakeliui į Kijevą. 
pakyla tiek, kad pradegina 
reaktoriaus sienas ir žemę po 
reaktorium. Dalis to degančio 
branduolinio kuro iškyla į 
atmosferą garų pavidalu. Jei 
sutirpęs metalas degdamas 
pasiekia vandenį, tas vanduo 
irgi virsta garais, sukelia 
sprogimą paleidžia į orą debe
sis radioaktyvaus garo. kuris 
kyla į atmosferą. 

Moksliniai spaudos bendra
darbiai surinko, kiek įmano
ma, žinias apie Chernobylo 
jėgainę. Šių metų vasario mėn. 
sovietų propagandinis žurna- miestas yra tipingas valdžios 
las-„Soviet Life" buvo įsidėjęs planuotas miestelis, kur 
nuotrauką ir trumpą straipsnį namai stovi tarp pušaičių, 
apie Pripyat miestelį, kuris gatvių pakraštiuose auga 

— Pietų Afrikoje dviejų 
juodųjų genčių kautynėse žuvo 
8 žmonės, sužeista 67. Šiais 
metais juodųjų kovose žuvo 
120 žmonių. 

pastatytas prie branduolinės 
jėgainės. Toje jėgainėje veikia 
keturi reaktoriai. Pirmasis 
pradėjo gaminti elektrą 1977 
m. Po to įrengti dar trys: 1978 
m., 1981 ir 1983 m. Chernobylo 
jėgainė pagamina septintą 
dalį visų branduolinių sovietų 
jėgainių gaminamos elektros, 
kuri sudaro 28.000 megavatų. 
Paskutiniame penkmečio 
plane sakoma kad iki 1990 
metų pabaigos bus pastatytos 
naujos jėgainės, kurios paga
mins dar 41.000 megavatų. 
Sovietų Sąjungoje veikė 15 
tokių jėgainių, iš jų penkios — 
Ukrainoje. Cia yra dar trys 
branduolinės jėgainės: Rovno, 
pietinėje Ukrainoje, Zaporozje 
ir Kmelnicki, kuri turi pradėti 
veikti šiais metais. Dar viena 
statoma Kryme. 

Sovietai elektros srovę jau 
eksportuoja į satelitinius kraš
tus. Chernobylo stotis siunčia 

Arkivysk. Povilonis 
grįžo į Lietuvą 

R o m a . — Užbaigęs tris 
sava i tes užtrukusį vizitą 
Romoje. Lietuvos vyskupų 
konferencijos pirmininkas. 
Kauno ir Vilkaviškio vyskupi
jų apaštalinis administra
torius arkivyskupas Liudas 
Povilonis, lydimas Kauno 
Kunigų seminarijos dėstytojo 
kunigo docento Vlado Miche-
levičiaus, balandžio 23 d. iške
liavo atgal į Lietuvą. Kaip jau 
esame pranešę, arkivyskupas 
Povilonis buvo priimtas priva
čioje popiežiaus Jono Pauliaus 
II audiencijoje ir susitiko su 
Vatikano valstybės sekreto
rium kard ino lu Agostino 
Casaroli bei kitais artimiau
siais Šventojo Tėvo bendra
darbiais. Romos aerouoste su 
svečiais atsisveikino vyskupas 
Antanas Deksnys ir keletas 
lietuvių kunigų. Pasikalbė
jimuose su šiais artimiausiais 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
bendradarbiais arkivyskupas 
Povilonis aptarė svarbiausius 
Lietuvos katalikų bendruo
menės reikalus bei problemas, 
painformavo apie vykstan
čius pasirengimus Lietuvos 
krikšto 600 metų jubiliejaus 
minėjimams, rūpinantis, kad 
jie atneštų kuo daugiausia 
dvasinės naudos. 

Meras VVashington 
laimėjo rinkimus 
Chicaga . — Antradienio 

papi ldomuose a ldermanų 
rinkimuose meras Washingto-
nas sustiprino savo pozicijas 
miesto taryboje. Anksčiau jo 
planams trukdydavo demokra* 
tų partijos „mašinos" turima 
dauguma Išrinkus 26 ir 15 
rajone (Warde) aldermaną 
portorikietį Gutierrezą ir juodą 
15 rajono, kur gyvena daug 
lietuvių, aldermanę Marlene 
C. Carter, dabar miesto tary
boje demokratų mašina turi 25 

vimo armija su 5,000 karei- atstovus ir meras Washingto-
vių, o dabar dar prisidėjo ir nas — 25 atstovus. Jo balsas 
Marcos šalininkų opozicija, nulems balsavimus. Be to, 
trukdanti vyriausybės darbą, daug aldermanų, sakoma, 
Filipinų iždas visai tuščias, „sėdi ant tvoros!' 
M arcos išsivežė visus pinigus. Penkioliktame rajone laimė-
Viceprezidentas l^aurel prašė toja M. Carter gavo 10.463 
sekretoriaus daugiau para- balsus, o ligšiolinis alder 
mos, kad Filipinai galėtų manas Frank J. Brady gavo 
nugalėti visas kliūtis 5,525 balsus. 

Svarbiausia šio regiono 
vieta iki šiol buvo užtvanka, 
pavadinta Kijevo rezervuaru. 
Ji baigta statyti 1968 m. 
Užtvenktas vanduo Dniepro 
upėje sukūrė ilgą ežerą, kurio 
gale, prie Visgorodo, pastatyta 
nydroelektrinė stotis. 

B r a n d u o l i n ė s j ė g a i n ė s 
katastrofa galėjo daugiausia 
paliesti Pripyat miestą, kuris 
yra netoli reaktoriaus. Jame 
gyvena daugiausia jėgainės 
statybos darbininkai su šeimo
mis. Pagal „Soviet Life", tas 

gėlės, o gyvena laimingi, jauni 
sovietiniai žmonės. 

Filipinai prašo 
daugiau paramos 

Denpasar. — Valstybės 
sekretorius Shultz Indonezi
joje tarėsi su Filipinų vicepre
zidentu Laurel. Sis pasakė, 
kad padėtis Filipinuose labai 
sunki. Vyriausybei tenka vesti 
kovas su komunistų liaudies 
armija, kuri turi 22,500 karei
vių; su musulmonų išsivada 

Maskva . — Sovietų žinių 
tarnyba paskelbė, kad Ukrai
nos branduolinės jėgainės 
n e l a i m ė j e r a d i o a k t y v i o s 
medžiagos dar išsiveržia, 
tačiau grandininė reakcija 
pačiame reaktoriuje sustojo ir 
radiacija vis mažėja. Maskva 
paneigė Vakarų žinias apie 
katastrofos apimtį ir pakarto
jo, jog nelaimėje žuvo du 
žmonės ir 197 buvo sužeisti. 
nuvežti į ligoninę. Vėliau 49 iš 
jų buvo paleisti. Vyriausybė 
i š k ė l ė keturių vietovių 
gyventojus. Komentatorius 
paneigė Vakaruose skleidžia
mus gandus i r paskelbė 
nuotrauką kurioje matosi 
sužalotas pastatas, be stogo, 
su krūvomis griuvėsių ir 
sulankstytais metalo sieno
jais. 

Vakarų specialistai toliau 
teigia, kad nelaimė buvo 
didesnė, negu Maskva teigia, ir 
pavojus iŠ radiacijos didesnis. 

Švedija uždraudė impor
tuoti iš Sovietų Sąjungos ir 
Rytų Europos kraštų maisto 
produktus. Lenkijoje vaikams 
iki 6 metų dalinamos tabletės 
ir vaistai skysčio pavidale. 
Varšuvos parduotuvėse išpirk
ti visi pieno milteliai. Vakarų 
Vokietija paragino sovietų 
vyriausybę uždaryti visas 
Chernobylo stoties modelio 
jėgaines ir leisti tarptautinei 
specialistų komisijai apžiūrėti 
sprogimo paliestas apylinkes. 

Austrijoje motinoms patar
ta laikyti vaikus uždarytus 
namie. Švedijoje pareigūnai 

Libija tremia 
europiečius 

Londonas. — Libija at
siliepė į Europos kraštų pradė
tą Libijos diplomatų trėmimą, 
ištremdama daugiau šimto 
užsieniečių. Penkios Europos 
valstybės įsakė libiečiams 
išvažiuoti. Europos Rinka 
sustabdė Libijai sviesto 
pardavimą 

Italija paskelbė, kad praė
jusį šeštadienį Libijos amba
sada buvo paprašyta sumažin
ti savo tarnautojų skaičių, 
išsiunčiant namo 10 tarnau
tojų. Libija pranešė 53 
italams, kad jie išvažiuotų iš 
Libijos. Jie dirbo įvairiose 
italų biznio bendrovėse. 

Madride ispanų vyriausybė 
paskelbė, jog 36 ispanai, staty
bos įmonės technikai, gavo 
įsakymą išvažiuoti iš Libijos. 
Ispanija praėjusią savaitę 
ištrėmė 11 libiečių, tris jų — 
diplomatus. Libija įsakė 
penkioms britų biznio bendro
vėms sumažinti savo štabą ir 
per 48 valandas 19 anglų 
išsiųsti namo. Britų užsienio 
reikalų ministerija skelbia, 
kad dar 350 libiečių turės išva
žiuoti iš Britanijos. 

Austrai baigia 
rinkimų kampaniją 
Viena. — Austrijos prezi

dento rinkimai bus sekma
dienį. Kampanijos kalbose 
Pasaulio Žydų kongreso puola
mas kandidatas Kurt Wald-
heim kritikavo savo politinius 
priešus, kurie bando nusikaltė
liais paversti visą austrų 
generaciją, kuri atliko savo 
pareigas karo lauke. Jis 
pasakė, kad ..mes nebuvome 
nusikaltėliai, o tik padorūs 
žmonės, kurie pateko į baisų 
likimą". Viešosios opinijos 
tyrimai duoda Waldheimui 49 
nuoš. balsų, o dr. Steyreriui 46 
nuoš. Daug austrų dar sako 
nežiną už ką balsuoti. 

įspėjo žmones negerti lietaus 
vandens, nevalgyti produktų 
iš Rytų Europos. 

Austrijos plieno bendrovė 
nusamdė lėktuvą parvežti 
austrus* darbininkus ir inži
nierius, kurie Gudijoje stato 
plieno liejyklą. Evakuacijos 
planus paskelbė savo pilie
čiams Britanija, Prancūzija ir 
Suomija. Vakarų Europos uni
jos užsienio reikalų ir gynybos 
ministeriai Venecijoje kritika
vo Maskvą už katastrofos 
padarinių slėpimą. Britų 
ministeris G. Howe pasakė, 
kad sovietų pareiga yra infor
muoti tarptautinę bendruo
menę apie tokios rūšies nelai
mes. 

Užsienio turistai Kijeve 
negali gerti pieno, vandens ar 
maudytis. Kai kurios grupės 
išvyko anksčiau, negu buvo 
planuota. Amerika ir Kanada 
paskelbė įspėjimą savo pilie
čiams dėl kelionių į paliestas 
sovietų sritis. Kanados ir 
A m e r i k o s u k r a i n i e č i ų 
bendruomenės organizuoja 
specialias pamaldas už savo 
tautiečius Ukrainoje. Austri
joje, Lenkijoje, Britanijoje, 
Jugoslavijoje, Suomijoje 
valdžios inspektoriai tikrina 
pieno produktus. 

Amerikos žvalgybos žinio
mis, antrasis reaktorius toje 
jėgainėje gal ir nepradėjo deg
ti. Infraraudonų spindulių 
nuotraukos iš erdvės žvalgy
bos satelitų parodo jėgainėje 
karščio šaltinius, gerai mato
mi garų debesys. Pirmojo 
reaktoriaus branduolys dar 
tebedega ir gali degti kelias 
savaites. Žinių tarnybų dar
bas Vakaruose apsunkina
mas įvairių gandų. Sovietų 
diplomatai teigia kad gauna
mas įspūdis, lyg Vakarų žinių 
agentūros lyg džiaugiasi, kad 
nelaimė tokia didelė, o nuliūs
ta, sužinojusios, kad ji nebuvo 
tokia katastrofiška, kaip jie 
tikėjosi. Oficialiame sovietų 
pareiškime trečiadienį sako
ma, kad kai kurios agentūros 
skleidžia gandus. 

New Yorko akcijų biržoje 
akcijos trečiadienį nukrito 
beveik 42 taškus, nukentėjo 
elektros bendrovių, ypač su 
branduolinėmis jėgainėmis, 
akcijos. Chicagos javų rinkoje 
(Mercantile Exchange) labai 
sustiprėjo kainos: sojos pupe
lių, mėsos, m e d v i l n ė s , 
cukraus, pašarinių javų. 
Kainos kyla, nes javų pirkliai 
spėlioja, kad radioaktyvus 
užteršimas palies Ukrainos ir 
kitų žemės ūkio rajonų laukus, 
vandenį, palies galvijų ban
das, užterš laukus ilgam 
laikui, žmonės negalės dirbti 
užterštuose dirvonuose, arba 
derlingi laukai taps nederlin
gais. Visa tai gali padidinti 
Amerikos javų ir maisto 
produktų eksportą. Biznieriai 
nurodė, kad Suomija. I^enkija 
ir Danija yra didžiausios 
kiaulienos gamintojos ir 
eksportuotojos. Jei jų kiaulių 
ūkiai bus paliesti radiacijos, 
mėsos kainos pakils visame 
pasaulyje. 

KALENDORIUS 
Gegužės 2 d.: Atanazas. Zoė, 

Eidmantas. Meilė. 
Gegužės 3 d.: Pilypas ir 

Jokūbas Ap.. Aroistas. Diva. 

Saulė 
7:48. 

ORAS 
teka 5:48. leidžiasi 

Saulėta, vėsu. temperatūra 
dieną 60 L, naktį 40 Į. 



DRAUGAS, penktadienis, 1986 m. gegužės mėn. 2 d. LIETUVOJE MIRĖ STASYS ŠACKUS 

/PORTO 

Golfas 
PRADĖJOME SEZONĄ 

Pirmasis šių metų golfo 
turnyras įvyko balandžio 13 
dieną, sekmadienį, Silver Lake 
C.C. aikštėse. Tai buvo ketu
rių žaidėjų, „scramble". Šiam 
turnyrui yra visai skirtingos 
taisyklės, kurias paruošė Arū
nas Dagys. Grupė susideda iš 
keturių žaidėjų, vienas iš jų 
yra kapitonas. Nesileidžiant į 
detales dėl „hadicap", visi 
žaidėjai išmuša kamuolį nuo 
„tee" ir kapitonas parenka 
geriausioje padėty esantį ka
muolį, tada visi žaidėjai muša 
savo kamuolį iš tos pačios 
geriausios vietos. Sekantį 
smūgį kapitonas vėl nuspren
džia, kurį kamuolį mušti ir t.t., 
ko: pasiekia žaliąją pievelę ir 
įmuša kamuolį į skylę. Žaidi
mas pasidaro įdomus, nes visi 
stengiasi kuo geriausiai 
numušti kamuolį, prieiti, kaip 
galima arčiau, prie skylės ir 
gauti kuo mažiausiai taškų. 

Ant 18-tos skylės „par 3 " 
turėjom aplink skylę nubrėžę 
du ratus, vieną didesnį, kitą 
mažesnį. Žaidėjai, norėdami 
pamėginti laimę ir sumokėję 
dolerį ar daugiau, galėjo 
atsiimti dvigubai ar ketur
gubai, žiūrint, į kurį ratą 
pataikysi. 

T u r n y r a s buvo l aba i 
sėkmingas — dalyvavo 60 
žaidėjų. Po turnyro įvyko 
susirinkimas, kurį pravedė 
pirmininkas Edvardas Lapas. 
Padėkojęs pernykščių metų 
valdybai , pr is ta tė naują 
valdybą: vicepirmininką ir 
..handicap" vadovą Arūną 
Dagį, iždininką Joną Cinkų, 
sekretorę Lialę Eapienę ir 
turnyrų vadovus Rytą Kleizą 
ir Audrių Rušėną. 

Susikaupimo minute buvo 
prisiminti mirę klubo nariai 
Jonas Pauga ir Arnoldas 
Jurkšaitis. 

Turnyrų vadovai įteikė 
dovanas — kamuoliukus 
laimėtojams: pirmą vietą 
laimėjusi ketveriukė: J . 
Baranauskas, L. Kalvaitis, L. 
Kublickas ir A. Rytych. Antrą 
vietą — L. Juraitis, A. 
Labanauskas, A. Lauras ir S. 
Plėnys. Trečią vietą — A. 
Dovydaitis, A. Kazakevičius, 
dr. E. Ringus ir dr. J. Ringus. 
Sveikiname laimėtojus! 

Čempionų turnyrui, kuris 
įvyks spalio 12 d. Fox Bend 
C.C, reikalingos pereinamos 
taurės. Šalia dr. O. Nako ir dr. 
K Ringaus, gavome dar du 
globėjus (sponsorius) Juozą 
Bacevičių ir dr. Joną Valaitį. 
Ačiū jiems 1 

Buvo aptarta ateinančių 
1987 metų išvyka. Sudaryta 
trijų asmenų komisija: Stasys 
Baras, Anatolius Kazakevi
čius ir Vytas Vaitkus. 

Arūnas Dagys painfomavo 
dėl handicap sistemos: jis 
pagamins lipinukus: du kartus 
į mėnesį jie bus klijuojami 
antroje pusėje identifikacinės 
kortelės. Visas korteles siųsti 
Arūnui Dagiui arba palikti Sil
ver I^ake C.C. 

Aleksandras Traška kvietė 
visus dalyvauti ALIAS inži
nierių ir architektų turnyre ir 
piknike, kuris įvyks balandžio 
27 dieną 1O.00 ryto Old Oak 
C.C. aikštėje. Pavasario turny
ras įvyks sekm., gegužės 4 
dieną, Carriage Greens Coun-
ty Club aikštėje. Adresas: 8700 
Carriage Greens Dr., Darien. 
Illinois, Tel. 985-3730. Pradžia 
10:30 vai. ryto. Laukiame visų. 

Sveikiname naujus narius: 
Modestą Atkočiūną, Vytą 
Liškūną, Andrių Racevičių, 
Andrių Rytych. Tomą Vovos 
ir Joną Weszelitį. 

Lialė Lapienė 

Futbolas Chicagoje 

fc SAVAITGALIO 
RUNGTYNĖS 

šeštadienį 5 vai. vak. vetera
nų komanda žais prieš lenkų 
„Eagles" Marąuette Parke. 

Sekmadienį, gegužės 4 d., 3 
vai. p.p. ,,Lituanicos'' vyrų 
komanda žais prieš graikų 
„Falcons" Addison, IL, mies
telyje, Central Parke. 

Rezervo komanda vėl žais 
prieš „Real" Des Plaines 
priemiestyje, Parkside — 
Maine No. Highschool, 1 vai. 
p.p. 

„LITUANICAI" 
NESISEKĖ 

„Lituanicos" vyrų komanda 
praėjusį sekmadienį, žais
dama trečiąsias šio sezono fut
bolo pirmenybių rungtynes, 
pralaimėjo prieš austrų „Real" 
stiprią komandą. Pirmame 
puslaikyje mūsų vyrai, žais
dami prieš vėją ir saulę, buvo 
priversti daugiau gintis. Apie 
puslaikio vidurį svečių žaidė
jas nuo vartų virpsto atsi
trenkusį kamuolį nelaikomai 
įsodino į „Lituanicos" vartus 
— 0:1. 

Antrojo puslaikio pradžioje 
„Lituanicos" vartininkas, iš 
karto nesusitvarkęs su kamuo
liu, prie savo vartų sukompli
kavo padėtį ir iš susigrūdimo, 
kamuoliui atsitrenkus į mūsų 
žaidėją, gavo antrąjį įvartį — 
0:2. Nusiminimas apgaubė tri
būnoje saulės įkaitintus žiū
rovus. „Lituanicos" komanda 
visa jėga užspaudė „Real" 
aikštės pusę — beveik visai 
nebesitraukdami iš jų baudos 
aikštės. Įvai raus kalibro 
šūviai, lyg raketos, ėmė švilp
ti virš jų vartų, šalia vartų, bet 
kai pataikydavo į vartus — tik 
silpnučiai paridenimai, kaip 
uodo su skaudančia koja. 
Trūko užbaigiamojo šūvio. 
„Real" vartininkas turėjo dar
bo, bet neturėjo ypatingų 
progų pasižymėti. Pagaliau E. 
Jenigas, ištraukęs vartininką 
iš pozicijos, kamuolį prakišo 
geroje pozicijoje užbėgančiam 
Abidui ir pastarasis rezultatą 
sušvelnino 1:2. Po įvarčio li
kusias 17 minučių mūsiškai be 
pasigailėjimo spaudė, tarpais 
v i sa i p a m i r š d a m i s a v o 
gynybą, bet ne tik laimėjimo, 
bet ir lygiųjų nebeišspaudė. 
N e ž i ū r i n t p r a l a imė j imo , 
„Lituanica" sužaidė koman
diniai tvirtai, tik nesėkmė 
lydėjo abiejose aikštės pusėse. 
Daugelio žiūrovų nuomone, 
gynikas Audrius Kry gėris 
išsiskyrė apdairumu ir užtik
rintu žaidimu. 

Po trejetos rungtynių 
„Lituanica" dalijasi antrąja 
vieta su „Real" komanda. Pir-

A.a. Stasys Sačkus. 

Praėjusių metų spalio 14 d. 
iš gyvųjų tarpo išsiskyrė 
nepriklausomos Lietuvos 
žymus sportininkas, jaunimo 
auklėtojas, mokytojas, spor
tinių idėjų skleidėjas Stasys 
Sačkus. 

1985 m. spalio 7 d., pasi
jutęs blogai, buvo nuvežtas 
ligoninėn, kurioje išgyveno 
tik vieną savaitę. Kiekvieną 
dieną jautėsi vis blogiau. 
Priepuoliai dažnėjo — pergy
veno dvi širdies atakas, bet po 
trijų dienų trečioji širdies 
a taka užmigdė jį amžinai. 

Atsisveikinime dalyvavo 
daug giminių, draugų, buvusių 
jo auklėtinių, sportininkų ir 
sporto veteranų. Pasakyta 
daug graudžių atsisveikinimo 
kalbų. Visų nustebimui, kalbė
tojų buvo priminta, kad a. a. 
St. Šačkui teko paskutinį 
kartą Kaune pasimatyti su 
savo artimais sporto drau
gais, gyvenančiais už Lietu
vos ribų: su Cenfeldu, Geru
laičiu, dr. Mažeika. Tamulynu 
(gyvenančiais Amerikoj), dr. 
Petrausku (gyv. Australijoj), 
su Supronu (gyv. Kanadoj). 

Dr. Mažeika, dr. Petrauskas 
ir Tamulynas buvo susitikę St. 
Šačkų Kaune vieną mėnesį 
prieš jo mirtį. Niekas nenu
jautė, kad mirtis taip greit 
išskirs Stasį iš gyvųjų tarpo, 
kad tai bus paskutinis 
pasimatymas. 

Palaidojo Stasį Karmėlavos 
kapinėse prie ošiančių pušų. 
toli nuo sporto aikščių, kurio
se jis besidarbuodamas su 
jaunimu praleido didžiausią 
savo gyvenimo dalį. 

Stasys Sačkus gimė 1907 m. 
liepos mėnesį Medeliškių kai
me, Sasnavos valsčiuje, Mari
jampolės apskr. Mokėsi Mari
jampolės R.J. gimnazijoj, 
kurią baigęs, 1928 m. rudeni 
įstojo į Kauno universiteto 
humanitarinių mokslų fakul
tetą. Dar gimnazijoj moky-
damais pamėgo sportinę 

moję vietoje nešasi „Trevians'/ 
buvusi ,.Wilmete" komanda 
su 6 taškais ir įvarčių santy
kiu 13:1. 

Rezervo komanda prieš 
sustiprintą „Real" rezervą 
pralaimėjo 2:4. Mūsiškių nau
dai abu įvartius įkirto Leonas 
Jokubauskas. 

Šeštadienį . .Lituanicos" 
veteranų komanda pralaimėjo 
prieš Aurora 1:0. 

J.J. 

veiklą (vadovavo sporto klr. 
bui „Vaidotui") ir sportą. Tuo 
laiku Lietuvoj buvo pradėta 
labiau rūpintis jaunimo fizi
niu auklėjimu bei varžybiniu 
sportu. Toje srityje labai trūko 
prityrusių fiziniam auklėjimui 
ir įvairioms sporto šakoms 
paruoštų mokytojų, instruk
torių, kurie sugebėtų jaunajai 
kartai perduoti šios srities 
teoretines ir praktines žinias. 
Gavęs Švietimo ministerijos 
stipendiją, išvyko į Vokietiją 
ir Berlyne studijavo fizinį lavi
nimą bei sportą. 

Grįžęs Lietuvon, atliko 
karinę prievolę — atsargos 
iaun. leitenantas. 1934 m. prie 
Kūno kultūros rūmų buvo 
įsteigti dvejų metų Aukštieji 
kūno kultūros kursai,kuriuose 
Lietuvos mokykloms buvo 
ruošiami kūno kultūros moky
tojai. St. Sačkus buvo paskir
tas kūno kultūros dėstytoju. 
Buvo išleistos šių kursų trys 
kūno kultūros mokytojų laidos 
— viso 104 kūno kultūros 
mokytojai. 

1939 m., kūno kultūros 
mokytojams ruošti, buvo 
įsteigta prie Vyt. Didž. Univer
siteto kūno kultūros katedra. 
St. Sačkus dirbo universitete 
jaun. asistentu. 1941-43 m. 
kūno kultūros katedra buvo 
įjungta į filosofijos fakultetą, 
kur Stasys dirbo asistentu. 

Vokiečiams raginant stoti jų 
kariuomenėn, Stasys Sačkus, 
vengdamas patekti vokiečių 
a rmi jon , įs tojo į Gen. 
Plechavičiaus l ietuviškus 
dalinius. 

1945 m. spalio mėn. buvo 
suimtas ir ištremtas į Sibirą, 
kur išbuvo dvylika metų. 
Pagaliau rehabilituotas, *jis 
grįžo Lietuvon ir dirbo Kaune 
sporto mokykloj, kurioje 
ruošiami lengvaatlečiai spor
tininkai. St. Sačkus, kaip 
treneris, labai rūpestingai 
ruošė lietuvius sportininkus ir 
buvo pripažintas, kaip nusi
pelnęs ilgametis LTSR trene
ris. 

Spalio mėnuo St. Šačkui 
buvo negailestingas: 1945 m. 
spalio mėnesį ištremtas į 
Vorkutą, o 1985 m. spalio 14 d. 
mirtis pakirto tą tvirtą vyrą, 
sportininką, Marijampolės 
lygumų sūnų, kuris sugebėjo 
ne tik gerai sportuoti, bet buvo 
susipratęs lietuvis, nenuėjęs 
tarnauti Lietuvos naikin
tojams. 

1924 m. įstojau į Mari
jampolės R.J. gimn. krečiąją 
klasę, S. Sačkus jau buvo 
.pradėjęs sportuoti, bet su juo 
artimai susidraugavau 1926m. 
vykstant pirmosioms leng
vosios atletikos varžyboms su 
Kauno universiteto ..Achilo" 
klubo sportininkais, šiose 
varžybose ir man teko pirmą 
kartą dalyvauti. Taip per 
spo r t ą užs imezgė mūsų 
d r a u g y s t ė . P r a d ž i o j e 
priklausėme LGSF sporto 
klubui, o nuo 1932 m. daly
vavome už YSO sporto klubą. 
Keletą metų abu dalyvavome 
studentų SELL Olimpiadoje. 
(SELL — Suomijos, Estijos. 
Latvijos ir lietuvos studentų 
lengvosios atletikos varžy
bos). Nuo 1929 m., kiek buvo 
studentų SELL olimpiadų. 
Šačkui ir man. be kitų sporto 
rungčių, tekdavo dalyvauti 

A.a. Stasio Šankaus paskutinė kelionė 19H5 m. spalio 15 d. \ Karmėlavos kapines 

I sunkiaus io j rung ty j e — 
penkiakovėje (200 m begi-

imas, disko ir ieties metimai, 
i šuolis į tolį ir 1.500 m bėgi
mas). 

Stasys Sačkus per visą 
nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpį buvo Lietuvos leng
vosios atletikos rinktinės 
narys ir dalyvavo visose 
svarbesnėse lengvosios atle
tikos varžybose. 1939 m. daly
vavome sporto varžybose su 
lenkais, Varšuvoje. 1937 m. 
dvylika Lietuvos sportininkų 
vykome į Ameriką. Stasys 
ŠaČkus ne tik rūpinosi sporti
ninkų paruošimu šioms varžy
boms, bet ir pats dalyvavo 
lengvosios atletikos ir krepši
nio varžybose. 

Ta mūsų draugystė, kurią 
pagimdė sportas, neliko be 
įtakos į mūsų gyvenimą. Nors 
aš V.D. universitete humani
tarinių mokslų fakultete bai
g i au l i t u a n i s t i k ą , bet 
nepriklausomoj Lietuvoj visą I 
laiką dirbau sporto srityje. Nė 
nepajutau* kaip sportas, fizi
nis lavinimas nustūmė mano 
pirmąsias studijas į antrą 
vietą, nors man jos buvo 
lygiai vertingos, brangios. 
Sporto draugų dėka buvo man 
sudarytos sąlygos vykti 
Suomijon į Vierumaki sporto 
instituto kursus. Grįžęs dir
bau sporto srityje ir Kauno 
Jėzuitų gimnazijoj dėsčiau 
Kūno kultūrą. 

Kai buvo įsteigta kūno 
kultūros katedra prie V.D. uni
versiteto Kaune, o vėliau 
įjungta į filosofijos fakultetą, 
dr. Alg. Vokietaičio ir Š. 
Šačkaus rūpesčiu, ir aš ten 
patekau. Dar teko išlaikyti 
penkis egzaminus iš fizinio 
l a v i n i m o s r i t i e s , k i t i 
egzaminai buvo mano išlai
kyti humanit. fakultete. Nau
jas darbas sporto srityje Vil
niaus universitete ir Kauno 
„Aušros" berniukų gimnazijoi 
padėjo man išlikti neiškelia
vusiam į rytus. Esu dėkingas 
dr. Alg. Vokietaičiui ir a.a. 
Stasiui Šačkui. 

N e į m a n o m a t rumuau \e 
straipsnelyje nusakyti a.a. 
Stasio Šačkaus atliktų darbų 
reikšmės Lietuvai, ypač jauni
mo auklėjimo srityje. Nežinau 
kito sporto srities darbuotojo, 
kuris būtų tiek daug nuveikęs 
fizinio auklėjimo ir varžy-
binio sporto srityje. Jo spor
tinė veikla šakota: neapribo
jama kuria nors viena sporto 
šaka. Jam rūpėjo visų rūšių 
sportas Lietuvoje, o per spor
tą, fizinį lavinimą, ugdyti 
vispusiškai sveiką ir patvarų 
lietuvių jaunimą. 

Neapsiėjo be Stasio Šač
kaus darbo Kūno kultūros 
rūmai, universitetas, mokyk
los, sporto klubai. Kur tik 
buvo ruošiami sporto organi
zacijų kursai, ar stovyklos- — 
jose Stasys dalyvavo, kaip 
lektorius. Lietuvai atstovavo 
visose svarbesnėse lengvosios 
atletikos varžybose. Buvo jis 
lietuvių krepšinio žaidimo 
rinktinės dalyvis, kai Lietuva 
pasipuošė Europos krepšinio 
nugalėtojo vardu. 

Nepamiršo ir spaudos: yra 
parašęs daug straipsniu 
(laikraščiuose, žurnaluose* 
įvairiais fizinio auklėjimo ir 
sporto klausimais. 

Jis buvo nuoširdus, drau
giškas, geros nuotaikos, visad 
su humoru, mėgo ne tik spor
tą, bet ir dainą. Kalboje su 
draugais vartojo liaudiškąjį 
stilių, nevengė įvairių paly
ginimų, išsireiškimų. Tai 
tikras Suvalkijos lygumų 
sūnus. 

Teošia Tau. Stasy, Karmė
lavos kapinių pušys liūdną 
raudą apie Lietuvos žemę, 
kurią Tu taip mylėjai ir visą 
laiką dirbai dėl gražesnės 
Lietuvos ateities. 

A Tamutynas 

DR. KENNETH J. YERKES 
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DR. VUAY RAJAU 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. K. G. BAUIKAS 
Akušeri:a ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Buiiding). Tel. LU 5-6446 
•ei neatsiliepia, skambinti 927-0600 

Pr.ima !igon:us pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. — 476-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7 
antr. ir penkt. 10-4, šešt. 10-2 vai 

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

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURCĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILD1NC 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos paga! susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso te l . — 582-022Į 
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Valandos pagal susitarimą 
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Vai paga! susitarimą Uždaryta treč. 
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DR. ANTANAS G. RAZMA 
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2636 VV. 71st St., Chicago, III. 
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Tel.: 636-2992 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEISUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 
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2656 VV. 63rd Street 

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

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

776-9400 
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VAŠKAS) 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

664» So. Albany Ave.. Chicago 
Vai. antr. ir penkt 3-5 
Kitos pagal susitarimą 

Edmondas Vižinas. M.D.. S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytoias 

Kaibame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. {prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Te l . 5 8 6 - 7 7 5 5 

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS ZUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai pirm , antr., ketv. ir penkt.3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Kaip jaučiasi 

KRITIKUOJANTIEJI 
IK KRITIKUOJAMIEJI 

Kritika yra labai įdomi, ta-
iau ir labai supainiota, 
•ažnai net sunkiai suvokiama 

gyvenimo realybė. Nors mes 
visi sakome, kad kritika yra 
oūtini bet dažniausiai ji 
„būtina'" tik tiems, kurie kri
tikuoja. Kritikuojamieji jau
čiasi kitaip. Ypač tai ryšku 
tarp lietuvių. Visi, visad< ir 
viską mes mėgstam kritikuo-
.i, tačiau nei vienas, nei vienu 
atveju, niekada nemėgstam 
būti kritikuojami. Bet prie 
t<':io nusiteikimo nepri-
sipažįstam, nuo kritikos bei 
kritikų gindamiesi visada 
eigiam, kad kritikos reikia, 

^ačiau, žinoma, tik ne tos kri
tikos paliestojo atžvilgiu, jeigu 
apie kritikos reikalą kalba 
pats kritikuojamasis. 

Taip pat labai įdomus yra ir 
tas kritikos taikymas. Tiesa, 
verta pažymėti, kad atvira ir 
laisva kritika galima tik 
demokratinėse santvarkose, 
nes diktatūros kritika tegali 
naudotis tik valdantieji savo 
pavaldinių atžvilgiu, o paval
diniai valdžias tegali tik girti. 
Bet ir demokratinėse santvar
kose kritikos taikymas būna 
nevienodas, Tai taip pat ryš
ku tarp mūsų, nors mes lietu
viai išeiviai save laikome ir 
demokratiška visuomene. 
Vienus mes galime kritikuoti 
kiek tik norime, ir tai yra 
normalu, o kitų negalima blės
ti nė mažiausiu kritikos žode
liu. Gyvas pavyzdys čia yra 
Lietuvių Bendruomenė ir 
mūsų politiniai veiksniai. 
Bendruomenės vadus, ypač 
daugiau pasižyminčius politi
ne veikla, kiekvienas gali 
pliekti kiek tik nori, tačiau 
Vliko ar Altos pareigūnų nors 
menkiausias pakritikavimas 
pačių paliestųjų arba jų 
šalininkų baudžiamas kuo ne 
„mirtimi". Gal ir galėtumėm 
išsiaiškinti, kodėl taip yra, 
tačiau besiaiškindami grei
čiausiai dar labiau susipeš-
tumėm ir nieko gero nepasiek-
tumėm, todėl aiškintis ir 
nebandom. 

Nevienodai taikom kritiką ir 
kitose srityse, kaip visuomeni
nėje ar kultūrinėje veikloje. 
Kiek norime galime kritikuoti 
kokio nors įvykio rengėjus, 
organizatorius, jų tvarką, 
patalpas ir visa kita, tačiau, 
gink Dieve, negalima paliesti 
programų atlikėjų. Kokie jie 
bebūtų, kaip jie ten scenose 
bepasirodytų, apie juos iš nei
giamos pusės negalima nė 
mur mur. Girk, kaip išmanai, 
nors kartais vieni iš jų tegali 
tik užmigdyti, o kiti tik ner
vus pagadinti. Už tai beveik 
be išimties mes taip ir darom. 
Giriame mes teatro vadi
nimus, festivalių metu oska-
rus dalijam. nors tie vaidini
mai iš tikrųjų tebūtų tik caro 
laikų lietuviškų klojimų pajė
gumo. Tarptautinio masto 
mums kiekvienas mūsų solis
tas, nors, jis ir nė į toną nepa
taikytų. Geriausia pasaulyje 
mums kiekviena meno paro
da, nors ir nė vienas žiūrovas 
negalėtų suprasti, kas ten tose 
drobėse nutepliota. O jeigu dar 
jaunimas, s t rapal iodamas 
scenoje, nesugriūva, tai į pa
čias padanges keliame jį už 
žavėtiną tautinio šokio atliki
mą. Kaip gi tu drįsi savo tau
tos žiedui kritišką žodelį 
pasakyti, nors jo šokio žings
nis ne į žingsnį būtų panašus, 
figūra ne figūrą .o polką 
makaluotų, kaip du geri bičiu
liai rankom susikibę ankstų 
rytą iš karčiamėlės begrįžtą. 

Taigi taip dažniausiai tik 
pagyras savoje spaudoje ir 
skaitom. Ir jeigu kas nors, ret
karčiais įsidrąsinęs, ima ir 
kritiškiau prasižioja, grie
biam tokį iš visų pusių ir rai
tom be pasigailėjimo. Kaip gi 
galima šitaip reikalą sudirb
ti? Kitą kartą nebeprisiprašy-
sim nei dainininko dainuoti. 
nei dailininko piešti, nei jau
nimo šokti. Žiūrėk, kaip jį 

, 
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vertino net pasaulinio masto 
žinovai, o tu, neišmanėli, jį į 
miltus mali. Jeigu nieko gero 
nenori sakyti, tai plok ir 
tylėk... 

Todėl taip žemyn ir eina 
visas mūsų kultūrinis ir poli
tinis gyvenimas. Negalima 
kritikuoti nei Vliko, nei Altos, 
nes jie jau kuone pusę šimt
mečio sėkmingai dirba Lietu
vos laisvinimo darbą, tautos 
mandatą: apsišarvavę vado
vauja ! etuvos laisvinimo 
kovai ir viską daro taip, kaip 
tik ir tereikia daryti. Ne tik, 
kad ir menkiausios kritiškos 
pastabėlės jų ^resu negali
ma numesti, bet nė pėdos 
negalima įkelti į šių veiksnių 
apsibrėžtą lauką, ypač jeigu ta 
pėda pasirodo iš Bendruome
nės pusės. Pabandęs pakri
t i k u o t i tą jų d a r b ą , 
vadovavimą, o ypač suabejo
jęs mandatais, tuojau tampi 
Lietuvos laisvinimo darbo 
griovėju, vienybės ardytoju, 
Iietuvos okupanto bendradar
biu. O politinį darbą pradė
jusią dirbti Lietuvių Bend
ruomenę mandatų saugotojai 
jau daugiau kaip dešimtmetis 
net organizuotai griauna. 
Pakritikavęs dainininką, dai
lininką, rašytoją, vaidintoją 
ar kitą mūsų kultūros kūrėją 
bei jos atlikėją esi apšau
kiamas nieko nenusima
nančiu rašeiva. 

Negalima kritikuoti nė to 
jaunimo, kuris per kongresus 
sau jomis š v a i s t o Bend
ruomenės apylinkių pensi
ninkų surinktus pinigus, nes, 
apie tokias kritikas patyręs, 
jis gali išsilakstyti ir ko gero 
nė tų kongresų nebebus. Bet 
kol kas tokio pavojaus dar 
nebuvo, nes mūsų jaunimas tų 
laikraščių neskaito ir apie kri
tikas nesužino. 

Yra ir daugiau tokių „tabu" 
— nekritikuotinų žmonių bei 
jų susigrupavimų, tarp jų ir 
Lietuvos nepriklausomo gyve
nimo nors ir labai neigiami 
reiškiniai, tačiau turime nema
žai ir tokių, kurie tik kriti
kuojami ir tegali būti. Pirmą 
vietą 6 a turbūt užimtų jau 
mūsų minėta Lietuvių Bend
ruomenė, ypač dabartinės 
PLB ir JAV LB krašto valdy
bos bei jų bendradarbiai, pasi
ryžę dar pasidairyti geresnių 
kelių mūsų politinei, visuo
meninei, lietuvybės išlaikymo 
bei kultūrinei veiklai ir atspa
ros ieškoti ne amžinuose man
datuose, bet pačioje dar gyvo-
je m ū s ų v i s u o m e n ė j e 
demokratišku būdu. 

Nuolat kritikuojami gali bū
ti ir lituanistinių mokyklų 
mokytojai bei jų paruošti 
„pasenę" vadovėliai ir moky
mo metodai, nesugebą iš pačių 
tėvų nutautintų, jau tik angliš
kai bekalbančių vaikų per 
maždaug 35 savaitgalius per 
metus išauginti sąmoningų^ 
lietuviukų. Kritikuojami gali 
būti LB apylinkių bei apy
gardų valdybų pirmininkai bei 
jų vadovaujamos valdybos, 
per mažai surenkančios lėšų 
visiems politiniams bei kultū
riniams darbams, jaunimo 
kongresams, o ypač didžio
sioms mūsų šventėms, kad jų 
sutelktu pelnu organizatoriai 
galėtų pasigirti. Kritikuojami, 
o ypač net ir ciniškai nieki
nami gali būti atviresnėmis 
akimis į mūsų veiklą bei nusi
teikimą Žvelgiantieji žmonės, 
ypač ieškantieji artimesnių 
ryšių su okupuotos Lietuvos 
kultūrininkais bei mokslinin
kais, apšaukiant juos net tau
tos išdavikais. 

Kritikuojami gali būti ir vi
si tie, kurie, realiu darbu 
pakeitę jau visiškai pas mus 
įsigalėjusią posėdžiautojo 
profesiją, dar bando gauti kokį 
nors apčiuopiamesni rezul
tatą... Ir ne bet kaip jie gali 
būti kritikuojami, bet lupami 
iš peties pačiu šmaikščiausiu 
bizūnu. Apie tai pakalbėti 
rasime progą kitą kartą. 

Bronius Nainys 

Juozas Vitėnas savo straips
nį dėl Vilniaus arkivyskupijos 
baigia priekaištu Algimantui 
Gečiui, kad jis nepaminėjo, 
kaip tuo klausimu pasisako, 
mūsų dvasiniai vadovai, 
Lietuvos diplomatinė tarnyba 
ir kiti mūsų veiksniai. „Kol 
apie tai nežinoma, ši LB 
iniciatyva iš tikro atrodo 
vienos organizacijos ne pilnai 
apsvarstytas sumanymas" 
(„Neapsvarstyta veikla dėl 
Vilniaus arkivyskupijos", 
„Draugas", 1986 vasario 27 
d.). Taigi, J. Vitėno nuomone, 
PLB yra tik viena iš daugelio 
išeivijos organizacijų. Kad ji 
buvo įkurta pagal Lietuvių 
chartą kaip pasaulyje paskli
dusių lietuvių vieningas jungi
nys, kad ji jungia 19 kraštų 
lietuvių bendruomenes, jam 
matyt neturi reikšmės. Lyg ir 
nejauku, kai J. Vitėnas, būda
mas Vliko valdybos nariu, 
viešai kitą veiksnį taip nuver
tina. 

Iš tikro galime džiaugtis, 
kad Vilniaus arkivyskupijos 
klausimu mūsų veiksniai pil
nai sutaria. PLB VI seimas 
priėmė nutarimą kreiptis šiuo 
reikalu į popiežių ir paragino 
a t s k i r ų k r a š t ų l ietuvių 
bendruomenes prašyti Šventą
jį Sostą Vilniaus arkivyskupi
ją priskirti Lietuvos bažny
tinei administracijai. Stasys 
Lozoraitis, Lietuvos atstovas 
prie Šventojo Sosto, 1985 lap
k r i č i o 10 d. v i e š a m e 
Washingtono moterų klubo 
susirinkime ragino išeivijos 
visuomenę kelti Vilniaus arki
vyskupijos priklausomybės 
klausimą. Vliko seimas 1985 
gruodžio 6-8 d St. Petersbur-
ge, Floridoj, šiuo reikalu priė
mė tokią rezoliuciją: „Seimas 
kreipia Vliko valdybos ir tary
bos dėmesį į 1984 metais 
Chicagos seime priimtą 
rezoliuciją, liečiančią Vil
niaus arkivyskupijos įjun
gimą į Lietuvos bažnytinę 
provinciją, ir ragina ryšium su 
artėjančiais Lietuvos krikšto 
metais daryti sutart inai 
ž y g i u s š i am į jungimui 
įgyvendinti" (Eltos informa
cijos, 1985 (sic) sausis, Nr. 1). 
Argi Vliko valdybos narys J. 
Vitėnas šio nutarimo nežino? 
O jei žino, tai kodėl Vilniaus 
arkivyskupijos klausimo kėli
mą vadina vienos organizaci
jos ne pilnai apsvarstytu 
sumanymu? 

J. Vitėnas labai susirūpi
nęs, kad galimi Vatikano pasi
tarimai su sovietais dėl Vil
n i a u s a r k i v y s k u p i j o s 
nereikštų j iems Lietuvos 
pripažinimo. Žinoma. Lietu
vos aneksijos nepripažinimo 
išsaugojimas rūpi mums 
visiems. Bet gal nebūtų 
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paveikiausias išsaugojimo 
būdas bijoti bet ką daryti ar 
ką nors pajudinti, kad tik 
kartais tam nepripažinimui 
nepakenkus. Taip jis netrukus 
nustotų bet kokios reikšmės. 

PLB kreipėsi į popiežių, 
prašydama, kad „... išlaikant 
Lietuvos aneksijos nepri
pažinimą jos sostinės Vil
niaus arkivyskupija būtų 
prijungta prie Lietuvos bažny
tinės administracijos, išsky
rus tą arkivyskupijos dalį, 
kuri pagal dabartines sienas 
yra priskirta Lenkijai'". PLB 
ragina, kad įvairūs Bendruo
menės vienetai ir kitos organi
zacijos siųstų tokius pačius 
prašymus. Tad kodėl į tuos 
p r a š y m u s a t s i l i e p d a m a s 
Šventasis Sostas turėtų pripa
žinti Lietuvą Sovietų Sąjun
gai? Ar čia neaišku, ko prašo
ma? 

Nors J. Vitėnas tiesiai 
nepasako, bet leidžia suprasti, 
kad esą prašoma neįmanomo 
dalyko. Tačiau, kad Lietuvos 
aneksijos nepripažinimas būtų 
išsaugotas, Vatikanui pertvar
kius vyskupijų ribas ir jas 
priderinus prie kurių nors 
dabartinių valstybinių ar 
administracinių sienų, užtek
tų tik paprasto pareiškimo, jog 
tas pertvarkymas nereiškia 
esamos politinės padėties 
pripažinimo. Kas čia neįmano
mo ar sunkaus? Iš tikro didžio
ji kliūtis yra ne koks nors 
pavojus Lietuvos aneksijos 
nepripažinimui, bet mums jau 
nuo seno gerai žinoma lenkų 
įtaka aukštuose Vatikano 
sluoksniuose. O lenkai Vil
niaus neužmiršta. Neužmiršta 
jo nei jų vyskupai, nei partijos 
sekretoriai, vieni ir kiti iš 
paskutiniųjų stengiasi išlai
kyti ir stiprinti kiekvieną, kad 
ir mažiausią jo ryšį su Lenki
ja. 

A. Gečio Vilniaus arki
vyskupijos klausimu 1986 
sausio 22 d. „Drauge" paskelb
to straipsnio prielaidos ir iš jų 
plaukiančios išvados yra 
teisingos. A. Gečys teigia, kad 
„Vatikanas tariasi dėl Lietu
vos vyskupų paskyrimų ir tai 
nesugriauna jo nusistatymo 
dėl Lietuvos aneksijos". J . 
Vitėnas tai laiko klaidingu 
argumentu, nes Vatikanas 
tariasi ne dėl vyskupų ordi
narų, o tik dėl vyskupijų 
valdytojų paskyr imo. Bet 
kame čia skirtumas? Vienaip 
ar kitaip, Vatikanas vis tiek 
tariasi su sovietais dėl Lietu
vos aukščiausių Bažnyčios 
vadovų. 

Daug vietos J. Vitėnas 
skiria Klaipėdos pavyzdžiui 
įrodinėdamas, jog „Klaipėdos 

kraštas buvo nacių nuo Lietu
vos atplėštas grasinant jėga ir 
todėl pagal tarptautinę teisę 
šis atplėšimas buvo nele
galus". Deja, Didžioji Brita
nija Klaipėdos krašto atplėši-
mą vis tiek tuoj pat pripažino 
de jure ir t ik Vokietijai 
pralaimėjus karą ji vėl 
Klaipėdą iš naujo pripažino 
Lietuvai.J. Vitėnas be reikalo 
įrodinėja, kad Vakarų valsty
bės Klaipėdos nepripažino 
Lietuvos sovietinei respubli
kai. Žinoma, kad taip. Kitaip 
iš vis nebūtų prasmės apie 
Klaipėdą šiuo atveju kalbėti. 

Lietuvai esant okupuotai, 
kol jos suverenumo vykdymas 
yra sutrukdytas, jos padėtis 
panaši į pilno paralyžio ištik
to, negalinčio nei veikti, nei 
kalbėti žmogaus, kuris negali 
sudaryti sutarčių ir tuo būdu 
įsigyti ar kitam perleisti 
kokio nors turto ar kitų teisių. 
Tačiau yra atvejų, kada toks 
žmogus gali įsigyti teisių be 
sutarčių ar kokio nors kito 
savo veiksmo. J i s gali 
paveldėti turtą arba turtas, 
kuris prieš jo paralyžių buvo 
ginčijamas, gali būti jam 
teismo ar kitos ginčo šalies 
pripažintas. Taip ir Lietuva 
dabar negali sudaryti sutar
čių, negali niekam perleisti 
kurios nors dalies savo teri
torijos ar įsigyti naujų žemių. 
Tačiau ginčijama ar anksčiau 
neteisėtai atplėšta teritorija 
gali būti Lietuvai pripažinta, 
nes pripažinimas yra vienaša
liškas aktas, kuris nereikalau
ja kokio nors Lietuvos valsty
bės veiksmo. Toks atvejis 
buvo kai. Didžioji Britanija 
1945 m. pasirašė keturių karą 
laimėjusių galybių pareiški
mą, kuriuo jos atstatė 1937 m. 
buvusias Vokietijos sienas. 
Tuo būdu Didž. Britanija vėl 
pripažino Lietuvai Klaipėdos 
kraštą, kurį jau 1939 gegužės 
10 d. buvo pripažinusi Vokie
tijai. Taip gali būti ir su Vil
nium. Šventasis Sostas ar 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės gali Vilnių lietu vai pripa
žinti, nors ji yra okupuota ir 
šiuo metu tarptautinėj ar 
valstybinėj plotmėj veikti 
negali. Nepriklausomos Lietu
vos nusistatymas dėl Vil
niaus buvo išreikštas dauge
liu atvejų ir yra visai aiškus. 
Iš Lietuvos pusės tai yrą 
pakankamas pripažinimo 
pagrindas. Vilniaus pripažini
mas Lietuvai jos aneksijos 
n e p r i p a ž i n i m u i ne tik 
neprieštarautų, bet jį dar 
sustiprintų, suteikdamas jam 
konkretų turinį. 

Pagaliau A. Gečys visiškai 
teisingai tvirtina, kad išsky
rus Vatikaną Jokia kita 

Praėjusių metų moterų rekolekcijų vedėjas ir organizatorės. Is 
kairės, kun. K. Pugeviėius. ses. Barbara, dr. -J. Reklaitienė ir A. 
Prapuolenytė. 

valstybė dabar Vilniaus 
ljenkijai nepripažįsta'. Tai 
nereiškia, kad visos tos valsty
bės Vilnių pripažįsta Lietuvai. 
Ijenkija, Rytų Vokietija ir 
kitos sovietų satelitinės 
valstybės Vilnių kartu su visa 
Lietuva pripažįsta Sovietų 
Sąjungai. Jungtinių Ameri
kos Valstybių Valstybės 
d e p a r t a m e n t a s Vi ln iaus 
klausimą laiko atviru. Pagal jį 
„Vilniaus ir jo srities teisinė 
priklausomybė dar nėra galu
t ina i nus ta ty ta" . Tačiau 
Amerika Vilniaus priklau
somybės klausimą laiko atvi
ru tik tarp Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos, o ne I^enkijos, nes 
Vilniaus atskynmą nuo Lenki
jos ji pripažino 1945 m. Jaltos 
konferencijoj. 

J. Vitėnas 1985 kovo 26 d. 
„Tėviškės žiburiuose" paskel
bė straipsnį „Teisinė Vilniaus 
krašto priklausomybė", kur, 
remdamasis lenkų išsigalvo
tomis tezėmis. įrodinėja, kad 
po 1923 m. Ambasadorių 
konferencijos nutarimo dėl 
Vilniaus Vilnius ir jo sritis 
tarptautinės teisės požiūriu 
priklausė Lenkijai". Lietuva 
1939 m. Vilnių atgavusi netei
sėtai. Vilnius pagal tarptau
tinę teisę priklausęs I>enkijai 
iki Jaltos konferencijos. Pagal 
Jaltos nutarimą dėl Ijenkijos 
sienų ir 1945 rugpjūčio 16 d. 
Ijenkijos-Sovietų Sąjungos 
sienų sutartį, Vilnius teisėtai 
atitekęs Sovietų Sąjungai 
(nors Jaltos nutarimas to 
nesako). Bet jei J. Vitėnas Vil
nių ir Vilniaus kraštą laiko 
teisėta Sovietų Sąjungos teri-
torija, o ne Iietuvos dalimi, tai 
neaišku, kodėl jis iš viso pasi
sako dėl Vilniaus arki
vyskupijos. Jeigu Vilnius 
nepriklauso lietuvai, tai ir 
Vilniaus arkivykupijos klausi
mo nėra. 

Ligi šiol J. Vitėnas vienin
telis tarp lietuvių Vilniaus 
Lietuvai nepripažįsta. Lietu
vos atstovas prie Šventojo 
Sosto. PLB ir Vliko seimai Vil
niaus arkivyskupijos klausi
mu sutaria. Jie visi ragina 
Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakties pro^a kreiptis į 
popiežių, prašant prijungti 
Vilniaus arkivyskupiją prie 
L i e t u v o s b a ž n y t i n ė s 
administracijos. Vilniaus arki
vyskupijos priklausomybė 
nėra tikėjimo klausimas, tai 
tik bažnytinės administra
cijos reikalas, kuris turi svar
bių politinių implikacijų. Tad 
turime teisę ir tautinę pareigą 
šiuo reikalu kreiptis į popie
žių. Juk Seinų lietuviai nebū
tų atgavę lietuviškų pamaldų 
savo katedroj-bazilikoj, jei 
būtų tylėję ir laukę ir jei mes 
išeivijoj nebūtume jiems savo 
prašymais padėję. Dabar 
tokios mūsų paramos laukia 
Vilnius. 

PASKUTINIS 
SPINDULĖLIS? 

Ar nejaučiame ir nema
tome, kad pasaulis, nusto
damas Dievo, vis tampa 
tamsesnis ir nejaukesnis? Vis 
d idė jan t i s k r i m i n a l i n i ų 
nusikaltimų skaičius, savi
žudybės, protinės ligos, 
žmogaus asmens panie
kinimas, politinis bandi
tizmas — tai vis tos tirštėjan
čios tamsos siaubą sukelią 
reiškiniai. Bet nepamirškime, 
kad žmonija, nors ir stengiasi 
visiškai Dievą išstumti iš 
pasaulio, vis tiek dar tebe
gyvena tos dvasinės saulės 
besileidžiančiais spinduliais, 
nors sąmoningai to ir nejau
čia. Bet kas būtų. jei nė vieno 
spindulio nebeliktų? 

Ignas Naujokas 

KAIMIEČIO UŽRAŠAI 
Vienos šeimos gyvenimo iškarpa 

J . ŽARA 

22 
Kai jautis pradėjo ėsti dobilus, bernas užnėrė vir

vę ant ragų, ėmė kasyti guvulio pakaklę. Tas jaučiui 
patiko. Vaikinas kasė gyvulį ir kartu tempė jį į tvar
to pusę. Tai buvo jaunas buliukas, dar nė metų 
nesuėjęs, ir vyriškos Alfonso rankos tokį galėjo 
suvaldyti. Viliodamas dobilų gniūžte, nusivedė jautį 
tvartų link, o dvi skalbėjos, kiekviena prie savo kūd
ros, lengvai atsiduso. Jaučio pasirodymas buvo jas 
gerokai išgąsdinęs. 

Marytė ėmė daužyti kultuve likusius skalbinius 
ir galvojo, kokią dainelę dar galėtų užtraukti. Staiga 
užpakalyje išgirdo tą patį balsą vyriškio, kuris prieš 
kelias minutes galynėjosi su jaučiu, o dabar kalbėjo į 
j***-

— Ar išsigandai, mažyte? 
Ant kūdros krašto stovėjo Alfonsas, plačiai 

šypsojosi, o iš jo akių kažkokios liepsnos sklido. Taip 
bent atrodė Marytei, kuri buvo taip nustebusi jo 
pasirodymu, jog rodėsi, kad nė tas įsibėgėjęs jautis, 
kuris prieš kelias minutes lakstė kaip patrakęs, nebū

tų jos daugiau nustebinęs. 
— Išsigandau, tai kas! — atsakė, bet daugiau nė 

žodžio nesugalvojo ką sakyti. 
Ji ir laiko neturėjo toliau kalbėti, nes vyriškis 

priėjo iš užpakalio, paėmė ją už pusiaujo ir taip ėmė 
sukti aplink, jog jos tik kojos į šonus lėkė. Išsuko ir 
paleido, kaip rugių pėdą, lyg ji staiga jam sunki būtų 
pasidariusi. 

O ji svirduliavo, nepajėgdama atgauti pusiaus

vyros, akys migla užsitraukė, vos už žemės nesigrie-
bė — taip apsvaigusi buvo, tokio sukimo, kaip gyva, 
nebuvo pergyvenusi. 

Alfonsas ir nebandė jai padėti, lyg jam būtų vis 
tiek, ar ji grius, ar ne. Pamatęs, kad ji vis dar 
neatgauna pusiausvyros, nusijuokė ir nueidamas 
pasakė: 

— Aš tik norėjau sužinoti, ar tu likai gyva po 
tokio pergyvenimo, gražuole! 

Nuėjo tiesiai pas Magdę. Valandėlę vėliau Mary
tė girdėjo, kaip juodu balsu juokėsi. Greičiausia jie 
dar kartą perkalbėjo apie įvykį su jaučiu, kuris kūtė-
jo kažkaip atsipalaidavo nuo sieto, o ištrūkęs į 
laisvę, nebežinojo nė kaip elgtis. Gerai dar. kad 
Alfonsas ten pat kūtėje sukinėjosi, tuoj prisistatė ir 
sumojo, kaip jį suvaldyti. 

Likusi viena. Marytė grįžo prie skalbinių velė
jimo, juos visus dar reikėjo kūdros vandenyje perska-
lauti. Tik patirti įspūdžiai jos neapleido. Pirma 
pašokusi mintis buvo: kodėl Alfonas jai nepadėjo? 
Juk jis buvo kaltas, kad ji apsvaigo. 

Kai į jų namus atsilankydavo jos krikšto tėvas ir 
j i užmiršdavo pabučiuoti jam į ranką, svečiui išėjus 
Elzė ją išbardavo: 

— Tai neišauklėta mergiščia! Nei podžiui rankos 
nesusipratai pabučiuoti. Kada tu suaugsi į protą? 

—Kažin, ar tam bernui galima būtų prikišti, kad 
jis neišauklėtas? Kodėl jis nepadėjo jai atsigaivelėti? 
O juk galėjo bent kiek prilaikyti, kol apsvaigimas 
būtų praėjęs. Bet ne! Išsuko ir paliko! 

Tik mergaitė ilgai nekvaršino sau galvos, kiek 
Alfonsui trūko išsiauklėjimo. Jos mintys pasuko 
linksmesne kryptimi. Juk vaikinas buvo pavadinęs 
ją gražuole, o čia jau buvo apie ką galvoti. Tai jau 
antras vyras, taip palankiai apie ją atsiliepęs. 

Pirmą kartą tokį pagyrimą ji išgirdo iš Beržinių 
Roberto. Praeitą vasarą šienui grėbti buvo pasamdy
ta latvė su dukterimi. Jos grėbė keturiese: Janina su 

Maryte ir dvi samdytos. Pavakariais pas grėbikes 
atėjo Robertas ir. nutaikęs valandėlę, kai jiedu pasili
ko vieni, pasakė: 

— Tu turbūt žinai, kad esi graži mergaitė? 
— Kas iš to? Juk sakoma, kad iš grožio sotus 

nebūsi. 
— Bet juk smagu gražiai būti, ar ne? — užsispy

ręs klausinėjo bernas. 
Tada Marytė pyktelėjo ir pasakė: 
— O kas tau iš to, kad aš graži? 
— Tu man patinki, štai kas! Aš esu jau 

aštuoniolikos metų ir žinau, kuri mergaitė graži, kuri 
ne. O tu esi graži ir man patinki. — kalbėjo vaikinas 
ir norėjo ją apkabinti. 

— Eik jau, eik! — mergaitė ištrūko iš jo 
apkabinimo ir nubėgo prie kitų grėbėjų. 

Po to įvykio ji Roberto vengė. Vien dėl to. kad 
niekus šneka. Kad ji graži, jai nei šilta, nei šalta. Juo 
labiau tam bernui, kuris buvo dailus vaikinas, bet 
jai tas dar nerūpėjo. 

Alfonso žodžiai jai paliko įspūdį. Kiek galėdama 
greičiau baigė skalbimą ir grjžo į namus nerami, išsi
blaškiusi. Alfonsas ir jo pasakyti žodžiai sugrįždavo 
jos vai/.duotėn, o vieną kartą jai pasipynė tokia keis
ta mintis: kad Žlugto skalbimas prie kūdros, nors ir 
šaltą žiemos dieną, nėra toks jau prastas darbas. Tas 
darbas jai ėmė rodytis dargi įdomus, keistai spalvin
gas, viliojantis. Kaip pasivaikščiojimas po mišką 
anksti pavasarį ievoms žydint, kai visą mišką pripil
do toks saldus žiedų kvapas, jog daug netrūksta, kad 
griebtų tiesiog už širdies, kaip ėjimas ežiomis šiltą 
vasaros dieną, kai iš vienos pusės tu matai mėlyną, 
banguojantį, pražydusių linų lauką, o iš kitos — 
rugių varpos tau lenkiasi iš tolo. o rugiagėlių žiedai 
taip jau traukia prie savęs, jog niekaip neiškęsi 
nenusiskynus jų visą puokštę. 

(Bus d augiau* 
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REKOLEKCIJOS 
VASARIO 16 GIMNAZIJOJE 

Ir šiais metais Vasario 16 
gimnazijos direktorius A. 
Smitas pasirūpino rekolek
cijomis, kurios buvo kovo 11-
12 dienomis. Šįmet buvo 
sunku surasti evangeliką 
kunigą, kuris pravestų su
sikaupimo dienas evangeli
kams, tad pastarieji buvo 
nuoširdžiai pakviesti daly
vauti katalikų rekolekcijose. 
Apie rekolekcijas mokiniai jau 
žinojo iš gimnazijos katalikų 
kunigo J. Dėdino, kuris per 
tikybos pamokas paaiškino jų 
prasmę. Rekolekcijas pravesti 
atvyko kunigas E. Putrimas iš 
Toronto, neseniai Romoje 
įšvent intas j kunigus ir ten 
dabar gyvenąs. 

Pi rmas rekolekcijų susirin
kimas įvyko antradienį 4 vai. 
po pietų Hiuttenfeldo para
pijos salėje. Kunigas Putri
m a s p a p a s a k o j o sus i r in
kusiems mokin iams apie jo 
apsisprendimą būti kunigu ir 
priklausyti Vilniaus vysku
pijai. Rekolekcijos prasidėjo 
at idarymo malda, kurią skai
tė mokinys V aidas Kuzmins
kas. Tuomet kun. Putrimas 
papasakojo apie ypatingas 
pamaldas Vilniuje, kurias jis 
atlaikė savo giminėms. Per 
Mišias bažnyčioje prie durų 
stovėjo keli vyrai ir viena 
moteris, aišku, atsiųsti saugu
mo sekti pamaldas . Šie gar
siai kalbėjosi tarpusavyje, 
juokėsi ir t r iukšmavo, norė
d a m i s u t r u k d y t i š v e n t a s 
Mišias. Atėjus laikui priimti 

\ šv. Komuniją, žmonės atsi-
* klaupė iš abiejų suolų šonų, 
per vidurinį bažnyčios taką ir 
kunigas ėmė dalinti šventą 
Komuniją. Bažnyčios gale jis 
m a t ė stovinčią moterį, besišai
pančią iš jo. Pabūgęs, kad ji 
neišdaužtų j a m iš rankų indo 
su paskut inės vakarienės duo
na, kunigas greitai pro ją 
praėjo ir sugrįžo prie alto
r iaus. 

Mišių pabaigoje žmonės vėl 
atsiklaupė, kad kunigas juos 
palaimintų. Kunigas Putri
m a s t ada ėjo per eiles ir dėjo 
žmonėms an t galvos rankas 
juos la imindamas. Priėjus prie 
bažnyčios galo, prieš jį at
siklaupė t a moteris, vis pašai
piai šypsodamasi . Tačiau 
kunigas nesileido provokuoja
m a s \T pagal savo kunigiškas 
pareigas uždėjo abi rankas 
moteriai an t galvos, giliai žiū
r ėdamas jai į akis. Moteris 
s t a iga nustojo šypsotis ir visa 
paraudonavo, gal t ik sumišu
si, o gal ir todėl, kad buvo 
tikinti , to nega lėdama išpažin
ti. 

Paskui kunigas padavė 
m o k i n i a m s po lapel į ir 
paprašė kiekvieno užrašyti 
kas kam yra tikėjimas ir kas 
j a m t r u k d o t i k ė t i . Kol 
gimnazis ta i susikaupę rašė, 
kunigas klausėsi norinčiųjų 
eiti išpažinties. Vėliau Daiva 
Dambrauska i t ė perskaitė Ni
jolės Sadūnai tės paskutinį 
žodį iš LKB Kronikos nr. 17. 
Sadūna i t ė jautėsi laiminga, 
nes buvo teis iama už LKBK ir 
laikė savo teismą pavydėti
n a dalia. Kiekvienas jos žodis 
kovojo už žmonių la isvę ir tei
sę. J ą teis iantys stebėjosi jos 

nuoširdžia nuotaika tokioje 
sunkioje gyvenimo valandoje. 

Vakare vyko diskusijos apie 
mokinių nuomones tikėjimo 
atžvilgiu. Gimnazistai pasako
jo, ka ip jie jaučia Dievą, kaip 
jie jį supranta, kur jie jį mato 
ir kodėl kai kurie iš jų nemato 
pareigos lankyti Mišių. 

Kitą dieną po pusryčių 
gimnazistai vėl susirinko 
parapijos salėje. Susiskirstę j 
trijų keturių mokinių grupeles, 
jie sprendė įvairius klausi
mus apie tikėjimą, užsirašy
dami svarbiausias mintis. 
Vėliau jie palygino savo 
nuomones su Naujuoju Testa
mentu. Išrinkti grupių atsto
vai visiems perskaitė jų pačių 
surašytas mintis ir mintis iš 
Naujojo Testamento. 

Po pietų rekolekcijos tęsėsi 
toliau. Kunigas Putrimas 
papasakojo įvykį vieno vyro, 
kuris apiplėšė vaistinę, pavog
tais vaistais t ikėdamasis iš
gelbėti mirštančią savo nėš
čią žmoną. Mokiniams teko 
nuspręsti, ar j is gerai ar blogai 
pasielgė. Pasidalinę į dvi 
grupes, g i m n a z i s t a i ilgai 
ginčijosi teisindami ir kaltin
dami šio vyro elgesį, remdami 
savo nuomones faktais iš 
gyvenimo ir mintimis iš Šv. 
Rašto ir pagaliau nusprendė, 
kad šis klausimas visiškai 
p r i k l a u s o n u o ž m o g a u s 
nuomonės. 

Po vakarienės mokiniai ir 
mokytojai su s i r i nko prie 
gimnazijos kryžiaus ir su 
uždegtom žvakutėm ėjo per 
Hiuttenfeldą į bažnyčią, kur 
buvo paskutinės rekolekcijos 
Mišios. Bažnyčioje mokiniai 
skaitė skaitymus ir eilėraš
čius, o Kristina Kampe ir 
Rama Bublytė paskambino 
kanklėmis. 

Šios rekolekcijos padėjo 
daugumai gimnazijos moki
nių susikaupti, pamąstyti ir 
svarbiausia — susitaikyti ir 
suartėti su Dievu. 

Gabija Diavaraitė 
Vasario 16 

gimnazijos mokinė 

Mūsų kolonijos 

Union Pier, Mich. 

P A V A S A R I N I S D R - J O S 
NARIV S U S I R I N K I M A S 

Union Pier dr-jos narių 
pavasar in is s u s i r i n k i m a s , 
kurio metu ir Motinos dieną 
minėsime, šaukiamas gegužės 
10 d., šeštadienį, 4 vai. p.p. 
Gintaro vasarvietės rąstų 
namelio patalpose. 

Susirinkimo pirmoje dalyje 
atitinkamu mok. J. Girdžiūno 
žodžiu, O. Petrienės atlikta 
trumpa meninė programa, 
mirusių motinų prisiminimu ir 
susirinkime dalyvaujančių 
mamyčių pagerbimu bus tradi
cinė Motinos diena paminėta. 

Antroje susirinkimo dalyje 
girdėsime apžvalginius dr-jos 
žiemos veiklos, d raug i ja i 
atstovavusio Lietuvių Fondo 
suvažiavime. įs tatų pakeitimo 

CLASSIFIED GUIDE 
M I S C E L L A N E O U S REAL ESTATE 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
I,J<, 20<% — 3U% pigiau mokesti 
i i apdraud* nuo usnies ir automo
bilio pas mus, 

FRANK Z A P O L I S 
3208'/2 West 95th St ree t 

Tel. — GA 4-8654 
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MASTER PLUMBING 
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Šv. Antano par. šventoriuje Cicero. Iš kairės: poetė Danguolė Sadūnaitė. Aldona Prapuoleny-
tė, poetė ses. Ona Mikaiiaitė. Aldona Zailskaitė ir Marijus Prapuolenis po poezijos vakaro 
Jaunimo centre. 

bei papi ldymo komisijos infor
macinius pranešimus ir bus 
aptart i birželio 22 d. rengiamo 
birželinių trėmimų paminė
jimo, liepos 13 d. Union Pier 
įvyksiančios dr-jos vasaros 
gegužinės organizaciniai ir 
kiti reikalai . 

Po susir inkimo tose pačio
se pata lpose bendri susirin
kimo dalyvių užkandžiai. 
Kviečiami visi dr-jos nariai 
šiame susirinkime dalyvauti. 

K I T O S ŽINIOS 

— Išėjo iš spaudos Union 
Pier Lietuvių draugijos valdy
bos leidžiamas „Biuletenis*' 
Nr. 8, kuris buvo visiems dr-
jos na r i ams išsiuntinėtas. Kas 
dar nėra jo gavės, prašoma 
kreiptis pas dr-jos iždininką A. 
Klimavičių tel. 469-2966. 

— Ilgametis Union Pier Lie
tuvių draugijos narys Zig
mas Mišausaks savo šeimos, 
artimųjų, draugų ir pažįstamų 
tarpe balandžio 19 d. atšventė 
80-tąjį gimtadienį ir įsirikiavo 
kaip 27 n a r y s į Union Pier ir 
apylinkėse gyvenančių aštuo
n i a s d e š i m t m e č i ų l ie tuvių 
gretas. 

— J a u pirmieji „paukščiai", 
žiemai išskridę į Floridą, A. ir 
V. Karaičiai. J. ir E. Bume
liai. M. ir H. Zubriai ir M. ir P. 
Neniai sugrįžo vasarai į Un
ion Pjer. 

Krpd. 

Worcester, Ma. 

KONCERTUI PRAĖJUS 

Vasario 16 gimnazijos mokinės Vida V'odopalaitė (kairėje! ir Danija 
Diavaraitė rekolekcijų metu. 

Nuotr. M. Šmitienės 

Balandžio 20 d. Maironio 
Parko didžiojoje salėje įvyko 
Šv. Kazimiero parapijos vyrų 
choro koncertas, pietūs ir 
Šokiai. Svečių buvo pilna salė. 
Juos lietuvių ir anglų kal
bomis pasveikino programos 
pranešėjas — choristas R. 
Jakubauskas . Jis paaiškino 
kiekvienos dainos turinį ir 
anglų k a l b a Šv. Kazimiero 
parapijos kleb. kun. A. Miciū-
nas , M I C . choro globėjas, su
kalbėjo maldą. Įžygiuojantį į 
salę chorą svečiai sutiko labai 
entuzias t ingais plojimais. 

Pirmoji da ina „God Bless 
Our Native I>and" — Thesau-
rus Musicus, dedikuota už 
taiką ir r amybę pasauly, ypač 
JAV. Kitos dainos: „Gim

tuos laukuos", — T. Makači-
nas . . .Gromatėlė". — liaudies 
daina, „Žemės šauksmas". — 
T. Makačinas, „Tėvynė", — A. 
Bražinskas, dedikuota buvu
siam choro dirigentui, muzi
kui Zigmui Snarskiui, kuris 
atsi lankė į šį koncertą. 

Po per t raukos choras padai
navo: „Tėvynės maršas", — G. 
Gudauskienės, dedikavo Mairo
nio Parko pirm. K. Adoma
vičiui, choro garbės nariui ir jo 
žmonai Teresei. „Mano kai
mas" , — Amerikos kaubojų 
tradicinė daina, solo atliko V. 
RoževiČius. „Po Žvaigždučių 
lietum". — T. Makačinas, 
„Mik, užmik", — J. Brahms, 
dedikuota gyviems ir miru

siems tėveliams, mamytėms. 
„Lauksiu tavęs ateinant" , — 
A. Raudonikis, choristai dedi
kavo choro dirigentei, vado
vei, parapijos vargonininkei 
panelei Olgai Keršytei. Prog
ramos vedėjas pareiškė, kad 
25 šaunūs vyrai reiškia jai 
padėką, meilę už jos pasiau
kojimą lietuviškai dainai . 
Svečiams gausiais plojimais 
palydint, ne tik kiekvienas 
choristas, bet ir klebonas bei 
Maironio Parko pirm. K. 
A d o m a v i č i u s į t e i k ė po 
raudoną rožę, kurios dirigentę 
giliai sujaudino. Ši daina dar 
buvo choro paka r to t a Publi
kai nesiliaujant ploti, padai
navo liaudies dainą „Plau
k ia žąselė". 

C h o r o p i r m i n i n k a s A. 
Glodas mirusių choristų žmo
noms įteikė po gėlę, o prog
ramos vedėjas R. Jakubaus
kas padėkojo visiems už 
atsi lankymą, laimėjimams 
paaukotas dovanas . Padėka 
Maironio Parko pirm. K. 
Adomavičiui ir visai Parko 
vadovybei. 

Šv. Kazimiero parapijos kleb. 
kun A. Miciūnas, MIC, yra 
choro globėjas. A. Glodas — 
pirmininkas. Parapijos vargo
nininkė, choro dirigentė ir 
vadovė panelė O. Keršytė visa 
širdimi pasišventusi šiam 
nelengvam darbui, kuris nėra 
jos pragyvenimo šaltinis. J i 
j a m aukoja laisvalaikio valan
das, kurias praleidžia repeti
cijoms ne tik dainoms, bet ir 
giesmėms, kad jos kiekvieną 
sekmadienį skambėtų bažny
čioje, re ikšdamas Aukščiau
siajam garbę ir meilę. Daugely 
lietuviškų parapijų chorai yra 
išnykę, parapiečiai gyvena 
vien juos prisimindami ir 
apgailestaudami, kad išnyko. 
Mes, ačiū Dievui, d a r turime 
vyrų chorą, kurio veiklai 

nuoširdžiai pasišventusi čia-
gimė lietuvaitė O. Keršytė. Be 
jos ne tik parapijoje, bet visoje 
mūsų lietuvių kolonijoje būtų 
didelė tu r š tuma Kiekvieną 
sekmadienį Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje vargo
nuoja, vadovauja chorui, o Mi
šioms pasibaigus, skuba į 
Maironio Parką repeticijoms. 
J i niekam ir niekada neat
sisako pa tarnavimo laido
tuvių, vestuvių, a r kitomis 
progomis. Jei jos neturėtume, 
neskambėtų sekmadieniais 
lietuviškos giesmės mūsų 
bažnyčio je i r l i e tuv i škos 
dainos mūsų kolonijoje. Tad 
daugiau meilės, pagarbos diri
gentei, o jums, mieli choristai, 
l inkim dar giliau suprasti 
lietuviškos dainos grožį ir 
savo eiles papildyti naujais 
nariais . 

J.M. 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. KarSto vandens tankai. Flood 
controL Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavardę" ir tele
foną — lietuviškai. 

SERAPINAS — TeL 636-2960 

VVaitress wanted for Mar-
quette Park area restaurant. 
Lithuanian language helpful. Call 

Irene at 434-9666 

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

N a m ų pardavimai — 

valdymai— nuomavimai 
Income Tax — draudimai 

6529 S. Kedzie 778-2233 
— - • -

SIMAITIS REALT* 
Income T*x — Notary Pubhc 

2951 W. 63 St 436-787* 
' ^ - - - • 

BY OVVNER, bnek bungalovv. cor-
ner lot. 3 possibly 4 bedrms., large bay 
window, finished bsmt. New furnace 
& C/A. Privacy fence & 2VŽ car garage. 
Low $70's. 

284-0122 

By Owntr — St. Turibius Parish 
57th & Lawndale. Brk. 3 bdrm 
bungalovv. Modern bath & kitehen plūs 
appliances, nevvly tuckpointed, new 
sidevvalks. 2 car garage. Lovv 60's. 

No Agents. 284-8411. 

Pageidauju lietuvės moters — 
kompanijonės gyventi savo na
muose. Duodu kambarį. 

T«l.: 434-7174 

Ieškome pirkti 4 ar 5 kamb. 
namą Marquette Parke. Pagei
dautume be tarpininkų. 

445-1175 

iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiniiiiiiiiiii 
NAMU APSITVARKYMIi 
Ruoiiatės ką perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos vai vakaro: 

TUef. — 476-3950 
I I IHIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IHIH! 

I Š S I K E L I A S W I F T A S 

Swifto bendrovės įmonė iŠ 
Chicagos iškeliama į Dalias, 
Texas. Ją už 84.3 mil . dolerių 
nupirko Texas verslininkas 
Edvvin L. Cox. 

4 MIL. K E L I A M S 

Gubernatorius Thompson 
paskelbė, kad numatomą skir
ti 4 mil. dolerių ta isymams ir 
gerinimams kelių Chicagos 
apylinkėse. 

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

kainą. 471-2406. 

ADVOKATŲ DKAUGUA 

V. BYLAITIS ir 
V . B R I Z G Y S 

6606 So. Kedzie Avenne 
Chicago, IL 60629. Te l 778-8000 
Darbo valandos: 

Huo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro 
Šeštadieniais pagal susitarimą 

ŠIUOS LEIDINIUS GALIMA ĮSIGYTI DRAUGE 

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

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

Šventojo Kazimiero penkšimt is . Red. Balys Raugas. 478 
psl. Išleido šv. Kazimiero 500 metą mirties sukakties centrinis 
komitetas. 1984. Kieti viršeliai. Kaina su persiuntimu 17 dol. 

L i e t u v o s S o c i a l d e m o k r a t i j a : kovoje dėl kraš to 
nepriklausomybės. Istorinė apžvalga. Juozas Vilčinskas. 398 psl. 
Nidos knygų klubo specialus leidinys 1985. Kaina su persiun
timu m. v. 22 dol., kietais — 25 dol. * 

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

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

Užsakymus siųsti: 

Draugas. 4545 W. 63d St., Chicago. IL 60629. Illinois gyv. dar 
prideda 8^ valstijos taksu. 

Popular Lithuanian 
RE C I P E S 

PATIKSLINTA IR PAGRASINTA 
AŠTUNTOJI LAIDA 

Suredagavo 
Juozapina Daužvardiene 

fiiom dienom Draugo spaastuve 
išleido aštuntą laidą šios populia
rios virimo knygos. J. Dsolvardst 
ne vėl patikslino ir pagrasino H* 
laidą naujais paruošimais. 

Tai geriausia dovana naujoms 
žmonoms ar marčioms. Daugelis 
apdovanojo kitataučius supaiindin-
dami juos su lietuvišku maistu ir 
virimu. S knyga yra sukėlusi la
bai daug pasisekimo lietuviu ir ki
tataučiu darbo vietose ir orsssssH 
rijose. 

I'žsakymub siusti: 
DRAUGAS, Knyga Skyttm 

4545 W. 6Sri Sftraat 
Chieago* IL 69629 

Kaina su persiuntimą $5.75 

Remiate t u o s verslininkus, ku

rie skelbiasi dien. „Drauge". 

9.6% nuošimčia i ir žemi 
{mokėjimai t iems, kurie p i rmą 
k a r t ą p e r k a namą. Pas inau
dok i t e p r o g a i r p i rk i te daba r . 
Skubiai! 

* Atdaras apžiūrėjimui sekmadieni, 
gegužės 4 d nuo 1 iki 4 vaL p.p. 

•5057 S. Knox — naujas 3 butų namas, 
3 mieg., VA prausyklos pirmam ir antram 
aukšte, 4 kamb. „garden apt" padidinti 
pelną, atskiras šildymas, 1 blokas nuo Ar
cher gatvės ir kitų gėrybių. Prašom 
paskubėti. 

NAMAI PARDAVIMUI 

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

No. 437 Pelninga taverna 5Ist ir Kedzie. 
Geras biznis su dviem butais, kurie padės 
išmokėti skolas. Tuščias sklypas gali būti 
naudojamas kaip "beer garden" rūsys per 
visą namą, 2 maš. garaž. prie "Central 
Stee l" ir sunkvežimių kompanijų 
(daugiau klientų) gerai uždirbama 
paruošiant pietus. Skambinkite dabar 
geresniam pelnui. 

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

A R N O R I T E PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu. Mūsų parda
vėjai sėkmingai jums patarnaus. Mes 
jums galime padėti, nes daugiau sten
giamės. Namo įvertinimui skam
binkite skubiai — dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

H E L P W A N T E D 
i— L E M O N T A R E A 

Federal, State and Civil Service 
jobs novv available in your area. 
For info. call (805) 644-9533 
Dept. 898. 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti 
įvairių liaudies meno darini: 
medžio, keramikos ir drobės. 

Užsakymu* siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd 8fc. 

Chk*go. IL e4629 

Open House!! 3 G(enview Lane. Lemont. 
Illinois. Saturday. May 3. 1 PM to 5 PM. 
Sunday, May4.1 PMto5PM. 1271hStreet 
to Hilrviev* Lane. North on Hillview to Gten-
view Lane Located in attractive Cut-De-Sac 
area. 4 bedroom 2 story home. $139.900 

Looking for a good investment to reduce 
your taxes next year? We have it!! 2 horw« 
on onm lot — both in excellent condition 
with basements & garage in very desirabte 
area of Lemont. Excetlent rentai marke* in 
Lemont. $96.500. 

Olsick A Co. Realtors 
1180 State St., Lemont, IL 
257-7100 

I 



PLB PAŽIŪRA VILNIAUS 
ARKIVYSKUPIJOS KLAUSIMU 

Vyskupas Paulius Baltakis, 
OFM, baigdamas savo pasi
kalbėj imą V i l n i a u s arki
vyskupijos klausimu, šių metų 
„Draugo" vasario 4 d. laidoje 
išreiškė nuomonę, kad jo ir 
P L B pažiūros tuo klausimu 
skiriasi dėl skirtingų infor
macijos šaltinių ir jų inter
pretacijos. Su tuo reikia pilnai 
sutikti. Be abejo, vysk. Balta
kis turi pažinčių ir kontaktų 
aukštuose Bažnyčios sluoks
niuose ir j a m prieinami svar
būs informacios šaltiniai. 
Todėl jo te ig in . ims bei išva
doms skiriame didelį dėmesį. 
Tačiau Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė taip pat seniai 
renka medžiagą Vilniau* arki
vyskupijos klausimu ir ją ati
džiai studijuoja Jaučiu tad 
pare igą l ie tuvių išeivijos 
visuomenei paaiškinti PLB 
pažiūras ir veiklos prielaidas. 

A m b a s a d o r i ų 
k o n f e r e n c i j a 

Po pirmojo pasaulinio karo 
jį laimėjusios galiūnės sudarė 
Ambasadorių konferenciją 
kaip instituciją įvairiems 
pokario reikalams tvarkyti. J ą 
sudarė Didžiosios Britanijos, 
Italijos, Japonijos ir Prancū
zijos atstovai. Lietuva kare ir 
pokario taikos konferencijoje 
nedalyvavo, tad ja i Amba
sadorių konferencijos spren
d i m a i n e b u v o p r iva lomi . 
Tačiau i lgame ir painiame 
diplomatiniame ginče dėl Vil
niaus I ie tuvos vyriausybė 
viename savo rašte užsiminė, 
k a d pagal Versalio taikos 
sutartį Ambasadorių konfe
rencija galėtų nustatyti Len
kijos sieną su Lietuva, atsi
ž v e l g d a m a į L i e t u v o s 
gyvybinius interesus bei tei
ses ir į Lenkijos įsipareigo
j imus Lietuvos atžvilgiu. 

Ambasadorių konferencija 
L i e t u v o s p a g e i d a v i m ą 
nepagrįstai interpretavo kaip 
įgaliojimą arbitražo spren
dimui. Norėdama visomis prie
monėmis stiprinti Lenkiją, 
ka ip atsparą prieš Vokietiją, ir 
būdama įpykus an t Lietuvos 
dėl Kla ipėdos užėmimo, 
Ambasadorių konferencija 
priskyrė Vilnių ir Vilniaus 
kraštą Lenkijai. Lietuva prieš 
tą nutarimą griežtai protes
t avo ir jo nepripažino, nes 
Lietuvos pageidavimas Amba
sadorių konferencijai buvo 
są lyg in i s , „ a t s i ž v e l g i a n t 
į tos valstybės (Lenkijos) 
iškilmingus įsipareigojimus 
Lietuvos valstybės atžvilgiu ir 
į Lietuvos gyvybinius inte
resus bei jos teises". Aišku, 
kad sostinės Vilniaus priklau
somybė Lietuvai yra gyvy
binis Lietuvos valstybės inte
resas, o Suvalkų paliaubų 
sutartis buvo Lenkijos tarp
tautinis įsipareigojimas Lietu
vos atžvilgiu, Ambasadorių 
konferencija, nekreipdama 
dėmesio į t a s sąlygas, per
žengė savo galias ir todėl jos 
sprendimas Lietuvos neįpa
reigojo. Lietuvai jį atmetus, jis 
neteko bet kokio pagrindo. 

Su pasaulinį karą laimė
jusių galiūnių arogancija 
A m b a s a d o r i ų konferenci ja 
p r e t e n d a v o į k a ž i n kokį 
antvalstybinį tarptautinį auto
ritetą, bet tokios privalomos 
antvalstybinės institucijos 
nebuvo tada, nėra jos nė šian
dien. Lietuva buvo suvereninė 
valstybė ir be jos sutikimo nie
kas jai negalėjo valstybinių 
sienų nustatinėti. Lenkai ir 
dabar remia savp pretenzijas 
į Vilnių Ambasadorių kon
ferencijos sprendimu, nes 
geresnio pagrindo neturi. 
Tačiau Vilniaus užgrobimo 
niekad nepripažino Didžioji 

A L G I M A N T A S S. G E Č Y S 

ferencijos sprendimo stiprino 
ir kiti pareiškimai. Tarptau
tinės Teisės insti tuto trys 
nariai, ano meto ta rp taut inės 
teisės autoritetai (A. Mandel-
stąm, A. Lapradelle ir L. 
LeFur), paklausti Lietuvos 
nepaprasto pasiuntinio ir 
įgalioto ministerio Prancū
zijoje Petro Klimo, pareiškė 
savo nuomonę, kad Amba
sadorių konferencijos nuta
r i m a s L ie tuvos a t ž v i l g i u 
neturi galios ir jos nesaisto. 
Pagaliau ir Hagos Tarptau
t in i s t r i b u n o l a s , pa r e ik š 
damas savo nuomonę (1931 m. 
sausio 24 d.) ryšium su Tautų 
S ą j u n g o s t a r y b o s a t s i -
klausimu. liečiančiu Lent
vario — Kaišiadorių geležin
ke l io r u o ž o a t i d a r y m ą 
tarptautiniam susisiekimui, 
p a ž y m ė j o , k a d a n u o 
metinėmis aplinkybėmis tarp
tautiniai pasižadėjimai neįpa
reigoję Lietuvos at idaryt i 
susisiekimą ir kad „Tautinės 
garbės ir gyvybinių interesų 
sampra ta kliudo Lietuvai suei
ti į normalius santykius , kol 
nebus pašal inta ta rp tau t inės 
teisės pažeidimas". Vadinas i , 
ir Hagos Tribunolas t a ip pat 
nelaikė Ambasadorių kon
ferencijos nutarimo Lietuvą 
įpareigojančiu ta rp taut in iu 
aktu. 

V a t i k a n o u ž i m t a 
pozic i ja 

Nors Vilniaus klausimas, 
kaip matyti, tarptaut inėj plot
mėj nebuvo išspręstas , Vati
kanas Vilnių pripažino Lenki
jai. Liefjvoš visuomenė šį 
Vatikano sprendimą pasitiko 
su didžiausiu pasipiktinimu. 
Krikščionių demokratų vado
vaujama Lietuvos vyriausybė 
prieš jį griežtai protestavo, o 
ateitininkai dalyvavo demons
traci joj p r i eš p o p i e ž i a u s 
atstovą. Vėliau dr. A. Šapoka 
„L ie tuvos I s t o r i j o j " t a i p 
vertino Vat ikano nesiskai
tymą su Lietuvos teisėmis: 
„ T a č i a u V a t i k a n a s 1925 
metais sudarė konkordatą su 
Lenkija, visai neatsižvelg
d a m a s į L i e t u v o s te i ses 
nepabaigtame ginče su Lenki
ja. Vyriausybė protestavo 
prieš tokį Vat ikano elgesį, 
kurio negalima buvo laikyti 
bešališku, ir dėl to san tykia i 
su Vat ikanu nut rūko" (p. 586). 

Visa tai minime ne t am. kad 
grįžtume į anuos laikus. 
Dabar kitas popiežius ir po 
V a t i k a n o II s u v a ž i a v i m o 
Bažnyčioje v y r a u j a k i t a 
dvas i a Mums dabar svarbu 
tik Vilnaus arkivyskupijos 
p r i k l a u s o m y b ė s k l a u s i m o 
išsprendimas. Su vyskupo 
Baltakio teigimu, kad Amba
sadorių konferencija nusta tė 
Vilniaus priklausomybę pagar
biai nesutinkame. PLB atsto
vauja pažiūrai, kad Amba
s a d o r i ų k o n f e r e n c i j o s 
nutar imas nebuvo sutar t i s ir 
Vi ln ius j ok i a t a r p t a u t i n e 
sutartimi nebuvo pripažintas 
Lenkijai. Tad teisinės kliūtys 
Vatikano galimam Vilniaus 
a r k i v y s k u p i j o s k l a u s i m o 
sp rend imui n e t u r ė t ų bū t i 
nenugalimos. 

S u t a r t y s i r s i e n o s 

Lenkija ats isakė savo pre
tenzijų į Vilnių, atskiru pareiš
kimu p r i i m d a m a J a l t o s 
nutarimus. Ja l tos konferen
cija nutarė, kad Lenkijos 
rytinė siena turi būti pravesta 
pagal Curzono liniją ir tuo 
būdu patvirtino Vilniaus kraš
to, Vakarų Gudijos bei Vakarų 
U k r a i n o s a t s k y r i m ą nuo 

krašto ta i valstybei, kuri jo 
nereikalauja aišku, kad tos 
valstybės, kurios Lietuvos 
aneksijos nepripažįsta, Vilnių 
nuosekliai turėtų pripažinti 
Lietuvai. Tik taip galima 
i š a i š k i n t i , dėl ko Ja l tos 
konferencija visų nuo Lenki
jos atskirtų žemių nepriskyrė 
Sovietų Sąjungai. Vilniaus 
pripažinimas Sov. Sąjungai, 
kuri jo atskirai nuo visos 
Lietuvos nereikalauja, būtų 
nesuder inamas su Lietuvos 
įjungimo į Sov. Sąjungą nepri
pažinimu. Kaip tik dėl Vil
niaus k laus imo ryšio su Jal
tos nu ta r imu dėl Lenkijos 
sienų P L B ir JAV LB pasi
priešino lenkų pastangoms 
išgauti J a l to s susitarimų 
pana ik in imą 

Lenkijos s iena su Sov. 
Sąjunga buvo nustatyta tų 
valstybių 1945 m. rugpjūčio 16 
d. sutar t imi . T a siena buvo 
kiek pakeis ta 1951 m. vasario 
15 d. su tar t imi , apsikeičiant 
mažomis teritorijos atkar
pomis Ukra ino j . Kiek Lenki
jos su ta r tys su Sov. Sąjunga 
liečia Lietuvos žemes, jos 
Lietuvos neįpareigoja, tačiau 
V i l n i a u s a r k i v y s k u p i j o s 
klausimui 1945 m. Lenkijos — 
Sov. Sąjungos siena yra kaip 
tik labai svarbi . Kaip rodo Br. 
Kviklio „Lietuvos Bažnyčių" 
V tomo I daly p. 88-89 patal
pintas žemėlapis, ta siena 
kerta Vi ln iaus arkivyskupiją j 
pietus nuo Lietuvos, tad prašy
mas paga l ją pertvarkyti 
arkivyskupijos teritoriją Lietu
vos aneksijos nepripažinimui 
nepr ieš tarauja » 

Yra b ū t i n a pastebėti, kad 
PLB ir J A V LB niekad 
neprašė ir neprašo, kad Vil
niaus a rk ivyskup i ja išskyrus 
priklausomybė būtų pertvar
kyta paga l dabart inę sovie
tinę Lietuvos — Gudijos sieną. 
B e n d r u o m e n ė prašo, kad 
Lietuvos bažnytinei adminis
tracijai būtų priskirta visa Vil
niaus arkivyskupija išskyrus 
tik tą jos dalį, kuri liko Lenki
jos ribose. Tai reiškia, kad 
šalia Lietuvai sugrąžintos jos 
dal ies p r a š o m a Lietuvos 
bažnytinei administracijai 
pavesti i r Gudijai priskirtą 
Vilniaus arkivyskupijos dalį. 
Ji apima visą likusį Vilniaus 
kraštą ir porą nedidelių tikro
sios Gudijos atkarpų. Tai ne 
dėl kokio lietuviškojo imperia
lizmo, bet t ik dėl to. kad Gudi
jai tekusią arkivyskupijos dalį 
tuo ta rpu būtų daug papras
čiau ir l engviau administruoti 
iš Vilniaus negu iš Balstogės. 
Tačiau, jei Vatikanas dėl 
kokių no r s priežasčių Lietuvai 
priskirtų t ik tą Vilniaus arki
vyskupijos dalį, kuri yra 
dabart inėse Lietuvos ribose, 
tai būtų daug geresnis spren
dimas negu esamoji padėtis. 
Bet tai būtų Vatikano spren
d i m a s . B e n d r u o m e n ė 
neprašo. 

Kaip j a u buvo nurodyta 
paskelbtame PLB aplink
raštyje, Vi ln iaus arkivysku
pijos per tvarkymas pagal 
dabart ines s ienas nėra tapa
tintinas su Lietuvos įjungimo į 
Sov. Sąjungą pripažinimu ar 
nepripažinimu. Tai rodo 1945 

m e t ų K l a i p ė d o s k r a š t o 
sugrąžinimo Lietuvai pavyz
dys. Neį t ikėt ina kad Vati
k a n a s su t ū k s t a n t m e t e 
diplomatine patirtimi nesuge
bėtų išskirti teritorijos ir 
v a l s t y b i n g u m o k l aus imų . 
B e n d r u o m e n ė kre ip ias i į 
popiežių su pagarba, pasiti
kėjimu ir dėkingumu ;;ž jo 
parodytą palankumą lietuvių 
tautai . Mes jį prašome pripa
žinti Vilnių Lietuvai. Argi jis 
galėtų pamanyt i , kad tai būtų 
tolygu prašymui Vilnių kartu 
su visa Lietuva pripažinti Sov. 
Sąjungai? 

K a s l e i s t i n a 
l e n k a m s i r k a s 

l i e t u v i a m s ? 

Lenkai, žinoma, turi savo 
paaiškinimų. Lenkija Ja l tos 
konferencijoj nedalyvavo, tad 
jos nutarimai Lenkijai nepri
valomi. J ' tos susitarimą 
patvirtino ir sienų sutartį su 
Sov. Sąjunga sudčrė sateli
t inė Lenkijos vyriausybė, už 
kurios veiksmus lenkų tauta 
neatsakant i ir kurie Lenkijos 
neįpareigoja Bet jeigu laiky
tis to principo, tai ar Vokieti
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sus i ta r imai , kuriais Lenkijai — — — — — — — — — — ^ — — — 
buvo a t rėž ta daugiau ka ip 
penk tada l i s Vokietijos? Vokie
tija juk Potsdamo konferen
cijoj ta ip pat nedalyvavo. J e i 
negal ioja sateli t inės Lenkijos 
vyr iausybės sudarytos sienų 
su t a r ty s su Sov. Sąjunga, t a i 
ka ip gali galioti tos pačios 
sa te l i t inės vyriausybės sutar
tys su Rytų Vokietija ir 

visa Lenkijos aukštoji bažny
tinė hierarchija kreipdavosi į 
Vatikaną su prašymu priskir
ti L e n k i j o s b a ž n y t i n e i 
administracijai Lenkijai teku
sias Vokietijos žemes Nors 
Lenkijos vakar inę sieną pagal 
Oderį ir Neissę nubrėžė Stali
nas, niekas nedrįso net Daeal-

V a k a r ų Vokiet i ja kuriomis voti, kad l enkų vvskupų 
Ijenkijai buvo pripažintos iš p r a š o m a s b a ž n y t i n ė s 
Vokietijos a t imtos vokiečių admin i s t r ac i j o s pe r tva r -
žemės? V a t i k a n a s kaip t ik kymas galėtų pasitarnauti 
rėmėsi tomis sutar t imis t a s sovietų t ikslams. Tačiai kai 
žemes pr i sk i rdamas Lenkijos tik vysk. J. Labukas — Matu-
bažnyt inei adminis t raci ja i , laitis, kuris y p a č rūpinosi Vii- tuose Vatikano sluoksniuose. 

N e t a i p j a u l e n g v a tokį 
sovietams šalutini klausimą 
atspėti jų suktos politikos ti
krąjį interesą, bet t ikrai yra 
aišku, kad I ie tuvos vyskupų 
į t a r i nė j imas p a s i t a r n a u j a 
lenkų interesams. Nuo Lietu
vos v a l s t y b ė s a t s t a t y m o 
lenkai buvo įsitikinę, kad jei 
lietuviai atsisako grįžti į uniją 
ir negali užmiršti Vilniaus, tai 
tik dėl to. kad juos veikia 
Maskvos ar Berlyno įtaka. 
Matyt, kad t a pažiūra kartais 
dar vis randa atgarsio ir aukš-

niaus arkivyskupijos klausi
mu, t ą klausimą iškėlė ar kai 
arkivyskupas L Pavilonis 
apie jį užsiminė, tuoj iškilo 

nors Vakarų Vokietija jų at
s i sakė tik sąlyginai , iki Vokie
tijos suvienijimo ir ta ikos 
konferencijos. Paga l i au Vati
k a n a s p r i s k y r ė L e n k i j o s klausimas, a r tai nepasi-
bažnyt inei adminis t raci ja i tarnaus sovietų interesams. 
Mažąją L ie tuvą nors ir nė ra 
jokios sutar t ies , kuri tą kraš tą 
pr ipažintų Lenkijai. Tai lyg 
rodytų, kad Vati k a n a s kar
t a i s vis dėlto gali būti lanks
tus ir gali daryt i įvair ias išim 
t is . 

Kard ino las Wyszynskis ir 

O s o v i e t a m s g re i č i aus i a 
n o r ė t ų s i , k a d V i l n i a u s 
arkivyskupijos klausimas kuo 
ilgiau liktų a tviras ir kliudytų 
lietuvių ir lenkų santykių išly
ginimui. 
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Britanija, viena iš Ambasa- L e n k i j o s . K o n f e r e n c i j a 
dorių konferencijos dalyvių nepasakė, kam tie kraštai 
(mnisterio pirmininko Wins- turėtų tekti, bet Vilnių ir dalį 
ton S. Churchillio pareiškimas Vilniaus krašto jau 1939 m. 
Žemuosiuose rėmuose 1944 m. Sovietų S ą j u n g a p e r d a v ė 
vasario 22 d.), nepripažino Lietuvai ir niekad nei prieš 
Sov. Sąjunga ir tuo laiku dar tai, nei po to į Vilnių atskirai 
demokratinė Vokietija. nuo visos Lietuvos nereiškė 

L i e t u v o s n u s i s t a t y m ą J°kiu pretenzijų. Kadangi 
nepriimti Ambasadorių kon- negalima priskirti kurio nors 

K>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO< 

ALOYZAS BARONAS 

Daiktai kasdieniniai 
P O E Z I J A 

Pomirtinis eilėraščių rinki
ny*, ufieido Nijolė Baronienė 
savo vyro a. a. Aloyzo penkių 
metų mir t ies sukakčiai paminė
ti, i l iustravo daiL Ona Stan-
kaitvte-BauBenė. 

Duotas i r pilnas A. Barono 
knygų 

7 1 psL, kaina $5.00 

Usnkymus siųsti: 
DBAUOAS, 4545 W. ftSnl %U 

ILl 

A.tA. 
Kun. PETRUI PATLABAI 

mirus, liūdinčius velionio seserį STASĘ, brolį 
STANISLOVĄ su šeima ir v i sus g imines nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Lietuvių Bendruomenės Hot Springs, 
Ark., apylinkės ir Lietuvių Fondo 
nariai 

A.+A. 
ANTANUI MISELIUI 

mirus, žmonai BRONEI, dukrai DALIAI, sūnui VY
TUI su šeimomis ir dukrai DANGUOLEI reiškiame 
gilią užuojautą skausmo valandoje. 

Genė ir Juozas Čyvai 

A.+A. 
Kun. PETRUI PATLABAI 

mirus, jo seserį STASĘ, brolį STASĮ su šeima, gimi
nes Lietuvoje ir art imuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

Stase ir Regina Geidukytės 
Leonas Rzešauskas su šeima 
Liucija ir Kostas Meškauskai su šeima 

A.t A. 
ANTANUI MISELIUI 

mirus, jo svainius SALOMĖJĄ ir VYTAUTĄ JANU
LAIČIUS ir visą mirusiojo šeimą užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

Rachelė Mcmėnienė 
Juzė ir Jonas Žebrauskai 

A.+A. 
JUOZUI KLIMUI 

mirus, jo dukrai JOANAI K U R I E N E I su šeima reiš
kiame gilią ir nuoširdžią užuojautą. 

LF Bičiulių Centro valdyba ir Taryba 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Telefonai — 523-0440 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

Telefonas — 927-1741-1 

4348 S . Ca l i fo rn i a A v e n u e 
Te l e fonas — 523-0440 

A.+A. 
JUOZUI VIRŠKUI 

mirus, jo žmonai KLARAI, dukroms AUDRONEI su 
šeima ir DANUTEI, sūnui VYTAUTUI su šeima reiš
kiame giliausią užuojautą ir ka r tu liūdime. 

Dana ir Albinas Kurkuliai 
Gražina ir Petras Hay 

PASSBOOK 
SAVINGS 
tt* btst wiv to 

' • • • 

CeapmaM 
Q ua r t e r l y 

see us for 

AT 0UR 10W RATB 
MVITH REPAVMENT 

TO f>T VOU*» INCOMU 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St. , C h i c a g o 
Telefonas — 476-2345 

1410 S o . 5 0 t h Av., C i ce ro 
Telefonas — 863-2108 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608 
Pfcter Kazanauskas, Pres. Tel. 647-7747 

BOKi HM.T\l«.rv 1.9-4 Thur.9-4 M t . »»1 

"SERVING CHICAGOl AND SINCE 1965 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 VVest 6 9 t h S t r e e t - Te l . R E 7 - 1 2 1 3 
11028 S o u t h w e s t H w y . . P a l o s Hi l l s . I l l i n o i s 

Te l . - 974 -4410 

\ 

•ooooooooooooooooooooooooo* 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 

i 
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x P u t n a m o seselių 50 
metų jubiliejaus minėjimas 
nuo seselių įsikūrimo Ameri
koje bus Chicagoje gegužės 4 
d. Pradžia 3 vai. po pietų 
Jėzuitų koplyčioje šv. Mišios, 
kurias laikys kun. dr. Juozas 
Prunskis. Šv. Mišių metu gie
dos solistė Dana Stankaitytė, 
o vargonininkaus muz. Mani
girdas Motekaitis. Jaunimo 
centre 4 vai. kalbės ses. Paulė, 
koncertinę programos dalį 
atliks sol. Audronė Gaižiū-
nienė. Po to vaišės, kurias 
ruošia Ona Norvilienė. Chica-
gos visuomenė kviečiama 
dalyvauti šv. Mišiose ir vai
šėse. Bilietų bus galima įsigy
ti prie įėjimo. 

x Mokytojų, tėvų i r jau
n imo studijų savai tė je rug
pjūčio 17-24 d. Dainavoje 
Jadvyga Matulaitienė iš New 
Yorko mokys jaunimą tautinių 
šokių, o visiems skaitys 
paskaitą „Senovinis judesys, 
gamta, žaidimas ir šokis". Visi 
kviečiami dalyvauti. 

x Nauja pa t a i sy t a laida 
Dariaus Lapinsko operos apie 
šv. Kazimierą bus statoma 
Chicagos vidurmestyje Civic 
teatro rūmuose. Dux Magnus 
operos bilietai gaunami 
Vaznelių parduotuvėje. 

x K r . D o n e l a i č i o li
tuan is t in ių mokyklų visuo
t i n i s tėvų sus i r ink imas bus 
šį šeštadienį, gegužės 3 d., 9 
vai. ryto McKay mokyklos 
patalpose. Visi tėvai kvie
čiami dalyvauti. 

i 

x J A V Montessori draugi
j a nori, kad būtų išleistas 
Montessori pašto ženklas. 
Tam nori panaudoti a a. dail. 
A. Varno pieštą paveikslą. 
Tuo reikalu visoje Amerikoje 
renkami parašai po prašymu 
JAV paštų centrui. 

x Vyt . Cižauskas , Detroit, 
Mich., mūsų artimas bend
radarbis, atsiuntė 121 dol. už 
„Draugo" parduotas knygas ir 
dar daugiau jų užsisakė. Pas 
Vyt. Čižauską galima įsigyti 
įvairių knygų, o taip pat per jį 
galimą užsiprenumeruoti ir 
„Draugą". 

x V i s o m s o r g a n i 
zaci joms ir a smenims reiš
kiu gilią padėką už suorgani
zuotą konsulų pasikeitimo 
šventę ir už sveikinimus bei 
paramą Lietuvos generali
niam konsulatui Chicagoje. 
Jūsų parodytas nuoširdumas 
padrąsina ateities darbams, 
stengiantis Lietuvos valsty
bingumo idealą išlaikyti gyvu 
ir veiksmingu laisvojo pasau
lio kraštų tarpe. 

Vaclovas Kleiza 
Lietuvos generalinis 

konsulas 
(pr.) 

x Abi tur ientų bal ius, kurį 
kasmet ruošia Liet. Mot. Fed. 
Chicagos klubas, bus gegužės 
mėn. 10 d., Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Rezer
vacijoms skambinti A. Kriau
čiūnienei 599-1459. Visuo
menė taip pat maloniai 
kviečiama dalyvauti. 

(sk.) 

x Union P ie r , Michigan, 
parduodami du žieminiai gerai 
įrengti namai . Šildoma 
elektra. Nedidelė kaina. Prašo
me skambinti telefonu: 436-
5185 nuo 5 v.v. iki 9:00 v.v. 

(sk.) 

x Ai binas Kurkul is , akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshaw, Inc., patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. 
Susidomėję skambinkite 977-
7916. 

(sk.) 

x W a l t e r C i b u l s k i s , 
„Draugo" administratoriaus 
kun. Petro Cibulskio, MIC, 
brolis, bus pasakotojas vaidi
nime „AHce in Wonderland", 
statomame The Theatre - on -
the - Ridge. Vaidinimas bus 
gegužės 9 ir 16 d. 8 vai. v ak., 
gegužės 10 ir 17 d. 7:30 vai. 
vak. ir gegužės 18 d. 2 vai. p.p. 
Ridge Park salėje, 9611 So. 
Longwood Drive. 

x „Draugo" renginių 
komisijos narių pasitarimas 
— posėdis bus gegužės 6 d., 
antradienį, 7 v.v. Marijonų 
svetainėje. Maloniai kvie
čiame visus dalyvauti. 

x Dar ius , Audrius, R ima 
i r Marius PolikaiČiai gros. 
dainuos, deklamuos — atliks 
meninę programą Eugenijaus 
Kriaučeliūno vardo jaunimo 
premijos įteikimo iškilmėse 
gegužės 10 d, šeštadienį, 5 
vai. p.p. Jaunimo centro kavi
nėje. Visuomenė, ypač jauni
mas, kviečiami dalyvauti. 

x V i n c a s U r b o n a s , 
Chicago, 111. mūsų bendradar
bis, rėmėjas, grįžo iš ligoninės 
į namus po akių operacijos. Jis 
yra artimųjų ir dr. Lino Sidrio 
priežiūroje. Sveiksta ir tikisi 
greit aplankyti „Draugą". 

x D a i v a V i k t o r a i t ė , 
Marijos aukšt. mokyklos 
mokinė, yra „Maria Herald" 
žurnalo reporterė. Balandžio 
16 d. laidoje yra išspaus
dintas jos straipsnis. 

x ALRK Moterų sąjun
gos Chicagos apskr i t ies 
visų kuopų atstovių suvažia
vimas bus gegužės 17 d., šešta
dienį. Prasidės 11 vai. ryto šv. 
Mišiomis Marijonų vienuo
lyno koplyčioje, 6336 So. 
Kilbourn Ave. Kviečiamos 
kuopos atstoves paskirti. 

x Koldūnais pasivaišint i 
norint ie j i mielai laukiami 
šiandien, penktadienį, tarp 11 
ir 2 vai. popiet JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos 
seklyčioje. 

x Dzūkų draugijos valdy
ba rengia Dzūkų dieną — 
tradicinį balių gegužės 17 d. 
7:30 vai. vak. Jaunimo centre. 
Bus graži meninė programa, 
linksma muzika ir turtingi 
laimėjimai. Dzūkai ir jų 
svečiai kviečiami dalyvauti ir 
ta proga paaukoti dovanų 
laimėjimams. Gegužės 18 d. 
10:30 vai. tuoj po pamaldų 
minėjimas prie paminklo. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

x P e t r a s K a u š a s , J . 
Skabeikis, Pranas Shimkus. 
A. Klemka, P. Cinkus, Palys, 
Mary Smoiicz, Jonas Marke
vičius, Uršulė Bubelis, Marce
lė Pakeltis, Nina Norris, 
Juozas Markauskas, J. Gra
mas, A. Brazdžionis, Mykolas 

baigė Kr. Donelaičio aukšt. 
lituanistinę mokyklą. Pri
klauso jūrų skaučių — gin-
tarių būreliui, i i s a Karaitytė 
žada studijuoti biologiją Illi
nois universitete Urbanoje. 

„Dainavos" ansamblio valdyba įsijungusi į „Lietuviškų vestuvių" pastatymą. Sėdi iš kairės: 
J. Pastukas, pirm. M. Gabalienė J. Vieraitis; stovi: Č. Gelažiūnas, D. Ilginytė, R. Likanderytė 
™ A- U r b a Nuotr. A. Plėnio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VESTUVINIS 

KVIESLYS 

Rengiamos didelės vestuves 
— „Lietuviškos vestuvės", 
todėl vestuvinis kvieslys kvie
čia visus į jas atsilankyti. 
Kadangi „Lietuviškos vestu
vės" yra dainų, šokių ir vestu
vinių papročių pynė, tai pagal 
tuos papročius kvieslys turėtų 
jodinėti po lietuviškus rajonus 
ir garsiai rėkti. Apie kvieslį 
spaudoje buvo taip rašyta: 
„Kaip kviesdavo į vestuves: 
Jaunas vyras jodinėdavo po 
gatves ir rėkdavo..." (iŠ moki
nių rašomųjų). Kadangi netu
rime arklio ir gatvėmis jodi
nėti neleidžiama, tad visus 
kvie<Same per lietuvišką spau
dą ir lietuviškas radijo valan
dėles. Kas į „Lietuviškas 
vestuves" atsilankys, tas nesi
gailės, nes alus per statinių 
kraštus varvės. Jeigu kas 
alaus ir negaus, tai irgi netu
rės nusiminti, nes skambės 
dainos ir lietuviško šokio 
melodija. 

Į Šį pastatymą yra įsijungę 
„Dainavos" ir „Spindulio" 
kolektyvai. Reikia manyti, 
kad jų pastangos bus apvai-

x š v . Volodimiro i r Ol-
hos ukrainiečių ka ta l ikų 
bažnyčioje. 739 N. Oakley 
Ave., gegužės 3 d., šeštadienį, 
9 vai: vak. ir gegužės 4 d., sek
madienį,'11 vai. ryto bus iškil
mingos Velykų pamaldos. 
Amerikos Balsas tuo pačiu 
metu pamaldų eigą satelitu 
perduos į Ukrainą Tolius 
Siutas atliks technikinius 
sujungimus ir pamaldų trans
liacijos pi rėži urą. 

x Dr. Juozas Makštut is , Gavelis, Antanas Vieškalnis, 
An tanas Osteika. Kazys Palos Hts., Eugenija Kamms-
Jankūnas, Danutė MikomV* ^ . ^ 5 ^ % ^ ? ! * 
nas , W. Jacas, Aniceta motuf- D e t r " t - ; ^ h Antho-
Stropienė, Paul ir Aleksandra g ! f * . . I f ? o n t - ™" 

•Henrikas Kriščiūnas, EI Grižai, Ona Razutienė, Elena 
Truškauskas, Jonas Jonynas, 
Alius Austras. Visi atsiuntė po 
10 dol. aukų įvairiomis progo
mis. Labai dėkojame. 

x Union Pier vasarv ie 
tėje visam sezonui išnuomo
jamas 4 kmb. namas. Kreiptis 
vakarais tel. 354-3656. 

(sk.) 

Dux Magnus ope ros 
pastatymui Chicagoje aukojo: 
po 200 dol. Marytė Ambrozai-
tienė, Kazimieras Mikola-
jūnas, dr. Adolfas ir Algė 
Šležai. 130 dol aukojo Anta
nas ir Vilija Marchertai. Po 
100 dol. — Stasys Baras, kun. 
Viktoras Dabušis — Florida. 
Bronius ir Jadvyga Jankaus
kai, dr. Vytautas ir Antanina 
Karobliai — Ohio, Kazimieras 
Pabedinskas. Julius Paulė-
nas, dr. Antanas ir Elena 
Razmai, dr. Antanas G. Raz-

i ma. Pranas ir Ada Sutkai. 
Povilas ir Giedrė Žumbakiai. 

(sk.) 

Dorado Hills, C ai. Iionginas 
Pliura, Racine. Wisc., Vytau
tas Naruševičius. Toronto. 
Kanada Konstancija Oren-

nikuotos puikiai pavykusiu 
pastatymu ir sklidina Marijos 
aukšt. Mokyklos auditorija. 

Skriptas — rašytojos Danu
tės Bindokienės, paremtas 
lietuviškais liaudies papro
čiais. Vyksmas — Lietuvos 
kaimas XX šimtme6o pra
džioje. 

Spektaklio vadovė Rasa 
Šoliūnaitė-Poskočimienė, reži
sūra — Liucijos Buivydaitės-
Ambrosini, dekoracijos — dail. 
Jurgio Daugvilos, rūbai — 
dail. Dianos Gelažiūtės-Kiz-
lauskienės, chormeisteris 
Manigirdas Motekaitis. Tech
niški talkininkai — C. Rukui-
ža, D. Petkūnaitė ir K. Lau
cius. 

Pagrindiniai vestuvių vei
kėjai yra šie: jaunoji Zita 
Soliūnaitė, jaunasis Aras 
1 intakas, jaunosios motina 
Aldona Underienė, tėvas Bro
nius Mačiukevičius, piršlys 
Albertas Stočkus, svočia 
Bronė Stravinskienė, kvieslys 
Juozas Vieraitis. Taigi bus 
kvieslys, bus piršlys, bus 
karvojus, bus ir piršlio teis
mas. Piršlio rolė buvo labai 
svarbi, be piršlio gal ir ves
tuvių nebūtų buvę. „Piršlys 
buvo reikalingas papirkti 
vyrą, kad ženytųsi" (iš mūsų 
spaudos). Jeigu papirkimas ir 
vaišinimas nepadėdavo, tai 
turėdavo meluoti. Paskui 
jaunojo giminei ir draugams 
apsižiūrėjus, kad jaunoji nežy
di kaip „palergonija" ir dvarai 
ne tokie aukšti, sukurdavo 
piršliui pirtį. Tai vis mūsų 
v e s t u v i n i a i p a p r o č i a i . 
Didžiąją šių papročių dalį 
„Dainavos" ansamblis atkurs 
„Lietuviškose vestuvėse". 
Visi kviečiami atsilankyti 
gegužės 11 dieną į Marijos 
aukštesniąją mokyklą. Bilie
tai gaunami Vaznelių preky
boje. 

J.Ž. 

SUSITIKIMAS SU 
ST. LOZORAIČIU 

St. Lozoraitis, Lietuvos 
atstovas prie Šv. Sosto ir 

tas, Cicero, 111., Stasys Dargis, L i e t u v o s atstovybes patarėjas 
Oak Lawn. m., Louis Chepu- W a s h i n g t o n e , l a n k ė s i 
lis, Rockford, 111. Andrius chicagoje. Jo lankymosi pro-
Naujokas, Norridge, 111 
Jonas Milaszius, Omaha, 
Nebraska, Maria Lusys, 
Woodhaven, N.Y., atsiuntė po 
17 dol. aukų ir ' kiekvienas 
pratęsė ..Draugo" prenumera
tą 1986 metams. Labai dėko
jame už rėmimą savo spaudos. 

ga PLB balandžio 26 d. 
sukvietė informacinį susiti
kimą. Susitikimą su St. Lozo
raičiu pradėjo B. Jasaitienė, 
toliau vedė V. Kamantas, pri
statydamas visus dalyvius. 
Dalyvavo St. Lozoraitis, V. 
Kamantas, B. Jasaitienė, A. 
Regis, J. Vaznelis, D. Kojely-

x S t a s y s A n t o n a i t i s , ^ j Polikaitis, A. Juodval-
Felicija Krumplis, Eglė ^ j 2 y g a g v Adamkus. R. 
Novak, Adomas Viliušis, R. m^^s ir D. Korzonienė. 
Kežehs, Sophia Jurkūnas, Svečias susirinkusius pain-
V1ktoras Kelmelis. Antans f o r m a v o Lietuvos diploma-
Zubrys. Stefanija Barmus, t i n ė g t a r n V D O g klausimais. 
Aleks Marčiulionis, Jadvyga ^ y g v a r b u i 8 l a i k y t i „ , * . 
Papartis, Edvardas .kelis, n u m ą _ B u v o p i a c i a u pak a i . 

Kanados LB turėtų išvys
tyti veiklą ir spaudimą, kad 
būtų pripažįstami Lietuvos ir 
Latvijos pasai. Reikia pažy
mėti, kad St. Lozoraitis keliau
ja su Lietuvos užsienio pasu. 
Vakarų pasaulio demokrati
jos didžiumoje pripažįsta (bent 
oficialiai skaitosi) Lietuvos 
diplomatinę tarnybą. Padėtis 
kiek blogesnė yra Vakarų 
Vokietijoje. Biznio sume
timais stengiasi palaikyti gali
mai geresnius santykius su 
Maskva. Todėl yra instruk
cijos neturėti jokių santykių su 
buvusiais lietuvos diploma
tais. Prancūzijoje rinkiminės 
kompanijos metu spauda 
iškėlė, kad dar yra 2 tonos 
Lietuvos deponuoto aukso. 
Studijuojama šios žinios 
teisingumas ir kokia būtų to 
aukso teisinė situacija. 
Draugiškoje nuotaikoje buvo 
pasidalinta įspūdžiais. 

J.Ž. 

MCSŲ ABITURIENTAI 

Andrėj a T i rva i tė , Liucijos 
ir Algio Tirvų dukra, baigia 
Glenbrook South aukštes
niąją mokyklą. Andrėja yra 
National Honor Society narė, 
priklauso mokyklos Soccer 
komandai, Key ir Science klu
bams. Atsilikusių vaikų moky
toja Andrėja Tirvaitė planuo
ja studijuoti inžineriją ir teisės 
mokslus Illinois universitete 
Urbanoje. 

L I E T . M O T . F E D . 
CHICAGOS 

KLUBO VEIKLA 

Valdybos posėdis buvo 
balandžio 21 d. Smulkiai apta
rėm neseniai praėjusį Velykų 
stalą, kuris buvo labai sėk
mingas ir papildė mūsų iždą 
gražia suma. Valdyba, kritiš
ka akim žiūrėdama, pastebėjo 
ir smulkias klaidelos, kurių 
svečiai tikriausiai nematė. 
Žadam jų nebeka oti. Na, 
nekartosim tų, tai, greičiausiai, 
atsiras kitų. 

Pirmininkė J. Kerelienė 
pasidžiaugė vieningu valdy
bos darbu. Perskaitė gautus 
laiškus iš centro valdybos 
pirmininkės Aid. P in tch , 
kuriuose ji kviečia ir ragina 
dalyvauti federacijos suva
žiavime birželio 1-6 dienomis 
Cincinnati, Ohio. Suvažia
vimas yra šaukiamas General 
Federation of Women's Club. 
liet. Mot. federacija yra to 
klubo narė. Buvo perskaityti ir 
kiti laiškai ir aptarta atsakyti 
ar ne. Vieni laiškai reikalingi 
greito atsakymo, kitus, kaip 
padėkas ir pan., žadam įseg
ti į bylą. 

Iždininkė Alb. Paškienė 
smulkiai išdėstė Velykų stalo 
pajamas, išlaidas ir pelną. 
Pelnas išėjo netoks jau blogas. 
Velykų stalo aprašymas ir 
nuotrauka tilpo Southtovvn 
Economist balandžio 7 dienos 
laidoje. 

Toliau pirmininkė priminė, 
kad abiturientų balius irgi 
čia pat ir reikia stengtis, kad 
gerai pavyktų. Visos valdy
bos narės buvo paprašytos 
paraginti savo anūkus, jų 
draugus ir savo dukteris bei 
sūnus ir jų draugus abiturien
tų baliuj dalyvauti. Jis bus 
gegužės 10 d. Jaunimo centre, 

sophomore klasės sekretorė, šiuo reikalu rūpinasi motinų 
Key klubo vicepirmininkė ir -komitetas, kuriam pirminin-
sekretorė, mokyklos laikraš- kauja L Grigaitienė, o dau-
tėlio ir metraščio viena iŠ giau informacijų teikia A. 
redaktorių. Priklauso prie Kriaučiūnienė 599-1459. Jauni-
Speech Team ir Drama rnas, kuris Šiais metais baigia 
Produetions. 1985 metų vasarą aukštesniąją mokyklą (High 
I isa mokėsi Prancūzijoje. Lisa School), ir jų tėvai tikrai ture-

Lisa Karai ty tė , Gražinos 
ir Vyto Karaičių dukra, bai
gia Morgan Park akademiją 
Chicagoje Visus ketverius 
metus buvo mokyklos garbės 
sąraše, priklauso National 
Honor Society. Lisa buvo 

Emilija Gulbinas, Birutė 
Iesevičius, Antanas Drutys, 
visi iš Chicagos. įvairiomis 
progomis atsiuntė po 7 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

beta lietuvos krikšto jubi
liejaus minėjimo reikalu. Taip 
pat besikalbant iškilo visiems 
opus Vilniaus arkivyskupijos 
klausimas. 

JAV LB Socialinių reikalų tarybos įstaigoje. Iš kairės: Danguolė' 
Valentinaitė, vykdomoji direktorė, Birutė Podienė. priėmėja ir klien
tų reikalų tvarkytoja. Nijolė Kalvaitienė, asistentė. 

Nuotr. Lino Meilaus 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Alė Rūta — Alė Arbie-
n ė laimėjo „Darbininko" 70 
metų gyvavimo sukakties 
proga skelbtą romano kon
kursą už romaną „Margo 
rašto keliu". Komisijoje rank
raščiams skaityti ir geriausią 
romaną išrinkti buvo Nelė 
Mazalaitė, dr. Pranas Bagdas 
ir Vytautas Volertas. Posė
džiui vadovavo „Darbininko" 
vyriausias redaktorius kun. 
dr. Kornelius Bučmys (be 
balsavimo teisės). Rašytoja į 
iškilmes c ;alėjo iš Los 
rvngeles atvykti — atsiuntė 
savo žodį raštu. 

— N e w Yorko LF apygar
dos ir apylinkių atstovų suva
žiavimas įvyko balandžio 19 d. 
Suvažiavimas buvo Kultūros 
Židinyje Brooklyne, N.Y. Buvo 
įdomių pranešimų ir gerai 
paruoštos apyskaitos. 

V O K I E T I J O J E 

— Vysk. A n t a n o Deks-
n i o 80 metų amžiaus sukaktis 
bus paminėta gegužės 8 d. 
Memmingene šv. Mišiomis ir 
akademine dalimi. Pamokslą 
pasakys Augsburgo vyskupas 
ir didelis lietuvių draugas 
vysk. J. Stimpfle Šv. Ulricho 
bažnyčios choras iš Bad Woe-
rishofen pagiedos per Mišias.* 
Vysk A. Deksnys yra gimęs 
1906 m. gegužės 9 d. Rokiškio 
apskr. Studijavo Kaune ir 
Šveicarijoje, kur padarė filoso
fijos daktaro laipsnį. Užėmus 
bolševikams Lietuvą, negalė
jo grįžti, tai atvyko pas savo 
dėdę į Ameriką. Ilgai buvo 
klebonas East St. Louis, 111. 
Nekalto Prasidėjimo lietuvių 
parapijoje, pastatė gražią 
modernią bažnyčią 1969 m. 
pop. Paulius VI paskyrė jį 
vyskupu Europos lietuviams, o 
1969 m. birželio 12 d. buvo 
į š v e n t i n t a s v y s k u p u 
Bellevillės katedroje. Gyveno 
Bad Woerishofen arba Romo
je, aptarnaudamas iki 1984 m. 
lietuvius Europoje, šiuo metu 
dėl amžiaus ir sveikatos yra 
jau pensijoje. 

tų jausti pareigą tame baliuje 
dalyvauti. Truputį keistai 
atrodys, kai federacijos narės, 
užauginusios savo vaikus, 
anūkus ir jau besirūpinan
čios proanūkais, abiturientų 
baliaus metu šoks ir linksmin
sis, o abiturientai ir tėvai 
sėdės patenkinti namie, žiū
rėdami TV ekrane judančias 
figūras. Lyg ir atvirkščiai 
turėtų būti. Programą praves 
A. Žygas, skanią vakarienę 
paruoš J. Liutikienė. Taigi 
neužinirškim gegužės 10 ateiti 
į Jaunimo centro didžiąją salę 
ir susipažinti su naujaisiais 
abiturientais. 

Atnaujintas ryšys su ukrai
nietėmis pradeda daugiau 
reikštis. Ukrainiečių atstovės 
dalyvavo mūsų Velykų stale, 
gauta jų padėka ir atrodo, kad 
jos buvo tuo patenkintos. 
Jaunimo sekcija, neseniai 
įsisteigusi Liet. Mot. fed. 
globoj, jau planuoja glau
džiau sueiti į kontaktą su 
ukrainiečių j aun imu , gal 
sumosiant bendrus šokius ar 
ką nors panašaus. Gal ateity 
būtų galima pasikviesti ukrai
niečių.tautinių šokių grupę ir 
suruošti jų pasirodymą kartu 
su mūsiškiais. Pirmininkė 
pranešė, kad buvo gautas 
kvietimas dalyvauti ukrainie
čių meno parodos atidaryme 
balandžio 18 d Apskambinu-
si valdybai ir neatsiradus 
norinčių ar galinčių (sunku 
darosi suderinti lietuvišką 
veikimą su kitais užsimo
jimais), nuvažiavo viena į tą 
parodos atidarymą, kur buvo 
ukrainiečių labai maloniai 
priimta. Parašyti laiškai esčių 
ir latvių moterų grupėms, bet 
atsakymo kol kas dar nega
vom. Liet. Mot. fed Chicagos 
klubo narių susirinkimas bus 
gegužės 4 d, sekmadienį, 
Seklyčioje. Pasistenkim daly
vauti. 

Al. Likanderienė 




