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Lietuvos ateitis Nr. 7 

Du laiškai 
(Tęsinys) 

Bet, jei nebūtų nieko atsiti
kę, žinau, būtum tylėjusi. Tad 
kas Tave baugina? Dėl ko buvo 
neramu? 

O kiek vėliau vėl tapome 
„nusikaltėliais". Susirinkome 
keletas bendraklasių pakalbė
ti apie gyvenimą. Į pagalbą 
pasikvietėme kunigą. Sužino
jo mokykla — vėl triukšmas! 
Ir vėl tie patys priekaištai iš 
Tavo lūpų: „Ko tu lindai? 
Negali pats vienas pasiskai
tyti? Argi to neužtenka? Šitiek 
pragyvenau, ir man užtenka 
kiek žinau. Tegu sau kiti 
renkasi, apsieis ir be tavęs. 
Matai, rabinais užsimanė 
būti!" 

Bet kuo gi aš nusikaltau? Ar 
kad noriu tiesos? Juk Tu pati, 
mama, užd'gei tą liepsną. Ir 
aš noriu būti ne drungnas, o 
karštas . Nenoriu plaukti 
pasroviui. Juk pasroviui 
plaukia tik negyvos žuvys. Aš 
trokštu tikro gyvenimo, gyvy
bės. Gana kalbėti, laikas 
įrodyti savo krikščioniškumą, 
meilę Dievui, Lietuvai. — „Ką, 
Sibiro pasiilgai? Supūsi. Įkliū
si — niekas neištrauks!" — 
šaukei Tu, kai tarp mano kny
gų radai pogrindžio leidinį. — 
„Prieš vėją nepapūsi. Po karo 
miškuose ne tokie pūtė, o ką 
laimėjo?" Aš tylėjau. Supra
tau, kad mano žodžiai čia 
nieko nepakeis. Mes tapome 
visiškai svetimi. Vasaros 
pabaigoje išvažiavau su drau
gais į Šiluvą. Šėtono bendri
ninkai pabūgo mūsų maldos. 
Mes jiems pasirodėm itin 
pavojingi. Mūsų vienybė kėlė 
jiems nerimą. Stanelytė, 
Vaičiūnas buvo suimti ir 
nuteisti. Visus eisenos daly
vius registravo KGB agentai. 

Medžiaga perduota mokyk
lai. Sukėlė mokytojus. Mes jau 
buvom vienuoliktokai — turė
jo kuo pagąsdinti. Kelis kartus 

ir Tave iškvietė pas direkto
rių. Bet Tavęs nereikėjo 
perauklėti. Tu visiškai sutikai 
su direktorium — karingu 
bedieviu. Velnio tikslas — 
skaldyti vienybę. J is nutrau
kė tą ryšį tarp Tavęs ir manco. 
Tu pasiskundei direktoriui, 
kad su manim nesusitvarkai, 
kad Tavęs neklausau. Bet ar 
galiu Tavęs klausyti, kai Tu 
nori šiltą, sotų, turtingą 
gyvenimą man pirkti tokia 
kaina. 

Tada Tu man kalbėjai: 
„Koks galas Tave ten varė? Ar 
turi proto bent už kapeiką? 
Dabar aukštosios jau tikrai 
nebematysi! Ko tau trūksta? 
Tegu lekia kiti, o tu gyvenk 
ramiai. Kokia nauda iš to, kad 
jūs ėjot? Ar negali tikėti, kaip 
visi: ramiai , tyl iai? Kai 
žmonės moka tai ir tiki, ir 
gyvena ramiai, gerai". 

Kodėl kiti neina? Nežinau. 
Bet ar galima tikėti ir kartu 
tylėti? Kristus dėjo lygybės 
ženklą tarp šių sąvokų? Kaip 
suprasti tą „gerą gyvenimą"? 
Kokius baisius žodžius tuomet 
metei man: ,,Geriau aš būčiau 
tavęs, vaike, nepagimdžiusi!" 
Už ką? 

Bet Tu pagimdei mane. Aš 
atėjau į pasaulį, pažinau Kris
tų. Jį pamilau. Man brangi ir 
Lietuva Be galo brangi ir Tu, 
mama. Bet Tiesa brangesnė. 
Aš negaliu kitaip. Juk Tu pati 
žinai viską — apie knygne
šius, apie „Aušrą", „Varpą", 
Sibiro aukas. Mama, juk ir aš 
lietuvis, ir mano gyslose teka 
Vytauto, Basanav ič i aus , 
Kudirkos kraujas... Kodėl Tu 
ši to n e s u p r a n t i ? M u m s 
nevalia bijoti, kai tenka kentė
ti už protėvių sukauptas verty
bes. Juk šiandien prieš atomu 
iki dantų apginkluotą velnio 
armiją mes teturime vieną 
ginklą — maldą ir kančią. 

(Bus daugiau) 

Pabaltiečiai 
pagerbė draugus 

Washingtonas. — Jungti
nis Amerikos Pabaltiečių 
komitetas, įsteigtas 1961 m. 
balandžio 27 d., šiemet minėjo 
savo 25 metų sukaktį. Ta 
proga gegužės 1 d. Washingto-
ne įvyko priėmimas, kuriame 
dalyvavo Kongreso, Helsinkio 
komiteto, Baltųjų Rūmų, 
valstybės departamento parei
gūnai ir daugiau 250 pabaltie
čių. Visa eilė žymių valdžios ir 
Kongreso pareigūnų buvo 
apdovanoti Baltijos Laisvės 
žymeniu. Žymenį gavo sena
torius William Armstrong 
(CO-R), kuris daug veikia išva
duoti jauniausią sovietų poli
tinę kalinę, dviejų metukų 
Kaisa Randpere, kurios tėvai 
Valdo ir Lesia Randpere pabė
go į Vakarus, o Maskva dabar 
neišleidžia pas tėvus dukrelės. 
Apdovanoti kongresmenas 
William Carney (NY-R) ir 
senatorius DonaTcf Riegle, Jr., 
(MI-D). Jie kovoja už Baltijos 
tautų teisę laisvai apsispręsti 
už t e i s ę į l a i s v ę i r 
nepriklausomybę. Jiedu pasiū
lė Kongreso rūmuose Balti
jos Laisvės dienos rezoliu
cijas. Apdovanoti Linas 
Kojelis, specialus prezidento 
asistentas Viešųjų ryšių įstai
goje, ir Mark Palmer, sekreto
riaus asistento padėjėjas Eu
ropos reikalams. 

Žymenį, paskirtą CSCE (Eu
ropos Saugumo ir Koopera-
vimo komisijai). priėmė 

kongresmenas Steny Hoyer, 
tos komisijos kopirmininkas. 

Apie Jungtinio Pabaltiečių 
komiteto sukaktį Kongrese 
kalbas pasakė balandžio 30 d. 
senatorius Lugar, Senato 
užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas; kongresmenas iŠ 
Illinois Frank Annunzio; 
kongresmenas iš Connecti-
cuto Bruce A. Morrison; kongr. 
iš New Jersey J a m e s J . 
Howard. kongr. Rober Michel 
iš 111. ir kongresmenas iš 
Michigano Wm. S. Broom-
field. Jie vis sveikino Pabal
tiečių komitetą ir paminėjo 
pagerbtus amerikiečius. Ypač 
p r a s m i n g ą žod į t a r ė 
kongresmenas Robert Michel, 
respublikonų vadas Atstovų 
Rūmuose. J i s pabrėžė, jog 
Amerika niekad nepripažino 
smurto, išvežimų ir žudynių 
Estijoje, Latvijoje ir Lietu
voje, nepripažino jų įjungimo į 
Sovietų Są jungą . T a s 
nusikaltimas prieš žmoniją 
įvyko tada, kai komunistų 
partija Sovietų Sąjungoje susi
jungė su savo sąjungininku 
Hitlerio nacių partija Vokie
tijoje ir susitarė pasidalinti 
Rytų Europą. Kaip dažnai jūs 
matote šią baisią istoriją 
mūsų televizijos programose 
— klausė kongresmenas Mi
chel? Kiek kartų jūs matėte 
amerikiečius, kilusius ne iš 
Raitijos kraštų, piketuojan
čius prie sovietų ambasados ir 

Gorbačiovo kalba N a f t O S a t p i g i m a s 

Jugoslavijos teisme mirties bausme nuteistas Andrija Artucovič, 
buvęs Kroatijos vidaus reikalų ministeris. Jo advokatai per dvi 
savaites gali apeliuoti j aukščiausiąjį teismą. 

Teismas nusprendė 
kroatą sušaudyti 

Zagrebas . — Jugoslavijos 
teismas pasmerkė 87 metų 
Andriją Artucovič mirti sušau
dant. Jo advokatai paskelbė, 
kad sprendimas bus apeliuo
jamas. 

Artucovič gyveno 35 metus 
Amerikoje, Long Beach. Calif. 
J i s priėmė teismo sprendimą 
šaltai, du sargybiniai turėjo 
padėti jam atsistoti. Teismo 
pirmininkas Milko Gajski 
savo kalboje pabrėžė, kad 
kaltinamasis, kaip buvusios 
Kroati jos v idaus reikalų 
ministeris, įsakydavo žudyti 
civilius, tvarkydavo masines 
deportacijas, kalinimus ir 
kankinimus. Šimtai tūkstan
čių žydų, serbų, čigonų žuvo 
jam žinant ir pritariant, 
pasakė teisėjas savo baigia
moje kalboje. Kaltinamasis į 
kaltinimus atsiliepė: „Viskas 
melas ' . 

Jugoslavijoje užsienio stebė
tojai pastebėjo regioninį 
antagonizmą. Teismo atžvil
giu irgi nepastebėta vienodos 
nuomonės. Kai kurie jugosla
vai mano, kad teismas buvo 
per trumpas, kaltinimai ribo
ti, daug kas buvo bandoma 
uždengti. Kiti kalba, kad 
teismo nereikėjo, nes kaltina
masis yra per senas, santy
kiai tarp atskirų tautybių 
dabar vėl paaštrės, nes buvo 
pradraskytos senos žaizdos. 
Kai kurie pranašauja, kad 
kroatų nacionalistų grupės 
užsieniuose vėl atgaivins savo 

i š r e i š k i a n č i u s Bal t i jos 
žmonėms savo solidarumą? 
Kaip dažnai j ū s matote 
straipsnius mūsų žurnaluose 
apie Baltijos žmonių vargus ir 
terorą, kuri jie pergyveno? 
Mūsų kolektyvinė atmintis 
serga „pasirinktiniu pasipikti
nimu", kai reikia šūkauti apie 
žmogaus teisių pažeidimus, 
pasakė kongr. Michel. Yra 
tokių nusikaltimų, jų tarpe ir 
Baltijos tautų išprievartavi
mas, kurie dingsta atminties 
skylėje, pasakė Michel. Jis 
priminė, kad neseniai buvu
siuose debatuose jis pasakė, 
jog amerikiečiai nenori, kad 
Nikaragva . Kostariką ir 
Hondūras susilauktų Lietu
vos. Latvijos ir Estijos likimo, 
pasakė Illinois atstovas 
Robert Michel. 

veiklą prieš komunistinį 
Jugoslavijos režimą. Tokios 
veiklos bijota ir teismo metu. 
Aplink įeismo a&lę gatvės 
buvo uždarytos penkias savai
tes, visą laiką patruliavo daug 
ginkluotų sargybinių su šuni
mis. 

Serbai stebėtojai mano, kad 
teismas buvo reikalingas, 
kroato mirties bausmė — 
teisingas sprendimas, nes tuoj 
po karo buvo nuteistas ir 
sušaudytas serbas fašistas 
gen. Draza Mihailovič, nors jis 
buvo vokiečių priešas ir sąjun
gininkų draugas. Jis kovojo už 
monarchistinę Jugoslaviją, 
todėl Tito komunistiniai parti
zanai jį sušaudė. Tuo labiau 
turėtų mirti ir Artucovič. 
kalba serbai. 

Stebėtojai mano, kad geriau
sias sprendimas būtų, jei, 
apeliacijų belaukdamas, kalti
namasis pats ramiai mirtų. 
Apeliacijos gali užtrukti daug 
mėnesių ar metų. Kyla klausi
mas, kur tada reikėtų Artu
covič palaidoti. Jo sūnus 
pasakė, kad tėvo noras būti 
palaidotam Zagrebo katalikų 
bažnyčios šventoriuje. Valdžia 
to bijo, nes tuomet jo kapas 
gali tapti nacionalistų kroatų 
šventa vieta o jis — kanki
niu. Užsieniuose daug kur 
veikia kroatų organizacijos, 
net ir „ustašų" grupės, kurių 
vadas buvo Artucovič. Daug 
metų tos užsienio kroatų 
grupės vedė teroro kampani
ją, žudydavo jugoslavus 
diplomatus, sprogdindavo 
lėktuvus ir traukinius pačioje 
Jugoslavijoje. 

Washingtone teisingumo 
departamento *OSI skyriaus 
direktorius Neal Sher pasakė, 
jog Jugoslavijos teismo 
sprendimas patvirtino mūsų 
teismų sprendimus. Jo nuteisi
mas yra teisingumo įrody
mas. Kaip žinoma Amerika 
išdavė Artucovič Jugoslavijai 
vasario mėn. Kaltinamojo 
sūnus Rad pareiškė, kad tokio 
sprendimo buvo laukiama iš 
to politinio vaidinimo ir tas 
farsas nieko nenustebino. 

Tie, kurie laukia kaltinamo
jo mirties Zagrebo ligoninėje, 
gali apsivilti. nes jo motina 
mirė 99 metų amžiaus ir kiti 
giminaičiai pasižymėjo ilgu 
gyvenimu. 

Maskva. — Sovietų vadas 
M. Gorbačiovas pasakė tele
vizijoje 25 min. kalbą apie 
Ukrainos branduolinio reakto
riaus nelaimę, kurią jis 
pavadino „iš kontrolės išėju
siomis baisiomis jėgomis". Po 
18 dienų tylėjimo Gorbačio
vas bandė panaudoti šią 
elektrinės katastrofą poli
tiniams tikslams. Jis paskel
bė, jog Sovietų Sąjunga dar 
kartą pratęsia branduolinių 
ginklų bandymų įšaldymą iki 
rugpiūčio 6 d. ir kvietė Ameri
ką irgi sustabdyti tų ginklų 
bandymus. J is siūlė prezi
dentui Reaganui susitikti su 
juo kurioje nors Europos 
sostinėje ar Hirosimoje ir 
tartis dėl bandymų sustabdy
mo. 

Washingtonas tuoj atmetė 
Gorbačiovo raginimus ir 
pareiškė, jog jis tokius siūly
mus daro propagandos sume
timais, žinodamas, kad Ameri
ka juos atmes. Amerika jau 
nuo 1974 m. bando derėtis dėl 
ginklų bandymų sustabdymo, 
tartis dėl požeminių sprogdini
mų galingumo, tačiau Mask
va visada atsisako susitarti 
dėl inspekcijos, dėl bandymų 
kontrolės ir panašių klausi
mų. 

Gorbačiovas savo kalboje 
siūlė sustiprinti Tarptautinę 
Atominės Energijos agentūrą, 
rengti konferencijas, tartis dėl 
įspėjimo procedūrų, kilus 
reaktorių nelaimėms, ypač 
kilus radioaktyvių teršalų 
pavojui. Gorbačiovas vėl 
pakėlė nukentėjusių nelaimėje 
skaičių. Žuvo 9, ligoninėse nuo 
radiacijos nukentėjusių — 299. 
Jis pabrėžė, kad pasaulyje 
veikia 370 reaktorių. Reikia 
stengtis, kad mokslas ir 
technika rūpintųsi jų saugu
mu, patikimumu, disciplina, 
tvarka ir organizacija, pasakė 
sovietų lyderis. Jis kritikavo 
ypač Ameriką ir Vakarų 
Vokie t i ją už ne l a i m ės 
panaudojimą antisovietinės 
kampanijos reikalams, už 
gandų skleidimą. Jis pava
dino tai nemoralia komuni
kacijos priemonių veikla. 
Buvo šmeižiama Sovietų 
Sąjunga, jos užsienio politika, 
bandoma pridengti augančią 
kritiką prieš JAV tarptautinę 
laikyseną ir prieš jos mili
taristinį kursą, pasakė Gorba
čiovas. 

Airija svarsto 
skyrybų įstatymą 

Dublinas. — Airijoje prasi
dėjo karš t i debatai dėl 
parlamente svarstomo sky
rybų įs ta tymo projekto. 
Katalikiškoje Airijoje, kaip ir 
Maltoje, skyrybos iki šiol 
d r a u d ž i a m o s , o d a b a r 
vyriausybė nutarė jas legali
zuoti. Teisingumo ministeris 
Alan Dukes pasakė seime, kad 
tai svarbiausias įstatymas 
paskutiniu metu pasiekęs 
p a r l a m e n t ą . Min i s t e r i s 
pasakė, jog nuomonių skirtu
mas šalyje toks didelis, jog 
reikėtų pravesti balsuotojų 
referendumą. 

Įstatymo projektas siūlo 
leisti šeimai skirtis, jei vedy
bos baigėsi nesutarimais ir 
pora gyveno išsiskyrusi 
mažiausiai penkerius metus. 
Numatoma tokios šeimos 
v a i k a m s p r a g y v e n i m u i 
paramą. Skyrybų jstatymui 
nepritaria Airijos katalikų 
Bažnyčia. 

smogė JAV šaltiniams 
Houston. — Naftos kainų 

nukritimas pasaulinėje rinko
je labai skaudžiai palietė Te-
xas, Oklahomos ir Louisianos 
valstijas. Didžiosios naftos 
bendrovės sustabdė naujų naf
tos šaltinių ieškojimą. Jų 
biudžetuose naujiems šalti
niams skirtų lėšų panaudo
jama tik 30 nuoš. Nepriklau
s o m i , m a ž i e j i n a f t o s 
ieškotojai, jei dar nebankru
tavo, per pusę sumažino savo 
veiklą. Gegužės mėnesį akty
vių naftos gręžinių Amerikoje 
veikė tik 809, kada metų 
pradžioje jų buvo 1,915. Pasku
tinis kartas, kada tiek mažai 
gręžta naujų gręžinių, buvo 
1971 kovo mėn., kada jų buvo 
814. Daugiausia gręžinių 
Hughes Tool Co. biuletenis 
užregistravo 1981 gruodžio 
mėn., kada jų buvo 4,530. 

Nors, prasidėjus neilgam 

Ščaranski Kongrese 
apie pabaltiečius 

Washingtonas . — Sovietų 
politinis kalinys A. Ščarans-
kis trečiadienį buvo klausinė
jamas Kongreso Helsinkio 
komitete. Jis kalbėjo apie disi
dentus, „refusnikus", žmogaus 
teisių kovotojus, religinės 
laisvės siekiančius ir kitus 
sovietinės imperijos kalinius, 
su kuriais jam teko susitikti. 
Ščaranskis ypač pabrėžė 
Baltijos valstybių nuotaikas. 
Jam teko kalėjime būti su 
ukrainiečiais, latviais, žydais, 
estais ir lietuviais. Pareiškime 
Ščaranskis keturis kartus 
paminėjo Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. Jis sėdėjęs kameroje su 
Viktoru Petkum, su latviu 
rašytoju Calitis, kitais Pabal
tijo tautų kovotojais. 

Buvęs kalinys pasakė, jog 
Sovietų Sąjunga naikina 
Helsinkio procesą, ji tik kalba 
apie laisvę, tačiau vykdo 
baisią religinę priespaudą. Jis 
ragino sudaryti Amerikoje 
bendrą jungtinį visų persekio
jamų mažumų frontą, nes 
tylioji diplomatija, jo nuomo
ne, gali būti tik paskutinė 
priemonė, o prieš imantis 
tokios diplomatijos būtina 
išvystyti didelį, jungtinį 
spaudimą Kremliaus valdžiai, 
kuri tuoj pajustų bendrą ukrai
niečių, žydų, lietuvių, latvių, 
estų ir kitų prispaustų tautų 
veikimą. 

Maskva ištrėmė 
JAV diplomatą 

Maskva. — Sovietų vy
riausybė įsakė išvažiuoti 
Amerikos diplomatui, karinės 
įstaigos tarnautojui Erik Sites. 
Jis buvo įsivėlęs į šnipinė
jimą, rašo „Tass". KGB 
žvalgybai pavyko išaiškinti 
Sites ryšius su vienu sovietų 
piliečiu, kuris toliau tardo
mas. Rasti įrodymai arešto 
metu nepalieka abejonių, kad 
slaptoji JAV žvalgyba naudo
jo Sites veiklai, kuri nesude
rinama su jo oficialia padė
timi. 

Valstybės departamentas 
atsisakė komentuoti šį ištrė
mimą, tik patvirtino, kad Sites 
išvažiavo iš Maskvos praėjusį 
šeštadienį. Neskelbiama, kaip 
ilgai jis Maskvoje tarnavo ir 
kokios buvo jo pareigos 

— Filipinų prezidentė Aqui-
no pareiškė viltį, kad pavyks 
susitarti su komunistiniais 
sukilėliais dėl karo paliaubų. 

— Teisingumo departamen
to komisija nagrinėjusi porno
grafijos sklidimą Amerikoje, 
paskelbė raportą, kuris tvir
t i n a jog pornografija — 
kenksminga ir gali v( 
smurto veiksmus. 

Norvegijos šaltinių darbinin
kų streikui, rinkoje naftos 
kainos kiek pakilo, tas nė kiek 
neatsiliepė į Amerikos naujų 
šaltinių ieškojimą. Pramonėje 
vyrauja nuotaikos, kad kainų 
pastovumo dar reikia palauk
ti. Gręžiniams kenkia ir 
bankininkų atsargumas, stoka 
„naujų pinigų". Bankai labai 
nenoriai skolina lėšas nau
jiems gręžiniams, laukdami 
kol bus daugiau vilčių tuos 
pinigus atgauti. 

Ekonomistai bijo, kad, 
sumažėjus šaltinių ieškojimui, 
Amerika vėl ims daugiau 
priklausyti nuo užsienio naf
tos. Jei rinkoje naftos kainos 
liks vidutiniškai apie 15 dol. 
už statinę, Amerika impor
tuos apie 57 nuoš. savo 
sunaudojamos naftos. Tas 10 
bil. dol. padidins užsienio 
prekybos deficitą. Net jeigu 
kainos pakiltų iki 20 dol. už 
statinę, importas sudarytų 
apie 45 nuoš. visos sunaudo
jamos naftos. 

Ekonomistai apskaičiavo, 
kad kiekvieną kartą, kai naf
tos kaina nukrinta vienu dole
riu, Texas valstijoje atsiranda 
25,000 naujų bedarb ių . 
Pastaruoju metu kainos nukri
to 14 dolerių. Tai reiškia, kad 
d a r b ų n e t e k o 350 ,000 
darbininkų. Vien vasario mėn. 
Texas valstijoje bedarbių 
nuošimtis pakilo iš 6.4 iki 8.4 
nuoš. Jei 1980 m. valstijoje 
buvo statoma 225,000 naujų 
namų, pernai jų buvo statoma 
125,000. Šis skaičius šiemet 
dar sumažės 25,000. 

Jei šiemet buvo sustabdyta 
daugiau 1,000 naujų gręžinių, 
tas darbus atėmė iš 183,000 
darbininkų. Trys valstijos 
neteko 420 mil. dol. mokesčių 
pavidale. Mobil korporacija 
turėjo visame pasaulyje 80 
gręžinių, dabar turi 42. Atlan
tic Richfield turėjo aktyvių 
gręžinių prieš penkis mėn. 33, 
o dabar turi 12. 

Šie pasikeitimai atsilieps vi
d a u s pol i t ikoje . T e x a s 
gubernatorius Mark White, 
demokratas, Houstono spau
dos konferencijoje apeliavo į 
prezidento Reagano vyriausy
bę apmuitinti iš užsienio 
importuojamą naftą ir tuo 
padėti Amerikos naftos 
pramonei, nes naftos pramo
nės nepasisekimai persimes į 
kitas ekonomikos dalis ir 
atneš didele ekonominę krizę, 
pasakė White. kuris jau iškėlė 
savo kandidatūrą antram 
terminui. Respublikonai Texa-
se jau turi tris kanddatus, 
kurie norėtų gubernatorių 
White nugalėti. Tarp jų 
stipriausias buvęs guberna
torius Bill Clements, kurį 
White nugalėjo 1982 m. Valsti
ja naftos pramonės žydėjimo 
metais turėdavo biudžeto 
perteklių, o dabar jau kalba
ma, kad teks įvesti naujus 
mokesčius švietimui, kelių 
r emon tav imui , kalėj imų 
apsaugai. Naftos mokesčiai 
davė valstijai 1.3 bil. dol. 1981 
m. Šiemet tie mokesčiai bus 
apie 500 mil. dol. 

KALENDORIUS 
Gegužės 16 d.: Jonas 

Nepom., Vaidimantas. Inga. 
Gegužės 17 d.: Paskalis, 

Bazilė, Mindaugas, Gaila. 

ORAS 
Saulė teka 5:31. leidžiasi 

aeoa 
Debesuota, gali lyti su 

sti į perkūnija, temperatūra dieną 
75 1.. naktį 60 1. 

! 
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/PORTO APŽVALGA 

Futbolas Chicagoje 

NEBLĖSTA „LITUANICOS" 
KOVOS DVASIA LSK „Neris" 1986 m. valdyba. Stov i iš k.: D. V i d ž i ū n a s , V. Liškū-

nas , A. D a g y s ir Z. Žiupsnys. Sėdi: R. P u o d ž i ū n a s , J. V a l a i t i s — 
pirm., T o m a s Vaitkus. Trūksta R. D a g i e n ė s ir J . Izokaič io . 

P a v a s a r i o ra tu i 
įpusėjus 

Pavasario ratui įpusėjus, 
pamažu aiškėja Metropolitan 
lygos pirmos divizijos koman
dų pajėgumas. Toje lygoje, 
tarp įvairių tautybių vienuo
likos komandų, rungtyniauja 
ir mūsų „Lituanica — Liths". 
Po penkerių sužaistų rungty
nių „Lituanica" rikiuojasi 
trečioje vietoje nuo viršaus. 
Peržvelgiant komandų padė
tį, verta susipažinti su visais 
mūsų komandos oponentais. 
Štai jie: 

Vieta Komandos vardas — 
1. „Real" 
2. „Travians" 
3. „Lituanica" 
4. „Falcons" 
5. „Slovaks'* 
6. „Fortūna" 
7. „Kickers" 

v 8. „Bullets" 
9. „Hakoah" 
10. „Lions" 
11. „Rams" 

F.K. „Lituanica" komanda, 
pavienių futbolo mėgėjų 
remiama, jau daugiau kaip 30 
metų atstovauja lietuviams 
didžiojoje Chicagoje ir jos 
apylinkėse. Ar ii neverta 
kieno nors didesnio dėmesio? 

„L i tuan ica" — 
„Bul l e t s " 3:2 

Praėjusį sekmadienį, gegu
žės 11 d., „Lituanica", žais
dama Evanstone prieš turkų 
komandą „Bullets", turėjo 
atkakliai kovoti ligi pasku
tiniojo teisėjo švilpuko, kad 
užsitikrintų sau porą taškų. 
Nors „Lituanica" beveik visą 
žadimo laiką vyravo aikštėje, 
bet ilgai nesisekė surasti skylę 
šeimininkų vartuose. Rung
tynėms įpusėjus, E. Jenigas 
įkirto pirmąjį įvartį, iš viso 
ketvirtą šį pirmenybių sezoną, 
kas sudaro 40 nuošimčių visos 
komandos įvarčių! Žaidimo 
eigoje pasikeičiant įvarčiais, 
Algis Krygeris, sugrįžimo į 
komandą proga, užsirekomen
davo dviem gražiais įvarčiais, 
ir rungtynių rezultatą nulėmė 
„Lituanicos" naudai 3:2. 

Prieš tai, gegužės 4 d. mūsų 
vyrai žaidė Addison miestelyje 
prieš graikų „Falcons", kurie 
buvo laikomi rungtynių 
favoritais. „L i tuan icos" 
komanda sužaidė ambicin
gai, gal ir per daug ambi

cingai ir pasiekė daugiau negu 
užtarnautas lygiąsias 2:2. 
Įvarčius įkirto Stepas ir 
Erikas Jenigai. 

Veteranai praėjusį šešta
dienį, po desperatiškos kovos, 
pralaimėjo prieš vokiečių 
„Rams" rezultatu 3:2. Vieną 
įvartį užmetė Jonas Žukaus
kas, o kas kitą — nebeatsi
menu. Tegu jis man atleidžia 
už pamiršimą, o paklausti 
nėra ko. Visi veteranai išėję į 
darbą. Iš futbolo negali 
pragyventi... 

J.J. 

įvarčiai 
austrų 
Wilmette 
Liths 
graikų 
čekų 
vokiečių 
Aurora 
turkų 
žydų 
ukrainiečių 
yokieči ų 

15:4 
16:5 
10:7 
11:9 
17:12 
7:3 
11:7 
4:11 
7:22 
4:14 
3:11 

taškai 
8 
8 
7 
7 
5 
4 
4 
2 
2 
1 
0 

Savai tgal io rung tynės 
Šį sekmadienį, gegužės 18 

d., „Lituanicos" vyrų koman
da žais pirmenybių rungtynes 
prieš ukrainiečių „Lions". 
Rungtynės bus Marąuette 
Parko aikštėje, pradžia 3 vai. 
P-P-

Rezervo komanda vyksta l 
Osvvego, IL, kur žais prieš 
Aurora „Kickers" rezervą 
Jaycee Parke 1 vai. p.p. 

Veteranai šeštadienį 5 vai. 
vakare žais prieš Schwaben, 
Buffalo Grove, IL, Schwaben 
Center. jj. 

PASIŽYMĖJĘS LIETUVIS 
FUTBOLININKAS 

Neseniai buvo paskelbta, jog 
Vincas Banonis buvo no
minuotas į National Football 
Foundation's College Hali of 
Fame. Jo brolis Petras J. 
Banonis, Southfieldo 79-tos 
Lietuvos Vyčių kuopos narys, 
papildo žinias. J is praneša, 
kad brolis į šių pasižymėjusių 
atletų tarpą bus įvesdintas 
kartu su kitomis futbolo 
žvaigždėmis, kaip Mike Ditka, 
John Brodie, Jack Pardee, Mel 
Renfro. Ceremonijos įvyk
siančios š.m. gruodžio 9 d. 
Waldorf-Astoria viešbutyje. 
New Yorke, ta proga ruošia
mame bankete 

13-SIOS 
PASAULIO 
FUTBOLO 
PIRMENYBĖS 
MEKSIKOJ 

Žiūrint net į 3 tūkstančių 
metų istorinius meno pali
kimus — skulptūras, graviūras, 
piešinius ir kt., visur pastebi
mi būdingi žmogaus judesio 
elementai, kur kamuolys yra 
priemonė dvasiniam ir fizi
niam pakilimui išreikšti. Taip 
žaidimas keliauja ligi naujųjų 
laikų istorinių datų, kai 1857 
m. Sheffielde įkuriamas pir
masis futbolo klubas pasau
lyje. 1870 m. futbolo sąjunga 
nustato 11-kos žaidėjų skai
čių, kuris galioja ir nūdieniuo
se žaidimuose. Antai, 1872 m. 
lapkričio 30 įvyksta pirmosios 
tarpvalstybinės rungtynės 
Glasgove, tarp Anglijos ir 
Škotijos (0:0). Daugiausia šio 
žaidimo ugdymui pasitarnavo 
anglai, tobulindami nuosta
tus, taisykles, tarptautiniam 
bendravimui ir žaidimo 
taktinei raidai. 

Šio šimtmečio pradžioje 
futbolo Žaidimas praveria 
duris ir į olimpiadų forumą, 
kai 1900 m. Paryžiuje Didž. 
Britanija laimi 4:0 prieš 
Prancūziją, o ši prieš Belgiją 
6:2. Taip palaipsniui, augant 
popu l i a rumui , 1930 m. 
pravedamos I-sios pasaulio 
pirmenybės. 

Lietuva, Latvi ja ir 
Est i ja pasaul inėse 

p i rmenybėse 
Il-se pasaulinėse pirmeny-

| bėse Italijoje 1934 m. Lietuvos 
į rinktinė buvo 5-je priešžais-
mių grupėje su Švedija ir Esti
ja. Švedai 6:2 nugalėjo estus ir 
2:0 lietuvius. 

1938 m. Prancūzijoje estai 
vėl krito prieš švedus 2:7, o 
vokiečius — 1:4 ir 1:0 laimėjo 
prieš Suomiją. 

Lietuva buvo septintoje 
grupėje su Latvija ir Austrija. 

generalinis sekretorius šiai 
ruošai, ryžtingai pareiškė, kad 
pirmenybės bus pravestos ir 
ruoša joms nesustabdyta. 

Bur tų t r a u k i m a s 
— k o m a n d ų 

sugrupav imui 
1985 m. gruodžio 15 d. dai

liojo meno teatre penkiametis 
berniukas Luis Javier Barro-
so Caneda traukė burtus 
k o m a n d ų s u g r u p a v i m u i . 
Susidomėjimas buvo didelis, 
jautrus ir kiekvieno krašto 
atstovus jaudinantis: „Kokius 
konkurentus turėsime, ar yra 
galimybės po pirmojo rato 
patekti tolimesnei žaidimų ko
vai". 

CICERO „ATEITIS" 
HAMILTONE 

Cicero „Ateities" vyrų krepši
nio komanda gegužės mėn. 
pirmąjį savaitgalį viešėjo 
Hamiltone, Kanadoje, kur 
žaidė Š. Amriko8 lietuvių spor
to žaidynėse. Vyrų B klasės 
krepšinio turnyre „Ateitis" 
pasiekė 3 pergales ir patyrė 
vieną pralaimėjimą, užim
dama III vietą iš 11 komandų. 
Ciceriečiai pradžioje dideliais 
skirtumais įveikė Toronto 
„Vytį" ir Toronto „Aušrą". 
Trečiame susitikime po atkak
lios kovos turėjo nusileisti 
Clevelando „Žaibui", kurį 
neseniai Chicagoje buvo 
įveikę. Ketvirtose iš eilės rung
tynėse dėl III vištos nesunkiai 
sus i tvarkė su Hamiltono 
„Kovu". Pažymėtina, jog, dėl 
rengėjų neapsižiūrėjimo, šias 
v i s a s r u n g t y n e s Cicero 
krepšininkai turėjo sužaisti 
per vieną dieną. 

KROKETAS 
OLIMPIADOJE 

Kroketas, praeityje labai po
puliarus pievelių žaidimas, 
buvo įtrauktas į 1904 m. St. 
Louis mieste vykusios olim
piados žaidynių programą. 
Tačiau, neradus didesnio 
pritarimo, ši „sporto šaka" iš 
olimpinių varžybų programos 
buvo išbraukta ir daugiau nie
kad nebebuvo siūloma. 
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„Lituanicos" futbolo klubo rezervas. 

Užsienio žurnalistai ir vie
tos televizijos stotys perdavė 
visą burtų traukimo eigą ir 
suporavimus. 

Štai jų tvarka ir suskirs
tymas: 

Grupė A: Italija, Bulgarija, 
Argentina, Pietų Korėja. 

Grupė B: Meksika, Belgija, 
Paragvajus, Irakas. 

Grupė C: Prancūzija, Kana
da, Sov. Sąjunga, Vengrija. 

Grupė D: Brazilija, Ispani
ja, Alžyras, Šiaur. Airija. 

Grupė E : V. Vokietija, 
Urugvajus, Škotija, Danija. 

Grupė F : Lenkija, Maro
kas. Portugalija, Anglija. 

Italija, k a i p dabar t in i s 
Kaimynai latviai lengvai mus pasaulio meistras, ir Meksika, 
paklupdė 4:2 ir 5:1 pasekme, o 
austrai 2:1 nugalėjo latvius. 
Taigi tolimesniam {grupa
vimui nei viena baltiečių rink
tinė nesiklasifikavo. 

Tai tokia trumputė istorinė 
įžanga apie šių kraštų futbolo 
ž i n g s n i u s p a s a u l i n ė s e 
pirmenybėse 

2emės drebėj imas 
ir pirmenybių planai 

Kaip geriau numušti kamuol iuką b a l a n d ž i o 1< d. turnyre tariasi 
Jonas Kubilius, Anato l ius Kazakev ič ius ir sr. Kdmundas Ringus . 

Ntiotr. R i t o s O s t y t ė s 

Kai 1985 m. rugsėjo 19 d. 
vos pabudusiame Meksikos 
mieste 2 minutes trukęs šiur
pus ir tūkstančius gyvybių 
nusinešęs žemės drebėjimas 
praėjo, pasaulyje buvo mano
ma, kad užplanuotos 1986 m. 
pasaulinės futbolo pirmeny
bės ten neįvyks. 17 milijonų 
gyventojų turįs 
miestas ir kasdien judanti 3 
milijonų auto mašinų jūra 
atrodė pasibaisėtiname stovy
je. Sunaikintuose pastatuose 
sprogus dujų įrengimams, kilo 
gaisrai ir per milžiniškus 
dūmų ir dulkių debesis nebuvo 
matyti miesto. 

Ištaigingoje viloje Paseo 
Reforma, maždaug 2-3 mylias 
nuo miesto centro, buvo įsikū
ręs pirmenybių organizacinis 

kaip šeimininkai — ruošėjai, 
buvo sugrupuoti be atran
kinių rungtynių. Spėti, kas 
bus nauju pasaulio meistru 
sunku, bet i š atrankinių 
rungtynių, tarpvalstybinių ir 
keletos paskirų turnyrų, vis-
tiek jau numanu keli geres
nieji kraštai. Daug kur dažnai 
linksniuojama Danija dėl 1985 
m. sėkmingų pasirodymų; 
Prancūzija, Anglija ir Italija, 
o iš pietų Amerikos — Brazili
ja. 

Kai kurios 1985 m. anksty
vos (vasario — kovo mėn) 
tarpvalstybinės rungtynės, 
lyg bandymai „apčiuopti" 
favoritų jėgas, labai nesėk
mingai baigėsi brazilams, nes 

Meksikos Europoje viešėdami krito 0:2 
nuo V. Vokietijos ir net 0:3 
nuo Vengrijos, todėl nuo 
užplanuotų 3-jų (prieš Izraelį) 
atsisakė. A i šku , s ta igus 
klimato pasiketimas smarkiai 
klupdė brazilus, ir jie per 
dvejas rungtynes neįmušė nei 
vieno įvarčio. 

Dauguma ekspertų brazilus 
laiko baigmės rungtynių daly
viais. 

Didžiausia problema — 

Austra l i ja 

NAUJA SPORTO 
SAKA? 

1985 metų lapkričio mėne
sio gale buvo suruošta gyva
čių medžioklė Werribee apylin
kėse. Ten pasidarė nesaugu 
gyventojams vaikščioti, nes 
gyvatės atšliauždavo net į 
sodybas. 

Altonos gyventojas Alfon
sas Karašauskas, pasižymėjęs 
kaip drąsus ir vikrus piktųjų 
gyvačių gaudytojas — čempio
nas, buvo specialiai į tą 
medžioklę iškviestas. Jis 
dabar pasižymėjo ypatinga 
drąsa gyvates gaudant. 

Gyvates turėjome pristatyti 
c h e m i s t a m s g y v a s . A. 
Karašauskas gyvačių sugau
dė daugiausiai už visus. 
Werribee gyventojai įteikėjam 
premiją. 

S u ž i n o j o m e , k a d A. 
Karašauskas yra ir taiklus 
Šaulys. Priklauso lietuvių šau
lių grupei. Mažai tokių apsuk
rių vyrų galime sutikti. 

A.Z. 

čiams didelį rūpestį. Finansi
niai pirmenybės duos pelną, o 
FIFA — tarptautinė futbolo 
sąjunga vieną milijoną dolerių 
dėl patirtų žemės drebėjimo 
nuostolių. Meksika jau 1970 
m. buvo 10-jų p-bių ruošėja, 
turi patirtį ir tinkamus stadio
nus, bei organizacinį per
sonalą, todėl gali gerai 
pravesti. Dieve saugok nuo 
žemės drebėjimo ir teroro. 

Bronius Keturakis 

komitetas. Energingas vado- pirmenybių ir dalyvių saugu 
vas Ramon E. Alatorre, mas, sukeliantis meksikie 

DR. KENNETH J. VERKĘS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago. Illinois 60629 

Tet 925-8286 
Valandos pagal susitarimą 

T u r t a i š irdį g r e i č i a u 
sukietina, kaip verdantis van
duo kiaušinį. 

Boerne 

Žmogaus buvimo paslaptis 
nėra tik gyventi, bet taip pat 
žinoti — kam gyventi. 

F. Dostojevskį 

DR. YIJAY BAJAJ 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LICOS 
IR O D O S CHIRURGIĮA 
'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. BALUKAS 
Akušerija ;r moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. L L 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

Dr. Ant . Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
Tel . — 476-2400 

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

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

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

EMOCINĖS LICOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
. alandos pagal susitarimą 

DR. A. B. SLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LICOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

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

Rezid. 385-4811 

Dr. fumasonio ofisą perėmė 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

Pirm 2-7. Antr. ir 
ketv. 9-12. Penkt. 11-2 

O f i s o te l . - 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

JOKŠA 
V A I K Ų L I G O S 

6 4 4 1 S . Pu lask i Rd. 
V a l a n d o s pagal sus i tar imą 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AL6IRDAS KAVALIŪNAS 
Specialvbė vidaus ir krauio l ipe-
N'echirurginis išsiplėtusiu venų 

ir hemoroidu gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą: 
Pirm., antr , ketv. ir penkt 

DR. JOVITA KEREUS 
Osntų Gydyto|» 

TRADE CENTER BUILDING 
9525 So 79th Avenue. Hickory Hi!ls 

(Ant 95m St. 1 blokas į rytus nuo Roberts Rd ) 
T«l. 598-8101 Vai. pagal susitarimą 

Tel. RE-liance 5-1811 

DR. WALTER J . KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 VVest 59tn Street 
Vai.: pirm . antr., ketv. ir penkt. 

nuo 12-3 vai. popiet ir 5-7 vai vak 
Trcč ir šešt u?darvta 

Tel. of i so ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus treč. Sešt 12 iki4 vai popiet 

DANTŲ GYDYTOJOS 
DR. IRENA KYRAS 

PROSTHODONTICS - karūnėlės, 
tilteliai, plokštelės ;r bendroji praktika 

DR. LAURA KYRAS 
2 8 S 9 W. 58 St . Chlc»9« 

T«l. 4 7 6 - 2 1 1 2 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel. 436-7700 

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

KARDIOLOGAS 
Širdies ligos 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINES LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago, 111. 

Tel. 925 -2670 
1185 Dundee Ave. , Elgin, 111. 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETRBKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mylia i vakarus nuo Harlem 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

•\ve. 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

„Contart lenses" 
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 

Vai. pagal susitarimą Uždarvta treč 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Specialybė - Chirurgija 
2454 VVest 71st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai.: pirm , antr., ketv. ir penkt 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialvbė — Vidaus ir plaučiu ligos 

2636 VV. 71st St. , Chicago, III. 
T e b 436-0100 

10522 S. Cicero St., Oak Lavvn, III. 
Tel.: 636-2992 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGU \ 
2656 VV. 63rd Street 

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

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

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
T e l . 5 8 5 - 7 7 5 5 

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

DR. PETRAS 2U0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais pagal susitarimą 

I 



Padėkime jaunimui 

MOKYTIS 
LIETUVIŠKAI 

Turbūt jau nebesuskaičuo- belankantiems studentams 
sime, kiek kartų tokį ar 
panašų posakį girdėjome. 
Kartojame mes jį savo organi
zacijų suvažiavimuose, Lietu
vių Bendruomenės įvairiuose 
susirinkimuose, sesijose, sei
muose, visose stovyklose, 
valdybų posėdžiuose, lituanis
tinių mokyklų tėvų susirin
kimuose, bažnyčiose per 
pamokslus. Tačiau kažkaip 
„neina j dangų" šis mūsų bal
sas ir tiek. Nuskamba tie žo
džiai taip pat, kaip gal jau net 
milijonai kitų be didesnio 
atgarsio, ir lietuvių kalbos 

yra ir didelė naš ia J ie labai 
išlaidus, brangiai kainuoja. 
Pirmiausia norimam rezul
tatui gauti jie turi būti uždari, 
atskirti nuo visuomenės ir 
vykdomi nuošalioje vietovėje, 
kad n i e k a s l e n g v a i jų 
nepasiektų ir darbui netruk
dytų. Tokia vietovė yra to
lokai nuo centrų esanti Ohio 
valstijoje vieno vienuolyno 
patalpa, dviem savaitėms tik 
šiam tikslui tenuomojama. 
P a t a l p a tur i kambar ius 
apsigyventi, sales pamokoms, 
virtuvę, valgyklą, koplyčią 

APAŠTALAI TABORO KALNE 
Lietuvių Fondo 23 suvažiavimo įspūdžiai ir pastabos 

mokymas pasilieka tik tėvų pamaldoms. Viską, ko tik rei-
kišenės atsakomybė. Tiesa, 
labai teigiamai atsiliepia JAV 
veikiantis Lietuvių fondas, 
gausiai lituanistinį švietimą 
paremia įvairūs Lietuvių 
Bendruomenės padaliniai, jos 
rėmuose, ar šalia jos veikią 
įvairūs būreliai, tačiau didelė 
mūsų lietuviškosios išeivijos 
dalis jaunimo mokymą lietu
viškai laiko ne jos uždaviniu, 
— ji turi svarbesnių reikalų. 

Toks nusiteikimas sudarė 
pusiausvyros stokojančią 
padėtį: tėvams, Lietuvių fon
dui ir Lietuvių Bendruomenės 
kukliems ištekliams lituanis
tinio švietimo lėšomis aprū
pinimo uždavinys pasidaro 
jau labai didelis, o kitiems jo 
visiškai nėra. 

Štai vienas ryškus pavyz
dys. Jau daug metų pusiau 
oficialiai prie Kent, Ohio, uni
versiteto prisiglaudęs veikia 
dviejų savaičių vasaros 
lituanistikos seminaras. Jis 
buvo suorganizuotas paties 
lietuviškai daugiau norinčio 
pasimokyti jaunimo tuojau po 
trečiojo Pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso. Pradėtas kuk
liai vienu metu jis buvo gero
kai ūgtelėjęs, sutraukdavęs 
jau net apie 40 studentų. 
Dabar jis vėl šiek tiek sumen
ko — studentų skaičius svy
ruoja tarp 20-25. Tai nėra per 
daug džiuginantis reiškinys, 
nes šis skaičius galėtų būti 
bent dvigubai didesnis. 

Seminaras yra labai vertin
gas ir jį lankantiems jauniems 
žmonėms duoda labai daug 
naudos. Į jį suvažiuoja jau į 
universitetus kojas įkėlęs ar 
bekeliantis jaunimas, baigęs 
aukštesnes l i tuanist ines 
mokyklas, jų apylygius kur
sus ar šiaip šeimose daugiau 
pramokęs lietuvių kalbos. 
Seminare mokymas sutvarky
tas maždaug taip, kaip gera
me universitete. Per keturio
lika dienų išeinama maždaug 
vieno semestro programa. Tos 
programos pagrindą sudaro 
lietuvių kalba, literatūra, isto
rija. Dirbama kasdien po apie 
keturiolika ir daugiau valan
dų. Mokytojai yra lietuviai 
akademikai, profesoriaują 
JAV bei Kanados universite
tuose. Mokymui jie rimtai 
pasiruošia, dėsto labai įdo
miai bei patraukliai, tačiau iš 
kursų klausytojų — studentų 
daug ir reikalauja. Šis semina
ras nėra kokios nors stovyk
linio pobūdžio studijų savai
tės atostogos, bet kūną 
prakaite mirkantis ir smege
nis ant smėlio prieš saulę 
kepantis darbymetis. Nors ir 
silpniau lietuvių kalbą, ypač 
jos rašybą, mokantis jaunuo
lis, dvejus metus tokį semi
narą palankęs, pradeda visiš
kai gerai lietuviškai rašyti, ir 
laikraščių redaktoriams toks 
korespondentas, jeigu, žino-
na, jis korespondencijas rašo, 
lidelio vargo nebesudaro. 
Taigi iš tų seminarų nauda 
ikrai didelė. 

Tačiau patys seminarai juos 

k ia Studentui joje pragy
venimas kainuoja 325 dol. 
Jam pačiam reikia apsimo
kėti ir kelionės išlaidas, pasi
rūpinti dalį mokymosi medžia
gos — d a l į p a r ū p i n a 
organiza tor ia i . Ta ip pat 
studentui reikia nustoti kar
tais dalies, o kartais ir viso 
vasaros uždarbio, nes niekas 
nenori priimti į darbą tuoj pat 
, , a t o s t o g ų " i š e i n a n č i o 
žmogaus. Visas tas išlaidas ir 
nustotas pajamas suskai
čiavę, nesunkiai pastebėsime, 
kad tos vasaros lituanistikos 
studijos studento tėvų kišenei 
padaro apie tūsktantį dol. 
išlaidų. Dvi vasaros — du 
tūkstančiai. O kiek kainuoja 
tėvams jaunuolį tiems kur
sams paruošti? Ar kiekvienai 
šeimai, auginančiai bent porą-
trejetą vaikų, tai yra lengvai 
pakeliama našta? 

Tačiau didelei mūsų vi
suomenės daliai tokie klausi
mai nerūpi. O vis dėlto taip 
neturėtų būti. Jaunimo moky
mu lietuviškai turėtų domėtis 
ir jį visaip remti visa mūsų 
išeivija. Ir turinti vaikų ir 
neturinti, ir kultūros bei švie
timo darbus dirbanti, ir poli
tikuojanti. Ypač remiami 
turėtų būti tokie seminarai, 
kurie lituanistiniam mokymui 
lyg ir vainiką uždeda. Baigia 
ruošti jauną žmogų pakan
kamai gerai naudotis lietu
viška rašyba ir jos pagalba 
kurti lietuvišką kultūrą ir taip 
tęsti lietuvybės išlaikymo 
darbą. Tokio supratimo gražų 
pavyzdį praėjusiais metais 
parodė Kanados LB Švietimo 
taryba, į šį vasaros lituanis
tikos seminarą atsiųsdama 10 
studentų ir apmokėdama jų 
studijų išlaidas. Taip turėtų 
būti daroma ir JAV-bėse. JAV 
L i e t u v i ų B e n d r u o m e n ė s 
padaliniai, jaunimo organi
zacijos, įvairūs kiti sambū
riai, t a r p jų ir politinės grupės, 
beieškančios jų darbų tęsėjų, 
turėtų sudaryti kokį nors iždą 
ar kaip kitaip sudėti lėšų tokius 
seminarus lankančių jaunų 
lietuvių išlaidoms apmokėti. 
Tada tikrai padaugėtų studen
tų skaičius ir padidėtų nauda. 

Seminarus ruošia Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos 
Ryšių centras. Labai jau 
neturtinga jaunimo grupė. Ji 
labai prašo visuomenės 
paramos. Seminaras, šiais 
metais įvykstantis rugpjūčio 
3-17 d , jau prigijo, turi savo 
gerą vardą. Į jį įsijungė ir 
Lituanistikos katedra. Šiemet 
teikianti akademinius įskai-
tus. Reiškia, savų akademinių 
viršūnių jau siekiame savo
mis jėgomis. Ar tokios pastan
gos tikrai nebūtų vertos mūsų 
visos visuomenės dėmesio? 
Lietuvių fondas. Lietuvių 
Bendruomenė ir jos suor
ganizuoti būreliai jau seniai 
padeda jaunimui mokytis lietu
viškai. Ar nuo to uždavinio 
kiti dar vis norėtų šalintis? 

Bron ius N a i n y s 

Balandžio 12 Chicagoje 
vyko 23 Lietuvių Fondo 
suvažiavimas, kurį „Drauge" 
detaliai aprašė žurnalistas 
Juozas Prunskis, operuo
damas skaičiais, sumomis, 
nuošimčiais, vardais ir pavar
dėmis. LF kūrėjai, ugdytojai, 
darnioje santarvėje su auko
tojais, dirba su apaštališka 
ištverme ir pasiaukojimu. 
Daugel valandų skiria posė
džiams, klausimų studijavi
mui, nutarimų padarymui ir jų 
vykdymui. Ir viską reikia 
daryti atsargiai, rūpestingai ir 
apdairiai, nes tai visuomenės 
pinigai. Priekabiautojų atsi
randa, net klaidos nepa
darius; kas būtų, jei didesnė 
klaida atsitiktų' O tačiau kai 
kurie daiktai iš tolo geriau 
matyti. Todėl apie LF veiklą 
norisi kai ką pasakyti, pažiū
rėjus iš tolo ir arčiau susipaži
nus su j a metiniuose LF suva
žiavimuose. 

Pol i t ika 
įstatymuose. . . 

Kai kuriems LF vadovams 
politika yra bauginantis žodis. 
Politikos kratomasi dėl dviejų 
priežasčių remdamas politinę 
veiklą, LF galįs prarasti atlei
dimo nuo federalinių mokes
čių teisę, ir LF neva sukurtas 
kultūrai remti ir lietuvybei 
palaikyti. 

Sunku pasakyti, kas kaip 
„politiką" supranta, tačiau US 
Revenue taisyklių paragrafas 
50 (cX3) aiškiai nurodo, kad 
atleidimo teisę nuo mokesčių 
galima prarasti kai (a) dalis 
pajamų eina aukotojų ar kitų 
individų naudai, (b) pinigai 
naudojami paveikti įstatymų 
leidimą ir (c) remiami kandi
datai į valdžios vietas ir 
dalyvaujama rinkiminėse 
kampanijose. 

Mokslinės ir informacinės 
litetatūros leidimas lietuvių ar 
kitomis kalbomis nėra poli
tika. Tai per daug elementari 
tiesa, kad ją reiktų kaip nors 
įrodinėti. Kas gąsdina poli
tikos baubu, turi būti naivus 
ar turėti užkulisinius tikslus. 

Yra mūsuose nesusigaudy
mo elementariuose visuomeni-
nio-politinio gyvenimo reika
luose. Tai galima matyti 
Lietuvių Fondo albume žymū
nams skirtame skyriuje. Kon
sulų titulai baisiai sumaišyti: 
garbės konsulai palaikomi 
karjeros konsulais (k.t. V. 
Čekanauskas), generaliniai 
konsulai vadinami tik konsu
lais (k.t. dr. P. Daužvardis). 
Tačiau fondo veiklą ramstyti 
nenusimanančių išmintimi 
negalima. 

I r Lietuvių 
F o n d o i š takose 

Kalbant apie LF ištakas, rei
kia susipažinti su fondo kūrė-

JUOZAS KOJELIS 

jo dr. A. Razmos primum 
mobile straipsniu „Milijono 
dolerių fondas lietuviškiem 
reikalam ir to fondo parla
mentas". 

„ D r a u g o " 1960.XII.8 
numeryje jis rašė: ,,Fondo tiks
las — remti tokią veiklą, kuri 
atrodytų naudingiausia tuo 
metu to fondo parlamento 
nariams. Ar tai būtų literatū
ros, mokslo, meno. lietuviškų 
mokyklų kūriniai: ar tai būtų 
pasirodymai muzikoj, dainoj, 
mene; ar tai būtų visuo
meninės ar politinės veiklos 
atskiri uždaviniai; ar net 
jaunimo organizacijų konk
rečių sumanymų vykdymas". 

1961 kovo 19 įvykusiame 
pradininkų susirinkime dr. A. 
Razma kalbėjo apie „fondo 
reikalingumą Lietuvai ir lietu
vybei". Dr. F. Kaunas, dr. G. 
Balukas, prel. M. Krupavičius 
ir kiti pasisakė už fondo or
ganišką vienybę su Lietuvių 
Bendruomene, ir užprotoko
luota, kad „Lietuvių Fondas 
steigiamas prie JAV L. Bend
ruomenės". Taigi fondo išta
kos aiškiai rodo, kad jis buvo 
suprastas kaip finansinė 
jėgainė Lietuvos ir plačiausia 
prasme suprastos lietuvybės 
reikalams. Jei jau kas 
užsispyrusiai nori iš fondo 
tikslų Lietuvą (kai kieno aiški
nimu „politiką") išbraukti, 
turėtų bent sutikti, kad lietu
vybė išlaikoma ir ugdoma ne 
vien gramatikos mokymu, 
tautiniais šokiais, dainomis ir 
sportu, bet ir įugdymu į visuo-
meninį-politinį veikimą, kuris 
turi rezistencinį charakterį, 
tiesiogiai atsiliepiantį į 
pavergtos Lietuvos šauksmą. 
Būtų galima diskutuoti, kurios 
priemonės lietwiškai sąmo
nei išlaikyti paveikesnės, bet 
bent sutikime, kad visos 
reikalingos. 

LF tarybos pirmininkas 
Povilas Kilius, darydamas 
pranešimą 23 suvažiavime 
teisingai aptarė fondo paskir
tį: „Padėti visiems lietuviš
kiems darbams, kurie šiuo 
metu reikalingi". Tai atsišau
kiama j jau cituotus, prieš 25 
metus pasakytus Razmos 
žodžius. 

Teisingai fondo paskirtį 
suprato ir senutė aukotoja, 
apie kurią kalbėjo Hot 
Springs. Arkansas, LF atsto
vas A. Makaras. Ji savo auką 
palydėjusi tokiais žodžiais: 
„Reikia duoti Lietuvai. Senais 
laikais mes pirkome Lietuvos 
bonus". 

„Cia ge ra mums būti" 
Iš 22 ir 23 metinių LF 

įspūdį, kad yra fondo vadovų, 
kurie, kaip apaštalai Taboro 
kalne, jau linkę kurti Ameri
koje, ypač Chicagoje, Lietuvą 
su muziejais, archyvais , 
galerijomis, festivaliais, kated
romis, šiek tiek lietuviškai 
susigrabaliojančiais kalbėti 
vaikais. Rūpesčiai pavergtos 
Lietuvos reikalais jau vadi
nami „politika". Vienas suro
gatinis balsas, pasisaky
damas prieš informacinės 
literatūros kitomis kalbomis 
rėmimą, spaudoje išsireiškė: 
„Pradėkite nuo literatūros, o 
baigsite politinės veiklos rėmi
mu". Taigi, maždaug kaip 
apie vagis Lietuvoje: pradėjo 
nuo adatos, baigė arkliu. 

LF pradininkai, kurdami ir 
ugdydami fondą, degė Lietu
vos rūpesčiais ir lietuvybės bei 
Lietuvių Chartoje deklaruo
tiems principams. Fondo 
pagrindinis kapitalas buvo 
skirtas Lietuvai, nuošimčiai — 
visiems tiems tikslams, kurie 
pagreitintų sukūrimą sąlygų 
pagrindiniam kapitalui į 
Lietuvą perkelti. Mano įsitiki
nimu, pirmasis 1,000 ar 1,500 
aukotojų buvo kritiškai 
svarbūs fondo idėjos pasiseki
mui. Jie prasiveržė pro abejo
jimo, nepasitikėjimo ir priešiš
k u m o k l i ū t i s . Bū tų 
neprasiveržę, jei šio judėjimo 
centriniu tikslu nebūtų buvusi 
Lietuvos laisvė. Be nelie
čiamo, Lietuvai skirto kapita
lo, fondo idėja nebūtų tapusi 
tikrove. Ir dabar kartų šypsnį 
kelia anų dienų niurzgekliai, 
šiandien prisistatą kaip pirmi
nių lietuvių Fondo tikslų 
aiškintojai. 

Svarstykime LF 
problemas visur 

Yra lietuviškų organizacijų, 
kurių, gink Dieve, kritišku 
žodžiu nepaliesk nes tik jos 
vienos teturinčios kitų kriti
kavimo teisę. Nepasiūlyk ir 
kokios idėjos, nes ten sėdį 
ekspertai, kurie „memoran
dumus rašė dar Lietuvoje". 
Pasiūlymas palaikomas įžeidi
mu ir griovimu. Sekant spau
dą ir suvažiavimų diskusijas. 
LF vadovai šia liga nėra 
apsikrėtę. Į klausimus, siūly
mus ir kartais ne visai taiklią 
kritiką jie atsakinėjo su 
respektu klausiančiajam ar 
kritikui. Kai kurie 23 suvažia
vime pateikti siūlymai, kad ir 
pridengta forma jau įtraukti į 
suvažiavimo nutarimus. To 
nebuvo 22 suvažiavime. Jei 
būtų buvusi kito sąstato 
nutarimų komisija nutarimai 
būtų išėję kiek kitoki, ypač jei 
būtų buvę duota bent valanda 
laiko nutarimų komisijai 
diskusijų metu iškilusiems 

Irena Polikaitienė. įteikdama gen. konsulei J. Daužvardienei ..Gied
ros" korporacijos premiją, kurios mecenatas buvo kun. -J. Prunskis, 
skaito premijos įteikimo aktą. 

N'uotr. J . Tamulaičio 

suvažiavimų betgi išsinešiau siūlymams apsvarstyti ir juos 

suformuluoti. Suvažiavimo 
dalyviai skaitomais nutari
mais paprasčiausiai nesi
domėjo ir jų nediskutavo. 
Priėmė, kaip jie buvo pateikti. 

Vardu tų losangeliečių, 
kurie buvo mane įgalioję jiems 
suvažiavime atstovauti, siū
lau spaudoje ir susirinki
muose svarstyti tokius LF 
reikalus: 

Pinigų rinkimą ir fondo 
auginimą nepadaryti pačiu 
sau tikslu. Fondą reikia augin
ti, bet nemažiau svarbu fondo 
pelną kreipti į gyvybiškų lietu
viškų reikalų rėmimą. Jau 
operuojama stambia 2(X),0O0 
dolerių suma. LF ir JAV LB 
valdybos turėtų sudaryti komi
sijas tiems uždaviniams aptar
ti ir visuomenės diskusijoms 
pateikti. 

Nenusikaltimas, jei pagrin
dinių tikslų klausimu savo 
nuomonę sakytų ir tie, kurie 
nėra fondo nariai. 

LF ir JAV LB Krašto valdy
ba paruošia anketą fondo 
narių nuomonėms įvairiais 
klausimais patirti. 

Fondo tarybos narius rinkti 
ne ,.proxy" įgaliojimais, bet 
tiesioginiu balsavimu paštu. 
Fondo 23 suvažiavime daly
viai su „proxy" įgaliojimais 
atstovavo tik 39 nuošimčiams 
fondo balsų. Mano įsitikini

mu, jei būtų pateiktos kandi
datų j fondo tarybos narius 
pavardės, susidomėjimas 
pakiltų ir balsavimuose daly
vautų didesnis nuošimtis. 

Asmeniškai dar neturiu tvir
to nusistatymo tuo klausimu, 
tačiau linkęs manyti, kad 
tiesioginiu balsavimu būtų 
pilniau pareiškiama fondo 
narių daugumos valia. 

Ateityje nepriimti kopijuotų 
,,proxy" įgaliojimų, nes kai 
kas agresyviai surinktais 
tokiais įgaliojimais siekia LF 
tikslus iškreipiančios įtakos. 

LF teisiniams patarėjams 
padaryti formalią interpre
taciją „politinės veiklos" rėmi
mo klausimu. Iš suvažiavimų 
susidariau įspūdį, kad kai kas, 
kovodamas prieš „politiką", 
veda savo politiką. 

Ateities suvažiavimuose 
s u d a r y t i s ą l y g a s , kad 
nutarimų komisija turėtų bent 
vieną valandą laiko disku
sijose iškilusiems siūlymams 
aptarti ir nutarimams sufor
muluoti. Iš anksto surašyti 
. ,nutarimai" ir padėkos 
pasidarė r i tualinė suva
žiavimo dalis, kaip mirusiųjų 
pagerbimas. 

Lietuvių Fondo ugdymas ir 
tvarkymas tebūna visų rūpes
tis, jo vaisių naudojimas teke-
lia džiaugsmą ne tik Ameri
kos lietuviams, bet ir Lietuvai. 

KAIMIEČIO UŽRAŠAI 
Vienos šeimos gyvenimo iškarpa 

J . ŽARA 
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vo rugių laukas, lingavo antroje keliuko pusėje 
miežiai, jų varpos sviro, nes tai buvo geros rūšies 
ketureiliai miežiai, kaimo turtuolio Kundroto pasidi
džiavimas. 

Elzė pirmą kartą pažiūrėjo į Praną kaip į vyrą. 
Jei kas galėjo taip gražiai dainuoti, turėjo būti vyras. 
J a i net pasivaideno, jog vaikis paaugo visa pėda 
aukštyn, jis nebebuvo mažas penkiapėdis, bet vyras 
kaip reikiant. 

Vežimas sustojo prie šieno kupetų. Visų mintys, 
kur jos bebuvusios, turėjo grįžti iš aukštybių, nes dar-

— Ei, kupste! Ar gavai per nosį nuo Marytės? 
Matėm, kaip tu po mišių nusekei ją į šventorių po 
medžiais. — Taip juokėsi pusberniai iš šlubio, 
išgalvodami nebūtus dalykus, nes jis tos Marytės nei bas jaukė stiprių rankų, raumenų, vikrumo 
sekė, nei ją užkalbino. Pasitaikė kartu iš bažnyčios 
išeiti — tai ir viskas. 

Smagus jausmas augo jo krūtinėje, nes pajuto, 
jog iš kupstyno pakilo j aukštybes, pateko į draugi
ją didžiųjų 

Praniukas vaikščiojo apie vežimą lyg ant 
spyruoklių. Jo kojos buvo tokios lengvos, jog rodėsi, 
kad ir sužeistosios nebereikėjo vilkti — ji pati kilno
josi, o rankose jautė tiek jėgos, jog būtų pasmeigęs 
visą kupetą šieno ir užkėlęs ją ant vežimo. Visa bėda. 

Varnos kėlė ermyderį juodalksniuose, ir visas jų ka<* Sakės virbai buvo per trumpi tokiai didelei naš-
būrys garsiai kranksėdamas praskrido virš važiuo- t a i 

jančių. 
— Ar nepasakysi, 

neatstojo Jane. 
— Brolis, — atsakė Pranas . — 

vargonininkas Papilės bažnyčioje. 
— Brolis vargonininkas? — Ir vėl nustebimo 

gaidelės suskambėjo jos balse. 

kas išmokė dainuoti'' — 

Brolis 

Neilgai truko — penkios kupetos atsidūrė veži
me. To užteko vienkinkiams ratams. 

— Dar vienas atsilikėlis prisistatė, — bernas 
parodė į vežimą, pakinkytą pora arklių, įsukantį 
toliau į rėžį, kur bent keliolika šieno kupetų, išrikiuo
tų per vidurį lauko, laukė darbininkų. — Tik mes ir 
Kardinskai suvėlavo, kitų, žiūrėkit, jau atolas želia. 

— Mes irgi su šienu tik pradedam, — atsiliepė 

Tyla i r a š a r o s yra 
i ška lb ing i aus i neka l to 
persekiojamojo ir doro 
įžeidžiamojo žodžiai. 

Pananti 

— Taigi. Jis turi gerą balsą, išmoko vargor lis 
groti, jis kiek pamokytas. — Bernas noriai aiškino n u o vežimo nušokusi Jane. — Prie namų du kluoniu 
merginai ir nė kiek neabejojo, jog toji naujiena didi- k *i nupjauti ir sugrėbti, o didžioji pieva Svėtėje tik 
no jo vertę. — Bet geriau baikime dainelę, — pridėjo pradedama šienauti, 
ir pats pirmas užtraukė: Jane nusekė paskui vežimą — ji padės bernui 

Jei galite išgydyti — gydy- ' Statysiu tiltelį per plačią Šešupę, daržinėje šieną iškrauti, 
kitę, jei negalite išgydyti, bent Josiu, josiu vaduot mergelę anoj pusėj upes. Likusi viena, Elzė lengvai atsikvėpė. Skubėti jai 
suraminki te , jei negal i te ' Kaip kaimo dainininkų buvo įprasta, jis traukė nereikėjo. Ji sugrėbs šieną pagriovyje, kurį bernas 
suraminti - paguoskite. melodiją ištęsdamas, ir ji ėjo pasilinguodama. kaip paskiausiai buvo nupjovęs ir iki šiol dar turėjo džiū-

A. Murri tas rugių laukas, pro kurį jie dabar važiavo. Linga- **• 

Apžvelgė laukus. Tie buvo jai svetimi, Dargių 
kaimo rėžiai, pietuose prisiglaudę prie Burbinų 
kaimo žemės. Vieta lominga, priminė Dargužiuose jų 
pirktą kelmynę Ir miškas, toks didžiulis, juodavo 
vakaruose, o prieš jį skynimas. O Čia netoliese 
tyvuliavo pelkynas, bet jau nė kiek nepanašus į 

Dargužiu liekną, tą nešienavo, per daug raistiškai 
atrodė. 

Už trijų rėžių Kardinskai dar teberankiojo 
gubas, už jų vyriškis akėjo dirvą, ji spėjo, jog tai Bur
binų kaimo žemė. nes Ona buvo minėjusi, kad 
dargiškių tik pievos taip toli nueina. 

Dirbo iš lėto ir davė mintims valią. To ir užteko, 
kad iš šienapjūtės nusikeltų j rugiapjūtę, kurią 
apylinkės ūkininkai atlikdavo su talka. Jaunesnysis 
Gedminiukas gerai grojo armonika, ir visada pabaig
tuvės pas Oną užsibaigdavo pasišokimu. 

Prisiminus pasišokimą, jai toks linksmumas užė
jo, jog ir muzikos garsai ėmė skambėti ausyse. 

Ir tikrai kažkokia melodija atėjo nuo arimų, tik 
ne armonikos, <> kažkas visiškai skirtingo. 

Už geros varsnas, šalia dirvonų, iki šiol jos 
nepastebėtas šienpjovys pjovė žydinčių vikių lauką 
ir taip dailiai švilpavo, kai, dalgį ant peties užsime
tęs, naują pr.idaigę kirsti ėjo. Ji net stabtelėjo 
pasiklausyti ,:« nančios melodijos, kuri atlingavo 
per plačią, lyg koks ežeras, pelkę, pro jaunų berželių 
alėją, kuri priklausė Burbinų kaimui. Ji nepažinojo 
nė vieno iš hurbiniškių jaunimo, tad ir nežinojo, ar 
čia švilpa\'> koks ūkininkaitis ar bernas samdinys. 
Bet melodija buvo pažįstama. Taip švilpavo Anta-

vyriausias sūnus. Ji girdėdavo jį 
elodiją, kai jis pjaudavo šieną pievoje. 

ii. kai mirkydavo linus kūdroje. 
(Bus daugiau) 

nas. Santa r 
traukiant tą i 
ar vėlai rud' 
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Pastabos ir nuomonės 

APIE PASAULIO 
LIETUVIŲ CENTRĄ 

Bevartant „Draugo" puslapius, 
dėmesys užkliuvo už š.m. vasario 
4 d. atspausdinto Juozo Žygo 
straipsnio, pavadinto „Visuo
meninis ragaišis visiems kvepia". 
Neteko matyti komentarų apie tą 
rašinį, todėl nutariau, kad reikia 
ka ip nors reaguot i , kad 
nepagalvotų, jog juo niekas 
nesusidomėjo ir kad nesusidarytų 
įspūdis, jog nėra ki ta ip 
galvojančių. 

Straipsnis liečia lietuvišką 
ragaišį (Lietuvių Fondą), baslių 
kaišiojimą, gresiantį pavojų iš 
vienos lietuvių komercinės in
stitucijos („Luo"), Pasaulio lietu
vių centro planus, Jaunimo 
centrą, jaunesniąją lietuvių kartą 
ir Lt. 

Pasakojmas apie simbolinį 
ragaišį man patiko, nes parašytas 
sklandžiai ir sąmojingai, su šiek 
tiek užslėptu sarkazmu ir lengvai 
kandančiu humoru. Autorius įdo
miai pritaikė ūkiškus palygi
nimus. Tačiau, nežiūrint ūkiško 
st i l iaus ir palyginimų, man 
atrodo, kad Juozas Žygas nelabai 
ūkiškai galvoja. 

Tas simbolinis Lietuvių Fondo 
trijų ir pusės milijono dolerių „ra
gaišis" buvo maltas, minkytas ir 
keptas geros valios tautiečių, 
kurie įdėjo meilę, širdį ir darbą, 
t ikėdamiesi , kad j i s bus 
dalinamas tiems, kurie daugiau
sia jo reikalingi. Jų viltys tik 
dalinai pildosi. Lietuvių Fondas 
sukauptais procentais parėmė ir 
remia visą eilę l ie tuviškų 
institucijų, kurios yra gyvybiškai 
svarbios lietuvybės išlaikymui. 
Niekas to nepaneigia. Tačiau 
ragaišis, ilgai gulėdamas ant 
lentynos, pradeda pelyti... 

Kad pas mus įprasta „kaišioti 
baslius" arba šaipytis iš pozityvių 
pastangų, nėra jokia naujiena. 
Pats Juozas Žygas panašiai daro, 
sarkastiškai kritikuodamas Pa 
šaulio lietuvių centro planavimą, 
s teigimą ir vykdymą. Kad 
„basliai" efektingai stabdytų 
vežimą, jis pramato didelius pa
vojus „vienos lietuvių komercinės 
institucijos" žygiuose įsigyti 
žemę lietuvių centro statybai. Jis 
mato didelį baubą pasiūlyme 
investuoti dalį Lietuvių Fondo 
pinigų į lietuvių centro kūrimą. 
Jis taip pat smerkia jaunesniosios 
kar tos pasitraukimą į prie
miesčius ir tos kartos gyvenimo 
stilių. Jo nuomone. Jaunimo cen
tro visiems pakanka, todėl nei 
bėgti, nei plėstis, nei keltis į prie
miesčius nėra reikalo. 

Dosnumu ir darbštumu pasta
tytas Jaunimo centras dar tar
naus Juozui Žygui, kitiems pen
sininkams ir jų šeimoms. Bet 
kaip ilgai? Ar likdami ištikimais 
Jaunimo centrui sustabdysim 
jaunesniosios kartos traukimąsi 
į priemiesčius? Jeigu neduosim 
jaunajai kartai galimybių kurti 
naują lietuviu centrą ten, kur ji 
buriasi, ar jie bus mus palikę, ar 
mes būsim juos apleidę? Padejuo-
jam apie jaunimą, nuleidžiam 
rankas ir padedam tašką, lyg ir 
nurašydami savo pačių ateitį į 
nuostolius 

Bet ką gi galim konkrečiai 
daryti? Kaip tą jaunąją kartą 
išlaikyti lietuvišką? Kaip duoti 
jai pasididžiavimą savo tauta ir 
jos darbais? Pasmerkdami mes 
juos dar greičiau prarasime. 
Todėl turime pagalvoti apie savo 
senų šventovių palikimą ir persi
orientuoti į ateitį. Turim pajung
ti savo tūkstantinius ir milijo
n in ius fondus į l ie tuvybės 
išlaikymą ne tik sau, bet ir 
ateinančioms kartoms. Kam tie 
fondai yra, jeigu ne lietuvių 
tautos išsaugojimui išeivijoje? 
Kas tą tautą sudarys, kai visi 
pensininkai paliks šią žemę? 
Tiktai jaunoji karta, jaunoji 
inteligentija, tiktai mūsų ir jų 
vaikai. Mes galime ant savo 
fondų sėdėti ir ploti vienas kitam 
per petį. kad gerai padarėme, bet 
k a s po to? Dešimtmečius 
tarnavęs Jaunimo centras ir kiti 
lietuviu židiniai liks tiktai kaip 
paminklai kapinėse, i kurias jau 

retas beapsilanko. Taip atsitiko 
jau ne su viena lietuvių bažnyčia, 
mokykla ir kitais pastatais. 

Mes negalim ant to „ragaišio" 
sėdėti, nes ateis laikas, kai nebe
bus kam jo duoti. Liks tik kartūs 
prisiminimai, kad nesusipratom 
laiku tą „ragaišį" tinkamai išda
linti arba jį perminkę perkelti 
kitur ir dar geresnį, šviežesnį 
išsikepti. 

Kalbant apie jaunesniąją kartą, 
prisiminė J. Žygo pasiūlymas 
susiorganizuoti į ubagų chorą ir 
atkišti kepures į fondo raikytojus. 
Gal nelabai malonu prisipažinti, 
bet tiek Lietuvių Fondas, tiek kiti 
mūsų fondai susikūrė ir išaugo 
ubagavimo principu. Jaunimui, 
deja, ubagavimas nepakeliui. Jų 
akiračiai yra platesni ir Mar-
ąuette Parko mentalitetas bei sie
nos jiem per ankštos. Todėl ir 
keliasi kitur. Todėl ir lietuvių 
centras — jų centras turės būti 
kitur. Ir jis bu pastatytas ne tais 
pačiais pagrindais, kaip senieji 
židiniai, ypač jeigu tėvų ir senelių 
visuomeninės kišenės bus jiem 
užrauktos. 

Bent porą kartų J. Žygas savo 
straipsnyje paminėjo biznio 
interesus, kurie jokiu būdu netu
rėtų būti maišomi su visuomenės 
interesais. Ši pažiūra ateina iš 
tradicinio lietuvių nusiteikimo, 
prieš bet kokį biznį ar prekybą, 
kaip ..nešvarų" amatą. Žinoma, 
artojų k r a š t a s visada buvo 
prisirišęs prie žemės ir jos vaisių. 
Prekiavimas, kaip negarbingas 
užsiėmimas, buvo pal iktas 
tautinės mažumos sluoksniams. 
Ilgainiui ant tų pačių prekiautojų 
visi ėmė pykti ir jiem pavydėti, 
nes jie iš savo profesijos pra
turtėjo, o artojai ir liko artojais. 
Tiktai paskutiniais keliais nepri
klausomybės metais pradėjo kur
tis ir augti kooperatyvai ir biznio 
bendrovės, vedamos jau iš kaimo 
pasitraukusių ir išsimokslinusių 
tautiečių. 

Gyvenant Amerikoje, sąlygos 
yra visai kitokios. Krašte, kur 
viskas yra pastatyta biznio pa
grindais, visuomenė gyvena ir 
pragyvena beveik vien tik iš biz
nio pasekmių. Tiek General Elec
tric, tiek visų kitų nesuskaitomų 
kompanijų biznis duoda algą, 
medicinos ir gyvybės apdraudą ir 
pensiją. Žinoma, tą pavaizduotą 
„karvę" reikia šerti. Bet yra klai
dinga galvoti, kad visuomenė 
tiktai šeria, o bizniai tiktai 
melžia. Kapitalistiniam krašte 
turime kapitalistiškai orien
tuotis. Pieno užteks visiems 
tiktai tada, kai karvė bus soti. 

Nesigilindami į Amerikos biz
nio apimtį. į visuomenės lėšomis 
pastatytu? dangoraižius ir į mili
jonus žmonių, kurie tuose dango
raižiuose duoną ir ateitį užsi
dirba, pažvelkime į mūsų pačių, 
nors ir ribotą, biznio ir finansų 
sritį. Individualiai jau turime 
nemažą būrį tautiečių, kurie 
suprato krašto sąlygas ir pajun
gė finansų srovę savo naudai. 
Kiek iš to .-Iuoksnio turtų nuby
rėjo visuomenei, sunku pasakyti. 
Skaitydami spaudą, pastebime 
šen ten minimus mecenatus, 
kurie tūkstantinėmis arba šimta
tūkstantinėmis sumomis parėmė 
ir remia lietuvišką veiklą. Turi
me tuo tik džiaugtis. Bet yra ir 
kita lietuviu biznio apraiška — 
lietuviškos finansinės instituci
jos, sukurtos akcininkų arba 
narių kooperatyviniais pagrin
dais. Šios institucijos yra ne tik 
naudingai pajungusios savo 
dalininkų išteklius, bet sugeba 
j a i s laviruoti taip, kad 
vadinamieji „šėrikai" gauna 
ąsočius vertingo atpildo. Iš tik
rųjų atpildas tenka ne tik na
riams, bet ir jų visuomenei. Pa-
imkime Kanados lietuvių 
banke l ius , kooperatyvus ar 
kredito unijas — Paramą, Talką. 
Litą. Prisikėlimo parapijos ko
operatyvą arba Amerikoje — 
Kasą, Taupą ir dar porą 
mažesnių Kalifornijoje. Visas 
sudėjus j krūvą, turėsime apie 
200 milijonų kapitalą. Kokia iš to 
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nauda visuomenei? Dvejopa. 
Lietuviški bankeliai aukomis ir 
reklamų mokesčiais remia 
lietuvių intersus. Nariai, už san
taupas gaudami geras palūkanas, 
darosi finansiškai pajėgesni ir 
labiau naudingi lietuvių veiklos 
grupėms. Neturiu parankiaista-
tistikos, bet turbūt nesuklysiu, 
sakydamas, kad lietuvių kredito 
unijos per eilę metų lietuviškai 
veiklai yra paskyrusios apie porą 
milijonų dolerių. Dar keleri metai 
ir ši suma prašoks visą Lietuvių 
Fondo iždą. 

Bet grįžkim prie temos. Kodėl 
jau toks didelis pavojus gresia 
Lietuvių Fondui, jeigu dalis 
nerealizuoto jo kapitalo bus 
įjungta į naujo lietuvių centro 
statybą? Kitas klausimas —jeigu 
ne biznio institucija pastatys 
lietuvių centrą, tai kas kitas? Ar 
vėl eisime ubagauti išmaldos ir 
aukų? O gal iš nepasitikėjimo 
nusisuksime nuo „Lito" pastangų 
ir pagal amerikietišką alegoriją 
..nupjausim nosį išsaugoti 
veidą"? Gal geriau kreipsimės į 
svetimus, kad jie mums finansuo
tų centro statybą, bijodami, kad 
koks lietuvis ar akcinė lietuvių 
bendrovė iš to nepraturtėtų. Jau 
daug apdraudos kompanijų ir biz
nio dangoraižių pastatyta mūsų 
pinigais, bet kas mums — nei 
šilta, nei šalta. 

Nesiūlau „braidyti po pelkes", 
bet taip pat nesiūlau užsidaryti 
Marquette Parko gatvelėse. 
Aukime su Lemontu. su Cleve-
landu. su Detroitu, aukime su 
fondais, su jaunąja karta ir auki
me su konstruktyvia pažiūra apie 
biznį ir apie lietuviško biznio 
naudą mums visiems. 

Alg. Šilbajoris 

ARDO P A P L Ū D I M I U S 

Michigano ežero bangos 
taip smarkiai daužo pakran
tes, kad Northwestern uni
versiteto geologas dr. Charles 
Shabien pranašauja, jog per 
15 metų pakrančių paplūdi
miai būsią sunaikinti, ypač. 
kad ežero vanduo vis kyla. 

B R A N G S T A 
G Y D Y M A S 

Daugumoje Chicagos ligoni
nių šiek tiek pakeltas mokes

tis už gydymą, tačiau iš 115 
miesto ir priemiesčių ligo
ninių net 60-je mokestis pakilo 
mažiau negu inf l iac i ja . 
D a u g i a u s i a p a b r a n g o 
Hartgrove-Ridgevvay (15%), 
Cahret Barclay (13.33%), o 
Cuneo. Columbus, Cabrini . Sv. 
Antano. Šv. Juozapo ir kai 
kurios kitos net numušė 
mokestį. 

P A V A S A R I N I A I 
R E N G I N I A I 

C L E V E L A N D Ė 

Ir š i s pavasa r in i s renginių 
sezonas žada būti g a n akty
vus, č ia minimi t ik svarbesnie
ji-

G e g u ž ė s 6 — Nat ional i t ies 
S e r v i c e c e n t r o 7 0 m e t ų 
sukak t i e s balius, St. J o s e p h a t 

As t rodome salėje. 5720 State 
Rd. Lietuviai š iame tautybių 
sąjūdyje yra prisiėmę atsakin
g a s pare igas . 

G e g u ž ė s 1 7 - 1 8 d . — 
Atei t ininkų šeimos šventė . J i 
p r a d e d a m a šeštadienį , 7 v.v. 
Dievo Motinos parapi jos salė
je l i tera tūros vakaru , pavadin
tu „ V a k a r a s su Birute". 
P r o g r a m ą a t l iks r a šy to ja i r 
ak to rė Birutė Pūkelevičiūtė. Si 
iškili kūrėja, premijuotų roma
nų ir scenos veikalų autorė, 
poetė, aktorė ir režisierė kalbės 
ap ie tea t rą i r l i teratūrą, pagal 
j ą — žodžiais, „žvi lgsnis į save 
scenoje ir raštijoje". Pašneke
sys b u s pa įva i r in tas ištrau
komis i š jos knygų. 

T a l e n t i n g a ž o d ž i o i r 
scenos menininkė-interpre-
t a to rė ir kitur y r a davus i tokio 
pobūdžio rečitalių — pašneke
sių, s u s i l a u k u s i ų g raž ių 
ats i l iepimų ir įver t inimų. 

Po vaka ronės pabendravi 
m a s pr ie kavutės . Sekma
dienį, 10 v.r. i ški lmingos 
p a m a l d o s D i e v o M o t i n o s 
šventovėje ir 11:30 v. ryto — 
išk i lminga akademi ja parapi
jos auditorijoje. Kalbės nauja
s i s Ate i t in inkų federacijos 
v a d a s Juozas Polikai t is . 

Vis i l i e t u v i a i m a l o n i a i 
kviečiami visuose šios šventės 
renginiuose da lyvaut i . 

G e g u ž ė s 2 4 - 2 5 d . — 
, , G r a n d i n ė l ė s ' ' s ą s k r y d i s . 
Šeštadienį: registracija, vėliau 

MAROUETTE PARKE 
Išnuomojamas 4 kamb. butas. 
šiluma ir karštas vanduo. 
Su baldais arba be baldų. 

Tel. 778 2238 

HELP VVANTED 

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

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

Namų pardavimai — 

valdymai— nuomavimai 
Income Tax — draudimai 

f 6529 S. Kedzie 778-2233 

SIMAITIS REALU 
Tjuc — N o U r y Public 

M I S C E L L A N E O U S 
- • 

295UrV.63St 436-7878 

E L E K T R O S K A I N A 

Teismas nusprendė , kad 
Commonwea l th Ed i son bend
rovė neturi teisės užkraut i 
savo var totojams 494 mil. 
dol. mokėjimą, re ikal ingą ato 
minei jėgainei Byrone statyti-
Anksč iau Illinois komercijos 
komisi ja buvo leidusi tų mokė
j imų padidinimą. 

visi „Grandinėlės" nar ia i 
galės prisiminti šoktus lietu
viškus šokius Liudo Sagio 
p a m o k o j e . 8 v.v. D M N P 
parapijos kavinėje vyks pažin
ties a tnauj in imas — vakarė
lis. Pr ie užkandžių ir lengvos 
orkestro muzikos sąskrydžio 
dalyviai turės progos praleisti 
vakarą senų draugų tarpe. 

Visą šeštadienio popietę ir 
vakarą D M N P auditorijoje 
bus rodomos , .Grandinėlės" 
kelionių ir koncertų skaidrės ir 
filmai. Bus nuotraukų paroda. 

S e k m a d i e n į . 10 v . r . 
. . G r a n d i n ė l ė s " n a r i a i 
da lyvaus DMNP Šventovėje, 
kur p a m a l d a s laikys kun. G. 
Kijauskas, S. J. 

3 vai. p.p. „Grandinėlės" 
koncer tas Clevelando Sta te 
Univers i ty Main auditorijoje, 
1983 E. 24th St. Programos 
motto: „Ne vieni meta i — ne 
vienas šokis". 

6:30 v.v. „Grandinėlės" 
paskut in is sąskrydžio rengi
n y s — i š k i l m i n g a s i r 
nuo ta ik ingas banketas Char-
ter House viešbučio salėje, 
24800 Euclid Ave. Kokteiliai, 
vakarienė, nuotaikingi šokiai 
ir l ietuviški rateliai, grojant 
s e p t y n i ų žmonių , .Spec ia l 
Blend" orkestrui. 

G e g u ž ė s 31 d. 7:30 v.v. Šv. 
Kazimiero li tuanistinė mokyk
la rengia vakarą DMNP salė
je. Programoje: „Atža lynas" 
— i š t r a u k a iš vaidinimo. Reži
suoja Romas Apanavičius ir 
mergaičių choras, vadovau
j a m a s Algirdo Bielskaus. 

P o programos aukštesnią
sias mokyklas ir kolegijas 
b a i g u s i ų j ų p a g e r b i m a s . 
Rengia LB Ohio apygarda. 

B i r ž e l i o 1 d. — Šv . 
Kazimiero lit. mokyklos moks
lo metų pabaiga. 

B i r ž e l i o 8 d. - L B 
Clevelando apylinkės metinis 
n a r i ų s u s i r i n k i m a s D.M. 
parapijos svetainėje. 

B i r ž e l i o 1 4 - 1 5 d. — 
Bi rže l io t r ag i škų jų d ienų 
pr is iminimas. Rengia Altas su 
la tvia is ir estais. 

B i r ž e l i o 15 d. — Onos 
Mikulskienės kanklių studi

jos mokinių koncertas. 
B i r ž e l i o 16-22 d. A41 

Nat ions festivalis prie miesto 
valdybos rūmų. 

V.R. 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
iOcc 20%' — SO% pl*t«u mokesti 
;i apdraudą nuo uąnie* ir automo
bilio pas mus. 

F R A H K Z A P O L I S 
3208 »/g West 95tb Street 

TeL — GA 4-8654 

^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOt 

MASTER PLUMBING 
Uetaaed, Bonded, Insored 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos, ply
teles. KarSto vandens tankai. Flood 
controL Užsikimšę vamzdžiai išvalo
mi elektra. Palikite pavarde* ir tele
foną — lietuviškai. 

SERAPINAS — Te*. 686-2980 

ADVOKA1V OBAUGUA 

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

6606 So. Kedzie Avenue 
Chidf o, IL 60629. T H 778-8000 

Darbo valandos. 
Nuo 9 « Y . ryto Iki 5 v. vakaro 
Seitadieniais pagal susitarimą 

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

kainą. 471-2406. 

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

Telef. — 476-3950 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

ALOYZAS BARONAS 

Daiktai kasdieniniai 
POEZIJA 

Pomirtinis eilėraščių rinkinys, išleido 
Nijolė Baronienė savo vyro a.a. Aloyzo 
penkių metų mirties sukakčiai pami
nėti, iliustravo dail. Ona 
Stankaitytė-Baužienė. 

Duotas ir pilnas A. Barono knygų 
sąrašas. 

Kaina su persiuntimu $6.00 
Illinois gyventojai dar prideda 40 et. 

valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4549 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629 

Remkite tuos verslininkus, ku

rie skelbiasi dien. „Drauge". 

BEAUTIFULLY vvooded property. 4 bdrm 
home nestted on 1% wooded aeres. Ail 
iarge rooms, fireplace, dining room and 
family room. Horses allowed — corrais and 
2 staJI barn included. Only $99,900 

VVELL CARED for Driek split leve! in Hiltvievv 
Estates. 3 bdrms, 1V4 Mhs, fam rm, form 
din rm plūs Iarge eat-in kitehen, mce fenc-
ed yard. Many updates — shows beautiful-
ly. $93,500 

Olsick & C o . Real tors 
1180 State St., Leraont, IL 
257-7100 

9.6% nuošimčiai i r žemi , 
įmokėjimai tiems, ku r i e pirmą 
kar tą perka namą. Pasinau
dokite proga ir p i rk i t e dabar . 
Skubiai! 

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, Vk prausyklos kiek
vienam bute, 2 maš. mūr. garai. — įva
žiavimas iš gatves. Nauja krosnis, stogas 
ir elektra. Jaučiamas savininko 
pasididžiavimas šiuo namu. Skambinkite 
dabar. 

No. 568 — Pelningas 7 butų mūr. 
narnas, 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. 

No. 487 Pelninga taverna 5lst ir Kedzie. 
Geras biznis su dviem butais, kurie padės 
išmokėti skolas. Tuščias sklypas gali būti 
naudojamas kaip "beer garden" rūsys per 
visą narna, 2 maš. garaž. prie "Central 
Steel" ir sunkvežimių kompanijų 
(daugiau klientų) gerai uždirbama 
paruošiant pietus. Skambinkite dabar 
geresniam pelnui. 

No. 578 — 52-tra ir Lawndale. 5 kamb. 
mūr. namas, 2 didž. mieg. 2 pilnai įrengtos 
prausyklos, virtuvė su beržinėmis spinte
lėmis, įrengtas rūsys su virtuve ir prau
sykla. 2 maš. mūr. garažas. Puikiam 
stovyje. Galimybė „related living". Skam
binkite dabar. 

No. 575 — 67-ta ir Lawndale. 6 kamb. 
mūr. namas su šoniniu įvažiavimu. 3 
karališki mieg., 1% prausyklos, įrengtas 
rūsys, centrinis šaldymas, didokas sklypas 
su šoniniu įvažiavimu, nauja krosnis ir 
stogas. 2 maš. garaž. Ilgai neliks par
davimui. Skambinkite dabar. 

AR NORITE 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 

JURGIS GUAUDA 

The AGONY. A literary approch to history. 
Translated from Lithuanian by Jonas Zdanys. 

ši knyga išleista 1985 su parama Lietuvos Šaulių 
sąjungos, kuriai vadovauja Karolis Milkovaitis. 
Didelio formato, 288 psl. Tai gera ir vertinga dovana 
bet kokiomis progomis, nes joje laikrodžio tikslumu 
aprašomas mūsų tautos laisves ir nepriklausomybės 
praradimas. Kaina su persiuntimu 13.50 dol. (II-
iinois gyventojai dar prideda 96 et. valstijos 
mokesčio). 

Užsakymus siųsti: 

Draugas. 4545 W. 63rd St., Chicago. IL 60629 



A.A. VYTAUTĄ SUOPI 
Žymų pogrindžio veikėją palaidojus 

paguodos surandame, pasek
dami su mumis gyvenusio pėd
sakus. 

Stabtelėjus ir kiek pagalvo
jus apie velionį, neperdedant 
galima pasakyti, kad jame 
susikaupė gili tėvynės meilė, 
altruizmas, nuostabi drąsa, 
aukšta krikščioniška moralė, 
santūrumas, bei noras tech
nikos srityje atskleisti įvai
rias paslaptis. 

Vytautas Volertas, vyr., 
paprašytas Romualdo Šato, 
g y v e n a n č i o A l a b a m o j e , 
atsisveikino Lietuvių akty
vistų fronto vardu. Jis iškėlė 
tai, ko mes filadelfijiečiai, 
nors ir ilgai drauge gyven
dami, apie a.a. Vytautą neži
nojome. Jis buvo vienas iš 
iniciatorių vokiečių okupa
cijos metu organizuojant slap
tą radiją. Volerto iškeltas 
mintis kiek papildė iš Bostono 
į laidotuves atvykęs Alek
s a n d r a s Griauzdė, kur i s 
pogrindyje buvo artimas Suo
pio bendradarbis. Išgirstas 
mintis sujungus su vėliau iš 
kitų šaltinių patirtomis žinio
mis, paaiškėjo, kad labai 
pavojinga, bet svarbi pogrin
džio radijo veikla vystėsi 
tokiu būdu. 

Vokiečiams vis labiau siau
tėjant, Vytautas Šuopys ir 
Lietuvoje likęs asmuo (vadin
kime jį X) juto, kad slaptos 
spaudos Lietuvos gyventojų 
informavimui apie vokiečių 
suktus kėslus nebeužtenka, 
kad kaip nors reikia suorgani
zuoti pogrindžio radiją. Betgi 
tuojau susidurta su siųstuvo 
problema Laimingu būdu ji 
gana g- v tai buvo išspręsta. 
Jiems ;. pagalbą netrukus 
atskubėjo Kauno universiteto 
technikos fakulteto pasku
tinio kurso studentai Romas 

A. a- Vytautas Suopys 
Balandžio 25, po ištisus 

metus jį kankinusios sunkios 
ligos, Moorestown, N.J., mirė 
buvęs ilgametis Philadelphi-
jos gyventojas Vytau tas 
Šuopys, sulaukęs 80 m. Jis 
buvo didelis pogrindžio veikė
jas vokiečių okupacijos metu. 
nuoširdus Philadelphiios 
Balfo rėmėjas bei ilgametis jo 
valdybos narys, taurus patri
otas. 

Jo palaikai buvo atvežti į 
Philadelphiją ir balandžio 28 
pašarvoti Mykolo Bigenio 
koplyčioje. Kun. Kajetonui 
Sakalauskui, Šv. Andriejaus 
parapijos klebonui, paskai
čius gražias, progai parinktas 
maldas bei evangeliją sekė 
a t s i s v e i k i n i m a s . N o r i s 
pastebėti, kad vietoje rožinio 
maldų skaitymas pas mus 
neseniai pradėtas ir žmonėms 
labai patinka. 

Feliksas Andriūnas, tar
damas žodį Balfo vardu, 
pareiškė: „Per amžius išėjimo 
iš šio gyvenimo paslaptis kėlė 
žmogui liūdesį, rūpestį, 
nerimą, sukrečiantį gailestį. 
Išėjimo misterijoje dažnai 

Šatas ir Bagdonas Kontri
mas. Nežiūrint karo meto dide
lių sunkumų dalių įsigijimui, 
jiems, nors ir apie metus 
užtrukus, pavyko sumontuoti 
gana stiprų trumpų bangų 
radijo siųstuvą, per kurį 
perduodamos žinios buvo 
girdimos ne tik Lietuvoje bet ir 
Švedijoje, kurioje tuo metu 
gyveno nemažai pabėgusių 
lietuvių. 

Šuopys tapo nuolatiniu to 
siųstuvo operatorium, o X — 
programų redaktorium ir 
pranešėju. Vėliau į kolektyvą 
a.a. Vytautas pakvietė Juozą 
Rudoką ir Aleksandrą Griauz
dę. Jų uždavinys buvo rūpin
tis finansiniais reikalais, Žinių 
rinkimu programoms, saugių 
vietų transliacijoms suradi
mu. Siųstuvo priežiūra liko jo 
konstruktorių Šato ir Kontri
mo žinioje. Radijas pasiva
dino „Žalgirio" vardu ir pradė
jo veikti 1943 m. vėlai rudenį. 
Jo banga buvo greta Vatikano 
radijo bangos. Tai, nežinan
tiems, palengvino „Žalgirio" 
programų pagavimą. Pradžio
je transliacijos vykdavo šeš-
dieniais 9 vai. vakaro, o 
vėliau — sekmadieniais 10 
vai. ryto. Jos tęsdavosi 30 

* min. Kiek vėliau „Žalgiris" 
buvo pavadintas „Laisvos 
Lietuvos radiju". 

Programose buvo varoma 
stipri antinacinė propaganda: 
gyventojai informuojami apie 
suktus okupanto kėslus, ragi
nami nestoti į jų kariuomenę, 
įspėjami vengti darbo prievo
lių ir t.t. Nemažai vietos buvo 
skiriama ir radijo bangomis 
sugautų specifinių užsienio 
žinių perdavimui. Nuo 1944 m. 
sausio mėn. buvo skelbiami 
VLIKo ir kitų pogrindžio 
organizacijų pranešimai. 

Gestapui iššifravus, kad 
Lietuvoje veikia slaptas radi
jas, prasidėjo labai stiprus 
sekimas, įtartinuose rajo
nuose net elektros srovės 

išjungimas. Darbas darėsi vis 
sunkesnis ir pavojingesnis. 
Jau ir tada vokiečiai turėjo 
aparatus, su kurių pagalba 
galėjo nustatyti, i s kur radijo 
bangos ateina. Todėl kiek
vieną kartą, vis klaidinant 
okupantą, programos būdavo 
perduodamos iš naujos vietos: 
Žaliakalnio, Aleksoto, A. 
Panemunės , Vilijampolės, 
Garliavos ir kitur. Saugumo 
sumet imais prie siųstuvo 
vietoje keturių liko tik du: 
Šuopys ir X. Transliacijai pasi
baigus, jie abudu aparatūrą 
skubiai kraudavo j sunkve
žimį (tokį nesunkiai gaudavo 
iš „Maisto", kuriame aukštas 
pareigas ėjo Griauzdė) arba į 
vežimą ir gabendavo į kitą 
vietą. Tokiose sąlygose, 
g e š t a p u . i n e s u g a u n a n t 
operatorių, „Laisvos Lietuvos 
radijas" ve*kė iki 1944 m. 
gegužės pabaigos. Radijo ko
lektyvui buvo skaudus smū
gis, kada minėtų metų gegu
žės 1-2 dienomis, naciams 
areš tuojant g a n a didelį 
skaičių mūsų intelektualų, už 
veiklą pogrindžio spaudoje, 
buvo suimtas ir jų narys 
Juozas Rudokas. 

Vytautui Suopiui iškeliavus 
amžinybėn, gyvųjų tarpe liko 
tik Romas Šatas bei A lėks and 
ras Griauzdė, gyvenantys 
JAV-bėse. ir X, esantis Lietu
voje. Bagdonas Kontrimas 
sovietų buvo išvežtas į Sibirą 
ir 1952 m. kankinio mirtimi 
apleido šį pasaulį Magadano 
k o n c e n t r a c i j o s lagery je . 

K. MOTUŠIO 
STIPENDIJŲ FONDAS 

Pedagogas, teisininkas Ka
z i m i e r a s M o t u š i s g imė 
1902.1.31 Razmų kaime, Švėkš
nos valšč., Tauragės apskr.. 
p r a s i l a v i n u s i ų ū k i n i n k ų 
gausioje šeimoje, mirė 1985.IX-
.30 Los Angeles. Mokėsi 
Švėkšnoje, Rietave ir 1924 m. 
baigė Telšių Saulės gimna
ziją. S t u d i j a v o K a u n o 
universitete humanitarinius 
mokslus ir pradėjo pedagogo 
darbą toje pačioje Švėkšnos 
progimnazijoje, kurioje pats 
žengė pirmuosius mokinio 
žingsnius. Vėliau mokytojavo 
Tauragės aukšt. komercijos 
gimnazijoje 

1931 m. apsigyvenęs Kaune, 
pradėjo studijuoti teisę ir gavo 
V.D. u-to teisininko diplomą. 
G y v e n d a m a s K a u n e , 
s u o r g a n i z a v o p r e k y b o s 
bendrovę ir jai sėkmingai 
vadovavo. 

M as kvos r audon aj ai arm i -
jai okupavus Lietuvą, K. 
Motušio vadovaujama preky
bos b-vė buvo nacionalizuota, 
o vokiečių nusavinta. 1944 m. 
Gestapo buvo suimtas ir 
įkalintas Rygos kalėjime, iš 
kurio buvo pasiųstas apkasų 
kasti. Pralaužus frontą, prasi
veržė į Vakarus ir apsistojo 
prie Leipcigo, kur sulaukė 
karo pabaigos. Karui pasibai
gus su broliu Kostu persikėlė į 
Goslarą ir Goettingene gilino 
teisės studijas ir vėliau gavo 
teisininko darbą 

1952 m. emigravo į Kanadą 
ir įsikūrė Toronte. Čia įsteigė 
Vokietijos didžiųjų bendrovių 
atstovybę radijo aparatams ir 
sėkmingai prekiavo iki japo
nų gamybos maži radijo apa
ratai užtvindė Šiaurės Ameri
kos rinką. 

1969 m. persikėlė į Los 
Angeles, gavo Amerikos pilie
tybę ir, baigęs atitinkamus 
kursus, dirbo socialinėje ir 
apsaugos srityse. 

Dar gimnazijoje būdamas 
suorganizavo šaulių būrį ir 

jam vadovavo, da lyvavo 
Klaipėdos krašto atvadavime, 

A. a. Kazimieras Motušis 

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 (71>35(75) 
Lietuva. Išleido Akademinės skautijos leidykla 1986. Kaina su 
persiuntimu 7 dol. 

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

L ie tuvos S o c i a l d e m o k r a t i j a : kovoje dėl krašto 
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 Lietuvių katalikų mokslo akademija 1970. Kaina su per 
siuntimu 12 dol. 

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

Užsakymus siųsti: 
Draugas, 4545 W. 63d St., Chicago. IL 60629. Illinois gyv. dar 

prideda 8^ valstijos taksų. 

Juozas Rudokas, gestape žiau
riai kank in tas įvairiuose 
kalėjimuose (panaudojant net 
įkaitusį prosą nuogos nugaros 
deginimui) ir neišdavęs nė 
vieno pogrindininko, ameri
kiečių išlaisvintas, 1945 m. 
gegužės 20 mirė Bayreuth, 
Vokietijoje. 

Šiuos nepaprastos drąsos 
vyrus, išdrįsusius išeiti į kovą 
su dideliu pnešu, kurių kiek
vieną pajudėjimą sekė mirties 
šešėlis, nuostabiai gražiai 
aptaria G.A. (Žiūr.., Dirvą", 
Nr. 30, 1985 m.). Ten jis sako: 
„Tebūnie jų vardai ir darbai 
taip pat neištrinamai įrašyti 
krauju ir ašaromis aplaistytoj 
Lietuvos laisvės žygių isto
rijoj, o jų dalia teliudija, kad 
abu imperialistiniai plėš 
runai, kurių vienas deklaravo 
„Naująją Europą", o antras 
„Tautų išlaisvinimą", net tarp 
savęs pjaudamiesi, lygiai 
godžiai troško praryti nepri
klausomą Lietuvą". 

Vis dėlto a.a. Šuopys, kuris 
daugiausia prie radijo dar
bavosi ir kuris nešė didžiau
sią atsakomybę, į kapus 
nusinešė gana didelį kartėlį. 
Lietuvos laisvės kovotojų 
sąjungai ruošiantis leisti 
knygą „Laisvės besiekiant", 
šuopys, Šatas, Griauzdė buvo 
paprašyti parašyti atsimi
nimus, susijusius su „Žalgi-

. rio", vėliau „Laisvos Lietuvos 
radijo" veikla, ir juos atsiųsti 
knygos redaktoriams. Jie tai 
noriai padarė. Tačiau, anot 
vieno paliesto, knygai pasi-
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veikė tautininkų s-goj ir kitur. 
Apdovanotas Klaipėdos atva
davimo ir Lietuvos nepriklau
somybės 10-čio medaliais. 

Švenčiant 80 metų amžiaus 
sukaktį , gavo Šv. Tėvo 
palaiminimą, prezidento R. 
Reagano ra š t ą ir daug 
sveikinimų iš buvusių moki
nių bei draugų. 

Savo testamentu 20,000 dol. 
paliko Lietuvių Fondui, įsteig
damas K. Motušio stipendijų 
fondą, iš kurio pajamų būtų 
duodamos 1000 dol. stipen
dijos lietuvių kilmės gero 
moralinio charakterio studen
tams, studijuojantiems lietu
vių kalbą, istoriją, literatūrą 
ar kultūrą. 

Taurus lietuvis Kazimieras 
Motušis, visą gyvenimą plušęs 
ir veikęs lietuvių tarpe, dalį 
savo turto paliko lietuvybės 
tęstinumui išlaikyti. Tai švie
saus lietuvio pavyzdys mums 
visiems. 

A. Juodvalkis 

Mūsų geram draugui iš Europos ir Amerikos laikų, 
buv. Lietuvos kapitonui, inžinieriui 

A.tA. 
JUOZUI VIRŠKUI 

mirus, jo žmonai KLARAI PONELYTEI-VIRŠKU-
VIENEI, sūnui inž. VYTAUTUI su šeima ir dukroms 
AUDRONEI su šeima ir DANUTEI jų liūdesio va
landoje reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liū
dime. 

Vincas ir Šarlotė Ruseckai 
ir sūnūs Algis ir Vytautas. 

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA. I dalis 
Šioje V-to t. l-je dalyje aprašyta 

Vilniaus vyskupijos istorijos bruožai, 
vyskupai ordinarai, valdytojai, kuni-
gai....arkivyskupija amžių bėgyje. 

Šis tomas skirtas Vilniaus miesto 
bažnyčioms, koplyčioms, paminklams 

Architektūriniu ypatybių aprašy
mai yra dr. inž. Jurgio frmbuto. 

* Puošnus, gerai paruoštas leidi-
,; -vs. 432 psl.. 585 iliustracijomis, 

spalvotu Aušros Vartų Marijos pa
veikslu, su priedu—Vilniaus miesto 
pianu, kietais viršeliais. 

Paruošė ir išleido Am. Lietuvių 
Biblioiekos Leidykla (Lithuanian Li-
brary Press). 

Tekste rinko Draugo spaustuvėje. 
Atspausdino Morkūno spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu $22.50 
Užsakymus siusti: 

DRAUGAS. 4545 W. 62. d St. 
Chicago. IL 80629 USA 

Illinois gyvcntoiai dar prideda 
S 1.60 valstiioi mokesčio. 

BRONIUS KVIKLYS 

• LIETUVOS 
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CHURCHES OF UTHUANIA 
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rodžius, minėtų asmenų 
pavardės nefigūravo. Visi 
kreditai buvo priskirti kitiems 
žmonėms. Velionis tai labai 
skaudžiai išgyveno. 

Pamaldų, įvykusių balan
džio 29 metu kun. Sakalaus
kas dar kartą suminėjo kil
nias mirusiojo dorybes ir 
stipriai akcentavo sūnaus, o 
ypač marčios, didelį pasiau
kojimą, ligonį visą laiką 
nuoširdžiai slaugant namuose. 
Paskutinė šios žemiškos kelio

nės stotis buvo Prisikėlimo 
kapinės, esančios Bensalem. 
Pa. Kūnas buvo atiduotas 
žemei, o siela palydėta 
gražiais Marija. Marija gies
mės žodžiais. Pomirtiniai pie
tūs įvyko populiariame Pisher 
restorane. 

Jaukiame šeimos židinyje 
liūdintys liko žmona Uršulė, 
sūnus Algis su žmona ir trys 
anūkai. 

Bronius VaŠkaitis 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
mūsų mylima motina ir močiutė 

A.tA. 
KAROLINA ŠIRMA 

(PETRAITYTĖ) 

mirė 1986 m. gegužės 12 d. 
Gyveno Hortonville, Wis.. anksčiau — Chicagoje. 
Gimė Lietuvoje 1913 m. balandžio 4 d. Panevėžy. 
Amerikoje išgyveno 66 metus. 
Velionė buvo našlė a.a. Kazimiero. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Anne Ernst, 4 

vaikaičiai: Susan. David. John ir Randv. 
Po šv. Mišių gegužės 14 <j Sts. Peter & Paul parapijos 

bažnyčioje Hortenville, Wis., velionė buvo palaidota Dale 
Union kapinėse. 

Nuliūdę: duktė ir vaikaičiai. 

A.+A. 
ADOMUI ŠPARKEVIČIUI 

Filadelfijoje mirus, žmoną EMILIJĄ, sūnus ALGI
MANTĄ, VAINIŲ, EDMUNDĄ ir seserį ROŽĘ su 
šeimomis bei kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

Aldona ir Mečys Pranevičiui 
Toronto, Ont. Canada 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERiNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 

11028 Southwes t Hwy., Palos Hills, Illinois 
Tel. - 974-4410 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 

http://NBft.TMa.fr
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x Tomas Venclova šių me
tų Poezijos dienų Chicagoje 
antrajame vakare, gegužės 24 
d., šeštadienį, skaitys paskai
tą labai šviežia tema „Dabar
ties lietuvių poezija pasau
linės poezijos kontekste". Po 
paskaitos dar atliks savo ir 
kitų mūsų poetų bei verstinės 
poezijos rečitalį. Abi dienas 
Poezijos dienų programa vyks 
'Jaunimo centro mažojoje salė
je. Pradžia 8 vai. vak. 

x „Vaidi lutės" t e a t ro 
vaidintojai savo pirmame 
pasirodyme šį sekmadienį, 
gegužės 18 d., Jaunimo centre 
publiką prajuokins gyveni
miškos buities komedijoje 
„Uošvė į namus — tylos nebe
bus". Po komedijos publika 
galės pabendrauti su akto
riais bei teatro vadovais kavi
nėje įvykstančiose kukliose 
vaišėse. 

x Dr. Kęs tu t i s Keblys 
skaitys paskaitą „Lietuvių 
emigrantų žurnalai Met
menys, Aidai ir Lituanus" 
dešimtoje Baltistikos studijų 
konferencijoje „Baltai už 
Pabaltijo ribų", įvykstančioje 
gegužės 29-31 dienomis 
VVisconsine universitete, Ma-
disone. 

x Gegužinės pamaldos 
Alvudo pažmonyje Lietuvio 
sodyboje šį sekmadieni nuo 2 
v. p.p. Dalyvauja visi kultū
rinės programos pildytojai. 
Kraujospūdžio matavimas. 
Alvudo gėrybėmis pasivai-
šinimas. Šalta užkanda. Visi 
laukiami. 

x Dail. P e t r a s Aleksa 
atidarys dail. A. Tamošaičio 
„Ex Libris" parodą, kurią ren
gia Lietuvių Dailiojo meno 
institutas, Čiurlionio Galerija 
ir. Chicagos Lietuvių Tauto
dailės institutas. Paroda vyks 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre. Atidarymas penkta
dienį, gegužės 16 d., 7:30 v.v. 
Visuomenė kviečiama atsi
lankyti. 

x Juozas Kak lauskas , 
Cleveland, Ohio, parėmė 
„Draugą" 22 dol. auka ir 15 
dol. pridėjo už kalėdines kor
teles ir kalendorių. J. Kak-
lauską skelbiame garbės 
p r e n u m e r a t o r i u m , o už 
paramą labai dėkojame. 

x Vytautas Lumbis, St. 
Petersburg, Fla.. su prenume
ratos pratesimu atsiuntė ir 22 
dol. auką. Vyt. Lumbį įrašome 
j garbės prenumeratorių 
sąrašą, o už savos spaudos 
rėmimą tariame didelį ačiū. 

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

Draugijos valdyba 
(pr.) 

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

(sk.) 

x Dar liko vietų papigin 
toje jaunimo ekskursijoje į 
Lietuvą birželio 16 d. Būtina 
užsiregistruoti šiandieną. 
Skambinkite American Travel 
Service Bureau 312—238-9787. 

(sk.) 

x Dux Magnus ope ros 
žiūrovams nereikės į spek
taklį neštis anglų—lietuvių ar 
lotynų lietuvių žodynų, nes 
lietuviška programos knygelė 
supažindins su veiksmais 
scenoje ir paaiškins tuo metu 
girdimą muziką. Opera bus 
gegužės 31 d. Chicagos centre. 
Bilietai jau gaunami Vaznelių 
parduotuvėje 

x Bronė Nainienė ir jos 
duktė adv. La ima Garbon-
kienė išvyko į Kaliforniją 
aplankyti sesers ir tetos Bin
gelių šeimos. Žada grįžti 
ateinančios savaitės pabai
goje. 

x Br igh ton P a r k o Lietu
vių namų savininkai šiemet 
rengia festivalį liepos 12 ir 13 
dienomis. Vadovauja V. 
U t a r a , koord inuo ja R. 
Žebrauskas. I juos galima 
kreiptis šokių ir muzikos reika
lais. V. Utaros tel. 847-0666, R. 
Žebrausko tel. 778-5237. 

x Inž. J o n a s J u r k ū n a s , 
žinomas visuomeninkas ir 
ilgametis Liet. Tautinės sąjun
gos narys, ALT sąjungos 
seime gegužės 24 d. Ix>s 
Angeles. Calif., skaitys aktua
lią paskaitą: „ALT sąjunga 
šių dienų lietuvių politiniuose 
vingiuose". Visuomenė kvie
čiama dalyvauti. 

x Ate i t in inkų namuose — 
Sekminės šį sekmadienį bus 
š v e n č i a m o s A t e i t i n i n k ų 
namuose Lemonte (127 Street 
ir Archer Avenue — įvažia
vimas pro seminarijos kiemą). 
Šv. Mišios 11 v.r. ąžuolų pavė
syje. Šventės programą atliks 
Partizano Daumanto kuopos 
jauniai. Šventės dalyviams 
ruošiami šilti pietūs — juos 
reikia kuo skubiau rezervuoti 
skambinant Irenai Polikaitie-
nei 434-2243- Sekmines Atei
t ininkų namuose švęsti 
kviečiami visi Chicagos ir 
apylinių ateitininkai, jų šei
mos, draugai ir pažįstami. 

x Karo l i s Milkovaitis, 
Chicago, 111., Šaulių centro 
valdybos pirmininkas, „Pensi
ninko" biuletenio, kurį leidžia 
JAV LB krašto valdybos 
Social inis skyrius, redak
torius, išvykdamas atostogų į 
Kaliforniją, lankėsi įvairiais 
reikalais „Drauge" ir ta pačia 
proga paaukojo 10 dol. įjabai 
dėkojame. 

x P a u l Ramas , Hickory 
Hills, 111., Juozas Naujalis, 
Cicero, 111., Vladė Atkočaitis, 
Chicago, 111., Ignas Kazlaus
kas, Great Neck, N.Y., A. 
Tamkus, No. Brookfield, Mass., 
Stasė Tallat-Kelpša, Chicago, 
111., pratęsė „Draugo" prenu
meratą ir kiekvienas pridėjo po 
12 dol. aukų. Labai dėkojame. 

x I l l inois lietuvių gy
dytojų draugi jos pavasario 
balius įvyks š.m. gegužės mėn. 
18 d. 4 vai. po pietų Old Oak 
Country Club (Lieponių) 143 
St. ir Parker Rd.. Lockport, 111. 
Kviečiame gydytojus ir jų 
d raugus . Dėl informacijų 
skambinti: Elenutei Razmie-
nei tel. 815—727-1196 arba 
Vandai Kaunienei tel. 312— 
652-9458. 

(pr.) 

x A.a. Kas tyč io Izokaičio 
pirmąsias ir jo tėvo a.a. Vlado 
Izokaičio penkioliktąsias mir
ties metines minint, šv. Mišios 
bus atnašaujamos Šeštadienį, 
gegužės 24 d. 9 vai. ryto Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje. Šeima 
prašo gimines ir draugus daly
vauti Mišiose, pasimelsti už 
šių brangių. amžinybėn 
iškeliavusių Izokaičių sielas. 

(pr.) 

x A l b i n a s Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshavv, Inc., patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. 
Susidomėję skambinkite 977-
7916. 

(sk.) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Šv Antano parapijos choristai Iš kairės: pirmoj eil. B. Kizlauskienė.J Bobinienė — pirm.. S. 
Markvaldienė, G. Ročkienė, A. Baukienė, A. Prapuolenytė — vadovė, antr. eil. B. VindaSienė. 
sol. E. RūkŠtelytė-Sundstrom, R. Vaitkienė, treč. eil. I. Ruginis, J. Arštikys, Br. Bartkus. M. 
Prapuolenis — chormeisteris, ketv. eil. B. VindaSius, V. Vaitkus. J. Panką, A. Ragauskas. 
fNėra nuotraukoj V. Žukauskienės Br. Žukausko, N. Pračkailaitės, V. Olšausko, A. Kvečo, dr 
A. Kasparo). N u ( ) t r R R i m k a u s 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
GAVĖNIA SV. ANTANO 

P A R A P I J O J E 

Iki šių metų Šv. Antano 
parapiečių tikėjimo puoselė
j imas, išskyrus Ateities 
sambūrio ruošiamas paskai
tas gavėnios ir advento metu 
ir vienkartines parapijos misi
jas, vyko tiktai per sekma
dienio Mišių pamokslus. Jeigu 
rimtai pagalvosime, pastebė
sime, kad didžiausią dalį savo 
laiko ne tik lietuviškai, bet ir 
angliškai Dievą garbinantys 
parapiečiai, be poros dešimčių 
išimčių, atiduoda „ciesoriui". 
O Dievui? Nors lietuviškų 
parengimų parapijoje apsčiai, 
religija ir jos praktika kasdie
niniame gyvenime, žmonių 
santykiai tikėjimo į Dievą 
šviesoje retai kada svarstomi. 

Todėl Lietuvos vyskupai 
1986 metus paskelbė sąmonin
go tikėjimo metais ir išeivijos 
vyskupas Paulius Baltakis į 
tai aktyviai atsiliepė, prašy
damas kun. Antano Saulaičio 
ir ses. Ignės Marijošiūtės 
paruošti sąmoningo tikėjimo 
programos konspektą. Šią 
programą mūsų lietuviškai 
kalbantiems parapiečiams 

x Lietuvių Opera prašo 
J u s , kad būtumėte mūsų 
Operos mecenatais. Labai yra 
reikalinga finansinė parama 
šio sezono pastatymui. Nema
žas skaičius jau atsiliepė ir 
atsiuntė savo aukas, tačiau jų 
dar neužtenka. Kiekvienas , 
paaukojęs Operai bent 100 
dol., yra ska i tomas Lietu
vių Operos mecenatu ir jam 
skiriami du neapmokami bilie
tai į jo pasirinktą spektaklį. 
Auka nurašoma nuo taksų 
mokesčio. 

Šiemet yra statoma Rossini 
„Viliaus Te l io" 4 v. opera, 
kurios spektakliai bus birže
lio 14 d., 7:30 vai. vak. ir 
birželio 15 d., 3:00 vai. popiet 
Morton HS teatre. 2324 S. Aus-
tin Blvd., Cicero mieste. Jei 
kas nori, gali šalia mecenato 
bilietų, kurie duodami ar t i 
m i a u s i o s e e i l ė s e p r i e 
scenos, dar kartu užsisakyti 
ir daugiau bilietų. Bilietų kai
nos yra 25, 20, 15 ir 10 dol. 

Bet kokios sumos auka mū
sų Operai yra didžiai vertinga 
ir už ją reiškiama visad 
nuoširdi padėka. Savo auką, 
kartu su bilietų data, prašome 
siųsti Li thuanian Opera, 
Inc. , 6624 S. Talman Ave.. 
Chicago, IL 60629. arba 
galima įteikti kiekvienam 
mūsų solistui ar choro nariui, 
kurie ją tuoj perduos valdy
bai. Taip pat kviečiame vi
sus iš arti ir toli atvykti į šią 
reto grožio operą. Šis „Viliaus 
Telio" operos pastatymas 
dedikuojamas už Lietuvos lais
vę Žuvusiems kankiniams 
pagerbti. 

(sk.) 

įgyvendino Aldona Zailskaitė 
gavėnios metu. Parapijos 
administratorius kun. dr. Jur
gis Šarauskas šį darbą pilnai 
rėmė, o kun. dr. Kęstutis 
Trimakas ir kun. Albertas 
Rutkauskas konkrečiai prisi
dėjo. 

Kiekvieną gavėnios trečia
dienį po Kryžiaus kelių ir 
palaiminimo 40 tikinčiųjų 
rinkosi į parapijos salę tikė
jimo sąmoningumo ugdyti. 
Pasiklausę kun. Trimako ar 
kun. Rutkausko įžanginių 
minčių, žmonės skirstėsi į 
mažus būrelius ir reiškė savo 
įžvalgas pagal iŠ anksto 
atspausdintus ir išdalintus 
klausimus. Jie laikėsi nurody
tų gairių: vienas kito įžvalgų 
išklausyti, nuomonių skir
tumus su pagarba ir meile pri
imant. 

Šie seminarai atliko kelias 
funkcijas. Kas buvo nežinoma 
ar neaišku, dalinai paaiškėjo, 
tikintieji buvo paskatinti ir 
padrąsinti Šv. Rašte keliamas 
mintis svarstyti ir pagal jas 
gyventi. Gal būt svarbiausia 
tų seminarų išdava ne „kepu
rinė" vienas kito pažintis, bet 
gilesnis susipažinimas, plau
kiantis iš didesnio ar mažes
nio vienas kitam atsivėrimo, 
nuoširdžiai pasisakant vienu 
ar kitu su vakaro tema susiju
siu klausimu. To pasekmėje 
užsimezgė t a r p anksčiau 
mažai pažįstamų, tik sekma
dienio pamaldų metu taikos 
palinkėjimu pasikeičiančių 
parapiečių daug artimesnis 
ryšys. 

Bažnyčia — žmonės. Kad 
pastatas būtų stiprus, plytoms 
reikalingas cementas. Kad 
Bažnyčia kaip bendrija nesvy
ruotų, reikia, kad žmones rištų 
sąmoningas tikėjimas, kuris 
veda į krikščionišką gyveni

mą. Tokie seminarai ar pana
šios programos yra būtinos, 
kad lietuvis katalikas išliktų 
sąmoningu ir palaikytų lietu
viškos parapijos egzistenciją. 

Vėl lietuviškai kalbančių 
parapiečių iniciatyva ir kun. 
Sarauskui sutikus, šie semina
rai buvo užbaigti per tris 
vakarus vykusiomis rekolek
cijomis. Visų tokių renginių 
pasisekimas priklauso ne tik 
nuo pamokslininko ar nuo 
susirinkusių skaičiaus, bet ir 
nuo matomų tuoj pat ar tik 
vėliau pasirodančių pasekmių 
krikščionio gyvenime. Jų 
svarbiausios — sugyvenimas, 
meilė ir pagarba vienas kitam. 
Šią korespondenciją rašančiai 
atrodo, kad tokių ženklų yra. 

Rekolekcijas pravedė kun. 
Antanas Saulaitis, SJ. Nors 
visus tris vakarus gausiai 
dalyvavo parapiečių, pasku
tinį vakarą ypatingai daug 
susirinko, nes buvo pasi
r u o š i m a s s u s i t a i k y m o 
sakramentui, išpažintis ir po 
to šv. Mišios. Ši susitaikymo 
sakramento forma mūsų 
parapijoje vyksta jau kelintą 
kartą. Jos metu tyliai grojama 
vargonais, chorui giedant 
gavėnios ir su atgaila surištas 
giesmes, o žmonės tyliai ar 
giedodami meldžiasi už vieni 
kitus. Cia reikia pastebėti 
lietuviškų Mišių vargoni
n i n k ė s m u z . A l d o n o s 
Prapuolenytės ne tiktai gabų 
vadovavimą parapijos chorui, 
bet ir gilų liturgijos supratimą 
ir siekimą kuo aktyviau 
į t raukti tikinčiųjų bend
ruomenę į giedamą maldą. 
Tokiu būdu ne tik per šį 
sakramentą, bet ir per įvairias 
kitas tradicines pamaldas 
akivaizdžiai įsijungiama į 
maldą su visa Bažnvčia. 

J.C.P. 

J . A. VALSTYBĖSE 
— 450 metų sukaktis . 

1986 m. gegužės 18-25 d. 
Šveicarijoje, Genevos mieste 
įvyksta nuo Genevos refor
macijos įsteigimo minėjimas, į 
kurį vyksta viso pasaulio re
formatų Bažnyčių atstovai. \ 
Šį minėjimą yra pakviesta ir 
JAV Lietuvių Ev. Reformatų 
Bažnyčia (ji yra šios sąjungos 
narys), kuriai atstovauti kole
gija įgaliojo kuratorę Haliną 
Dilienę. Ji išvyksta š.m. gegu
žės 16 diena Šiai sąjungai pri
klauso ir Lietuvos E v. Refor
matų Bažnyčia. Kada 1936 
metais buvo minima sąjungos 
400 metų sukaktis, jai atsto
vavo prof, dr. kun. Povilas 
Jakubėnas, o šįmet atstovauti 
vyksta jo dukra kurt. Halina 
Jakubėnaitė-Dilienė. 

— Inž. Ra imundas Kudu-
kis , PLB valdybos vicepir
mininkas, vadovauja PLB 
teisinių reikalų komisijai 
Clevelande ir gegužės 17-18 
dienomis Chicagoje įvyksian
čiame PLB valdybos posėdyje 
referuos apie tos komisijos 
d a r b u s . I n ž . K u d u k i s 
Clevelande vadovauja inži
nerijos konsultantų firmai, 

kuri planuoja įvairius 
nerijos projektus. 

inži-

— G i n t a r a s Gruša s , PLB 
valdybos narys ir Pasaulio 
Lietuvių jaunimo sąjungos 
pirmininkas, gegužės 17-18 
dienomis atvyks iš Los Ange
les į Chicagą ir PLB valdybos 
posėdyje painformuos apie VI-
jo Pasaulio Lietuvių jaunimo 
kongreso ruošimą Australijoje 
ir kitus jaunimo projektus. 

— Kun. V. R a d v i n a u s k a s 
iš Cloverdale, f alif., spaudos 
rėmėjas, lankosi Rytinėse 
valstijose Apsistojo pas seserį 
Liudą Daunorienę, Medford, 
N . / . , kiek ilgesniam laikui 
pakeliui į ilgesnę kelionę. 
Nelabai stipri sesutė džiau
giasi brolio kun. Vinco 
apsilankymu. 

— C a l i f o r n i j o s B a l t ų 
koal ic i ja Bruce Herschen-
sohn kandidatūrai į JAV 
senatorius remti gegužės 21 d. 
su kandidatu susitinka pokal
biui dr. Zigmo Brinkio namuo
se. Bruce Herschensohn, būda
mas ABC televizijos politinis 
komentatorius, nuolat ginda
vo Pabaltijo valstybių laisvės 
reikalą. 

ŠVENTĖ ŠV. JURGIO 
P A R A P I J O J E 

Senoviški varpai skambėjo 
Bridgeporto rajone ir kvietė 
buvusius parapiečius dar 
kartą sugrįžti į beveik lietuvių 
bažnyčią. Buvusių mokinių 
būrelis padėjo gėlių puokštę 
prie Marijos grotos. Bažny
čioje susirinko &t 300 
asmenų. Mišias aukc .) kun. 
J . Prunslris. Jam patarnavo 
du paskutinės mokinių laidos, 
iš Šv. Jurgio mokyklos moki
niai. Mišių skaitinius skaitė L. 
Biliutė, šioje parapijoje krikš
tyta. Choras vadovaujamas G. 
Peručio įspūdingai atliko 
tradicines Mišių giesmes. 
Ypatingai visus sužavėjo seno
vinė giesmė apie šv. Jurgį. 
Mišių metu kun. Prunskis. 
šioje parapijoje dirbęs 28 
metus, pasakė pamokslą. 

Po Mišių visi rinkosi į gra
žiai išpuoštą parapijos salę 
pasisvečiuoti. Margarita 
Riškutė-Gierštikienė pasvei
kino visus susirinkusius ir 
pristatė mums dabartinį 
parapijos kleboną kun. R. 
Dadaro. Jis pasidžiaugė buvu
sių parapiečių švente ir kad 
gali dirbti šioje istorinėje lietu
vių bažnyčioje. A. Vaičiulienė 
jam užrišo gražią lietuvišką 
juostą. Toliau Gierštikienė 
padėkojo parapijos lietuvių 
komitetui, o ypač komiteto 
pirmininkei Vandai Pliskaitis 
ir jos talkininkėms, kurios 
labai daug prisidėjo prie 
vaišių paruošimo. 

Šventėje susirinko buvusių 
mokinių iš Amerikos ir Kana
dos įvairių kraštų. Toliausiai 
atvykusiam A. Tričiui (iš 
Britich Columbia) buvo įteik-

Danvisiams įteikiant pagerbimo ordinus Iš kairės: dr. K. fcrinui 
fas Darnusis, Jadvyga Damušienė ir kt 

s. dr -J. Meškauskas, dr Ad<>l 
Nimtr. -J. Tamulaičio 

t a s šampano butelis. Kiti iš 
truputį arčiau — buvo E. Zei-
kus iš Oregon ir V. Riškus iš 
Pennsylvanijos. Truputi gai
la, kad trūko kitų veidų iš arti
mų Chicagos apylinkių. 

Šventė praėjo pakilioje 
nuotaikoje. Smagu susitikti su 
senais draugais, mokytojais 
(dalyvavo ir pirmas lituanis
tinės mokyklos steigėjas, ir 
kaimynas. Gal po daugelio 
metų vėl susieisime seni 
draugai. 

Šv. Jurgio parapiečių ir 
buvusių mokinių šventės 
komitetą sudarė Margarita 
Riškutė-Gerštikienė — pirm. ir 
Romas Burneikis, Eglė Stel-
mokaitė-Novak ir Ramunė 
K vi kl ytė-Luki enė. 

POBŪVIS SU 
DAINAVIECIAIS 

Po sėkmingo Vestuvių 
pastatymo Dainavos ansamb
lio nariai. Spindulio šokėjai ir 
būrys kitų svečių susimetė į 
J a u n i m o c e n t r o k a v i n ę 
pabendraut i . Po skan ia i 
paruoštos vakarienės buvo 
pas ida l in imas min t imis . 
Pirmiausia kalbėti pirm. Mėta 
Gabalienė pakvietė Dainavos 
globėją dr. Leoną Kriaučeliū-
ną. J i s pasidžiaugė, kad Moti
nos dieną Dainava atliko to
kią vertingą tautinę programą. 
Jei su mumis būtų Dainavos 
pirmūnai — St. Sodeika ir G. 
Velička jie labai džiaugtųsi. 
Dainava eina tiesiu savu 
keliu. 

Pirm. M. Gabalienė dėkojo 
spaudos atstovams, talkinin
kams, kurie be atlyginimo 
atlieka svarbius darbus. Dėko
jo Spindulio šokėjams, reiškė 
padėką pastatymo scenos 
veikėjams, muz ikan t ams , 
meno vadovams. Be jų Vestu
vių pastatymas būtų neįmano
mas . Dėkojo ansamb l io 
nariams. 

Už užbaigtuvių va išes 
padėkojo Irenai ir dr. Leonui 
Kriaučeliūnams. Gausūs vai
šių dalyviai, vadovaujant dr. 
Kriaučeliūniri, pareiškė gilią 
padėką pirmininkei Gabalie-
nei. 

Susirinkusiems Spindulio 
šokėjai padarė staigmeną — 
suvaidino ištraukas iš savo 
turėtų pastatymų, akordeonu 
grojant R. Šoliūnaitei-Posko-
čimienei, Spindulio nariai vai
dino ir dainavo komiškas 
dainas. Buvo labai smagus 
linksmavakaris, nes kai ką bu
vo specialiai pritaikę Daina
vai. 

Dainavos pirmininkė M. 
Gabalienė nuošrdžiai padėko
jo Spinduliui už netikėtą 
programą. Vakaronėje daly
vavo ir iš Washingtono atvy
kęs VI. Butėnas su žmona. 

J. Pr. 




