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Žinios iš vyskupijų 
(Tęsinys) * 

Birželio 14 d. Ona Mu-
raškienė ir Alfonsas Kalvaitis 
nuvyko pas pav. Urboną 
prašyti leidimo birželio 15 d. 
(artimųjų mirimo metinėse) 
kunigui atlaikyti šv. Mšias 
kapuose. Prašymas buvo 
atmestas, pagrasinant, jei 
pamaldos įvyks be jo leidimo, 
kunigas bus perduotas proku
ratūrai. 

Rugpjūčio mėnesio pradžio
je tikintieji išsiuntė pareiški
mą, po kuriuo pasirašė apie 50 
asmenų, raj. partijos sekreto
riui, reikalaudami leisti kuni
gui rugpjūčio 18 d. Žaliosios 
kapinėse laikyti šv. Mišias. 
Pareiškimas buvo persiųstas 
svarstyti Klausučių apyl. 
pirm. Adomui Gudynui, kuris 
prašymą patenkino. 

Rugpjūčio 21 d. parapijos 
t ikinčiųjų v a r d u Elena 
Lapinskienė ir Kazimiera 
Bubnaitienė nuvyko į Religijų 
reikalų tarybą Vilniuje. RRT 
įgaliotinio pavaduotojas, 
išklausęs tikinčiųjų reikala
vimus, pareiškė, kad Žaliosios 
parapijos nėra, ji panaikinta 
ir kad visa tai yra suderinta 
su vyskupais, pamaldas 
kapinėse už mirusius kuni
gams galima laikyti tik lapkri
čio 1 d., o kitą dieną už Mišių 
laikymą kapinėse jie gali būti 
vietoje areštuoti. 

Rugpjūčio 2 d. E. Lapinskie
nė buvo iškviesta pas raj. 
pirm. pav. J. Urboną, kuris 
išvarė moteriškę už pareiški
mo rašymą RRT įstaigai. 
Reikalavo pasakyti, kas rašė 
pareiškimą, pyko, kad apyl. 
pirmininkas A. Gudynas leido 
kunigui rugpjūčio 18 d. 
a t l a i k y t i p a m a l d a s , o 
poka lb io ga le , Urbonas 
išdrįso tvirtinti, kad Žaliosios 
parapiją panaikino vyskupai. 

Paskutiniu metu Žaliosios 
tikintieji ir toliau meldžiasi 
kapinėse. Kapinių koplytėlėje 

ant įsirengto altorėlio padėję 
liturginius Mišių rūbus, skaito 
maldas, gieda Mišių giesmes. 

Kai mašiną iškratė, vėl 
nuvedė į skyrių. Po to tai 
mane, tai Kačergį vis tardė. 

Tardymo metu klausė, kur 
gyvenu, kur dirbu. Atsakiau 
dėl asmenybės išaiškinimo. 
Taip pat paaiškinau, kad jokio 
nusikaltimo nepadariau ir 
nesiruošiau daryti. Todėl į 
kitus klausimus, kur, su kuo ir 
ko važiavau, neatsakinėjau. 

Nesu nubaustas nei namų 
areštu, nei laisvomis staty
bomis. Tik šie nusikaltėliai 
prieš išvykdami turi gauti 
leidimą ir atsižymėti rajono 
VRS, kur vyksta. Esu laisvas 
pilietis, todėl prieš važiuo
damas Šakių raj. VRS darbuo
tojams pranešti neprivalau. 
Mano vairuojama mašina 
buvo privati, todėl ir maršru
tinio lapo nereikėjo. Maždaug 
apie 17 vai. iš milicijos sky
riaus, kur sėdėjau budinčio 
kambaryje, vėl mane pasikvie
tė mjr. Jokūbaitis prie maši
nos. Antrą kartą mašiną krė
tė du nepažįstami civiliai 
apsirengę asmenys maždaug 
apie pusę valandos. Kažko 
ieškojo vis kartodami: „Turi 
būti daugiau". 

Pro šalį ėjo Šakių raj. proku
roras Vidmantas Diržius. J am 
apsiskundžiau, kad Šakių raj. 
VRS pareigūnai savivaliauja, 
darydami asmeninę ir maši
nos kratą be jūsų sankcijos. 
J is atsakė, kad dabar net buto 
kratai nereikalingas orderis. O 
kad jie ją daro, matyt, įtaria 
padar ius nusikaltimą. Į 
priekaištus, kodėl padarius 
a s m e n i n ę k r a t ą , j o s 
neužprotokolavo ir an t r ą 
kartą darydami kratą mašino
je nepasikvietė netgi kvies
tinių, prokuroras nieko neat
sakė. 

(Bus daugiau) 

Pabaltiečių pranešimas 
Europos Tarybai 

Strasburgas . — Rugsėjo 23 
d. Baltų Pasaulio Santalkos 
atstovas Algis Klimaitis įteikė 
Europos Tarybos (Council of 
Europe) santykių su Tarybai 
nepriklausančiomis valstybė
mis komitetui pranešimą apie 
okupuotas Pabaltijo valsty
bes. Šis pranešimas yra 
atsakymas į 1985 m. liepos 12 
d. Europos Tarybos parlamen
tinės asamblėjos priimtą 
rezoliuciją, raginančią E. T. 
narių vyriausybes padėti 
Pabaltijo valstybėms atgauti 
laisvę. Anot pranešimo, 
rezoliucija išreiškė didėjantį 
Europos valstybių solidarumą 
su Pabaltijo tautomis, kurios 
yra „neatskiriama Europos 
tautų šeimos dalis". 

Estijos. Latvijos ir Lietuvos 
okupacija yra sovietinės 
ekspansijos išdava, rašoma 
pranešime. Tarptautinė teisė 
nepripažįsta jėga įvykdyto 
įjungimo teisėtu. Daugelis 
laisvojo pasaulio valstybių 
atsisako pripažinti šį įjun
gimą. 

Klimaičio pranešime taip 
pat minimas arbitrariškas 
teisėtų Pabaltijo valstybių 
konstitucijų panaikinimas. 
Sovietiniai politiniai ir visuo
meniniai standartai buvo 
prievarta įbrukti pabal
ti eči am s. 

Apžvelgęs neseną Pabaltijo 
istoriją, pabaltiečių rezistenci
ją ir žmogaus teisių politiką 
kaip įrankį ,,jų tautinei 

tapatybei palaužti", Klimaitis 
mato ypatingą pavojų Mask
vos pastangose atkelti į Pabal
tijį vis daugiau rusų ir kitų 
sovietinių piliečių. „Jei ši 
s o v i e t i n ė p r o g r a m a b u s 
tęs iama" , rašo Klimait is , 
..netolimoje ateity bus įvykdy
tas planas paversti pabaltie-
čius mažumomis jų pačių kraš
tuose". 

Pranešimas baigiamas šiais 
žodžiais: „Pabaltiečiai savo 
t ė v y n ė s e ir l a i s v a j a m e 
pasaulyje prašo viso pasaulio 
žmonių, organizacijų ir geros 
valios vyriausybių, kad jos 
neapleistų Pabaltijo tautų". 

SVEIKINAME SEPTINTĄJĮ 
TEATRO FESTIVALĮ! 

Irano pinigai perduoti 
la isvės kovotojams 

Teis ingumo departamentas 
veda tardymus 

NVashingtonas. — Prezi- kurie netilpo spaudos salėje. 
dentas R. Reagan po šešerių Prezidentas pasakė, kad jis 
laimingo prezidentavimo metų sudarys komisiją, kuri ištirs 
turi patį sunkiausią uždavinį Tautinės Saugumo Tarybos 
dabar — kaip išbristi iš tos | veiklą šiuo klausimu. Teisin-
krizės su Iranu, kuriam leido gumo departamentui pavesta 
slapta parduoti ginklus, kad pravesti pilną investigaciją ir 
būtų išgelbėti pagrobtieji žiūrėti, ar nebuvo pažeisti 

Prezidentas Reaganas, pranešęs apie saugumo tarybos nario adm. John Poindexter rezignacija 
iš prezidento patarėjo pareigų ir atleidimą pulk. Įeit. Oliver North iš Saugumo tarybos, perduoda 
spaudos konferencijoje atsakyti j reporterių klausimus Valstybės prokurorui. Teisingumo 
departamento sekretoriui, Edwin Meese III (prie pulto). Su jais Baltųjų Rūmų štabo viršininkas 
Donald T. Regan. kairėje, ir spaudos sekretorius Larry Speakes. 

Sankcijos padeda 
sovietams 

Rašytojai 
smerkia Kubą 

Madridas . — Apie ketu
riasdešimt įvairių pasaulių 
kraštų intelektualų šiomis 
dienomis Madride paskelbė 
pareiškimą, kuriame su giliu 
susirūpinimu yra iškeliami ir 
smerkiami komunistinio reži
mo Kuboje vykdomi infor
macijos laisvės varžymai. 
Kuboje, kaip ir kituose komu
nistų valdomuose kraštuose, 
visos informacijos priemonės 
y r a g i e ž t a i v a l d ž i o s 
kontroliuojamos. Su valdžios 
politika nesutampančios 
laisvos nuomonės išreiškimas 
yra draudžiamas. Laisvos 
informacijos varžymą Kuboje 

J o h a n n e s b u r g . — Pietų 
Afrikos prezidentas P. W. 
Botha sako, kad jų kraštui 
pritaikintos sankcijos tarnau
ja tik Sovietų Sąjungos reika
lams. 

„Amerika paskelbė mums 
ekonominį karą dėl labiausiai 
absurdiškų priežasčių, nors ir 
idealiu pagrindu", sako jis. 
„Kad tai atliktų, jie vėl ištrau
kė kardą prieš mus, kad tame 
regione padėtų Sovietų Sąjun
gos tikslams". Jam esą sunku 
suprasti, kad tai padarė Jung
tinės Amerikos valstybės. 

Atidarydamas naują medi
cinos centrą, savo gimtajame 
mieste George Cape provin
cijoje, B o t h a k r i t i k a v o 
suplanuotą sveikatos sąlygų 
patikrinimą Pietų Afrikos 
juodųjų namuose , pagal 
reikalaujamą sankcijų įstaty
mą. 

Atmetė amer ik ieč iams 
vizas 

Šią savaitę Pietų Afrikos 
vyriausybė atmetė įvažiavimo 
vizas amerikiečiams, kurie 
norėjo tas sąlygas tikrinti. 

Kongresas, kaip žinome, tas 
s a n k c i j a s p a t v i r t i n o , 
panaikindamas JAV prezi
dento veto. Tai padaryta dėl 
aparteido sistemos Pietų 
Afrikoje toleravimo — drau
džiant naujus investavimus 
bei neleidžiant importuoti 
maisto produktus, anglį ir 
geležį į šį kraštą. 

Sve ika tos są lygos 
g e r e s n ė s 

Botha toliau sako, kad 
noras tikrinti sveikatos sąly
gas yra įžeidžiantis dalykas, 
nes Pietų Afrikos vyriausybė 
netoleruos, kad kas nors kištų
si į jų valstybės vidaus reika
lus. Jei JAV vyriausybė taip 
labai rūpinasi sveikatos sąly
gomis Pietų Afrikoje, jie gali 
rasti 50 valstybių šiaurinėje 

smerkiantį dokumentą, tarp 
kitų. pasirašė rašytojai — 
meksikietis Octavio Paz ir 
argentinietis Ernesto Sabato, 
rumunų kilmės prancūzų 
dramaturgas Eugene Ionesco 
ir žymusis prancūzas aktorius 
įves Montand. 

Afrikoje, kur jiejęalėtų praves
ti patikrinimą ir parodyti savo 
moralinę rolę, kur ji labiausiai 
reikalinga, kalbėjo Pietų Afri
kos prezidentas. J i s pateikė ir 
statistinius duomenis, kurie 
sveikatos atžvilgiu yra geres
ni už vidutinius kitų valstybių 
duomenis. 

Sveikatos reikalai ten yra 
tvarkomi kiekvienai rasei 
atskirai. Aparteido kritikai 
sako. kad baltieji turi geresnį 
sveikatos aprūpinimą, negu 
juodieji. 

P r i e š Ameriką 
Kitoje gi Pietų Afrikos vieto

je, Pretorijoje, daugiau kaip 
dešimt tūkstančių juodųjų 
žmonių praeitą penktadienį 
nėjo į darbus ir studentai į 
mokyklas, minėdami metines 
nuo įvykusių riaušių, kai 
saugumo policija nušovė 13 jų 
gyventojų. 

Pretorijoje baltųjų tarpe 
a u g a n e p a s i t e n k i n i m a s 
amerikiečiais. Jau pasirodė 
plakatai su užrašais „Go home 
Yanks*'. J ų provyriausybės 
laikraštis „Citizen" rašo, kad 
Amerika geriau paliktų juos 
ramybėje i r leistų j iems 
patiems spręsti savo vidaus 
reikalus. 

Paminklas 
pabaltiečių aukoms 

Hobar ta s - — Australijoje 
Hobarto katalikų vysk. Sir 
Guilford Young pasiūlė Hobar
to mieste pastatyti paminklą, 
skirtą 41-48 metų masinių 
pabaltiečių deportacijų aukom 
atminti. Savo pamoksle vienų 
ekumeninių pamaldų metu. 
vyskupas Young pastebėjo, 
kad Australijoje dar nėra 
paminklo, kuriuo būtų pagerb
tos sovietų okupacijos Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje 
aukos. Hobarto katalikų 
vyskupo iniciatyvą karštai 
parėmė Tasmanijos saloje, 
Australijoje, gyvenan tys 
pabal t iečiai . Pabalt iečių 
..Hellp" — „Pagalbos" organi
zacija dabar svarsto tinka
miausią paminklo pastatymo 
vietą ir tariasi su vienu 
Tasmanijos skulptorium. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Indijoje, kur šiuo m°t ' 
lankosi Sovietų Sąjungos 
valdytojas M. Gorbačiovas, 
New Delhi mieste išstatė 50,-
000 plakatų su jo fotografija. 

— Ill inois valstijos biudže
t a s universi tetams, kole
g i joms , g i m n a z i j o m s i r 
pradžios mokykloms numa
tomas 1987-88 mokslo metams 
daugiau negu 2 bil. dol. 

— Chicagoje du inžinie
riai, kurie statė Hyatt Regen-
cy viešbutį Kansas City, sava
noriškai sugrąžino Illinois 
valstijos inžinieriaus leidi
mus, kadangi buvo rasta, kad 
jie kalti už to viešbučio laiptų 
konstrukcijos sugriuvimą, kai 
buvo 1981 m. užmušta 111 
žmonių ir daugiau negu 200 
sužeista. Daniel Duncan ir 
Jack Gilium dabar gavo kitos 
rūšies darbus, kurie nesurišti 
su inžinerija. 

— Brisbanėje , Australi
joje, policija s u a r e š t a v o 
žmogų, kuris dėžėje turėjo 
penkias Molotovo bombas ir 
grasino nužudyti popiežių, 
kuris atvyko į šį miestą antra
dienį. 

— Chicagos miesto du al-
dermenai Ed Smith ir Danny 
Davis parašė laiškus prez. 
Reaganui ir • gen. sekr . 
Gorbačiovui, kad sekantis 
viršūnių susitikimas būtų 
Chicagoje. 

— Washingtone Energijos 
sekretorius John S. Herring-
ton sako. kad .Sovietų Sąjunga 
pradėo Černobylio reaktorių 
veikimą per a n k s t i , be 
pakankamų saugumo priemo
nių. 

— Londone išeinantis Sun-
day Telegraph laikraštis rašo, 
kad slapti amunicijos siunti
niai iš Britanijos į Iraną yra 
reguliariai lėktuvais siunčia
mi. Paskutiniu metu buvo 
nuvežtos reikalingos stambes
nės dalys tankams. 

— Pietų Afrikoje praeito 
savaitgalio metu buvo užmuš
t a 13 juodųjų k a s y k l ų 
darbininkų ir 20 sužeista, kai 
įvyko riaušės netoli Johan-
nesburgo su t a i s , kur ie 
nepaklausė boikotuoti kasyk
lų savininkų. 

amerikiečiai. 
Vienbalsiai, kas yra reta 

Washingtone, vadovaujantieji 
respublikonai ir demokratai 
sutinka, kad išmokėjimas pini
gų Nicaragvos sukilėliams — 
Contras ir pasitraukimas dvie
jų saugumo reikaluose dirban
čių asmenų administracijai 
gali daugiau pakenkti, negu 
p a d ė t i . V i s ą s a v a i t ę 
besitęsianti kritika prezidento 
Irano politikai ir administra
cijos pareigūnų laikymasis 
sudaro įspūdį, kad prezidentas 
daugeliu Irano reikalų buvo 
izoliuotas. Išaiškinti kai kurie 
dalykai Washingtone sukėlė 
tikrą sensaciją, kokios nebuvo 
nuo Watergate krizės. Visi 
neaiškumai kyla iš Baltųjų 
rūmų, kurie turės būti išaiškin
ti. Tai pakenks Nicaragvos 
reikalams, kenks kovai prieš 
terorizmą ir pakenks Reaga
nui, nebent jį lydės laimė ir 
kas nors atsitiks Irane, kas 
parodys, kad prezidentas buvo 
teisus. 

P r e z i d e n t a s n e 
v i s k ą žinojo 

Prezidentas savo pranešime 
spaudai pasakė, kad jis ne 
viską kon t ro l i avo I r a n o 
reikaluose ir nežinojo, kad 30 
mil. dol. buvo skirti pirkti 
ginklams Nicaragvos laisvės 
kovotojams. J is taip pa t 
pranešė, kad adm. John Poin-
dexter ir Įeit. pulk. Oliver 
North palieka Baltuosius 
rūmus. 

Shu l t zu i p a v e s t a 
k o n t r o l ė 

Valstybės departamentas 
praneša, kad George Shultzui 
pavesta Irano reikalų kon
trolė, ko nebuvo anksčiau. Tai 
užtikrina, kad Shultzas ir 
toliau pasilieka Valstybės 
sekretoriaus pareigose. Poin-
dexter grąžinamas atgal į 
laivyną. North. sakoma, buvęs 
pats pagrindinis asmuo ginklų 
pardavime Iranui. 

Po prezidento pranešimo, 
Te i s ingumo d e p a r t a m e n t o 
viršininkas Edwin Meese 
pasakė, kad jie tiria, kokiu 
būdu Nicaragvos Contras 
gavo pinigus. 

Izraelio ir amerikiečių šalti
niai sako, kad Saudi Arabijos 
pirkliai finansavo Iranui 
ginklų pirkimą per Izraelį. 
Tačiau Costa Ricoje esantis 
vienas iš Nicaragvos vadų 
sakosi nieko nežinąs apie pini
gus, pervestus jų organizaci
jai, kuriuos tvarkęs pulk. 
Oliver North. 

T e i s i n g u m o d e p a r t a m e n t a s 
p e r ė m ė t a r d y m u s 

Edwin Meese sako, kad tik 
v ienas a s m u o Amer ikos 
vyriausybėje, kuris gerai žino
jo, kas darosi, yra pulk. North. 
Adm. Poindexter šį tą žinojo, 
bet jis į tą reikalą nesigilino. 
, ,CIA d i r e k t o r i u s C a s e y 
Valstybės sekr. Shultz, Gyny
bos sekr. Weinberger, aš pats 
ir kiti saugumo tarybos nariai 
nieko nežinojome apie ta i" , 
sako Amerikos prokuroras 
Edwin Meese. „Prezidentas 
nieko nežinojo iki tol, kol aš 
jam nepranešiau", — pasako
jo Meese reporterių miniai. 

įstatymai, kai tie pinigai buvo 
pervesti Nicaragvos Contras. 

Da r ne i ša i šk in t i 
k l aus ima i 

Spauda kelia šiuos klausi
mus: 

1. Kieno idėja buvo pinigus, 
gautus už ginklus, perduoti 
Contras kovotojams ir kas 
davė Izraeliui leidimą tuos 
pinigus įdėti į banką Šveicari
joje; 

2. kodėl Izraelis gavo iš 
Irano daugiau pinigų, negu tie 
ginklai buvo įkainoti, arba 
tie ginklai buvo verti daugiau 
negu 12 mil., kaip buvo 
pranešta; 

3. kaip Izraelis vedė 
transakcijas Contras žmo
nėms ir kas tie žmonės buvo, 
privatūs asmenys ar oficia
lūs; 

4. ar amerikiečiai žinojo 
planą padėti Contras iš tų 
uždirbtų pinigų; 

5. kada adm. Poindexter 
rezignavo ir kodėl ir kada jis 
pirmą kartą tai pasakė Baltų
jų rūmų pareigūnui. 

Į visus šiuos klausimus 
Edvvin Meese pažadėjo atsaky
ti po to, kai bus baigta investi
gaciją. 

Valstybės sekr. George Shultz. ku
rio kontrolei pavesti Irano rei
kalai. 

Tik v i enas 
a s m u o žinojo 

Edvvin Meese dar pasakė, 
kad asmeniškai klausinėjo 
pulk. North apie įvykius praei
tą sekmadienį ir kad prieš tai 
visą dieną jį klausinėjo Teisin
gumo departamento advoka
tai. Visą reikalą aiškina 
Teis ingumo departamento 
advokatai ir tuo tarpu nežinia, 
ar yra padarytas kriminalinis 
nusikaltimas. Į klausimą, kaip 
Meese tą reikalą išaiškino, 
atsakė, kad betikrinant doku
mentus daug kas paaiškėjo, 
tačiau ir šiuo metu dar ne 
viskas žinoma. Investigaciją 
tęsiama visu kruopštumu. 

KALENDORIUS 
Lapkričio 28 d.: Sostenas. 

Maura, Rimgaudas. Vakarė. 
lapkričio 29 d.: Saturninas. 

Daujotas, Vėla. 

/ ORAS 
Saulė teka 6:52, leidžiasi 

4:23. 
Temperatūra dieną 45 L, 

naktį 33 1. Debesuota ir lietin
ga. 
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/PORTO APŽVALGA 

Futbolas Chicagoje 

„LITUANICOS" FUTBOLO 
KLUBUI 36 METAI 

Štai ir vėl apsisuko metų ra
tas ir Chicagos „Lituanicos" 
futbolo klubas vėl rengia savo 
tradicini sezono užbaigtuvių 
pobūvj Padėkos šven tės 
savaitgalyje, lapkričio 29 d. 
Tautiniuose namuose. 

Gal yra kokia nors ryškesnė 
priežastis, kodėl pasirenkama 
ši data. „Lituanicos" klubas 
gali būti daugeliu atvejų 
dėkingas. Viena priežastis — 
jis gana ilgai išsilaikė ir yra 
vienas iš senesniųjų Ameri
koje. Kita priežastis — tai 
pasiektos pergalės futbolo 
aikštėse. Ypač praėjęs sezo
nas vėl atnešė ryškesnių lai
mėjimų ir buvo iškovota I vie
ta Metropoli tan lygos I 
divizijoje, užsitikrinant teisę 
žaisti aukščiausioje divizijoje. 

Jau nepirmi metai, kai į 
..lituanicos" klubą Chicagoje 
ir jos apylinkėse žiūrima su 
pagarba. Tai klubas, kuris yra 
vienas iš geriausiai įsitvir
tinusių visoje Chicagos srity
je, nežiūrint, jog kitos tauty
bės yra ir žmonėmis ir 
finansais pajėgesnės. Klubas 
turi nemaža prieauglio ir, 
galima sakyti, jog išsilaiko tik 
savo jėgomis, tuo tarpu kitų 
tautybių komandose, žmonių 
iš tautybės, kuriai tas klubas 
atstovauja, daugumoje ne
daug belikę. 

Steigiant „Lituanicos" klu
bą, nedaug kam kilo mintis, 
jog jis taip ilgai laikysis. Atsi
menu 1951 m. sausio 14 d. 
Aaltoką popietę, kai į steigia
mąjį susirinkimą Marąuette 
Parke buvo susirinkęs nedi
delis būrelis futbolininkų ir 
siaip sporto mėgėjų. Čia buvo 
padėti pamatai dabartinei 
futbolininkų „ L i t u a n i c a i " 
arba „Liths", kaip dabar klu
bas populiariai yra vadi
namas. Čia sudaryta ir pir
moji valdyba: pirmininkas — 
E. Vengianskas, o nariai — L. 
Kriaučiūnas, K. Baltramonai-

tis, V. Numgaudas, E. Šulai-
tis. 

Iš pirmosios valdybos narių 
K. Baltramonaičio jau nėra 
gyvųjų tarpe. J i s buvo pats 
didžiausias futbolo entuzias
tas ir judintojas; jis, galima 
sakyti, ir mirė futbolo aikš
tėje. 

Atsimenu laikus, kai būda
vo gerai, kad bent 11 žaidėjų 
rung tynėms buvo galima 
sukvies t i . Užmokėt i teisė
jams už teisėjavimą reikėjo 
kartais patuštinti savo pini
gines patiems valdybos na
riams. Jiems taip pat reikėjo ir 
aprašyti rungtynes. Šių eilu
čių autorius pirmąjį dešimt
metį beveik vienas (kartais 
parašydavo E. Vengianskas) 
apie futbolininkų pasirody
mus rašydavo „Drauge" bei 
kituose laikraščiuose. 

Pirmąjį dešimtmetį futbolo 
komandos išsilaikymas keliais 
atvejais atrodė beviltiškas. 
Tačiau dabar laikai jau kito
kie: žaidėjų nebetrūksta, na ir 
pinigų teisėjams bei kitoms 
išlaidoms apmokėti šiek tiek 
turima,nors, aišku, jų galėtų 
būti daugiau. Čia reikia pridė
ti, jog klubo finansinė padėtis 
paskutiniais keliais metais 
gerokai pablogėjo ir tai kelia 
nemažą nerimą. 

Praėjusią vasarą, koman
dai žaidžiant rungtynes Mar
ąuette Parke, publikos kartais 
būdavo nemažai, nors jos galė
jo ir daugiau būti. Moralinė 
bei materialinė parama yra la
bai reikalinga: jos niekada 
negali būti per daug. 

Tikimasi, jog'lapkričio 29 d. 
Lietuvių Taut in iuose na
muose ruošiamame „Lituani
cos" pobūvyje pritruks vietų, 
nes daugumas, be abejo, norės 
kartu su sportininkais pasi
džiaugti neeiliniu laimėjimu — 
įkopimu į aukščiausiąją lygą. 

E. Sulaitis 

„Lituanicos" futbolo klubo buvusieji pirmininkai — Vaclovas Numgaudas, Edvardas Sulaitis 
ir Jonas Juška. Pirmieji du yra ir klubo steigėjai bei pirmosios valdybos nariai. 

Nuotr. Zigmo Degučio 

„LITUANICA" 
SUTRIUŠKINO 

„RAMS" 
Šaltą ir drėgną praėjusį 

sekmadienį, lapkričio 23 d., 
„Lituanicos" vyrų komanda, 
stebint 60-70 prisiekusiems 
žiūrovams, žaidė paskutines 
šių metų pirmenybių rung-

UŽSIENIO 
KREPŠININKAI 

AMERIKOJE 

„LIETUVIŲ 
IŠEIVIJOS 
SPORTAS" 

nes priemiesčio aikštėje. Taip 
sakau, nes rašant šias eilutes 
dar nebuvo tiksliai žinoma, 
kokioje aikštėje teks žaisti. 

J.J 
, JAV šiuo metu vieši ne vien 

tik Sov. Sąjungos kreipšinin-
kai, bet taip pat ir Lenkijos bei 
J u g o s l a v i j o s r i n k t i n ė s . 
Lapkričio 11 d. Lenkija 
nugalėjo Wisconsin un-tą 74-

„Lietuvių išeivijos sportas" 72> 0 Jugoslavija „sukūlė" 
tynęs Marųuette Parke prieš — tei monumentalus 40 metų Tennessee 102-84. 
vokiečių komandą „Rams". iiSeivijos sporto veiklos lei- Sov. Sąjungos rinktinė, ' 
Mūsų vyrai, iš anksto žino- dinys (700 puslapių didumo su kurioje žaidžia ir lietuvių 
darni, kad priešininkai nepri- 2 0 ° istorinių nuotraukų), krepšininkai jau baigė savo 
klauso prie stipriųjų, žaidė apimantis sporto veiklą V. viešnagę. Atvykus pastiprini-
gerokai susilpnintu sąstatu, Vokietijoje, Prancūzijoje, m u i (y. Chomičiui ir kitiems) 
bet ne tiek silpnu, kad reikėtų Anglijoje, Australijoje, JAV- rinktinė pasireiškė žymiai 
pačių „Rams" žaidėjų pagal- bėse ir Kanadoje. geriau ir pasiekė daugiau ir 
bos įkirsti pirmąjį įvartį. Per Leidinys jau a t iduotas didesnių pergalių, pavyzdžiui 
pirmąsias 5 žaidimo minutes spaustuvei ir turi pasirodyti Oklahomą ji įveikė net 102-74. 
„Lituanicos" puolėjai pasi- m ū s U spaudos lentynose 1987 JAV-vių spauda jų pasiro-
keisdami praleido mažiausiai m e t ^ . sausio mėn. Knygos dymus ignoruoja ir daugeliu 
4 „mirtinas" progas pasiekti išleidimas, nepaisant, kad atvejų net pasekmių negalima 
rezultatų. Po prisišaudymo pro redaktoriai keletą metų dirbo s p a udoje rasti, nekalbant jau 
vartų šalį, „Lituanicos" spau- b e atlyginimo, aukodami tam a p į e platesnius aprašymus, 
dimas atslūgo ir reikėjo laisvalaikį ir net atostogas, Sov. Sąjungos krepšinio 
palaukti beveik ligi puslaikio k a m u o s arti 30,000 dol. rinktinei atvykus į Vid. Vaka-
vidurio, kol „Rams" žaidėjas Leidinį jau galima užsi- n , ^ tod įr čikagiečiams lietu-
pats įsikirto su galva į savo sa*yto Chicagoje pas Aleksą viams buvo proga rinktinę 
vartus. Kaip vėliau pasirodė, L**™^ < t e l e f

: 8391748). Jis pamatyti. Lapkričio 15 d. 
tai buvo gražiausias rung- P1"""13 t a m reikalui ir aukas; rungtyniavo Bloomington, 
tynių įvartis. Puslaikiui bai- P a a u k ° j ę 5° dol. ar daugiau Indianoje, kur susitiko su 
giantis, mūsų kairysis kraš- ' e i " m i gaus dovanų. stipria Indianos un-to koman-

V.G. d a . Lapkričio 16 d. Iowa City 
. varžėsi su Iowos universitetu, 

B Ė G I K Ų o 19 d. savo viešnagę baigė 
ni$ , l \ / l l i ,CTITT Lawrence mieste, rungtyniau-
U £ i M l ! i » H J l jant prieš Kansas universi

tetą. (eg) 

tas J . Cauly, iš geros pozicijos, 
įkirto antąjį įvartį. 

Antrame puslaikyje, nežiū
rint „Rams" komandos atkak
laus priešinimosi, mūsiškiai 
Alg. Krygeris, P. Abedas ir H. Buvęs „Sporto apžvalgos" 
Jenigas, Jr., pasikeisdami pri- redaktorius Vytautas Gry-
dėjo dar 4 įvarčius ir nebepali- bauskas persiuntė mums nese-

Z A I D Ė 

ko vietos mažiausioms abejo- niai gauta Lietuvos generali- S . M A R Č I U L I O N I S 
nėms, kad „Lituanicos-Liths" n io konsulo Los Angeles, CA, 
komanda pereis į major divi- laišką, kurį čia ir spausdina-
ziją. Jos surinkti 34 taškai ir m e . Bėgikai, norintieji žemiau 
įvarčių santykis 75:12 yra minimame maratone daly-
jokiai komandai nebepasie- vauti, kreipkitės į gerb. Konsu

lą, skambinant tel. 1—805— 
496-5324. 

(Red.) 

kiami. Artimiausias varžovas 
„Fortūna" komanda, jei ir 
laimėtų likusias rungtynes 
prieš graikų „Falcons", turė
tų, vis tiek, dviem taškais Gerb . P o n e Grybauska i , 
mažiau. 

„Lituanicos" komandai dar 
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Spalio 30 d. Californijos 
sostinės Sacramento Arco 
arenoje įvykusios pirmos 
rungtynės tarp Sovietų Sąjun
gos krepšinio rinktinės ir 
„Athletes in Action" koman
dos baigėsi 90-82 amerikiečių 
naudai. Kitos dvejos rungty
nės vyko San Diego ir Los 
Angeles miestuose spalio 1 ir 3 
dienomis. Po to vyko dar 10 
rungtynių su įvairių JAV-ių 

Jei „Lituanicos" žaidėjai ir 
neturėjo progos pasižymėti žai
džiant prieš „Rams", šįkart 
ne 
ir Vyt. Juodišius buvo tų rung
tynių bėroj ai. Jie dar prieš 
rungtynes, net nežinodami ar 

Akimirka iŠ ' 
Montreaiyj* . 

•epSinio aikštėje 
Nuotr R. Ot to 

Kreipiuosi į Jus su prašymu 
yra likę žaisti vienerios rung- **** man susisiekti su vado- ^ " v e r e i t e t ų l o m a n d o m ^ 
tynės prieš stiproką komandą vauiančiais lietuviškame spor- t § k e t u r i lietuvį k u r i 
„Slovaks". Prieš juos teks to gyvenime asmenimis, kurie r d ė 8 b u v o į r a š y t o s 
žaisti lapkričio 30 d., kaip tik ^ l ė t ų man rekomenduoti p r o g r a m o j e j š i o s e p i r m o s e 
po „Lituanicos" metinio ba- P***™* lietuvius maratono mngtynėse p a s i r o d ė t i k g a r ū . 
liaus, kas gali būti, bet gali ir bėgikus, jei tokių yra mūsų n a g M a r č i u H o n i 8 ( 6 > r ū g i o ) 
nebūti, natūrali kliūtis mūsų tarPe- Vilniaus „Statybos" žaidėjas, 
komandos žaidimui. Nežiū- Mat, Los Angeles ruošia J i 8 užsirekomendavo labai 
rint tų rungtynių pasekmių — antrąjį metinį „City of Los gerai: tikrai vikrus ir suma-
„Lituanica" jau meistras. Angeles Marathon" 1987 m. nus žaidėjas. Žaidė be per-

kovo 1 d. ir kviečia visus kraš- traukos, išskyrus, kai trum-
tus atsiųsti po du dalyvius, p a m buvo išėjės iš aikštės, 
k u r i e b ū t ų n e tik g e r i 8 p o r " amerikiečiui pataikius Šarū-

ŽaidėTaTbet^/BieTsIJus t i n i n k a i - J
 b e t * draugiškumo n u i į a k į ir skaudžiai jį užga-

ambasador ia i . Kiekvienas Vus. 
dalyvaujantis kraštas gaus „Athletes in Action" yra 
, , L - A " 8 t n e P l a c e Friendship sporto organizacija su reli-

Rams" k o ^ n d T ' ^ r ^ d y T Cup" trofėjų. Rengėjai sutin- gine misija, jie savo religinio 
ar ne. nes jai jokie taškai nebe- k a ' r

 k a d . B a l t " o s ^ 7 ^ tikslo siekia per sportą, kaip 
svarbūs, paruošė rungtynėms g a h a t s tovaut i ^eivijoje tai paaiškinta jų lankstinuke, 
nors ir purvu pažliugusią aikš- g e n a n t i e j i tų tautų žmonės, da l in tame rungtynių žiū-
tę. išdažydami vėjo blaškomo- Taigi, kaip matote yra pro- rovams. Pradedant rungtynes, 
mis, aitriomis kalkėmis apie 8 a pasirodyti sporte ir pagar- vietoje JAV-ių himno, (po 
600 jardų linijas. Jei aikštė s i n t i Uetuvos vardą. Deja, lai- Sovietų himno) vienas „Athle-
neparuošta, rungtynių taškai k o l i k ° nedaug. Būsiu Jums *«» i n Action" žaidėjas sugie-
a t i t e n k a a t v y k s t a n č i a i nuoširdžiai dėkingas, jeigu šį dojo „God Bless America", 
komandai. Jokia apeliacija mano kreipimąsi kuo greičiau Pats sau gitara pritardamas, 
neišgelbėtų. perduotumėte atitinkamiems Per t raukos metu Sovietų 

asmenims, nes man reikia žaidėjai apleido aikštę, tuo 
Ar daug kas iš mūsų tokj rengėjam8 p r a n e g t i a p i e m ū g ų tarpu „Athletes in Action" 

darbą, tokią negražią dieną dalyvavimą. žaidėjai išsirikiavę kiekvienas 
" i r"tU- paeiliui liudijo — pasakojo 

Taigi, sekmadienį, lapkričio S u g i h a Pa&arba> apie savo religinius įsitikini-
30 d., kaip tik po baliaus, Vytautas Čekanauskas, rn"», ko iki šiol dar nei vieno-
..Lituanicos" komanda dar Uetuvos Generalinis se sporto rungtynėse neteko 
prakaituos kur nors De* Plai- Konsulas, Los Angeles, CA matyti. į}t j 
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i ••UO 90utffiw#an HlQnW9y 
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JAV Lietuvių jaunimo sąjungos 

VEIKLOS PLANAI 
Praėjusį penktadienį šioje 

skiltyje kalbėjome apie drąsų 
ir stiprų jaunimo žodį JAV LB 
tarybos sesijoje New Jersey 
lapkričio 15 d. Šiandien 
pasvarstytsime, ką tas stiprus 
ir drąsus žodis mums gali duo
ti, jeigu jis bus paverstas veik
la. 

JAV Lietuvių jaunimo 
sąjungos naujas pirmininką? 
dr. Aras Žlioba mums pateikė 
maždaug tokį veiklos planą: 
atnaujinti JAV LJS veiklą 
pagrindinėse lietuvių gyven
vietėse Amerikoje; supažin
dinti jaunimą su lietuviams 
svarbiais politiniais klausi
mais bei skatinti jaunąją kar
tą įsijungti į lietuvių politinę 
veiklą; sumoderninti Jaunimo 
sąjungos susitvarkymą, kad ji 
derintųsi prie dabartinių sąly
gų ir paruošti jaunimą daly
vauti VI Pasaulio lietuvių jau
nimo kongrese. Aišku, kad 
planas geras — konkretus, 
realus ir svarbiausia įvykdo
mas, jeigu tik bus panorėta 
dirbti. Taigi pagal lietuvišką 
paprotį būtų galima sakyti, 
kad prie tokio plano nebereikė
tų nieko „nei pridėti, nei atim
ti". Čia gal kiek ir sustokime. 

Atimti, žinoma, iš jo nieko 
nereikia, nes visi plane 
numatyti uždaviniai labai 
svarbūs, naudingi ir visus juos 
reikia vykdyti. Tačiau pridėti 
tai visgi šiek tiek norėčiau ir, 
mano manymu, vieną dar 
labai svarbų uždavinį, kuris 
kažkodėl mūsų jauniems žmo
nėms ,.už akies*' dažnai neuž
kliūva. O tas uždavinys taip 
labai a i škus , paprastas , 
suprantamas, kad jį priminti 
darosi net ir nepatogu. 

Tad gal labai atsargiai ir 
labai tyliai, kad daug kas 
negirdėtų, noriu to drąsaus 
jaunimo paklausti, kur gi ta 
pati svarbiausioji mūsų sritis, 
kuria remiasi viSa lietuvių 
išeivijos gyvybė, kur gi ta 
kultūrinė veikla? Didelė, plati, 
šakota, visaip išsikerojusi ir 
jaunimui sudaranti labai 
palankią dirvą. Tačiau apie ją 
plane nė žodelio. Argi iš tik
rųjų ta veikla jau jūsų nebe-
domina, nes tik dėl tos kultū
rinės vyresniųjų veiklos dar 
jūs ir užsilikote tokie, kokie 
dabar esate? 

Iš tikrųjų tame jaunimo 
plane tėra nurodyti tik du 
uždaviniai — politinė veikla ir 
pasiruošimas kongresui. Ir tik 
vienas iš jų — politinė veikla 
— tėra nuolatinis. Praėjus 
kongresui, sustos ir jam pasi
ruošimas. Pasibaigs ir sąjun
gos atnaujinimo bei jos prie 
sąlygų pritaikymo darbas, kai 
ji visur turės savo skyrius, jų 
valdybų pirmininkai kartu 
bus ir JAV LB apygardų bei 
apylinkių nariai. Ką tada tie 
skyriai, veikdami Lietuvių 
Bendruomenės padalinių 
rėmuose darys? Kokie bus jų 
konkretūs darbai? 

Aišku, politinė veikla yra 
vienas iš mūsų visos lietuvių 
išeivijos, ne tik jaunimo, 
pagrindinių uždavinių. Ji yra 
skirta išlaisvinti Lietuvai iš 
sovietinių rusų okupacijos. 
Gerai, kad jaunimo planuose 
ta veikla rado vietos. Bet ten 
kalbama tik apie vieną jos 
dalelę, grumtynes su OSI ir 
užmojį pagelbėti Baliui 
Gajauskui, gal dar ir kitiems 
Sovietų kalėjimuose sėdin
tiems sąžinės kaliniams. Geri 
ir reikalingi darbai, bet tai tik 
maža mūsų politinio beveik 

nieko bendro su Lietuvos lais
vinimu neturinti, darbo dalis. 
Atrodo, kad ir ta visa politinė 
veikla dar visiškai neišmąsty-
ta, atsitiktinai sumesta, lyg 
kieno nors tik šia viena kryp
timi težvelgiančio įtaigota, dar 
besiblaškanti, nenusistovėju
si, neturinti aiškių gairių. 
Tačiau, taip kalbėdamas, 
nenoriu aš tos veiklos pras
mės nei neigti, nei kritikuoti to 
užmojo. Kas čia žino, koks 
geriausias kelias grumtynėms 
su OSI? Jeigu tik energingai 
bus dirbama, vis tiek bus 
gerai. Bet norėčiau pasiūlyti 
nesiriboti vien tik OSI reika
lais, bet jungtis ir į platesnę 
Lietuvos laisvinimo veiklą, 
nors ir visiškai savarankiš
kai, savais būdais, savais 
keliais, savu supratimu. 

Tačiau didelė spraga liktų 
Jaunimo sąjungos veiklos 
bare, jeigu visiškai nebūtų 
domimasi kultūrine veikla. 
Nekalbėkim dar apie lietuviš
kosios kultūros kūrybą, kuri 
tarp dabartinio lietuvių išei
vijos jaunimo mažai žinoma, 
tad užsiminkim apie ja pasi
naudojimą. Ir čia panaši 
padėtis. Tarp daugelio vienas 
iš tokių pavyzdžių gali būti ir 
lapkričio 23 d. Jaunimo cent
re, Chicagoje Vasario 16 
gimnazijai remti komiteto 
ruoštas įdomus koncertas, kurį 
puikiai atliko Toronto keturių 
jaunų mergaičių — moterų 
vokalinis kvartetas „Sutar
tinė". Nesudėtingas reper
tuaras, lietuviškos liaudies bei 
h a r m o n i z u o t o s da inos , 
deklamacijos, gera lietuvių 
kalbos tarsena tepasiekė tik 
vyresniųjų ausis. Salėje jau
nimo nė kvapelio nesijuto. 
Netraukė jo net ir paties kon
certo tikslas uždirbti kiek nors 
pinigų Vasario 16, taigi jau
nimo, gimnazijai paremti. 
Nuoširdžiai susižavėję tų 
jaunų merginų dainomis, tik
riausiai ne vienas iš klausy
tojų susigraudino, kai baigu
sios savo programą, pagirtos, 
karštais plojimais palydėtos ir 
gėlėm apdovanotos, atsis
veikindamos su mumis jos 
užtraukė mums tik ... „Ilgiau
sių metų..." Ko gi ir begalėjo 
linkėti, vien tik baltagalvius 
salėje matydamos. Taip jos ir 
pasakė, gal net nuogąstau-
damos, kad mes, jų dainų 
sujaudinti, čia pat nepradėtu-
mėm mirti... 

Ar tokie reiškiniai mūsų 
nejaudina? Ir kažin ar mes 
žinom tikrą atsakymą, kodėl 
tokiuose koncertuose jaunimo 
nėra? Dar galėtume suprasti, 
kodėl jaunimas neina pensi
ninkų teatro vaidinimų pažiū
rėti, tačiau, jeigu jam neįdo
mūs paties jaunimo koncertai, 
padėtis tikrai bloga. Todėl ir 
kreipiu mūsų visuomenės 
dėmesį į atsikuriančios JAV 
Lietuvių jaunimo sąjungos 
veiklos planą ir kviečiu ją jau 
ne be reikalo susirūpinti jau
nimo veiklos kryptimi. Ypač 
norėčiau apeliuoti į tokią jau
nimo veiklą įtaigojančius žmo
nes ir priminti, kad šalia OSI 
yra dar ir lietuvis rašytojas, 
dainininkas, teatro aktorius, 
šalia telegramų yra dar ir 
lietuviška knyga, laikraštis, 
lietuvių kalbos vadovėlis, 
žodynas, gramatika, sintaksė, 
yra dar ir lietuvis dailininkas, 
muzikas, filosofas, istorikas. 
Čia ir tėvynėje. Ir tik dėl jų 
mūsų tauta tebėra gyva. 

Bronius Nainys 

TREČIOJO LIETUVOS STATUTO 
RUOŠIMO EPOPĖJA 

V. BAGDANAVIČIUS, MIC (Tęsinys) 
Yra verta susipažinti su šios 

komisijos nariais. Nuo Vil
niaus į komisiją įėjo Mika
lojus Drohostaiskis, kalvinis
tas, nuo Trakų vaivadijos — 
D. kunigaikščio maršalka 
kunigaikštis Lukošius Svirs
kis, nuo Žemaičių seniūnijos 
— Jonas Steckevičius, nuo 
Naugarduko vaivadijos — 
Did. kunigaištijos maršalka 
Benediktas J u r a g a s , nuo 
Polocko vaivadijos — kuni
gaikštis Povilas Sokohnskis, 
provoslavas, nuo Vitebsko 
vaivadijos — Jonas Skolka, 
nuo Lietuvos Brastos vaiva
dijos — teisėjas Kirdėjus 
Kričevskis, nuo Mstislovo 
-. aivadijos Bagdonas Selickis, j 
provoslavas, nuo Minsko 
vaivadijos — Martynas Volod-
kavičius. Prie šio darbo buvo 
pritrauktas žymus humanis
tas ir teisininkas Augustinas 
Rotundas ir vyskupas Protase-
• ius. jau dirbęs ir prie antro
jo statuto ruošor Jie sudarė 
centrinę komisijo ?ą. Liubli
no seimas dar pr.jKyrė komi
sijai raš t in inkus: Andrių 
Mackevičių, Vilniaus žemės 
teismo raštininką ir Ašmenos 
žemės teismo raštininką Petrą 
Stanislovavičių (Aviž. 107-108 
p.). 

Skiriant komisiją buvo žiū
rėta, kad 5 nariai būtų katali
kai ir 5 provoslavai. Taip pat 
paisyta dviejų luomų: kuni
gaikščių ir bajorų. Pažymė
tina, kad į komisiją nebuvo 
įtraukti a ts tovai Kijevo, 
Braclavo, Volinijos ir Palen
kės vaivadijų, nes tos sritys 
buvo atskirtos nuo D. L. kuni
gaikštijos ir priskirtos Lenki
jai (Avižonis, 109 psl.). 

„Ir dėl to į tą komisiją reikia 
žiūrėti tik kaip į vienos Lietu
vos komisiją" (Avižonis 111 
psl.). Faktas, kad į statuto 
ruošos komisiją neįėjo nė 
vienas lenkas, jau pats kalba 
už save (Aviž. 110 psl.). Taigi 
Lietuvos valstybė ir po unijos 
turėjo pasilikti visiškai atski
ra, savarankiška ir nepriklau
soma valstybė, sudar iusi 
sąjungą su Lenkija (A ižonis 
110 psl.). Abi valstybės toje 
sąjungoje „savo v idaus 
gyvenime buvo savarankiš
kos ir viena nuo kitos 
nepriklausomos" (Avižonis 
110 psl.). „Naujame statute 
visi Lietuvos valstybės įstaty
mai buvo išlaikyti ir palikti. O 
statuto straipsniai, liečia 
seimą, buvo suredaguoti taip, 
kad jie galėjo būti vykdomi 
tiek Lietuvai gyvenant unijoje 
su Lenkija, tiek nuo tos unijos 

DOMININKONŲ 
KAPITULA 

Aviloje, Ispanijoje, vyko 
Domininkonų vienuolijos 
atstovų visuotinis suvažiavi 
mas — generalinė kapitula 
kurioje da lyvavo apie 80 
delegatų iš įvairių pasaulio 
kraštų. Domininkonų vienuo
lijos šeimą dabar sudaro apie 
septyni tūkstančiai vyrų 

atsisakius" (Avižonis 111 psl.). 

Nepapras ta i v i suomeni ška 
t rečiojo s ta tu to ruoša 

Trečiojo s ta tuto ruoša 
užtruko ilgai, tačiau kaip tik 
šis užtrukimas liudija labai 
gyvą D.L. kunigaikšt i jos 
visuomenės dėmesį teisei D. 

kunigaikščio Stepono Batoro 
laikais. Žygimantas Augustas 
mirė 1572 metais. Po jo mir
ties ilgai užtruko pilnas 
tarpusaviu kovų tarpvaldžio 
laikotarpis. Tačiau išrinkus 
Steponą Batorą 1576 m. prasi
dėjo dešimt metų lietuviškos 
teisės formavimo laikotarpis 
ligi perankstyvos jo mirties 
1586 m e t a i s . A p s k r i t a i 
Stepono Batoro valdymas D. 
L. k u n i g a i k š t i j a i buvo 
palaimingas. Iš Stepono Bato
ro buvo išgautas oficialus D. 
L. k u n i g a i k š t i j o s sava
rankiškumo pripažinimas 
(Avižonis 113 psl.). 

Ir taip, pasibaigus tarpu-
I valdžiui, po Žygimanto 
Augusto, Lietuvos įstatymų 
ruošime ėmė aktyviai daly
vauti Lietuvos pavietų seime
liai. Tada statuto taisyman 
jungėsi pati Lietuvos bajorija 
per savo seimelius. Ir įstaty
mų ruošimas ėjo lenkams 
nepalankia kryptimi. „Apie 
Liublino unijos akto įrašymą į 
statutą nebuvo nei kalbos" 
(Avižonis 113 psl.). 

Pasak Lappo apie 1581 
metus Liublino sudaryta 
statuto ruošimo komisija jau 
nebeegzistavo. Kai kurie 
nariai buvo mirę. o nauji 
nebuvo paskirti (Av. 114 psl.). 
Statuto redagavimas vyko net 
pačiuose bajorų seimeliuose. 
Jie tam reikalui išrinkdavo 
komisijas. Nors Liublino 
seime buvo panaikinti pavie
tų seimeliai ir atskiri Lietuvos 
seimai (Aviž. 114 psl.), tačiau 
su tuo nebuvo skaitomasi. 
Steponas Batoras Lietuvos 
statuto reikalais kreipdavosi 
jau ne į komisiją, bet į bajorų 
seimelius ar atskirus Lietuvos 
seimus, skatindamas juos tęsti 
užtrukusį darbą (114 psl.). 
Liublino nutarimas panaikin
ti Lietuvos seimą ir seimelius 
pasiliko negyva raide. 

Kaip tam tikra prasme 
demokratiškai šio kodekso 
ruoša buvo vykdoma, liudija ir 
tai, kad į jo ruošimo komisijas 
senatoriai neįeidavo. Jie į jas 
galėdavo įeiti tik tada, kai 
būdavo kokio seimelio išrinkti. 
Tokių valstybinių sričių D.L. 
kunigaikštijoje arba pavietų, 
kurie galėjo turėti atstovus, 
statuto komisijoje buvo 22. 
Šios komisijos priimtus įstaty
mo p ro j ek tus g a l u t i n a i 
s u r e d a g u o d a v o V i l n i a u s 
valstybės kanceliarija. Bet ji 
pati neturėjo teisės ruošti 
naujus įstatymus, o tik seime
lių komisijos pas iūlytus 
suredaguoti. 

Seimelių išrinkti atstovai 
šiame darbe atstovavo savo 
pavietų interesams. Tačiau 
kartais patys seimeliai kišosi į 
šį darbą, siūlydami gatavus 
įstatymų pakeitimus (Aviž. 
116 psl.). Kadangi seimeliuose 
dalyvaudavo ir tų vaivadijų 
senatoriai, tai statuto formula

vime reiškėsi ir senatorių 
įtaka. Taigi tais laikais teisiš
kai reikšmingi D. L. kunigaiš-
tijoje buvo du luomai: bajorai 
ir senatoriai (Avižonis 116 
psl.). 

S ta tu to pa tv i r t in imo 
pas tangos 

Didelę problemą statuto 
ruošėjams sudarė statuto 
patvirtinimo arba jo įteisini
mo klausimas. Lenkai laikėsi 
nusistatymo, kad Lietuvos 
teisė turi būti pritaikyta 
Lenkijos teisei, ir kad statutą 
turėjo tvirtinti bendras Lietu
vos ir Lenkijos seimas. Lietu
viai į Lietuvos teisę žiūrėjo, 
kaip į savo reikalą ir atsto
vavo pažiūrai, kad Lietuvos 
statutą tvirtintų tik D. L kuni
gaikštis arba karalius. 

Pats reikšmingiausias teisi
nės tvarkos atžvilgiu, trečiojo 
statuto naujumas buvo įvedi
mas D. L. kunigaikštijos 
vyriausio tribunolo. Anksčiau 
vyriausio tribunolo pareigas iš 
dalies ėjo ponų taryba. Tačiau 
apie ponų tarybą jau nekal
bama ne tik trečiame, bet ir 
antrame statute. J au 1579-
1580 metų Varšuvos seime 
Lietuviai pateikė D. L. kuni
gaikštijos vyriausio tribunolo 
įsteigimo projektą, tačiau 
jokio nutarimo tuo reikalu 
nebuvo padaryta. 1581 me
tais Vilniaus seime Lietu
viai paprašė Stepono Batoro 
patvirtinti vyriausią Lietuvos 
tribunolą. Ir Batoras tai 
patvirtino. Vyriausio tribuno
lo įsteigimas buvo ryškus 
paėjimas priešinga Liublino 
seimui kryptimi suvienyti 
Lietuvos ir Lenkijos teisę. 
Taip pat šiame Vilniaus seime 
buvo prieita nusistatymo, kad 
Lietuvos seimų nutarimus turi 
tvirtinti ne bendras Lietuvos 
ir I^enkiįos seimas, bet Didy
sis Lietuvos kunigaikštis, nors 
bendrame Lietuvos\ Lenkijos 
seime (Avižonis 119 psl.). 

Ginčas dėl Lietuvos statuto 
su lenkais iškilo 1582 metų 
bendrame seime Varšuvoje. 
L e n k a i p a r e i k a l a v o 
persvarstyti visus statuto 
pataisymus. Lietuviai laikėsi 
principo, kad jie patys vieni 
yra kompetetingi svarstyti 
Lietuvos įstatymus (Avižonis 
117 psl.). 

Statuto patvirtinimas būtų 
buvęs lengvai pasiektas iš 
Stepono Batoro, nes jis lietu-
vių p a s t a n g o m s b u v o 
palankus (Aviž. 120 psl.). 
Tačiau jo perankstyva mirtis 
statuto patvirtinimą apsunki
no. Reikėjo skai ty t i s su 
dideliais lenkų pasipriešini
mais. 

Prasidėjęs tarpvaldis po 
Batoro mirties buvo labai 
triukšmingas. Kai kurie lenkai 
be lietuvių žinios išrinko 
karalių Žygimantą Vazą. 
Lietuvių bendradarbiavimas 
su Lenkais buvo nutrūkęs. 

Lietuviai savo re ika lus 
sprendė atskiruose seimuose 
(Av. 120 p.). Kita lenkų grupė 
karaliumi išrinko Habsbur-
gą. Lietuviai nepripažino nei 
vieno, nei kito. 

Pagaliau lietuviai palinko 
Vazos pusėn. Jie sutiko jį 
pripažinti D. L. kunigaikščiu, 
jei jis patvirtins Lietuvos 
statutą. Lenkai stipriai tam 
priešinosi. Bet kai lietuvių 
delegacija pagrasino iš pasita
rimo išvažiuoti, lenkai nusilei
do (Avižonis 121 psl.). 

Trečiojo Lietuvos statuto 
patvirtinimas įvyko 1588 
metais sausio 22 d. Ir statutas 
buvo patvirtintas taip, kaip 
lietuviai norėjo: ne bendro 
I^etuvos-Lenkijos seimo, *bet 
kriraliaus. Lietuvos statuto 
įteisinimą verta laikyti dides
niu D. L. kunigaikštijos 
pasiekimu negu paprastai yra 
manoma. 

Teisinė sąmonė yra brangus 
kiekvieno visuomeninis turtas. 
J i neįgyjama greitai ir leng
vai. Ji eina kartu su protingu 
teisinių institucijų išsivysty
mu tautoje. Pažymėtina, kad 
šis turtas buvo sukurtas Lie
tuvoje bendradarb iau jan t 
visoms D. L. kunigaikštijos 
tautoms. Tai matyti aukštai 
vertino vysk. A. Baranauskas 
ir tai išreikškė savo eilėrašty: 

Kijevas, rusai, latviai ir prūsai 
Gudai ir pikti totoriai 
Lietuvą pažinę, vainiką pynė, 
Lietuvą dabino padoriai. 
(Cit. iš dr. V. Daugirdaitės 
Sruogienės, Lietuvos istorija, 
378 psl.) 

Treč io jo Lietuvos 
s t a t u t o au to r i a i 

Šio statuto ruošimui yra 
būd ingas didelis visuo
meniškumas. Jeigu kuri Eu
ropos valstybinė visuomenė 
turėtų tokią savo teisės ruoši
mo visuomeninę epopėją, ji 
būtų sugebėjusi iš to padaryti 
didelį savo tautos kultūringu
mo įrodymą. Statuto ruošimo 
komisijos, viena kitą papildy-
damos, išsitęsusios beveik du 
šimtmečius, yra ženklas, kad 
teisinė sąmonė toje visuo
menėje buvo ne atsitiktinis 
reiškinys. Yra tiesiog nuosta
bu, kad tie visuomenininkai 
nekūrė savo atskirų kuni
gaikštijų, kas būtų patenkinę 
jų asmenines ambicijas, bet 
kūrė bendrą, visą D. Lietuvos 
kunigaikštiją, apimančią teisi
nę sąrangą. iŠ to galima 
padaryti didelį įrodymą prieš 
tuos, kurie mano, kad D. 
Lietuvos kunigaikštija buvo 
tik karinės prievartos pada
ras. Apie D. L. kunigaikštijos 
valstybinės sąrangos standu
mą liudija ne tik tai, kad 
statutų redaktoriai atkakliai 
rūpinosi, kad šion sąrangon 
nebūtų įvesta teisės nuostatų 
iš Lenkijos dėl to, kad tą teisę 
nelaikė D. L. kunigaikštijos 
teisiniu turtu. Dar pora bruožų 
šio statuto ruošoje liudija D.L. 
kunigaikštijos 15-16 šimtme
čio aukštą valstybinę ir tei
sinę sąmonę. Pirmas iš jų yra 

mūsų jau anksčiau pastebė
tas, kad seimeliai ne tik išrink
davo asmenis į statuto komi
siją, bet ir patys formuluodavo 
įstatymų projektus. Ir antrą 
bruožą liudija tas principas, 
kuriuo buvo sudaryta statuto 
komisija Liublino seime, bū
tent tai, kad norėta atsižvelgti 
į plačios D. L. kunigaikštijos 
teritorijos skirtingas proble
mas atskirose provincijose. 
Tiedu bruožai: asmeninis 
dėmesys įstatymų ruoša ir 
dėmesys teritorijų įvairu
mams — sudaro šios teisinės 
sąrangos ruošimo garbę. 

Yra žymus mūsų tautos isto
rijos pažinimo trūkumas 
nesidomėti Lietuvos teisės 
istorija. Vien domėjimasis 
didžiųjų kunigaikščių laikais 
ir palikimas nuošaly tų žino
mų ir nežinomų valstybinin
kų bei visuomenininkų, kurie 
kūrė Lietuvos teisę, yra ne tik 
k r ikšč ion i škos L ie tuvos 
nepažinimas, bet ir politinės 
Lietuvos pažinimo trūkumas. 
Šis trūkumas pas mus yra 
atsiradęs šalia kitų priežasčių 
ir dėl to, kad lenkiškoje isto
riografijoje nėra studijų apie 
šiuos žmones. Ir aišku, kodėl 
lenkams įstorikams nebuvo 
įdomu juos nagrinėti. Statutų 
rengėjai visa savo veikla buvo 
priešingi perdaug glaudžiam 
Lietuvos sujungimui su Lenki
ja. Dėl to naujos kartos lietu
viams istorikams būtų šviežia 
studijų medžiaga išryškinti 
Lietuvos teisės kūrėjus, prade
dant nuo pirmojo statuto auto
riaus Goštauto. 

Kadangi trečiojo Lietuvos 
statuto galutinis redagavimas 
atsidūrė D. L. kunigaikštijos 
kanceliarijoje Vilniuje, tai jos 
vedėjai, nors nebuvo įstatymų 
autoriai, o tik redaktoriai, iš 
tikrųjų reikšmingai prisidėjo 
prie statuto pagaminimo ir 
įteisinimo. Šie biurokratai, 
jeigu neturėtų kitų nuopelnų 
statutui, tai vien savo sugebė
jimu kooperuoti su labai 
išplitusia statutą ruošiančia 
visuomene, verti didelės pagar
bos. 

Dėl to negalima praeiti pro 
I). L. kunigaikštijos kancle
rius ir vicekanclerius, mąstant 
apie trečiąjį Lietuvos statutą. 
Ilgu statuto ruošimo metu ligi 
1579 metų kancleris buvo 
Mikalojus Radvilas, Dubingių 
ir Biržų kunigaikštis, Vil
niaus vaivada, uolus kalbinis-
tas ir uolus lietuviškai supras
to Lietuvos-Lenkijos unijos 
projekto šalininkas. Be abejo 
jo vaidmuo derinant iŠ įvairių 
kraštų ateinančius įstatymo 
projektus turėjo būti didelis. 

(Bus daugiau) 

DIDMIESČIU 
PAVOJUS 

Dr. Samuel Epštein. Illinois 
universiteto specialistas 
chemikalų poveikio į svei
katą, skelbia, kad pramonės 
miestų gyventojai yra po 
nuodingų dujų danga. Tai 
būna priežastis susirgimų 
vėžiu ir kitomis ligomis. 

TEN, KUR 
LAISVĖ GIMĖ 

VINCAS SALCIŪNAS 

jokift grūsties 
baldakimu. 

važiuojant po iš medžių sudarytu 
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vienuolių, apie 50 tūkstančių 
moterų vienuolių ir daugiau 
negu šimtas tūkstančių vadi
namų domininkonų treti-
nininkų — vyrų ir moterų. Jie 
veikia aštuoniasdešimtyje 
pasaulio kraštų. Dominin
konų ordino svarbiausieji 
uždaviniai yra pamokslų 
sakymas, gilinimasis į teo
logijos mokslus ir teologijos 
dėstymas, misijinė veikla. 

Cia randi pavadinimus: Pilgrim 
Landing, Pilgrim Monument, Pilgrim Height , 
Pilgrim Beach ir daugiau. Gal jie mane taip „pilgri-
miškai" nuteikė, kad net įsivaizdavau matąs May-
flower laivą, vis dar tebeplaukiantį Cape Cod 
įlankos platybėse Plymouth linkui. Iš aukšto stebėji
mo bokšto matai beribį Atlantą, siaurą sausumos 
juostą ir mėlynus įlankos vandenis, plaunančius ir 
taip jau baltą paplūdimių smėlį. 

Atlanto paplūdimiai tikrai žavūs: balti, platūs ir 
ilgi, o negilus vanduo turbūt ir šiltas, kad jame tiek 
besimaudančių? Nauset paplūdimys dar ir tuo 
skirtingas, kad čia stovi į dangų įsirėmęs, pusiau 
baltas, pusiau raudonas švyturys šalia namelio su 
raudonu stogu. Ilgai žiūrėtum į tą retą pajūrio regi
nį, jeigu nereikėtų toliau judėti. Taisri ir pajudam 
Chatham miestelio linkui, šen ten sustodami 
pasigrožėti Pleasant Bay įlankos vaizdais, kur kelias 
pribyra prie pat jos kranto. O kelias lyg pasakoj — 

Chatham kurortinis miestelis (1900 gyv.) priei
na prie pat įlankos, už kurios tęsiasi siauras, ilgas 
sausumos ruožas, labai primenantis Kuršių marias 
ir Neringą. Ant kalvos švytuoja apvalus baltas 
švyturys, kuris gražiai derinasi su gilia dangaus 
mėlyne ir gretimo namo raudonu stogu. Švyturio 
parke didelį įspūdį daro aukštas, smailus, balto 
marmuro paminklas jūroje žuvusiems atminti, ypač 
kada į jį žiūri iš tokio taško, kur vaizdą papildo 
švyturys ir anas raudonstogis namas. 

Ir vėl esam ant US-6 kelio. Laimė, kad važiuo
jam iŠ Cape Cod, nes į priešingą pusę — didelė grūs
tis, kuri darosi dar didesnė anapus Sagamore tilto. 

Namo grįžus 
Kelionė, kuri turi iš anksto numatyta tikslą, 

teikia keliautojui didesnį malonumą ir pasitenkini
mą, negu betikslis pasivažinėjimas. Grįžęs iš tikslin
gos kelionės, toks keliautojas gali geriau vertinti ne 
tik jos pozityvius pasiekimus, bet ir pažinti, kas ir 
dėl ko nebuvo pasiekta, kad iš klaidų pasimokytų. 
Svarbiausia, kad turėdamas tikslą prieš akis, jis 
rimtai bando patenkinti ne tik savo smalsumą, bet ir 
pasiekti numatytą kelionės tikslą. 

Kaip šio rašinio pradžioje minėjau, pagrindinis 
mudviejų kelionės tikslas buvo arčiau pažinti N. 
Anglijos geografines ir ekonomines savybes bei jos 
praeities ir dabarties gyvenimą, tiek stebint aplinką 
iš automobilio, tiek lankant įdomesnes vietas. Turiu 

Cia jau ne šimtai, bet tūkstančiai įvairių automo- pasidžiaugti, kad mums pavvko pasiekti didelę dalį 
bilių stoviniuoja ir laukia, kol vėl pajudės kelias užsibrėžto tikslo. Iš kelionės grįžome žymiai pratur-
pėdas! Kankinasi vargšai, norėdami praleisti pasku- t i n e s a v o SUpratimą apie Amerikos šiaurės rytų kraš
tines vasaros dienas garsiame Cape Cod. to žmones ir jų gyvenimo būdą, kurį iki šiol pažino-

Likusioji kelionės dalis 1-95 keliu buvo gera, iki J o m e l a b a i Paviršutiniškai, 
privažiavom tikrą „grūdalynę" — New Yorką. Šiaip Kiekvienas iš mūsų stengiamės savo žinių akira-
taip per jį prasistumdę, pasiekėm sūnaus namus tį plėsti, bet ne visi turime galimybę ar norą tų žinių 
New Jersey. Turėjom progą pasimatyti su dukterų pasisemti patys keliaudami. Dėl to noriai skaitome 
šeimomis, aplankyti keletą buvusių kaimynų, susi- kitų kelionės aprašymus spaudoje ar knygose, 
tikti su draugais. Po trumpo, bet malonaus (Pabaiga) 
pasisvečiavimo, automobilio ratai vėl pariedėjo link 
namų. 
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BALFAS IR MES 
Metinei 

s k i r i a m a s 
Balfo rinkliavai 
lapkričio mėnuo. 

Ta i y r a p roga visiems Ameri
kos l i e tuv iams prisiminti savo 
p la tesnę lietuvišką šeimą ir jo 
meilės a tošvais tė j įžengti j 
gruodžio mėnesio pasiruošimą 
švęsti Kalėdas savo siaures
nėj šeimoj. 

Kalėdos y r a meilės šventė ir 
todėl ją a t žymime dovanomis , 
kurios ski r tos mūsų meilei 
išreikšti . Šia i šventei ga l ime 
t i n k a m a i pas i ruoš t i tik užde
gę s avo meilės žiburėlį, kad su 
jo šviesa šių dienų skubėjimo 
ir sėkmės ieškojimo šešėliuose 
r a s t u m e t iesiausią kelią į šios 
šventės p rasmę. 

Sio Žiburėlio negal ime nusi
pirkti a r pasiskolint i iš savo 
artimųjų. J į tegal ima ras t i 
savo š i rdy, tiek ieškant ryšio 
su t a i s , kur iems re ikal ingas 
mūsų dėmesys , mūsų d o v a n a 
ir meilė, nes meilė tai — gėlė, 
iydint i tik ten, kur ji y r a lau-
suama. Tik t ada ji atsklei
džia visu savo grožiu, ka i 
i šg i rs tame jos aidą, d a r jos 
giesmei nepradėjus skambėt i 
mūsų Širdy. 

Ba l fo c e n t r o v a l d y b o s 
p i rmininkės M. Rudienės žo
džiais, t a r t a i s Balfo direktorių 
suvaž iav ime š.m. lapkričio 15 
d., Balfas y r a ausys ir a k y s 
suras t i š iam aidui ir juo uždeg
ti s avo meilės žiburėlį. Mūsų 
auka t iems l ietuviams, kurių 
gyvenime gausu skausmo ir 
nepriteklių, ta i t i l tas t a rp lai
mės s v a j o n i ų ir t i k r o j o 
dž iaugsmo a t rad imo. Paskir
dami s avo išteklių dalį stoko
j an t i ems , ne tik nus ipe lnome 
Evangelijoj pažadėtą atly
ginimą, ne tik pas i ruoš iame 
išgirsti , kai žengsime į amži
nybę, Kr i s t aus balsą „Aš bu
vau a l k a n a s , i r jūs m a n e 
pava lgyd ino te" , bet savo atly
g in imo dalį g a u n a m e tuoj pat , 
kai t ik iš t ies iam paga lbos 
ranką, nes t a d a p a j u n t a m 
savo de lne pražydusį meilės 
žiedą ir p a m a t o m e spindinčią 
dž iaugsmo žvaigždutę skubė
jimo a tver to j tuš tumoj . Todėl 
mūsų a u k a Balfui yra pašal
pa s a u p a t i e m s , m e i l ė s 
dž iaugsmo padovano j imas 
sau. Bal fas y ra akys ir a u s y s 
suras t i šiai b rang ia i d o v a n a i 
sau pa t i ems , jo akimis ga l ime 
p a m a t y t i , k u r l a u k i a m a s 
mūsų meilės žiedo atsisklei
d imas ir jo aus imis ga l ime 
išgirsti meilės aidą. 

Balfas y r a ne tik a k y s ir 
ausys , bet iš širdis, p l akan t i 
šio a ido ilgesiu, kuris nesutel

pa šios organizacijos s tatute , 
bet yra g y v a s mūsų visų auko
je ir y p a č jos vadovybės 
nuoširdžiam rūpesty suras t i 
pagalbos re ikal ingus lietuvius 
ir kiek ga l ima daugiau jiems 
padėti. Visų Balfo talkininkų, 
o ypač M. Rudienės aukojamu 
darbu ir s u m a n u m u mūsų kuk
lios aukos i šauga į didelę 
paramą ir švietimo reikalams 
(Vasario 16-tos gimnazijai, 
šeš tadieninėms mokykloms), 
t iems l ie tuviams, kuriems 
p a v y k s t a p r a s i v e r ž t i pro 
geležinę uždangą į laisvę ir 
ypač už geležinės uždangos 
stokojantiems mūsų broliams. 
Kaip Balfo vadovybės rūpes
čio derl iaus pavyzdį, gal ime 
paminėti š imtus porų naujų 
batų, išsiųstų Suvalkų tri
kampio l ie tuviams, užmokant 
vos po 2 dolerius už kiekvieną 
porą, a rba š imtus ten pasiųstų 
paklodžių, už kurias mokėta 
tik po 3 dolerius. Dėl Balfo 
talkininkų nuoširdžios pagal
bos ir vadovybės rūpestingo 
admin i s t rav imo šios organi
zacijos pa t a lpoms , aukų va
j ams , pašto , telefono ir ki toms 
admin i s t rac inėms išlaidoms 
tenka maž iau negu 10 pro
centų visų pajamų, tuo tarpu 
kai kitos ša lpos organizacijos 
Jung t inėse Amerikos Valsty
bėse skir ia š iems reikalams 
bent trečdalį ir dažnai net dau
giau kaip pusę visų savo pa
jamų. 

Šiais meta is į Suvalkų 
trikampį išs iųsta beveik 30,-
000 svarų siuntinių, kuriuos 
suaukojo dosnūs lietuviai, 
sutvarkė, supakavo ir išsiuntė 
vos keli nuoširdūs Balfo 
ta lkininkai Chicagoje, nesi
gai lėdami nei laiko, nei dar
bo. Pagalvokime, kiek tai būtų 
kainavę, jei t a m darbui būtų 
reikėję s amdy t i darbininkų! O 
kiek dar laiko Balfo vadovybė 
ir jos gerieji talkininkai skiria 
perskai tyt i š imtus padėkos ir 
pa ramos prašymo laiškų, 
patikrint i kam iš tikro rei
kal inga paga lba ir į tuos laiš
kus atsiliepti? 

Ar tai , ką mes patys ski
riame Balfui, prilygsta šiai 
aukai? Lapkričio mėnesį ir 
j am pas ibaigus , palyginkime 
s a v o a u k ą su šv. Luko 
Evangeli joj minimu našlės 
skatiku ir ją padauginkime, 
pas iųsdami papildomą savo 
meilės išreiškimą, kad mums 
nepr i t rūktų džiaugsmo artė
jančioms Kalėdoms. 

C. Masaitis 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

St. Petersburg, Fla. 
L I E T U V O S 

K A R I U O M E N Ė S 
A T K Ū R I M O 
M I N Ė J I M A S 

J a u eilę metų šią kariuo
menės šven tę kasmet čia 
suruoš ia Šaulių Romo Kalan
tos kuopos valdyba. Šiemet 
nuo Lietuvos kar iuomenės 
įsisteigimo sukako 68 meta i . 
Minėj imas įvyko Lietuvių klu
be lapkričio 19 d. 4 vai. p.p. J į 
a t i t i nkamu žodžiu pradėjo 
šaulių kuopos p i rmin inkas 
A n t a n a s Gudonis . Įneš ta R. 
Kalan tos ir Jū rų šaulių kuopų 
bei vyčių vėliavos. Sugiedota 
Amerikos ir Lietuvos h imna i . 
Romo Ka lan tos kuopos kape
l ionas kun . J o n a s G a s i ū n a s 
sukalbėjo invokaciją. Kuopos 
pirm. A. Gudonis , pr i s ta tęs 
sus i r inkus iems svečią Lietu
vos ka r iuomenės kar in inką 
Zigmą J . S t razdą, pakvietė jį 
paska i t a i . 

P a s k a i t i n i n k a s savo žodyje 
t rumpa i peržvelgė Lietuvos 
kar iuomenės kūrimosi pra
džią, bei jos a t l ik tas Lietuvos 
laisvės kovas . Nepriklauso
mybės laikotarpyje visi t inką 
karo t a rnyba i vyrai turėjo 
atl ikti ka r inę prievolę. T u o 

būdu perėjusieji kariuomenės 
eiles a t l iko ne tik karinį 
apmokymą, bet, įgavę įvairios 
apšvietos , i š jo s išėjo sąmonin
gesni, tvarkingesni , patirotiš-
kesni, d rausmingi . Atgavus 
Vilnių, vaizdžiai nupasakojo 
mūsų kar iuomenės kėlimąsi 
ten bei pa t i r tus iš rusų pusės 
įvairius t rukdymus. Tolimes

niame žodyje peržvelgė sovie
tinių bazių Lietuvoje įsistei-
gimą, ultimatumą ir pagaliau 
Lietuvos okupaciją. Kalbėto
jas apgailestavo, kad mūsų 
kariuomenė nebuvo panau
dota ginti savajam kraštui, 
kuriam ji buvo ruošiama. Jei 
ir nebūtumėm laimėję, tai bent 
pasirodę pasauliui, kad gynė-
mės. Negalėtų šiandieną šauk
ti rusai, kad Lietuva pati savo 
noru įsijungė į Sovietų Sąjun
gą. Paminėjo dar , kaip II-jo 
pasaulinio karo metu, vokie
čiam okupavus Lietuvą, iš 
buv. karių susiorganizavo 
batalionai, kurie tvarkai palai
kyti buvo siunčiami ir už 
Lietuvos ribų. Metęs žvilgsnį į 
dabartinę padėtį Lietuvoje, 
skatino klausytojus visais 
įmanomais būdais stengtis 
padėti vergaujančiai Lietuvai. 
Gera mums vieta reikštis per 
amerikiečių part i jas, į kurias 
ragino jungtis. 

Baigus pirmąją minėjimo 
dalį buvo 15 minučių pertrau
ka. 

Po pertraukos meninėje 
dalyje pirmiausia pasirodė 
klubo choro solistė Ona Armo-
n ienė , ku r i n u o t a i k i n g a i 
padainavo: Kur bakūžė sama
nota — Šimkaus, Tu mano 
saulė — komp. nežin. ir Na tai 
kas — K. Kavecko. Publika 
įvertino dainininkę gausiais 
plojimais. Padėkos ženklan 
apdovanota gėlių puokšte. 
Solistei akompanavo Albertas 
Mateika. 

Feliksas Breimeris iš eilė
raščių knygos „Skambant i s 
Įtaikąs" paskaitė savo paties 
kūrybos 3 eilėraščius. 

Vyrų oktetas, vadovau
j a m a s Alberto Mateikos su 
solistu Aleksu Kusinskiu iš jų 
tarpo padainavo: Ei pirmyn — 
Žebrausko, Gimtinės Aidai — 
komp. nežin., Dragūnų maršas 
— Paulausko, Gimtinei ir 
motinai — V. Mikalausko, Vai 
bro l i , brol i — Š i m k a u s , 
Ramovėnų maršas — Gailevi-
čiaus. Dainininkai klausytojų 
buvo šiltai sutikti ir susilaukė 
daug plojimų. Programos 
pabaigoje publika plojimais 
vis nenurimo, kol oktetas prie
do padainavo Arą, kurį, kaip 
ir visas dainas , darn ia i atliko. 

Meninę programos dalį 
pravedė kuopos parengimų 
vadovė J a n i n a Gerdvilienė 
(jos ir scenos papuošimas) ir 
tolimesnį vadovavimą perda
vė pirmininkui A. Gudoniui. 

Išsisėmus programai, A. 
Gudonis nuoširdžiai padėkojo 
paskaitininkui Z. J . Strazdui, 
visiems programos atlikė
jams. J. Gerdvilienei bei gau
siai publikai, kurios buvo arti 
200, už a ts i lankymą ir pakvie
tė visus pasivaišinti pyragai
čiais ir kavute. 

Ryšium su šią švente Šaulių 
K. Kalantos kuopos valdyba 
užprašė Mišias lapkričio 23 d. 
1 vai. po piet Šv. Vardo bažny
čioje už žuvusius Lietuvos 
karius, šaulius ir part izanus. 

Šia proga tenka išskirtinai 
pažymėti, kad Šaulių Romo 
Kalantos kuopa iš gausių St. 
Petersburgo kolonijoje įvairių 
organizacijų savo pozityvia 
veikla yra vyraujančiųjų tarpe 

Mūsų kolonijos 
Philadelphia, Pa. 

Š. m. gruodžio 14 d., sekma
dienį, 12 vai. p.p. (tuoj po lietu-

ir savo sunkiai uždirbtais pini
gais remia lietuviškas insti
tucijas bei spaudą. Trejų metų 
laikotarpyje paaukojo Lietu- Philadelphijos klubo valdyba 
vių Fondui ir Tautos fondui, maloniai kviečia lietuvišką 

viškų Mišių), Sv. Andriejaus 
parapijos salėje (19 and 
VVallace St . , Philadelphia), dr. 
J o n a s Stiklorius pasidalins sa
vo įspūdžiais iš suruoštų 
demonstraci jų Vienoje, Helsin
kio nu ta r imų patikrinimui 
konferencijos atidarymo pro
ga. Ta ip pat j is padarys 
p raneš imą ir apie Vliko seimą 
Ix>ndone. 

Lietuvių Moterų federacijos 

CLASSIFIED GUIDE 

Vydūno J a u n i m o fondui , 
D r a u g u i ir D a r b i n i n k u i , 
Kariui, Pasaulio Lietuviui ir 
Lietuvos krikščionybės jubi
liejaus komitetui. Tai gražus 
pavyzdys ir kitoms organi
zacijoms. 

Koresp. 

visuomenę 
kavutė . 

atsilankyti. Bus 

Sn. 

Tenebūnie da rbas tau nei 
p r aga ra s , nei dangus, o tik 
kelias į Dievą. 

Tilmann Pesch 

Lituanistikos Katedra 
•The Endowed Chair 
: of Lithuanian Studies 
University of Illinois 
at Chicago 

AUKOS LITUANISTIKOS 
KATEDRAI 

Aukos gautos 1986 m. rugsėjo mėnesį: 

Illinois gubernatorius J. Thompson su St. Balzeku apžiūri Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus eksponatus. 

(Pabaiga) 
5 dol. Audronė Ambrozaitytė, 

Santa Monica, CA; Aldona 
Andriušienė, Dorchester, MA (iš viso 
105 dol.); Antanina Cepukaitis, 
Cleveland, OH; Vaclovą Dėdinienė, Į 
Worcester, MA (iš viso 30 dol); An
tanas ir Jadvyga Griniai, Detroit, MI 
(iš viso 20 dol. i; Jonas Jonynas, 
Meriden, CT; Laima Jurkūnas, La 
Grange. IL; J. ir G. Juškai, St. 
Petersburg Beach, FL (iš viso 55 dol.); 
Kostas Juškaitis. Chicago, IL; Anelė 
Kebleris, St. Petersburg, FL; 
Vaclovas Kiukys, Somerville, NJ; 
Balys Kondratas. Quaker Hill, CT; L. 
ir M. Kšečkauskai, W. Palm Beach, 
FL; Aidas ir Gitą Kupčinskai, 
Walpole, MA; Algimantas Kuprėnas, 
Rancho Palos Verdes, CA; dr. Marius 
ir Eglė Laniauskai, Euclid, OH; 
Charles Lapinskas. Worcester, MA;" 
Josephine Lapšienė, Dedham, MA; 
Frances Laurence. San Jose, CA (iš 
viso 80 dol.); Juozas Mačiulaitis, Red-
ford. MI; Mykolas ir Ona Naumanai, 
Cleveland, OH (įį viso 55 dol.); Juli
ja Palaitienė, Philadelphia, PA; 
Natalija Paramskienė, NVashington, 
IX! (iš viso 55 dol.); Arvydas ir Mar
čia Petravičiai. Encinitas, CA; 
Vladas Plečkaitis, Richmond Hts., 
OH; Jadvyga Poškienė, Rochester, 
NY (iš viso 15 dol.); Stasys Radžionis. 
Spring Grove. IL (iš viso 15 dol.); 
Balys ir Ona Rukšteles, Farmington 
Hills, MI (iš viso 15 dol.); John 
Samaitis, Hot Springs, AR; Algiman
tas ir Lionė Simonaičiai, Hartford, 
CT (iš viso 25 dol.); Liucija 
Stasiūnienė, Chitago, IL; Juozas 
Steinys, Worcester, MA; V. 
Tocilauskienė, Chicago, IL; Vincen
ta Udrienė, Northville, MI; Daminic 
Vaičiūnas, Cleveland, OH; Vytautas 
Vaskys, Crownsville, MD; Pranas 
Visvydas, Santa Monica, CA; 
Romuald Zalubas, Silver Spring, MD. 

2 dol. Alfonsas Alkas, Tampa, 
FL; dr. Bronie Apshaga. Chepachet, 
RI (iš viso 27 dol.)", Jonas Banionis, 
Hartford, CT; Edmund Bazenas. St. 
Petersburg, FL; dr. Antanas 
Belickas, Evergreen Park, IL; Il
defonsas Bučmys, Dayton. OH; Lynn 
Cannata, Elmont, NY; Vytautas 
Česnavičius, Richmond Hill, NY; 
Jonas Dainauskas, Chicago, IL (iš 
viso 102 dol.); Gintė Damušytė, 
Woodhaven, NY; Ona Deveikis, Los 
Angeles, CA; Ona Didžbalienė, Ad 
dison. IL; Adelė Duoblienė, Chicago. 
IL (iš viso 102 dol.); Filomena 
Galdikienė, Los Angeles, CA; A. 
Garbačiauskas, Chicago, IL; Mykolas 
Gavelis, N. Andover, MA; Kęstutis 
Germanas, Tesuąue, NM; Stasys 
Gimbutas. Wilminton, DE (iš viso 7 
dol.); Janina Hasselberg, Yonkers, 
NY; Liudvikas Jagminas, Pavvtucket, 
RI; Antonia Janys, Chicago, IL; dr. P. 
Jonikas. Riverside, IL (iŠ viso 127 
dol.); dr. Bronis Kasias, Wyoming, 
PA (iš viso 1.002 dol.); Algimantas 
Kazakaitis, S. Boston, MA; Stanislo
vas Lukoševičius, Brooklyn, NY; 
Vytautas Mazoliauskas, Lake Worth. 
FL; Alpha Mikėnas, Omaha, NE (iš 
viso 52 dol.); Vaida Mikuckis, Tu-
junga, CA; P. ir M. Miškiniai, Or-
chard Lake, MI (iš viso 27 dol); 
Vytautas Muraska, Philadelphia, 
PA; Kostas Mykolaitis, Detroit, MI; 
Walter Nemunis, McDavid. FL; Jane 
Jevutis ONeill, Waterbury. CT (iš 
viso 7 dol); Adakris Petrauskas, Los 
Angeles, CA (iŠ viso 12 dol.); Kostas 
Podolskis, Worcester, MA; Jonas ir 

_HELP WANTED 
i . 

Vanda Prunskiai, Oak Lawn, IL (iš 
viso 102 dol): Antanas Ragelis, 
Gulfport, FL (iš viso 1,002 dol.); Rim
vydą Reilly, Laramie, WY; 
Kazimieras Sapetka, VVaterbury, CT 
(iš viso 127 dol.); Anelė Šimkus, Sun-
ny Hills, FL: Teresa Stankūnaitė, S. 
Boston, MA (iš viso 102 dol.); dr. 
Raimundas Strikas, Decatur, GA; 
Aleksandras ir Irena Vakseliai, Rich
mond Hill, NY (iš viso 52 dol); Mary 
Ellen Vaznelis, New Britain, CT. 

1 dol. L. Nagevičius, Parma, OH 
(iš viso 21 dol.). 

P a g a l pas ižadėj imus gau ta : 

2,000 dol. A.a. Laimos Paulienes 
ir a.a. Stasio Gasnerio atminimui — 
dr. Algis ir Vija Pauliai, Elgin, IL 
(įmokėta 2,002 dol). 

1,000 dol. Antanas Dundzila, 
McLean, VA (įmokėta 1,000 dol.); 
Raimundas ir Danutė Korzonai, 
Chicago, IL (įmokėta 1,200 dol.): Ed-
ward Leugaud, San Francisco, CA 
(įmokėta 652 dol.); Antanas ir Cecilija 
Makarai, Hot Springs, AR (įmokėta 
1,000 dol.); dr. Antanas ir Elena Raz
mai, Joliet, IL (įmokėta 1,040 dol.); 
Rimantas ir Aldona Vaitkai, 
Paradise Valley, AZ (įmokėta 1,015 
dol.). 

520 dol. Kun. dr. Kęstutis 
Trimakas, VVestchester, IL (įmokėta 
520 dol.). 

500 dol. Alg. T. Antanaitis, 
Chicago, IL (įmokėta 600 dol.); 
Apolinaras Bagdonas, Chicago, IL 
(įmokėta 400 dol.); Kęstutis ir Astra 
Bileriai. Richmond Hill, NY (įmokėta 
700 dol.); Bronius ir Bronė Nainiai, 
Lemont, IL (įmokėta 500 dol.); Vin
cas ir Sofija Tuskeniai, Palm Springs, 
CA (įmokėta 600 dol.); Vincas Ur
bonas, Chicago, IL (įmokėta 600 dol.). 

250 dol. Ramūnas ir Skirma 
Kondratai, Springfield, VA 'įmokėta 
250 dol.); Vitalis Švažas. Bellevue, 
WA (įmokėta 355 dol.). 

200 dol. Kun. Matas Čyvas, 
Albany, NY (įmokėta 190 dol.): Milda 
Skučas Napjus, Los Angeles. CA 
(įmokėta 60 dol.). 

100 dol. Juozas Ugianskis. Grand 
Rapids, MI (įmokėta 80 dol.). 

PLB valdyba ir PLB Fondo 
vadovybė labai dėkinga visiems 
aukotojams už PLB LITUANISTI
KOS KATEDROS įsteigimą, nes 
1986 spalio pradžioje jau turėjome 
reikalingą 600,000 dolerių sumą. 
PLB Fondo vadovybė savo darbą 
tęsia toliau ir prašo Jūsų aukų bei 
testamentinių palikimų PLB LI
TUANISTIKOS KATEDROS ateities 
darbams ir papildomoms studijoms. 
Dabar gaunami pinigai bus laikomi 
specialiame Stasio Barzduko vardo 
fonde ir skiriami Katedros plėtimui, 
kitų lietuvių profesorių atsikvietimui 
specialioms paskaitoms, lituanistikos 
seminarų bei leidinių ruošimui ir 
panašiai. 

Visos aukos gali būti nurašomos 
nuo pajamų mokesčių JAV ir 
Kanadoje, ID No. 36 3097269. 
Prašom čekius rašyti ir siųsti: 
Lithuanian World Community 
Foundation, 5620 S. Claremont 
Avenue, Chicago, IL 60636 

Vytautas Kamantas 
PLB Fondo pirmininkas 

Nijolė Balzarienė 
PLB Fondo reikalų vedėja 

Ieškoma moteris prižiūrėti Ugon* >r 
kartu gyventi Marųuette Parko apylinkėje 
Turi kalbėti lietuviškai arba lenkiškai. Kreip
tis angliškai tel. po 6 vai. vakaro 

5 9 8 - 9 1 1 4 

WE ARE LOOKING FOR 
EXPERIENCED HOUSE KEEPERS, 

ALSO LIVE-IN COOKS OR 
DOMESTIC PROFESSIONAL 

COUPLES. 
VVe'll be glad to introduce you to a job 
of a life time. English nocessary. 
Ref. helpfui & saiaries negi. Call Gary 
at 
THE TRAYCEE DOMESTIC AGENCY 

8 3 1 - 5 5 3 0 o r 8 3 1 - 4 8 7 0 

MISCELLANEOUS 

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

T e l . 3 7 6 - 1 8 8 2 a r 3 7 6 - 5 9 9 6 
• • • -.~? 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208</2 West 95th Street 

Te l . — GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
Ucensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 
SERAPINAS — Tel. 638-2960 

4 REAL ESTATE 

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir 

V. BRIZGYS 
6606 So. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629. Tel. 778-8000 
Darbo valandos: 

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

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 

šiomis dienomis „Draugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu, 
šios knygos susidomėjimas ir 

(pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių v isuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti; 

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

ta KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BĘLL-BACE REALTORS 

• • 6529 S. KEDZIE 
778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME P IRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosavybę. 

taip pat pristatysim pagal pageidavimą, 
sąrašą parduodamų namų jūsų ieškomoj 
apylinkėj, mieste ar priemiesty. 
Suinteresuoti prašau skambinti ar užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

776-0600 

OrMį KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTE SCERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

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

By owner — S. W. Chgo nm*r 77 Pulas
ki immaculate Ouinn butlt 3 bdrm brick 
bungalovv, 40x 125 lot. New w/w crpt, new tile 
IQ kiteh.. bthrm. foyer. Stove, refrig.. ail drapes 
incl Semi-fin. bsmt w/barhrm, glass btock win-
dows, new 50 gal. hot wtr htr, new fuse box 
& wt proofmg Energy additions — 12" attic 
insu!. attic fan. Stanley steel doors fmt & back, 
new c/a tuckpntg. Mamt. free. exterior w/new 
roof, alum. gutrs & trim. Wide side dnve, new 
24'x24' gas htd & insul gar w/new roof & vyntl 
siding & 8' hi auto door for vans. Low taxes 
— S760/yr. Appraised at $84,900. Save before 
we give to realtor on Dec 15. Aštrinę 
$77,900 — sorry no VA/FMA. CaJI in Engltsh 
585-3818, (leave name & tel. *). 

No. 676 — Pravažiuokite — 
gyventojų netrukdykite 3650 W. Mar-
quette 2-jų butų po 5 kambarius ..sided" 
namas, kiekviename bute 2 mieg., moder
ni virtuvė, pilnas rūsys. Didelis sklypas, 2 
maš. garažas. Po susirinkimo nuomos, 
tikfai 260 dol. per mėnesį mokestis už 
namą. Skubėkite, skambinkite dabar. 

No. 686 — 69-os ir Pulaski apyl. 5 
kamb. mūrinis. 32 m. senumo. Pilnas rūsys 
2 maš. garažas. Daug priedų. Labai švarus 
Puikioje vietoje. Arti krautuvių. Skambinkite 
dabar. 

No. 695 — Į vakarus už Kedzie. 
$41,900 — negalima tikėt. 6 kamb. medi
nis apkaltas namas su trimis miegamais 
plius ..paneled" porčius. Gražiai išdažytos 
rūsys Naujas centr. pečius. Naujos rinos 
ir nutekamieji vamzdžiai. Didelis porčius 
prieky. Didelis kiemas vaikams žaisti. 64-os 
ir Spąulding apyl Skubėkite prie telefono, 
skambinkite dabar. 

No. 723 — Pravažiuokite — gyven
tojų netrukdykite, 6410 S. Troy — 6 
kamb. mūrinis su 3 dideliais miegam.; per
taisyta prausykla. Visur nuo sienos iki 
sienos kilimai. Nauja šiluma ir centrinis oro 
vėsintuvas. Naujai išdažytas. 2 maš. garaž. 
su auto. atidaromom durim. Galimybė 
4-tam miegam. Labai švarus ir geram stovy
je. Paskubėkite — skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

O BRIEN FAMILY REALTY 
T« l . — 4 3 4 - 7 1 0 0 

• • > » « » » » » « • « » • • • • » » • * • • • • » < 

Vaikų labai mėgiama 
knyga 

K. CUKOVSKIO 

Daktaras Aiskauda 
jau išėjo iš spaudos. 

Kaina su persiuntimu 4 dol. 
Illinojaus gyventojai moka $4.24 

Platina ! 
JAV LB ŠVIETIMO TARYBA, 

5620 So. Claremont, 
Chicago,IL 60636 

«r 
DRAUGAS, Ą5Ą5 W. 6Srd St, 

Chicago, IL 60629 
l » H I t t H M t M M O l t 

ATDARAS NAMAS APŽIŪRĖJIMUI 
sekmadienį, lapkričio 30 d. 

nuo 1 2 - 3 vai. p.p. 
619 McCarthy St., Lemont* 

Naujas 1 aukšto su ištisu rūsiu. 3 miegam., 
2 prausyklos, erdvi virtuvė - $85,900. 

LEMONTE 1 aukšto, 4 miegam, namas ark 
mokyklos ir bažnyčios. Pilnai įrengtas. iŠtE 
sas rūsys, 1 % prausyklos, žaidimo kamb 
ir studija, 2 auto. atskiras 
$84.900. 

/ 

garažas — 

T3§=5?r2l 5 
Olsick &,Co. ReaJtors 
1180 State St., Lemont, IL l . 

_JŽ57-71QO. ^ . ^ „, .- . ; * - ' -
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Leonardas A. Dargis (1909-1986) 

LEONARDUI 
A. DARGIUI IŠĖJUS 

Leonardas Algirdas Dargis 
VIeąuon, Wisconsin, ilgame
tis gyventojas, dipl. ekonomis
tas, taurus lietuvis, vėžio ligos 
pakirstas, mirė 1986 m. spalio 
26 d. Palaidotas Šv. Kazimie
ro lietuvių kapinėse Chica-
goje, Illinois. 

Velionis gimęs 1909 m. 
sausio 30 d. Lietuvoje. 1927 m. 
baigė Kauno Aušros gimna
ziją. 1930 m. aukštąją preky
bos mokyklą (Hochschule fuer 
VVelthandel) Vienoje, Austri
joje. Grįžęs į Lietuvą, 1931 m. 
pradėjo dirbti Žemės banke 
Kaune . Buvo s u m a n u s 
tarnautojas ir didelės ener
gijos, darnaus metodiško dar
bo asmuo. Greit įsijungė į 
besiorganizuojančius lietu
vius verslininkus. 

1933 m. jis pradėjo dėsty
tojo darbą Verslininkų sąjun
gos suorganizuotuose preky
bos kursuose. Vėliau tie kursai 
pervesti į žem. prekybos 
mokyklą, o mokytojas L. 
Dargis paskirtas tos mokyk
los direktorium. Ir sėkmingai 
direktoriavo, visą laiką 
dirbdamas ir banke, iki 1939 
m. Iš to laikotarpio minėtinas 
L. Dargio parengtas vadovė
lis „Prekybinė korespondenci
ja" („Sakalo" bendrovės leidi
nys, 1938 m.). Tai buvo pirmas 
lietuvių kalba vadovas ne tik 
p r ekyb in inkams , bet i r 
kiekvienam rašančiam lietu
viui. Be to, šio vadovėlio 
priede autorius, bendradar
biaudamas su prof. A. Saliu, 
paskelbė jųdviejų surinktus 
bei naujai „nukaltus" ūkinius 
prekybinius terminus. 

1939 m. L. Dargis buvo 
pakviestas Baltijos Transpor

to bendrovės direktorium ir 
persikėlė gyventi į Klaipėdą. 
Šiose pareigose vadinamoje 
Lietuvos zonoj likosi ir Vokie
tijai Klaipėdos kraštą atplėšus 
nuo L i e t u v o s . Ba l t i jos 
transporto bendrovė aptar
navo daugiau negu pusę visų į 
Klaipėdos uostą įplaukiančių 
bei iš jc išplaukiančių laivų 
(prekių pakrovimą-iškrovimą, 
sandėliavimą, ekspediciją). 

1941 m. L. Dargis gavo 
Vokietijos įstaigų „pasiūly
mą" apleisti Klaipėdą ir karo 

metus praleido įvairiose 
Vokietijos vietose. Pokario 
metais apsigyveno Ravens- • 
burge prie Bodeno ežero. 
Reiškėsi vietos lietuvių veiklo
je. 

I JAV L Dargis atkilo 1949 
m. ir apsigyveno Milvvaukee, 
Wis. Dirbo dvidešimt dvejus 
m e t u s g a m y b o s įmonės 
darbininku, nors porą kartų 
buvęs kviečiamas toje pačioje 
įmonėje pereiti į įstaigos 
tarnautojus. Vėliau įsigijo 
nuosavą nemažą sodybą Me-
quon, netoli Milvvaukee ir ten 
gyveno iki mirties. 

Velionis aktyviai darbavosi . 
lietuviškame judėjime, keletą 
metų buvo LB Milvvaukee 
apylinkės pirmininku, atsto
vavo lietuviams Tarptau
tiniame institute, pavergtųjų 
tautų komitete ir kt. Be to, jis 
mielai vyko su paskaitomis 
ten, kur buvo kviečiamas, i 
Porą paskaitų, menu, skaitė 
ALTS Chicagos skyr iaus 
nariams. 

Velionis daugiausia išlieka 
savo raštija. J is buvo Lietu
vių Enciklopedijos ir Encyclo-
pedia Lituanica a r t imas 
bendradarbis, davęs gausiai 
įvairiomis temomis savo 
straipsnių, studijų. 

Vienu laikotarpiu jis at
sidėjo analizei, kiek yra ūki
niai grobiama okupuotoji 
Lietuva ir kaip tas grobimas 
sovietinėje statistikoje slepia
mas. Taip gimė jo studijiniai 
s t ra ipsn ia i „Aiduose" — 
„Sovietinė statistika ir tikro
vė", 1974 m., „Okupuotą Lietu
vą d a u g i a u s i a mtpit ina 
sklypininkai", 1977 m. ir kt. 
Maždaug tuo pačiu metu 
„Naujosios Vilties" žurnale jis 
paskelbė „Nepriklausomos 
Lietuvos 1937 m. tautinės 
pajamos" (Gross national 
product). Paraleliai šias tauti
nes pajamas jis palygino su 
sovietiniais skaičiavimais, 
nurodydamas „skaičiuotojus 

autorius" pavardėmis ir jų 
metodus bei melą. 

L Dargis savitą dalį yra 
davęs Prano Čepėno redaguo
tai monografijai „Lietuvos 
Universitetas", 1972 m. ir J. 
Glemžos red. „Žemės Ūkio 
gamybinė kooperacija Lietu
voje". 

L. Dargis savo rašiniais 
buvo patrauklus bendradar
bis ir „Draugo" skiltyse. 
Apytikriu jo paties skaičia
vimu (apie 1978 m.) jis buvo 
paskelbęs „Drauge" apie 250 
straipsnių. Rašė ir vėliau. 

Mečys Valiukėnas 

PAŽANGA G R E I T O J O J 
P A G A L B O J 

Chicagoje greitosios pagal
bos mašinos turi galimybių 
susisiekti su ligoninių greitos 
pagalbos skyriumi ir jau vež
dami l igonį p a r a m e d i k a i 
pagal gydytojų nurodymus 
gali gelbėti ligonį. Pavasarį 
numatoma d a r pagerinti grei
tosios pagalbos automobilių 
patarnavimą. Paramedikai 
galės ligoniui duoti specialius 
vaistus, kurie tirpdys širdį nai
kinančius krešulius ir gelbės 
ligonio gyvybę. 

DRAUGAS, penktadienis, 1986 m. lapkričio mėn. 28 d. 

CLEVEIANDO ŽINIOS 
LIETUVIU DIENŲ 

INFORMACIJA 

Skelbiame paskutines Lietu
vių dienų informacijas. Jos 
įvyksta gruodžio 6 ir 7 die
nomis. „Lietuviškųjų ves
tuvių" spektaklis Euclido 
Senior High School auditori
joje, 711 E. 222-nd Street, gruo
džio 6 d., šeštadienį, 6 vai. 
vak. 

Po spektaklio vakarienė su 
Chicagos-Lemonto spektaklio 
aktoriais, šokėjais, daininin
kais Dievo Motinos parapijos 
svetainėje su šokiais. Kaina 10 
dol. suaugusiems, 5 dol. jau
nimui. Paskutinė data įsigyti 
vakarienei bilietus, šis sek
madienis, lapkričio 30 d. 

Spektaklio bilietai parda
vinėjami dar šį sekmadienį 
abiejų parapijų svetainėse. 
Kainos: 15, 12, 8 ir 4 dol. 

Sekmadienį, gruodžio 7 d. 
DM parapijos auditorijoje 
tautodailės paroda, o svetai

nėje pietūs šv. Kazimiero lit. 
mokyklos naudai. 

LB Clevelando apylinkės 
valdyba kviečia visus visuose 
Lietuvių dienų renginiuose 
dalyvauti. 

MIRĖ 
ALEKSANDRAS 

LAIKUNAS 
„Naujosios vilties" vyr. 

redaktorius Aleksandras 
Laikūnas, gimęs 1912 m. gegu
žės 24, Žeimelio vis., Šiaulių 
apskr., širdies smūgio ištiktas 
namuose, mirė lapkričio 22 d. 
Clevelande. Liūdesy paliko 
žmona Kazimiera, Duktė Jū
ratė Koklienė su vaikais Aud
re ir Vainiumi. 

Atsisveikinimą Jokūbauskų 
laidotuvių namuose pravedė 
Juozas Stempužis antradienį, 
o trečiadienį, lapkričio 26 d., iš 
Dievo Motinos šventovės 
palaidotas Visų sielų kapi
nėse. 

V. R. 

A.tA. 
ONAI UNDRAITIENEI 

mirus, vyrą JUOZĄ, sūnų ALGĮ, jo šeimą bei arti
muosius šią skausmingą liūdesio valandą nuoširdžiai 
užjaučiame. 

ALTO Rockfordo skyrius 
JA V(R) LB Rockfordo apylinkė 
BALF Rockfordo skyrius 
Vytauto Didžiojo rinktinės šaulių 5-tas būrys 
Rockfordo pensininkų skyrius 

Balfo pietvakarių skyriaus valdybos iždininkui ir 
veikėjui 

A.fA. 
RIMUI GRAŽULIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame giliame skaus
me likusiai žmonai NIJOLEI, dukrelėms LIDIJAI ir 
VILIJAI, tėveliams — buv. ilgamečiui Balfo Flin* MI 
skyr. įgal. BALIUI ir MARIJAI GRAŽULIAMS, uoš
viams — Balfo nuolatiniam talkininkui ANTANUI ir 
BERNADETAI BELEŠKAMS, visiems giminėms ir 
artimiesiems. 

BENDRAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
ŠALPOS FONDAS 

A.tA. 
RIMANTUI GRAŽULIUI 

mirus, jo žmonai NIJOLEI, dukterims ir kitiems arti
miesiems reiškia nuoširdžiausią užuojautą 

Lietuvos Kronikos sąjungos valdyba 

A.tA. 
STEFANIJAI TRASKIENEI 

(STATKEVIČIŪTEI) 
mirus, jos vyrui ALEKSANDRUI TRAŠKAI, dukre
lėms, sesutei MARYTEI, broliui JURGIUI STATKUI 
ir visiems giminėms gilią užuojautą reiškia ir kartu 
liūdi 

Kiršinai Amerikoje ir Lietuvoje 

Dr. PETRUI VILEIŠIUI 
mirus, seserį ALENĄ GRIGAITIENĘ ir jo visus arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Stefa, Simas ir Danguolė 
Kuzmickai 

1 

BRANGIAM BROLIUI 

A.tA. 
RAIMUNDUI VYŠNIAUSKUI 

mirus, seseriai LAIMUTEI LUNECKIENEI ir jos šei
mai mūsų nuoširdi ir gili užuojauta. 

V. J. Gvildžiai 
J. S. Miknaičiai 
J. V. Strikai 
R. K. Kreivėnai 

Mielam mūsų prieteliui 

A.tA. 
JONUI ŠVOBAI 

mirus, jo žmonai JOANAI, dukrelei MILDAI su šei
ma, sūnui RIMGAUDUI reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime. 

Ona ir Petras Griškeliai 

,1 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR GHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i forn ia Avenue 
Te le fona i - 523-0440 i r 523-9852 
4605-07 South Hermi t age Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. Cal i fornia Avenue 

Telefonas — 523-0440 

Mirus Hanau lietuvių gimnazijos pirmajam direkto
riui 

A.tA. 
JONUI ŠVOBAI, 

liūdinčiai šeimai ir artimiesiems gilią užuojautą reiš
kia lietuviškosios gimnazijos pirmūnė įkūrėja 

Marija Bytautaitė Kizienė 

PASSBOOK 
SAVINGS 
tobfatvnyta 

' • • • 

u i f t t f l y 

aee us for 
Utytltt f inancing. 

AT OUft 10W RATU 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

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

/įįjmjč. 
1NSUBI0 

Vasario 16 gimnazijos moksleiviai atlieka programą Vienos Šv. Stepono aikštėje. 
Nuotr. M. Samatienės 

Mutual Federal 
Savinas and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL. 60604 
f>fct«r KatanauskM, Pm. Tai : 847-7747 

SERVINC CHICACOLAND SINCE IMS > 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
| LACKAWICZ 

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

11028 Southwest Hvvy., Palos Hills, Illinois 
Tel. — 974-4410 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

^ 



DRAUGAS, penktadienis, 1986 m. lapkričio mėn. 28 d. 

x Dr . Adolfas Darnusis 
kalbės tema „Kaip spręsti 
energijos problemą ateities 
Lietuvoje?" už savaitės įvyks
tančioje vakaronėje, kurią 
Jaunimo centro kavinėje gruo
džio 5 d. 7:30 ruošia Chicagos 
ateitininkai sendraugiai. Šio
je vakaronėje bus žvelgiama, 
kaip pasaulis randa energijos 
šaltinius miško ir žemės ūkio 
žaliavose. 

x I l l ino is Humani t ies 
Council praėjusį šeštadienį, 
lapkričio 22 d, suruošė savo 
metinę vakarienę Board of 
Trade patalpose, kurioje daly
vavo Lietuvos gener. konsu
las V. Kleiza su žmona, Stan
l ey B a l z e k a s , J r . , J . 
Katauskas, Jr., su žmona ir V. 
Ramonis su žmona. Ši organi
zacija praėjusiais metais 
paskyrė finansinę paramą ir 
kai kuriems lietuviškos kul
tūros projektams. Po vaka
rienės visi dalyviai turėjo 
progos matyti vaidinimą apie 
A. Lincolną, o užbaigiamąjį 
žodį pasakė Illinois senato
rius Paul Simon. 

x Los Angeles d ramos 
s a m b ū r i o aktoriai šiandien, 
penktadienį, lėktuvu atvyksta 
į Chicagą. Toronto „Aitvaro" 
teatro ir Hamiltono „Aukuro" 
teatro aktoriai atvyksta rytoj, 
šeštadienio rytą, autobusu. 
Visi aktoriai, dalyvaują VII 
Teatro festivalyje, nakvos Chi-
cago Midvvay Airport Inn, 
5400 So. Cicero Ave. Teatro 
festivalis rengiamas lapkričio 
28-30 d. Jaunimo centre. 

x Š iand ien „ D r a u g o " 
a t k a r p o j e baigiame spaus
dinti Vinco Šalčiūno kelionių 
aprašymą „Ten, kur laisvė gi
mė". Rytoj pradedame spaus
dinti Aurelijos Balašaitienės 
neilgą novelę „Laisvės kai
na". 

x J a u n i m o c e n t r a s jūsų 
laukia Jaunimo centro tradi
cinėje vakarienėje, kuri bus 
gruodžio 7 d. 4 vai. p.p. Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 
Visi laukiami ir visi kvie
čiami. Parengimui vadovauja 
Sofija Džiugienė. Vietų rezer
vacijos Jaunimo centre. 

x Pedagog in io l i t uan i s 
t ikos ins t i tu to studentų etno
grafinis ansamblis, vadovau
jamas Arvydo Žygo, gruodžio 
13 d., šeštadienį, 7:30 v.v. Jau
nimo centro didžiojoj salėj 
atliks rugiapjūtės užbaigtuvių 
įscenizavimą. 

x J o n i š k i e č i ų L a b 
da rybės ir k u l t ū r o s klubo 
priešmetinis susirinkimas bus 
antradienį, gruodžio 2 d., Ane
lės Kojak salėje, 4500 So. Tal-
man Ave. Pradžia 1 vai. po 
pietų. Po susirinkimo bus vai
šės. 

x Šv. Kryž iaus l i g o n i n ė 
je kalėdinis koncertas bus 
gruodžio 14 d., sekmadienį, 
nuo 4 iki 5 vai. p.p. Koncer
tuos Catholic Chorai Socie-
ty, vadovaujama msgr. L. 
Mroczkowski, buvusio St. 
Turibius klebono. 

x Ka l endo r iu s , išleistas 
pranciškonų „Darbininko", 
„Aidų" ir ..Varpelio" skaityto
j ams , pas iekė redakci ją . 
Pakabinimo viršely įdėti spal
voti Lietuvos krikšto jubilie
jaus medaliai, daryti skulpt. 
Vytayto Kašubos, nuotrauka 
— L. Tamošaičio. Nuplėšia
mas kiekvieno mėnesio lape
lis spalvotomis šventų dienų 
datomis. 

x P r a n a s i r H. Š a p a l a i , 
Lemont. 111.. mūsų nuoširdūs 
rėmėjai ir garbės prenumera
toriai , p ra tęsė . .Draugo" 
prenumeratą su visa šimtine. 
Pr. ir. J . Šapalus ir tohaus 
laikome garbes sąraše, o už 
mielą paramą tar iame nuošri-
dų ačiū. 

x Vidos K r i š t o l a i t y t ė s 
meno darbų paroda dar tęsis 
šį savaitgalį Čiurlionio gale
rijoje. Galerijos valandos 
penkt. nuo 7-9 v.v., šešt., sekm. 
nuo 11 ryto — 7 v. vak. 

(sk.) 

x Alb inas K u r k u l i s , akcijų 
brokeris, dirbąs su R o d m a n & 
R e n 8 h a w , Inc . , patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. 
Susidomėję skambinkite 9 7 7 -
7 9 1 6 - (8k.) 

x Nauja i į s i s t e i g ę s o r 
k e s t r a s Žara , kurį sudaro 
buvusieji Neo-Lithuanų orkes
tro nariai: Zigmas Mikužis, 
Robertas Jokubauskas, J im 
Valentine ir naujas narys 
Audrius Polikaitis, priima 
užsakymus groti vestuvėms, 
šokiams ir bal iams nuo 1987 
m. sausio 1 d. Informacijai 
skambinti 436-0769. 

'sk.) 

x M a r q u e t t e d e l i k a t e s ų 
naujoji savininkė Daiva malo
niai kviečia apsilankyti savo 
maisto prekybos krautuvėje. 
Rasite skaniausią ir šviežiau
sią lietuvišką maistą, tortus ir 
įvairias prekes. Kalėdų šven
tėms priimami užsakymai. 
Prašau skambinti Marquette 
delikatesų krautuvėn tel. 776-
2717 arba užsukite 2553 W. 71 
Street. 

(sk.) 

x B i r u t ė Kymantienė, vie
na iš Australijos „Svajonių" 
dainininkių, kurios dainuos 
lapkričio 29 d. Bostone, lapkri
čio 30 d., sekmadienį, New 
Yorke. Į Chicagą jos atvyks 
koncertuoti gruodžio 14 d., 
sekmadienį. Koncertas bus 
Jaunimo centre. 

x Visi kviečiami daly
vaut i VII Teatro festivalyje, 
vyksiančiame lapkričio 28-30 
d. Jaunimo centre, Chicagoje. 

Penk tad i en į , lapkričio 28 
d. 7:30 v.v. akt. Vitalis 
Žukauskas — „Vieno žmogaus 
teatras" atliks humoristinę 
programą. Chicagos teatras 
..Vaidilutė", režisuojant Mari
jai Smilgaitei, suvaidins L. 
Ridlio komediją „Uošvė į na
mus — tylos nebebus". 

Šeš tad ien į , lapkričio 29 d. 
2 vai. p.p. Hamilton teatras 
..Aukuras" stato Kazio Inčiū-
ros pasaką „Eglė žalčių kara
l ienė" . Režisuoja Elena 
1 )auguvietytėKudabienė. 

Šeš tad ien į , lapkričio 29 d. 
H v.v. Toronto teatras „Ait
varas" stato Anatolijaus Kai

rio komediją „Sidabrinė die
n a " . Rež i suo ja A l d o n a 
1 )argy tė-Byszkiewicz. 

Sekmadien i , lapkričio 30 d. 
2 vai. p.p. Î os Angeles dra
mos sambūris stato Vinco 
Mykolaičio-Putino dramą 
..Valdovas". Režisuoja Petras 
Maželis. 

Sekmadienį , lapkričio 30 d. 
6 v.v. Žymenų įteikimo iškil
mių pokylis. Meninę dalį atlie 
ka „Antras kaimas". 

Bilietai gaunami Gifts In
t e rna t iona l parduotuvėje, 
'2501 W. 71 Street. Tel. 471-
1424. Spektakliuose daly
vavimo auka 5, 6, 7, 8 dol. 
Dalyvavimas pokylyje. įskai
tant vakarienę. 10 dol. Spek
taklių dienomis bilietų bus 
galima įsigyti Jaunimo centro 
kasoje. 

(pr.) 

x VII T e a t r o festivalio 
bilietai gaunami Gifts Inter
national parduotuvėje. Šian
dien, penktadienį, nuo 6 vai. 
vak. bilietų bus galima įsigyti 
Jaunimo centro kasoje. Šešta
dienį ir sekmadienį Jaunimo 
centre bilietų kasa veiks nuo 
12:30 vai. p.p. Jaunimo centre 
bus galima įsigyti bilietų į 
visus spektaklius. 

x Andrius Vaitkus, Belle-
ville, 111., atsiuntė 50 dol. 
..Draugo" apsigynimo fondui, 
ilgą ir gerai apgalvotą laiškutį 
apie tą reikalą, kurį užbaigia: 

Tikimės, gal dar dienraštis 
išliks gyvas! Tam tikslui ir 
mes savo „grašį" skiriame... 
su nuoširdžiausiais linkėji
mais atsilaikyti..." Labai ačiū 
už paramą, linkėjimus ir laiš-
ką. 

x V. Š i l ėnas , Erie, Pa., 
„Draugo" apsigynimo fondui 
atsiuntė 50 dol. su laiškučiu, 
kurį pradeda: „Tai, Dievuliau, 
dasigyvenom!..., kad tai jis 
matytų kiek žmonės pasipik
tinę!"... Nuoširdus ačiū už 
auką ir laiškutį. 

x Kun. J u o z a s P ragu l -
b ickas , Elizabeth, NJ , 
..Draugo" apsigynimo fondą 
padidino 200 dol. auka su 
trumpu prierašu: „Dieve 
padėk". Nuoširdus ačiū. 

x Rašyt . Adolfas Mar
kelis, Cicero, 111., „Draugo" 
apsigynimo fondui atsiuntė 50 
dol. čekį su prierašu, kad būtų 
lengviau apsiginti nuo viso
kių „Čičinskų". Nuoširdus 
ačiū. 

x Valerija Vaičjurgienė, 
Dorchester, Mass., atsiuntė 50 
dol. auką „Draugo" apsigyni
mo fondui ir jai neaišku, kas 
galėtų kibti prie 1985 m. lie
pos 2 d. vedamojo? Nuoširdus 
ačiū. 

x Dr. Romualdas ir Alek
s a n d r a Z a l u b a i , Silver 
Springs. Md., Antonia Janys, 
Chicago, 111., Ona ir Edvardas 
Reingoldas, Worcester, Mass., 
atsiuntė po 50 dol. aukų 
„Draugo" apsigynimo fondui 
Nuoširdus ačiū. 

x Juozas ir J a n i n a Mi
liauskai, Worcester, Mass., 
atsiuntė 25 dol. „Draugo" 
apsigynimo fondui su ilgu 
laišku, kuriame jie kartu per
gyvena esamą „Draugo" 
nelaimę ir linki sėkmės. 
Nuoširdus ačiū už viską. Kiek 
teko sužinoti, tai J.M. šiomis 
dienomis išvyksta į ligoninę. 
Linkime sėkmės ir greitai 
pasveikti. 

x Prof. dr. B . Vaškel is , 
Evergreen Park, 111., Jonas 
Šiaučiūnas, A. Liutkus. M. 
Narutis, K. Aizinas, B. Lun-
gys, P. Norvilas, lankėsi 
„Drauge" ir pasirinko įvairių 
leidinių. 

x Sigutė Žemait ienė, Ci
cero, 111., Niola vVard-Cerekas, 
Warren, Mich., Kazys Priš-
mantas, Vista, Cal., Alfonsas 
Budnikas. Amsterdam, N.Y., 
Josephine Juozaitis, Lake-
wood, Ohio, Jonas Zygas. 
Cleveland, Ohio, Jadvyga 
Gečiauskas. Philadelphia. Pa.. 
Jonas Smailys, Omaha, 
Nebraska, įvairiomis progo
mis atsiuntė po 7 dol. dienraš
čio paramai. I>abai dėkojame. 

x P. Žvirblis, London. Eng-
land, Bruno Bendoraitis, 
South Haven, Mich., Stepas 
Ingaunis, Hot Springs, Ark., 
Jonas Stasiulis. Chicago Hts., 
V. Radžius, Genoveva Mitse-
vitz, Jurgis Stravinskas, B. 
Rakauskas, Chicago, 111., visi 
įvairiomis progomis atsiuntė 
po 7 dol. aukų. I^abai ačiū. 

x St . B u č m y s , Dayton, 
Ohio, E d. Remys, Crafton. 
Md., A. Rugienius, Warren, 
Mich., Ona Pliuškonienė, 
Philadelphia. Pa., buvo atvy
kę į Chicagą, lankė savo drau 
gus, gimines ir pažįstamus, 
aplankė „Draugą", ir įsigijo 
įvairių leidinių ir plokštelių. 

JAV ambasadorius Vienoje supažindina atstovus su konferencijos darbais ir eiga lapkričio 4 d. IS 
kairės: M. Pranckevičius, Vliko vald. pirm. dr. K. Bobelis, ambasadorius WarrenZimmerman. A. 
Mažeika, M. Samatienė,' 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
T O R O N T O „ S U T A R 

T I N E S " 
KONCERTAS 

Vasario 16 gimnazijai remti 
komitetas lapkričio 23 d. Jau
nimo centre surengė Toronto 
mergaičių kvarteto „Sutar
tinės" koncertą. Pradžioje 
komiteto pirm. K. Milkovaitis 
pasidžiaugė, kad pirmą kartą 
turėsime šio kvarteto koncer
tą. Pranešė, kad telefonu 
s k a m b i n o V a s a r i o 16 
gimnazijos direktorius A. 
Smitas, prašydamas pasvei
kinti Vasario 16 gimn. vardu. 

Kvarteto vadovė Nijolė 
Benotienė pažymėjo, kad pir
moji koncerto programos dalis 
bus patriotinė, lyrišku Lietu
vos ilgesiu persunkta. Pačiai 
kvarteto vadovei N. Benotie-
nei akordeonu palydint kvar
tetas dainavo partizanų dai
ną , , L i e t u v a " . P a t a i k ė 
publikai į širdį, susilaukė entu
ziastiško pritarimo. Toliau jos 
dainavo: Kur gintarais nusė
tas marių krantas, Aš Čia 
gyva (montažas B. Brazdžio
nio). Tai buvd visų pakai
tomis atliekama deklamacija, 
palydint akordeonu. Toliau 
skambėjo: Stoviu aš parimus, 
Kaip verkiančio smuiko, Augo 
kieme klevelis (pakvietė ir 
publiką kartu dainuoti). 

To l imesnė j p r o g r a m o j 
dainavo Ant gintaro kranto. 
Tylūs armonikos tonai, Čia 
baltosios ievos p ražys ta 
'Bražinsko). Akordeonu grojo 
pasikeisdamos. Pirmoji prog
ramos dalis užbaigta akor
deonistės Danutės Pargaus-
kaitės solo Tranquillo (Deiro) 
ir Poetas ir ūkininkas (Sup-
pe). Šios jaunos dainininkės, at
vežusios jautrias patriotines 
melodijas ir gabiai jom akor
deonu p,ritardamos, parodė 
daug sugebėjimo. Publika buvo 

, užburta. 
Pirmoji koncerto dalis buvo 

persunkta patriotizmu. Antroj 
daly buvo daugiau roman
tikos, humoro. Čia skambėjo 
šiaudais dengtas namelis 
(liaudies daina), Žalioj stotelėj 
(Noviko), Neliūdėk, motule, 
Pasvarcyk antela (dzūkų dai
na). Per Klausučių ūlytėlę. Vo 
klykė pempe ont dirvoną 
'žemaičiu). Atsiliepki tu dai-

| noj (Racevičiaus), Tu netikėjai 
'Noviko), Stovi vyšnios, Meilė 
visur tik jauna (Gorbulskio), 
Sudie vasara. 

Kvarteto vadovė padėkojo 
K. Milkovaičiui už pakvie
timą. Šiltai , atsiliepė apie 
vasario 16 gimnaziją. Koncer 
tą baigė Gražių dainelių melo
dija. 

Kvartetas įsisteigęs 1984 m. 
Čia buvo jų gal tik dešimtas 
koncertas. Įsteigė N. Beno
tienė. Lietuvoje baigusi muzi
kos mokyklą ir konserva-
^•nją. prieš trejetą metų 
vedybų keliu atvykusi į Kana
dą. Kitos trys narės — Danutė 
Pargauskaitė ir sesutės Daina 

ir Zita Gurklytės yra dar 
gimnazistės, ateitininkės ir 
skautės. Į Chicagą atskrido 
lėktuvu. Savo dainomis be 
akordeono pritarimui dar nau
dojo vargonėlius, o tarpais ir 
būgnelį. 

Dėkodamos viešnios dar 
sudainavo Ilgiausių metų ir 
Valio, valio. 

Jos buvo papuoštos gėlė
mis. Koncertas buvo tikrai 
mielas. Po malonaus koncerto 
buvo publikos vaišės su dai
nininkėmis. Jos jau turi porą 
kitų kvietimų dainuoti. 

Juoz. Pr. 

ARTĖJA TEATRO 
FESTIVALIS 

Lietuvių Teatro septintasis 
festivalis Chicagoje jau artė
ja. Pirmasis spektaklis bus 
penktadienį, lapkričio 28 d., 
Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Pasirodys Chicagos 
„Vaidilutės" teatro vaidin
tojai, suvaidindami vieno 
veiksmo komediją „Uošvė į 
namus — tylos nebebus". 
Atkritus antram šio teatro 
ruoštam vienaveiksmiu! veika
lui „Čičinskui", kitą vakaro 
programos dalį užpildys vieno 
žmogaus teatras — akt. Vita
lis Žukauskas iš New Yorko, 
kuris jau yra išvažinėjęs ne tik 
Š. Ameriką, bet beveik visą 
pasaulį su savo spektakliais. 

Šeštadienį, lapkričio 29 d., 
bus parodyti du veikalai: 2 
vai. p.p. Hamiltono „Auku
ras" stato K. Inčiūros pasaką 

„Eglė žalčių karalienė", o 8 
vai. vak. Toronto „Aitvaras" 
— A. Kairio komediją „Sidab
rinę dieną". 

Paskutinę festivalio dieną, 
sekmadienį, 2 vai. p.p. pasiro
dys Los Angeles dramos 
sambūris su V. Mykolaičio-
Putino drama „Valdovu". 
Teatro festivalis bus užbaig
tas 6 vai. vak. žymenų įtei
kimu ir aktorių bei publikos 
bendra vakariene, kurios metu 
trumpą programą atliks Chi
cagos „Antrojo kair ' kolek
tyvas. 

Šį festivalį rengia JAV LB 
Kultūros tarybos sudarytas 
komitetas, kuriam vadovauja 
„Margučio" radijo programos 
vedėjas Petras Petrutis. 

Čia reikia pažymėti, kad šie 
Teatro festivaliai vyksta nuo 
1968 metų, taigi jau 18 metų, ir 
yra rengiami kas trjeji metai. 
Visi iš jų, išskyrus ketvirtąjį, 
kuris buvo pravestas Toronto 
mieste, yra buvę Chicagoje. 
Čia jų vyriausias rengėjas yra 
buvęs rašytojas Anatolijus 
Kairys. Septintasis festivalis 
yra įdomus bei įvairus, tad 
tikimasi, kad mūsų publika 
užpildys Jaunimo centro salę 
per visus spektaklius. 

eš 

SUVALKIEČIU 
DRAUGIJOS VEIKLA 

Chicagos Lietuvių Suvalkie
čių draugijos narių susirin
kimas buvo spalio 24 d. 
Anelės salėje. Pirmininkas 

IS ARTI IR TOLI 
J . A. VALSTYBĖSE 

— Linas Kojel is gal i k a n 
d i d a t u o t i į k o n g r e s ą 1988 
m. „Evening Outlook" dien
raštyje lapkrifto 12 d. speku
liuoja poli t inis korespon
d e n t a s Wil l T h o r n e . 
Politiniuose sluoksniuose plin
ta gandai, kad dabartinis 
Californijos 27 kongresinio 
distrikto kongresmanas Mel 
Levine galįs kandidatuoti į 
Senatą, rašo Thorn, o į 
vakuojanti to distrikto postą 
iš demokratų galįs kandi
datuoti Tom Hayden, kairios 
aktyvistės filmų aktorės Jean 
Fondą vyras. Respublikonų 
kandidatai galį būti Linas 
Kojelis, David Epštein, buv. 
San ta Monicos miesto tary
bos narys, Maureen Reagan, 
prezidento duktė, ir William 
Mundel l . Korespondentas 
Kojelį aptaria taip: „Jaunas ir 
gabus ir nepažeistas vietinės 
politikos brutaliose kovose. 
Tik per konservatyvus tam 
distriktui, jei respublikonams 
nepasisektų vėl iškilti į pavir
šių". Kad Kojelis galįs kandi
datuoti, dienraščio korespon
dentui sukėlė įtarimą, Kojelio 
pe r s i r eg i s t r av imas balsa
vimui iš Washingtono į Santa 
Monica. 

— Vėlinių v a k a r e , lapkri
čio 2 d., A. Radzivanienės na
muose Brooklyne, N.Y., susi
rinko Liet. Katalikių moterų 
draugija, kuri paminėjo savo 
mirusius artimuosius. Susi
rinkimą pradėjo pirm. Birutė 
Lukoševičienė, P. Ąžuolienė 
perskaitė jubiliejinę maldą, 
kalbėjo dvasios vadas kun. St. 
R a i l a , S t a s ė B ū b e l i e n ė 
perskaitė rašyt. O. Balčiūnie-
nės-Audronės vėlinėms pritai
kytą novelę. Pagiedojo gies
mes ir pasimeldė. 

— Los A n g e l e s Šv. Kaz i 
m i e r o parapijos klebonas 
kun. A. Olšauskas dėkoja vi
s i ems a t s i l ank ius i ems į 
parapijos balių — koncertą 
spalio 19 d. ir papildymą 
parapijos kasos. Šv. Mišias 
laikė vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, pamokslą sakė kun. 
Kornelius Bučmys, OFM, 
„Darbininko" vyr. redak
torius. 

Alex Navardauskas atidarė 
susirinkimą, pasveikino visus 
n a r i u s s u s i r i n k u s i u s i r 
pranešė liūdną žinią, kad per 
atostogas mirė keturi drau
gijos nariai: Jurgis Strungys„ 
Petras Vilkelis, Mary Radziu-
kėnas , Marti Srug. Nariai 
buvo pagerbti atsistojimu ir 
vienos minutės tyla. Jiems 
b u v o s u t e i k t o s g ė l ė s , o 
šeimoms pareikšta gili užuo
jauta . 

Nutarimų raštininkė Euge
nija Strungys perskaitė proto
kolą iš praeito susirinkimo, 
kuris buvo priimtas kaip skai
tytas . I draugiją įsirašė trys 
nauji nariai:. Jonas Vyš
niauskas, Elena Rudokas, 
J a n i n a Skamas. Visi nariai 
buvo priimti. 

Buvo pranešta, kad serga 
šie nariai:. Antanas Radžiu-
k ė n a s , Emili ja Armoška , 
Antanas Tolius, Jonas Dovy-
dauskas, Anastazija Dum
čienė. J iems visiems įteikta 
ligonio dovana, palinkėta 
greit pasveikti. 

Suvalkiečių draugija dar vis 
gyvuoja, ji suruošia pikniką, 
šventėms paskiria aukas spau
dai ir radijoms ir šiaip kai ką 
paremia. Draugija laikosi ir. 
nariais, nors šiais metais daug 
narių mirė, bet į jų vietą prisi
rašo naujų. 

Po susirinkimo buvo vaišės, 
malonūs pasikalbėjimai. Kitas 
narių susirinkimas bus . gruo
džio 12 dieną. 

Eugenija Strungys 

Chicajjos „Vaidilutės" teatro aktoriai rengiasi komedijos „Uošvė j 
namus tylos nebebus" spektakliui. Iš kairės: Audrė Kižytė, Vincas 
Olšauskas, Kazė Brazdžionytė: sėdi: Edis Sulaitis, Danutė Rukšytė. 
„Vaidilutės" teatro spektaklis bus lapkričio 2Č d. penktadienį. 

Nuotr. Jono Tarnuiaičio 
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