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„ L K B K r o n i k a " N r . 7 1 Eina nuo 1972 metų. 
P e r s k a i t ę s duok ki tam! 
J e i ga ", padaug ink! 

Žinios i š vyskupijų 
LTSR Aukščiausiajam Teismui 

Kun. Antano Šeškevičiaus, 
s. Kazio, gyv. Klaipėdos raj., 
Gargždų m., Tilto 1-2, 

Pareiškimas 
(Tęsinys) 

Taigi, kovo 14 d. artimieji ir 
giminės velionį K. Kerpę norėjo 
palaidoti kaip kataliką, o ne 
kaip ateistą, todėl prašė mane, 
kad eisenoje ji palydėčiau ligi 
senųjų kapinių už 300 metrų. 
Mano pareiga išpildyti tikin
čiųjų norą pagal nuostatus. To
dėl eisenos dalyviai ir kunigas 
nepažeidė religinių susivieni
jimų nuostatų 50 str. Todėl 
kunigas nubaustas neteisingai. 

2) Gargždų miesto pirmininkė 
J. Miliauskienė 1985 m. bažny
tiniam komitetui atsiuntė raš
tą, kad dėl eismo saugumo drau
džiama „bet kokias eitynes, ei
senas ir procesijas, tame skai
čiuje ir laidotuvių eisenas", bet 
to įsako niekur viešai nepaskel
bė: nei laikraštyje, nei kitur. O 
paradinės eitynės bei laidotuvės 
be bažnyčios būna, kaip ir buvo. 
Reiškia, tas draudimas tik 
mums. Bet tikintieji to nežino, 
todėl iš kaimų ir iš miesto atlydi 
eisena į bažnyčią ir lydi pagal 
seką gargždiečių tradiciją ligi 
senųjų kapinių, o paskui važiuo
ja į naująsias Laugaliuose už 2 
km. 

Be to, administracinė komisi
ja, paskirdama man nuobaudą, 
man ir 20 tikinčiųjų pareiškė, 

kad eisenos leidžiamos, t ik 
kunigas tur i sėstis į mašinos 
kabiną. Iš tikrųjų, nuošalia 
Žemaitės gatve judėjimas labai 
menkas, todėl jokio trukdymo 
nebūna. Administracinė komisi
ja, paskirdama man nuobaudą, 
nei žodžiu, nei raštu neužsi
mena apie eismo trukdymą. Di
džiausias nusikaltėlis — tai 
kunigas su kamžele ir kepuraite 
prieš karstą, o ne kabinoj. Ar jis 
eismą trukdė labiau už plačią 
mašiną su karstu? Ar logiškąjį 
bausti? 

3^ 1977 m. religijų reikalų įga
liotinis K. Tumėnas mane 
pašaukė į Vilnių ir davė atsa
kymą į mano pare išk imą 
1977,VII.ly.: kunigui galima 
eiti prieš karstą, galima nešti ir 
kryžių. J is atvyko į Gargždus ir 
apie tai painformavo drg. Leitą. 
Todėl be jokių trukdymų taip 
laidojome tikinčiuosius, kol per
nai prasidėjo vietinių neapgal
voti išsišokimai, draudžiantieji 
taip laidoti. Ar gali įgaliotinis 
50 str. blogiau suprasti už eili
nius ateistus, kurie jo aiškinimą 
paverčia priešingybe, verta 
bausmės? Tada visi straipsniai 
pavirsta chaosu: kaip kas pano
ri, taip ir aiškina. 

(Bus daugiau) 

Sovietų visagalis elitas 
Belgradas. — Užsienio spau

da atkreipia dėmesį, kad Jugos
lavijoje didelio pasisekimo su
silaukė slovėno žurnalisto Janeš 
Stanič knyga „Silpnosios socia
lizmo pusės". Knygos vedamoji 
mintis yra ta, kad pagrindinė 
kliūtis, trukdanti Rytų Europos 
kraštu pažangai, yra vadinamo
ji tarybinė sistema. Autorius de
taliai analizuoja sovietinės sis
temos neigiamus reiškinius ir jų 
įtaką visai komunistų valdomai 
Rytų Europai. Stanič tvirtina, 
kad Rytų Europos šalim prie
varta įbrukta sovietinė sistema 
pirmiausia sukėlė didžiulį žmo
nių nepasitikėjimą ne tik val
džia, bet ir pačių žmonių tarpu
savio santykiuose. Tai esanti 
pagrindinė nuolatinių krizių va
dinamose socialistinėse šalyse 
priežastis ir svarbiausioji kliū
tis, trukdanti įgyvendinti aukš
čiausiąjį socializmo siekį — 
„žmogaus išlaisvinimą". 

Biurokrat inė va l s tybė 

Nesuderinamai su vadinama 
„liaudies valdžios'* teorija. 
Sovietų Sąjunga liko biurokra
tinė valstybė, kurią valdo visa
galis elitas, kai tuo ta rpu 
„liaudžiai" nelieka kito už
davinio kaip vykdyti iš aukš
čiau duotus įsakymus. Draudi
mas komunistų valdomuose 
kraštuose pareikšti kritikos 
pastabą trukdo laiku iškelti nei
giamus santvarkos ir kasdieni
nio gyvenimo reiškinius. 

Dėl to neišvengiamai iškyla 
socialinės ir politinės krizės, 
kaip įvyko Lenkijoje. Kinijoje, 
Vengrijoje, Čekoslovakijoje ir 
net pačioje Sovietų Sąjungoje. 
Demokratinių mechanizmų trū
kumas trukdo laiku išaiškinti ir 

pašalinti esamus vidinius prieš
taravimus. Slovėnas žurnalistas 
reiškia nuomonę, kad subjekty
vūs ir objektyvūs socialistinės 
santvarkos „saugotojai" priva
lėtų geriau susipažinti su sis
temos negerovėmis, su socializ
mui gresiančiais pavojais ir pa
daryti atitinkamas išvadas. 

„Prahos pavasario" 
aidas 

P r a h a . — Trisdešimt čekos-
lovakų rašytojų, kurie 1968 m. 
buvo įsijungę į reformų sąjūdį 
Čekoslovakijoje, vadinamą 
„Prahos pavasariu", ir kurių 
literatūrinė kūryba dėl to iki 
šiol buvo uždrausta, bendru laiš
ku kreipėsi į komunistinę val
džią, reikalaudami, kad būtų at
šauktas draudimas spausdinti 
jų raštus. Laiško autoriai taip 
pat reikalauja, kad Čekoslova
kijoje būtų vėl leidžiama 
spausdinti veikalus tų užsie
niečių rašytojų, kurie taip pat 
buvo parėmę 1968 m. pasireiš
kusį reformų sąjūdį. 

Šio sąjūdžio dalyviai, kaip ži
noma, atitinkamomis reformo
mis norėjo sukurti Čekoslova
kijoje humanišką socializmą. 
Sąjūdį, kurį parėmė didžioji 
dauguma krašto gyventojų, su
žlugdė į Čekoslovakiją įsiver
žusi sovietų raudonoji armija. 
Tuometinis Čekoslovakijos ko
munistų partijos sekretorius 
Dubčekas buvo pašalintas iš 
pareigų ir izoliuotas nuo pa
saulio. Sakoma, kad Gorbačio
vas savo vizito Čekoslovakijoje 
metu norėjęs su Dubčeku susi
tikti, bet tam pasipriešinusi Če
koslovakijos valdžia. Kaip tik 
dėl to buvęs atidėtas Gorbačio
vo vizitas Prahoje. 

Sovietai plečia ryšius su 
trečiojo pasaulio kraštais 

„Užmirštama" komunistų ideologija 

Sovietų Sąjungos generalinis komunistų partijos sekretorius Michaii Gorbačiov sutikimo ceremoni
jose, kai jis atvyko į Rumunija, kurioje buvo prezidento Nicolae Ceausescu šaltai priimtas. Gorbačiovo 
„glasnost" politika jiems nepriimtina. Sovietų stiliaus ekonomines reformos Rumunijoje jau seniai 
įvestos, sako rumunų vyriausybė. 

„Amerikos balso" 
trukdymai sustabdyti 

Maskva. — Sovietų Sąjunga 
patvirtino, kad ji sustabdė 
„Amerikos Balso" radijo trans
liacijų trukdymą. Bet ji sako, 
kad ji ir toliau blokuos dvi ki
tas Amerikos remiamas radijo 
stotis, kurios nori sunaikinti 
komunistinius režimus. 

Užsienio reikalų ministerijos 
kalbėtojas Yuri Gremitskih pa
sakė antradienį, kad tai yra 
„glasnost pasireiškimas'", tu
rėdamas mintyje sovietų Gorba
čiovo vedamą politiką sumažinti 
cenzūrą. „Jūs taip pat galite tai 
vadinti geros valios gestu", aiš
kino jis. 

„Amerikos Balsas" pranešė 
savo trisdešimčiai ar ketu
riasdešimčiai milijonų klau
sytojų Sovietų Sąjungoje, kad jų 
transliacijos rusų, uzbekų, lie
tuvių, latvių, estų, gruzinų ir ar
mėnų kalbomis nebetrukdomos. 

Europos stotis i r 
tol iau trukdys 

Sovietu kalbėtojas aiškiai pa
brėžė, kad „Amerikos Balso" ir 
Britanijos radijo transliacijų 
trukdymų sustabdymas nereiš
kia, kad tai yra taikoma „Lais
vės radijui" ir „Laisvosios Eu
ropos radijo" transliacijoms. 
Jos yra išlaikomos Amerikos 
mokesčių mokėtojų lėšomis ir 
nepriklausomai perduoda žinias 
apie įvykius Sovietų Sąjungoje 
ir Varšuvos valstybių pakto 
kraštuose. „Laisvės radijas" 
koncentruojasi ties Sovietų 
Sąjunga, o „Laisvosios Europos 
radijas" daugiau kreipia dėme
sio į satelitines tautas. 

Kalbėtojas Gremitskih pasakė 
spaudos konferencijoje, kad tos 
dvi Muenchene esančios stotys 
yra CIA rankose ir nori nuversti 
Rytų Europos komunistines vy
riausybes. „Jos yra šaltojo karo 
palikimas ir jos tokios bus". „Jų 
pagrindinis tikslas yra ne teik
ti žinias apie tuos kraštus, bet 
duoti informacijas, kur ios 
kenkia tų kraštų saugumui... ir 
mažina tų žmonių pasitikėjimą 
savo vyriausybėmis ir vidaus 
vedama politika". Tos dvi radi
jo transliacijos iš Vak. Europos 
bus ir toliau trukdomos. 

Kiek ilgai? 

„Amerikos Balsas" buvo 
pastoviai trukdomas nuo 1980 
m., kai įvyko susikirtimas tarp 

komunistinio režimo Lenkijoje 
ir darbininkų Solidarumo uni
jos, o taip pat ir kai prasidėjo 
santykių įsitempimas, kai so
vietai įsiveržė į Afganistaną. 
Bet sovietai periodiškai varžė 
„Amerikos Balso" transliacijas 
jau nuo 1948 metų. 

Kiek ilgai sovietai laikysis šio 
savo padaryto .ryjbto, parodys-
ateitis, tačiau tai yra arčiau 
Helsinkio Akto susitarimo 
punkto, kuris draudžia užsienio 
radijų transliacijų trukdymą, 
kurį sovietai pasirašė prieš 12 
metų. 

Iš Bucharešto 
į Berlyną 

Briuselis. — Diplomatų šalti
niai Vakarų Berlyne praneša, 
kad sovietų vadas Michailas 
Gorbačiovas gali pranešti, jog 
išveda iš Rytų Vokietijos 50.000 
sovietų karių. Jis, baigęs savo 
vizitą Rumunijoje, kurioje buvo 
šaltai sutiktas, atvyko į Rytų 
Berlyną dalyvauti Varšuvos 
pakto pasitarimuose. 

Tie patys šaltiniai sako, kad 
Maskva pasinaudos Rytų bloko 
suvažiavimu ir praneš apie savo 
kariuomenės sumažinimą, ku
rios dabar Rytų Vokietijoje 
laikoma 420,000 karių. 

Gorbačiovas antradienį įspėjo 
NATO vadus baigti ..katės ir 
pelės" žaidimą ir atsakyti tuoj 
į jo pasiūlytą planą išvežti visas 
branduolines raketas iš Euro
pos. Jis, būdamas Bucharešte. 
pastebėjo, kad kai kurie NATO 
karo vadai principe sutinka su 
šia galimybe, tad dabar belieka 
tik padaryti galutinį sprendimą, 
kad būtų visos vidutinio nuo
tolio raketos išvežtos iš Europos 
ir kad Amerika ir Sovietų Sa 
junga galėtų pasirašyti sutartį. 

— Stockholme pranešta, kad 
per Baltijos jūra vienmotoriniu 
javams purkšti lėktuvėliu 
pabėgo į Švedija latvis Roman 
Svistonoc, kuria pasiprašė 
politinių pab. gelio teisių. 
Švedija visada tokiems pabėgė
liams iš Rytų bU ko suteikia tei
sę pasilikti. Tariamasi kaip grą
žint lėktuvą sovietams. Tai 
penktas šios rūšies pabėgimas 
Prieš keturis mėnesius tokiu ja
vų purškimo lėktuvu pabėgo iš 
Lenkijos net 20 lenkų. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lenk i j a i r L i e t u v a 
pasirašė prekybinę sutartį. Su
valkų vaivadiją pasieks iš Lietu
vos šaldytuvai, žaislai, suveny
rai, baldai, televizijos aparatai 
ir kai kurie chemijos gaminiai. 
Į Lietuvą bus vežami parduoti 
drabužiai, batai, kosmetika ir 
vaistai. 

— Singapore buvo išrinkta 
Cecilija Bolocco, 22 m. amžiaus, 
iš Čilės valstybės, pasaulio 
gražuole. 

— L o n d o n e Tarp tau t inė 
Amnestijos organizacija apkal
tino Turkiją, kur i š imtus 
iraniečių, norinčių gauti poli
tines pabėgėlių teises, siunčia 
atgal į Iraną, kuriame jie bus 
kankinami ir laikomi kalėji
muose, o dažnai jiems , bus nu
kertamos rankos ar padaryti ki
ti kūno sužalojimai. 

— Washingtone Gynybos 
sekretorius Casper Weinberger 
pasakė, kad Golfo įlankos ara
bų kraštai turi suteikti teisę nu
sileisti ir pakilti Amerikos pa
truliuojantiems lėktuvams, ku
rie apsaugo tanklaivius, vežan
čius per įlanką alyvą. 

— New Yorke paskelbta, kad 
Pierre du Pont yra pats turtin
giausias asmuo, pasiskelbęs 
kandidatu į prezidentus 1988 m. 
Jo turtas siekia 6.3 mil. dol. 

— Washingtone Tautinės 
Auklėjimo organizacijos prezi
dentė Mary Hatwood pareiškė, 
kad viešųjų mokyklų mokytojai 
yra vis nepakankamai atlygi
nami, pagal kitų sričių standar
tus ir pagal infliacijos duomenis. 

— Australijos ministeris pir
mininkas Bob Havvke paskelbė 
naujus rinkimus liepos 11 d. 
Australai turi 148 kongresma-
nus ir 76 senatorius. Havvke 
sako, kad rinkimai reikalingi 
dėl ekonominių krašto 
priežasčių. 

— Midway aerodrome, Chi-
cagoje, kalbėdamas sen. Robert 
Dole, pasakė, kad viceprez. 
George Bush nėra stiprus vi
suomenės vadas. ..Žmonės nori 
dirbančio prezidento, patyrusio 
ir mokančio vadovauti". 

— Lyons vykstančiame Klaus 
Barbie teisme. Prancūzijoje, tei
sėjas pareikalavo, kad jis būtų 
atvestas į teismo salę ir 
pamatytų tuos žmones, kurie 
liudija prieš jį. kai jis. būdamas 
nacių gestapo viršininku, nu 
sikalto prieš žmoniškumą. 

Maskva. — Vakarų diplo
matai mano, kad Sovietų Sąjun
ga keičia savo užsienio politiką 
ir daro viską, kad padidintų sa
vo įtaką ne marksistinėse tre
čiojo pasaulio valstybėse. 

Meksika, Brazilija, Argenti
na, Egiptas, Kuvvaitas, Saudi 
Arabija. Indonezija, Thailandas 
ir keli kiti kraštai, kuriems pra
eityje sovietų aukštieji parei
gūnai terodė tik menką dėmesį, 
šiuo metu yra vizituojami vyres
niųjų Sovietų Sąjungos oficia
liųjų asmenų, jiems daromos 
ekonominės nuolaidos, vykdomi 
kultūriniai programų pasikei-

Ir sovietų 
ginklai Iranui 
Roma. — Maždaug tuo pačiu 

metu, kai pasaulis sužinojo apie 
Amerikos ginklų siuntas Iranui, 
Sovietų Sąjunga tyliai pasiuntė 
moderniškesnių ginklų daugiau 
negu už 18 milijonu doleriu ver
tės Iranui, praneša prancūzų 
ginklų pirklys. 

Sovietų pardavimas nieko 
neturi bendro su Amerikos 
slaptu ginklų pardavimu Te-
heranui, nes tai buvo tik pinigų 
uždirbimas, nes pasaulic gink
lų pirkliai tai daro kasdien, ne
žiūrėdami jokių politinių įsiti
kinimų. Kaip paprastai, tokie 
ginklų siuntimai iš vieno kon
tinento į kitą turi pereiti per 
įvairius labirintus. Si prekyba 
eina per bankus ir draudimo 
kompanijos įvairiuose kraštuose 
se. 

Sovietų ginklų siunta, kurią 
sudarė SAM-7 raketos, kurios 
naudojamos prieš žemai skren
dančius lėktuvus, buvo gautos 
iš Lenkijos arsenalų, kuriuos 
pristatė Sovietų Sąjunga. 

Viskas pagal Maskvos 
instrukcijas 

Prancūzų prekybininkas 
Jean-Louis Gantzer sako, kad 
sovietai pardavė ginklus, kad 
tuo būdu įsigytų reikalingu pi
nigų. Jis padėjo Iranui įsigyti 
ginklus, pradėdamas derybas su 
Irano Gynybos ministerio asis
tentu gen. Amir Moayed. Tada 
Izraelyje buvo nusamdytas lėk
tuvas DC-9, kuris skrido į Len
kiją ir ten buvo pakrautas su 
raketomis. Dokumentai nerodo, 
kad lėktuvas būtų sugrįžęs į Iz 
raelį. Lėktuvas atsirado Nico-
sijos mieste, Kipro saloje, ir 
lydraščiai rašo, kad ginklų kro
vinys siunčiamas į Šiaurės Ko
rėją. Bet iš Kipro salos lėktuvas 
nuskrido prie Irano sienos, kur 
jį pasitiko Irano lėktuvai ir 
palydėjo i Teheraną. Kad gink
lų pervežimo iš Kipro niekas ne 
sutrukdytų. Šiaurės Korėjos 
ambasada Vienoje, pagal Mask 
vos instrukcijas, išdavė galu
tinius dokumentus ir nurodė 
paskutinę lėktuvo sustojimo su 
kroviniu vietą — Teheraną, 
kaip rašo New York Times. 

timai ir palankiai apie juos at 
siliepiama sovietų spaudoje 
Anksčiau trečiojo pasaulio kraš 
tuose buvo bandoma savo įtaką 
išplėsti ginklų ir marksistiniu 
idėjų pagalba. Dabar sovietai 
apie tai nebekalba. 

Keliamos t ik 
praktiškos idėjos 

Diplomatai taip pat pastebi, 
kad Gorbačiovo žmonės iškelia 
daugiau pragmatiškas idėjas ne 
gu komunistų anksčiau kelia
mas partijos nustatytas mintis, 
ypač pabrėžiant taikaus sugy 
venimo reikalą tarp skirtingų 
polit inių bei ekonominių 
sistemų. Gorbačiovas nori įvesti 
Sovietų Sąjungą į ekonomine 
pasaulio sistemą ir tuo pačiu 
tarti žodį regioniniuose kon
fliktuose. Pa la ikan t ši l tus 
ryšius su ekonominiai neišsi
vysčiusiais kraštais, Gorba
čiovas mato ateities galimybes 
savo rinkai. 

Ne\ ienoda komunistų 
laikysena 

Įdomi būna Maskvos laiky
sena su savo kai kuriais klien
tais. Šį mėnesį į Maskvą buvo 
atvykęs Meksikos užsienio rei
kalų ministeris Bernardo Amor, 
kuriam buvo suruoštas karališ
kas priėmimas ir pasimatymas 
su Gorbačiovu. Ir spaudoje ap
rašytas kaip geriausias jo drau
gas. Bet kai po poros dienų ten 
lankėsi Libijos užsienio reikalų 
ministeris Gaballah Talhi, jis 
praėjo lyg nepastebėtas ir ne
buvo Gorbačiovo priimtas. Loty
nų kraštų diplomatai buvo nu
stebę Gorbačiovo pasakymais 
Meksikos ministeriui, kad So
vietų Sąjunga nenori kištis į Lo
tynų ir JAV reikalus ir neska
tina „socialistinės revoliucijos". 
Kai kurie diplomatai sako. kad 
Gorbačiovas parodys sovietų 
politikos pasikeitimą, kai jis 
lankysis šių metų gale Lotynų 
Amerikos kraštuose, kuris bū
siąs sugyvenimo politika pa
remtas. 

Spaudimas susi tar t i 

Sakoma, kad Gorbačiovas 
spaudžia Sirijos prez. Assad tar 
tis ir Vidurinių Rytų klausi
mais. Sovietų tanklaiviai jau ve
ža Kuvvaito alyvą per Persų 
įlanką. Sovietų planas taikos 
konferencijai, kad būtų išrišta? 
arabų ir Izraelio ginčas, pri 
imamas rimtai net pačiame 
Izraelyje, rašo New York Times. 

Gorbačiovas ir jo užsienio rei
kalų ministeris Shevardnadze 
sugebėjo įeiti į tokius kraštus, 
į kuriuos anksčiau Gromyko ir 
prieš tai buvę negalėjo įžengti. 
Gorbačiovas sakosi jau turėję? 
100 pasitarimų su įvairių pa 
šaulio kraštų vadais per savo 
dviejų metų valdymo laiką. 

— Vat ikane popiežius Jonas 
Paulius II priėmė mirusio 
Robert Kennedžio žmoną Etbel 
ir sen. Edvvard Kennedy priva
čioje audiencijoje. 

— Washingtone pranešama, 
kad tą pačią diena, kai sovietai 
sustabdė ,,Amerikos Balso" 
transliacijų trukdymą, pradėjo 
siųsti anglų kalba programas iš 
Kubos į Amerika. 

KALENDORIUS 
Gegužės 29 d.: Teodozija, Sisi-

nas, Erdvile. Didonis, Žydrūnas. 
Normantas, Mažrimas. 

Gegužės 30 d : Feliksas. Joana 
Arkiete. Ferdinandas, Jazminą, 
Vyliaudis. 

ORAS 

Saulė teka 5:21. leidžiasi 8:15. 
Temperatūra dieną 88 I., 

naktį 72 1 

> 
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/PORTO APŽVALGA 

„IŠEIVIJOS LIETUVIŲ 
SPORTĄ" VARTANT 

Ilgai lauktoji lietuvių išeivijos 
sporto istorija „Išeivijos lietuvių 
sportas 1944-84'* jau išėjo iš 
spaudos ir pasiekė platintojus. 
Knygos redaktoriai Čerkeliū-
nas, Mickevičius ir Krasauskas 
kantriai ir ištvermingai dirb
dami atliko milžinišką darbą, 
bet už tai jo vaisiai išėjo tikrai 
pasigėrėtini. Geras popierius, 
švarus spaudos darbas, pa
trauklus sulaužymas. įdomios 
nuotraukos — knyga kvieste 
kviečia paimama į rankas, o jau 
paėmus, taip užintriguoja, kad 
sunku ją padėti. 

Veikalas apima 40 metų 
lietuviškos sporto veiklos laiko
tarpį. Knyga turi 502 psl. su 400 
nuotraukų. 

Sporto sąjunga ir lietuviai 
sportininkai didžiai pasitarnavo 
Lietuvos ga r s in imu i tarp
tautinėje sporto arenoje visur ir 

visada gindami lietuviškus in
teresus, tai vaizdžiai atsispindi 
šios sporto istorijos puslapiuose. 

Knyga (kietais viršeliais) gau
nama lietuviškuose knygynuose 
arba rašant leidėjui: ŠALFAS s-
ga, 32 Rivercrest Rd., Toronto, 
Ont., Canada M6S 4H3. Knygos 
kaina 25 dol. plūs 6.10 dol. per
siuntimui. Knyga gaunama ir 
pas Sporto sąjungos atstovą A. 
Lauraitį Chicagoje. kreipiantis 
tel. (312) 238-9787. 

Mokslo metams baigiantis 
daugelis ieško tinkamų dovanų 
mokslą baigiančiam jaunimui. 
Si išeivijos sporto istorijos 
knyga būtų labai tinkama spor
tuojantį lietuvišką jaunimą 
pradžiuginanti ir nesenstanti 
dovana. Knyga įdomi kiek
vienam lietuvišką sportinę 
veiklą vertinančiam. Įsigykit! 

IK 

DAR ŠIS TAS IŠ ŽAIDYNIŲ 
NEW YORKE 

Du geriausi penketa i 

Telefonu iš Toronto ŠALFAS 
s-gos krepšinio vadovas Riman
tas Miečius pranešė, kad krepši
nio A klasės komandų trene 
riai-vadovai išrinko du geriau
sius penketukus. Į pirmąjį 
daugiausiai balsų gavo R. 
Šimkus iš New Yorko centro 
pozicijai, kraštiniai puolėjai A. 
Rugienius iš Detroito ..Kovo" ir 
A. Neimantas iš Chicagos ,,Li-
tuanicos"; gynėjai — M. Waitkus 
iš New Yorko ir L. Rautinšas iš 
Toronto „Aušros". I antrąjį 
penketą centras J. Zoet iš To
ronto ..Aušros", krašt iniai 
puolėjai — J. Mikalauskas iš 
New Yorko ir R. Kaknevičius iš 
„Aušros", gynėjai — A. Miškinis 
— Clevelando „Žaibas'" ir R. 
Bowalski — Detroito „Kovas". 

Mūsų nuomone, geriausias 
kraštinis puolėjas buvo A. Ba
ris iš Chicagos „Lituanicos", bet 
jam daugiausia teko žaisti cen
tro pozicijoje. 

Kodėl i š r inkta Toronto 
„Vytis" 

Tame pačiame pasikalbėjime 
krepšinio vadovas paklaustas, 
kodėl Toronto „Vytis" buvo 
išskirta kaip 4-ta komanda, 
davė tvirtą ir įtikinantį atsa
kymą: — Praėjusiose žaidynėse 
Hamiltone Toronto „Vytis" 
lengvai nugalėjo Detroitą ir kas 
galėjo žinoti, kad „Vyčio" 
geriausias žaidėjas 6' 9" ūgio J. 
Karpis bus pakvies tas į 
Kanados rinktinę ir paskutiniu 
momentu... Nenuostabu, kad 
New Yorke Detroitas nesi
skundė: nusk r i aus t a liko 
„Lituanica", kuri prieš Detroi-
tą gerokai išvargo ir pritrūko 
kvapo prieš New Yorką. 

Klubų ats tovų posėdis 
Šeštadienio vakare Kultūros 

Židinyje ŠALFAS s-gos centro 
valdybos pirmininkas P. Ber-
neckas sušaukė klubų atstovų 
posėdi. Posėdį jis pradėjo šiais 
žodžiais: „Kaip žinote, 1988 
metais tarp Kalėdų ir N. Metų 
Adelaidėje, Australijoje, ruošia
mos Trečiosios Pasaulio Lie
tuvių Sporto žaidynės. Gerai 
žinote, kad pirmose dvejose 
žaidynėse Toronte ir Chicagoje 
austraiiečiai dalyvavo gausiai :r 
puikiai reprezentavo Australijos 
lietuviams. Dabar jie laukia 
mūsų. Mūsų pareiga jų neap 

37- tųjų Š A L F A S S-gos S p o r t o ž a i d y n i ų k r e p š i n i o n u g a l ė t o j a i N e w Y o r k o L A K ( L i e t u v i ų At l e tų k l u b o ) 
v y r ų „ A " k l a s ė s k o m a n d a . 1 e i l . i š k.: J. M a t u l a i t i s . P . V a i t k u s , M. V a i t k u s ( g e r i a u s i a s žaidėjas) , J. 
M i l u k a s ir G. M i k a l a u s k a s . II e i l . - J. D i d ž b a l i s , R. N a r o n i s . C . S h a e f e r , R. Š i m k u s , P . Torney ir S. 

vilti. Kviečiu visus šiuo klau
simu pareikšti savo nuomone". 

Pradėjo Pranas Gvildys iš 
New Yorko LAK, pareikš
damas, kad jo krepšinio ko
manda užsidegusi vykti \ 
Australiją, net jei ir didesnę dalį 
kelionės išlaidų reiktų patiems 
užsimokėti . J į papildė A. 
Šilbajoris su mintimi, kad gal 
geriau būtų atskirų apygardų 
rinktinės, negu pavieniai klu
bai. Toronto „Vyčio" pirm. B. 
Savickas pareiškė, kad jo 
krepšininkai netiktų tokiai iš
vykai, nebent galėtų vykti 
Kanados rinktinės žaidėjas J. 
Karpis. V. Eikinas iš Bostono 
pastebėjo, kad jo tinklininkai 
pasiryžę vykti, nežiūrint kiek 
kainuos. A. Veliuona iš Bal-
timorės suabejojo, ar Adelaidė 
pajėgs pa ta lp in t i šimtinę 
amerikiečių. O R. Dirvonis iš 
Chicagos suabejojo ar tas entu
ziazmas nepradings, kai ateis 
momentas tar t i galutinį žodį ir 
gerokai primokėti. 

Posėdį užbaigė pirm. P. 
Berneckas , pasidžiaugęs 
parodytu entuziazmu, nes be 
New Yorko ir Bostono, anksčiau 
jau buvo pasisakę teigiamai Los 
Angeles , ,Banga", Toronto 
..Aušra" ir Detroito „Kovas". 
Artimiausioje ateityje bus 
sudarytas tam reikalui komite-

B i r u t i ? . 

Futbolas Chicagoje 

PIRMENYBIŲ 
RUNGTYNĖS 

Futbolo pirmenybių sezonas 
užklupo „Lituanicos" komandą 
bemiegančią ir besapnuojančią, 
kokia ji buvo „great" praėju
siais metais... Pirmosioms tre
joms major divizijos rungtynėms 
ji išbėgo į aikštę visai nepasi
ruošusi. Kaip tokia buvo ir 
sutikta: „United Serbs" koman
da pradžiai a t ska i tė 7:0. 
„Kickers" — 3:0 ir ,,Schwaben' 
6:2. 

Nuo rungtynių laisvas Kapu 
dienos savai tgal is suda rė 
natūralią progą nutraukti tą 
pralaimėjimų grandinę. Nuo 

tas, jau su suvažiavimo įgalio
jimais ir pradės šios išvykos 
organizacini darbą. 

V. G. 

PATIKSLINIMAI 

Praėjusios savaitės aprašyme 
apie New Yorke įvykusias 
žaidynes, pasitaikė keletas 
klaidu 

a> p-rmoje skiltyje apatinėje 
pusėje rašoma: — Toronto 
. .Aušra", kaip pe rnykš tė 
laimėtoja, p i rmame r a t e 
neturėjo pr ieš ininko, o 
pusfinalyje vargo prieš „Vytį" 
— 63:44. Turėtų būti: ... o 
pusfinalyje gavo Clevelando 
„Žaibą", kuris be vargo lamėjo 
prieš ..Vytį" - 63:44 

b) trečioje skiltyje, maždaug 
viduryje rašoma: — Dėl trečios 
vietos A klasėje „Lituanica" 
sunkiai įveikė mažesnį... Turėtų 
būti: ... nesunkiai įveikė... 

c) po nuotrauka vidurinėje 
skiltyje rašoma: — Arvydas 
Barzdukas sklandžiai... Turėtų 
būti: — A. Barzdukas plaukimo-
varžybose laimėjo 3 pirmas 
V i e t a S- RED. 

paskutiniųjų rungtynių prieš 
,,Schwaben" ligi ateinančių 
rungtynių prieš ,.Green-White" 
bus praėjusios 2 savaitės. Per tą 
laiką „Lituanica" bent žaidėjų 
skaičiumi bus susitvarkiusi — 
kas „ženijosi" bus „apsiženijęs", 
kas turėjo grįžti iš universiteto, 
bus jau grįžę. Bet major divizi
joje neužtenka tik turėti 11 uni
formuotų vyruku ir juos pava
dinti jau komanda. Jiems reikia 
fizinio ir moralinio pasiruošimo. 
Ar per 2 savaites padėtis bus žy
miai pasikeitusi, turėsime pro
gos pamatyti šį sekmadienį. 

RUNGTYNĖS PRIEŠ 
„GREEN-VVHITE" 

Šį sekmadienį, gegužės 31 d., 
„Lituanicos" vyrų komanda 
žais pirmenybių rungtynes prieš 
stiprią vokiečių komandą. 
„Green-White". Rungtynės bus 
Marquette Parko aikštėje. Pra
džia 3 vai. p.p. Rezervas žais 1 
vai. p.p. 

J . J . 

ŠALFASS 
ŠAUDYMO 

PIRMENYBĖS 
4-tos ŠALFAS s-gos kariškų 

kai. šautuvu šaudymo metinės 
pirmenybės įvyks 1987 m. 
birželio 6 dieną ORCO Sports-
men's Ass. Range, Geneva, 
Ohio. Šaudymas vyks iš 200 
jardų atstumo į 300 jardų su
mažintus taikinius. Pradžia 10 
vai. ryto. Programoje: 60 šūvių 
gulom, 20 x 3. iš Ml , 3006 kai. 
Šautuvų ir panašių kalibrų. 
Šovinių bus gaunama vietoje. 
Prieš varžybas bus skiriamas 
laikas p r i š audymui . 

Žinome, kad kariškų šautuvų 
kultivuotojų vra daug kur, 
todėl Kviečiame visus dalyvauti. 

Pik. ltn. Algis Gar lauskas 
Koordinatorius ir varžybų 

vadovas 

N'ew Yorke vykusiu 37-tųju ŠALFAS S-gos Sporto žaidynių vyrų tinklinio antros vietos nugalėtojai 
- Bostono „Grandis". I eil iš k..: V. Veita3 ir R. Lizdems. II e:i. - A Karosas. A Skabeikis, V. 
Cepkauskas, R. Veitas, R. Bačiulis ir treneris Vytautas Eikinas. Nuotr L, Tamošaičio 

Nuotr. L. Tamošaičio 
Ok. Lietuvoje 

DVIRATININKŲ 
VARŽYBOSE 

Maskvoje vykusiose dviračių 
varžybose dėl Sovietų Sąjungos 
taurės, 4-ių kilometrų persekio
jimo varžybose antrąją vietą 
laimėjo klaipėdietis G. Umaras. 
Trečioji vieta taip pat teko 
klaipėdiečiui A. Kaspučiui. 
Pirmąją vietą laimėjo pasaulio 
rekordininkas leningradietis V. 
Jekimovas. 

ŠACHMATAI 
ŠEŠIAMEČIAMS 

Ukmergės V-tosis vidurinės 
mokyklos parengiamojo sky
r iaus mokiniai du kar tus 
savaitėje pasilieka po pamokų 
mokytis šachmatų. Šiems šešia
mečiams ne tik aiškinamos 
šachmatų žaidime ..plonybės", 
be t pravedami turnyra i , 
kuriuose jau aiškėja pirmieji 
„čempionai". Mokyklos vedėjas 
džiaugiasi šiais užsiėmimais, jo 
nuomone, tai ne tik geras lais
valaikio praleidimas, bet vaikų 
pra t in imas prie atidumo, 
kruopštumo ir skat inimas 
užsispyrusiai siekti užsibrėžto 
tikslo, svarbiausiai, tai. esą. 
lavina vaiko logini mąstymą. 
Tikimasi, kad su tokiomis savy
bėmis mokinukai ne tik leng
viau įveiks pirmuosius 
sunkumus moksle, bet jos labai 
pravers tolimesniame ju 
gyvenime. 

TARPTAUTINIS 
KREPŠINIO TURNYRAS 

VILNIUJE 

Prieš porą savaičių Vilniuje 
vyko tarptautinis krepšinio 
turnyras, kuriame dalyvavo 
Sovietų Sąjungos. Kinijos ir 
Anglijos rinktinės. „Sportas" 
rašė, kad dalyvaus JAV 
rinktinė, o „Drauge" buvo ra
šyta, kad klausimas ar bet kurio 
JAV universiteto komanda 

i dalyvaus. Dalyvavo Chicagos 
„Maratono" — KLM negirdėta 
komanda, kuri pralaimėjo So
vietų rinktinei net 115-82. 
Pažymėtina, kad Sovietų 
rinktinėje pirmame penkete jau 
žaidė b. Marčiulionis iš Vilniaus 
ir puikiai pasirodė. Be jo, žaidė 
Chomičius ir Jovaiša. Sabonis 
dar gydė koją, o Kurtinaitis 
buvo „nusodintas" į antrąją 
rinktinę, kuri, kartu su Braziu 
ir Visocku iš „Žalgirio" viešėjo 
Ispanijoje. 

EUROPOS KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS 

Ateinančią savaitę Graikijoje 
prasideda Europos krepšinio 
pirmenybės. Gydytojų nuomone 
Sabonis jau galės žaisti, o Kur
tinaitis bus pakviestas, jei Ispa 
nijoje gerai pasirodys. Su jais 
Sovietu rinktinėje būtų net 5 
lietuviai! 
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NETIKSLI „SPORTO" 
INFORMACIJA 

Vilniaus „Sportas" neseniai 
rašė, kad sovietų rinktinės 
gastrolių metu po JAV-es numa
tomos rungtynės su Milvvaukee 
profesionalų komanda „Bucks". 
Ją kontaktavę sužinojome, kad 
„Bucks*' apie tokias rungtynes 
nieko nežino. 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 60e29 

Tel. 925-8288 
Valandos pa?,a: susitarimą 

P.-m 

DR. VIJAV BAJAJ 
GVDVTQJAS IR CHI&UP3AS 

SPECIALYBE - V O A o S i ;GCS 
|R OOOS CHIRURGIJA 

•Augha r,u:mam o'isej 
2434 W. 71 Str««t, CNcagc 
Tel. 434-5649 vei*-a 24 vai) 
ant' Ketv . penkt nuo 12 ,KI 6 v v. 

OK. "35-4477; 
Re / 246-0067; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDU TO}A IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ "R 

EMOCINĖS LIGOS 
(RAVVFORD MED1CAL BUTLDINC 

t,44*» Su. Pulaski Road 
Valandoj P-'gal -užtarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOMS IR < HIRURCAS 

I ei. - ^.33-8553 
Si 'K'IM NBĖ \islL 1 IGOS 

3021 VV. I03rd Street 
\ afandos pag.il susitarimą 

Dr. Alb inos Prun*kl«n«» 
kabinetą parėmė 

DR. EVELYN G. BASCO 
Specialybė: še imos Ir vidaus Ilgos 

2659 W 59 St Tei. 737-8818 
Vai.: pirm,, penkt nuo 2-5 p.p. 

ir antr, ketv. nuo 4-7 v.v. 

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

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-°: antr 12-6; penkt 10-12: l-e 

Ofs. tel. 471-3300; raz. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ava., 
Chicago, I I I . 60652 

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

O f i s o tel. — 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKŠEVICIUS 

j O K Š A 
VAIKU L I G O S 

6 4 4 1 S. Pu lask i R d . 
Va landos pagal sus i tar imą 

6 132 S Ked/ie A ve., Chicago 
V\ \ ?-2p70 arba 48"-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S U G O S 

_ K O S M F T I \ Ė CHIRURGIŲ 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
Šird'es ir Kraujagyslių Ligos 
Va'andos pagal susitarimą 

\ aUnd - r i ^ . 1 

D R . ALGIRDAS K A V A L I Ū N A S 
Specalvbe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirij'gmis išsiplėtusių venų 

;r 'lemo'Oidu gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Ta i . 585-2802 

Vaiandcs oagai susitarimą 
Penkt . antr ketv ir penkt 

Reikalu* esant atvažiuoju ir Į namjs 

T«l . RE-i.ar.ee 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 Wast 59th Straat 
Vai. pirm., antr., ketv. ir penkt. 

nuo 12-3 vai popiet k 4-6 vai vak 
TrsG ir šešt uždaryta 

Tel. ofiso ir buto- O l v m p i c 2-415° 

DR. P. KISIELIUS 
G Y D \ I 'Oi \S R CHIRURGAS 

1443 So. 5Cth Ave., Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai. v.ik 

šskvrus trtv Srfl 12 >ki4 v.il rop.et 

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago, III. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave.. Elgin. III. (-0120 

Tel- 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETRE1KIS 
D A N 7 U G Y D Y T O M 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia i vakarus nuo Mariem \ v r 
Tel . 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRlSr.AS 
T ikrin.i akis Pritaiko akinius ir 

..Contact lenses" 
2618 VV. 71st St . - Tel. 737-5149 

Vai*pagal susitarimą U/darvta treč 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODGNTiCS - karūne'es. 
tilteliai plokšteles ir bendroji praH^a 

2659 W. 59 St. Ch icago 
Tel. 4 7 6 - 2 1 1 2 

Vd;andcs. pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KLOIKIl IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDK AI BUILDINC. 

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

Re*id. 385-4811 

Hr T umasomo ofisą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
Sj^edalvbė — Chirurgija 
2454 VVest 71st Street 

Tel. 434-1818 - Rez. 852-088O 
Vai : pirm antr , ketv ir penkt 

3 iki 7 v.v Tik susitarus 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
Spt\ialvbė — Vidaus ir plaučiu ligos 

2836 W 71 st St.. Chicago. Ml. 
Tai.: 434-0100 
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Jaunimo kongresas artėja 

PAJUDINKIM 
KELMĄ IR MES 

TURTAS IR ŽMOGUS 
Ar galima atstatyti turtingo žmogaus garbę? 

„Koks čia dabar pasakymas? 
Kokį kelmą mes turim judinti? 
Juk tas kongresas Australijoj, 
už kokios penkiolikos tūks
tančių mylių, tai ko mums kokį 
nors kelmą judinti?'" Taip 
klausinės ne vienas, perskaitęs 
šio rašinio antraštę. 

Australijoj tai Australijoj, 
tačiau tas kongresas yra ne tik 
Australijos, bet visos lietuvių 
išeivijos jaunimo didžiausias 
renginys, jo sąskrydis, skirtas 
tam pačiam tikslui, kuriam mes 
dirbame jau daugiau kaip 40 
metų. O jeigu skaičiuosim laiką 
nuo pat lietuviškosios išeivijos 
pradžios, tai priskaičiuosim jau 
daugiau kaip šimtą metų, kai 
užjūrio lietuviai sielojasi tauty
bės išlaikymu ir visokeriopa pa
galba Lietuvai — caro žandarų 
engiamai, laisvai bei nepriklau
somai gyvenančiai ir dabar 
bolševikų kankinamai. Tuos 
pačius tikslus turėdamas, jų 
vykdymo būdų bei priemonių 
pasvarstyti mūsų lietuviškasis 
jaunimas ir skris į Australiją 
šių metų pabaigoje ir posė
džiaus, tarsis, suks galvas iki 
beveik ateinančių metų sausio 
vidurio. Bus jo iš viso laisvo 
pasaulio kraštų. Gal net keli 
šimtai. 40 oficialių atstovų turi 
vykti iš JAV, 20 iš Kanados, 
tiek pat iš Europos ir Pietų 
Amerikos. Jie visi turi būti iš
rinkti ir paruošti taip, kad žino
tų, ko jie ten skrenda, ką turės 
atlikti ir kokį namų darbą atgal 
parsiskraidinti. 

Ar mums tie visi reikalai taip 
ir neturi rūpėti? 

Iki šiol iš spaudos ir radijo, iš 
tų mūsų vienintelių viešojo susi
žinojimo priemonių, neatrodo, 
kad tas didysis jaunimo sąskry
dis mums per daug rūpėtų. Apie 
jį beveik nieko nekalbama. O 
kai nekalbama, tai atrodo, kad 
niekas ir nesidaro. Bet iš tikrųjų 
taip nėra. 

Tai pa tyrėme praėjusį 
savaitgalį, kai Chicagoje dėl 
kelių priežasčių lankės i 
Pasaulio Lietuvių jaunimo 
sąjungos vadovai pirmininkas 
Gintaras Grušas ir vicepirmi
ninkas Tadas Dabšys. Nors jie 
čia turėjo kelis tikslus, tačiau 
vienas iš jų buvo ir Jaunimo 
kongreso reikalai. Pirmiausiai 
apie tuos reikalus buvo kalbėta 
Chicagos apylinkėse gyve
nančių PLB valdybos narių 
pasitarime, į kurį buvo atvykęs atveju visa tai mes jau esame 

jos buvo ir gerokai nusivylusi. 
Jai atrodė, kad netikęs buvo or
ganizavimo būdas a t sk i r a s 
kongreso dalis kilnoti iš ;enos 
vietovės į kitą ir taip didinti jau 
ir taip dideles išlaidas. Kiti 
niurnėjo dėl p rogramos , 
sakydami, kad jaunimas į tuos 
kongresus vyksta ne dėl ko kito, 
kaip t ik dėl ,,Good t ime". Dar 
kiti „sirgo" dėl didelio nuosto
lio. Taip nusiteikti pagrindo 
buvo, tačiau tos visos ir paties 
jaunimo p r ipaž į s t amos ne
gerovės neturi būti priežastis 
visuomenei tiems kongresams 
parodyti nuga. % J i tur i darytis 
tik budresnė ir padėti kongresą 
organizuojančiam jaunimui tų 
negerovių išvengti arba bent 
siekti, kad jų būtų mažiau. 
Nus i suk imas nuo j a u n i m o 
nieko gero mums neduos . 
Daugiau laimėsime būdami prie 
jo ir į jį žvelgdami atviriau. 
Kritiškus žodžius dėl praeities 
pasakėme, raginome jaunimą tų 
klaidų n e b e k a r t o t i , re ika
lavome k i t a i p t v a r k y t i 
programą, mažinti išlaidas, 
prisilaikyti taupumo. Visa tai 
jaunimas girdėjo. Vienas mūsų 
pastabas priėmė ir stengėsi prie 
jų prisitaikyti, su kitomis gal 
nesutiko, dar į kitas t ik iš dalies 
teatsižvelgė, prieš kurias net 
protestavo. Taip šį epizodą ir 
užbaikim. 

Iš esmės tie Pasaulio lietuvių 
išeivijos jaunimo kongresai yra 
tikrai naudingi. Jeigu jų nebūtų 
buvę, gal šiandien veiklaus jau
nimo mes jau ir nebeturėtu-
mėm. Nors po kongresų jaunimo 
veikla ir apstoja, k i tur gal ir 
visiškai nurimsta, bet kongresai 
vėl iš naujo ją išjudina. Gal jau
nimas ir ne taip dirba, kaip mes 
norėtumėm, bet visgi dar yra 
j a u n ų žmonių, d i rbanč ių 
lietuvišką darbą. O jeigu dirba, 
tai reiškia, kad nori dirbti, nes 
jeigu nenorėtų, ta i mes jų ir 
nepriverstumėm. Turim pa
vyzdžių ir lietuviško darbo dirb
ti nenorinčio jaunimo, ir niekas 
niekaip negali jo prie to vežimo 
prikinkyti. Nenuteikim tokiu 
keliu pasukti dirbti norinčio 
jaunimo, neapdairiai jį kriti
kuodami ir jo darbams atsuk
dami nugaras. 

Suprantama, kad reikia jį 
pakritikuoti, pabarti , įspėti ir 
j am patarti. Bet šio kongreso 

ir pirm. Vytautas Kamantas. o 
kitą dieną tie patys reikalai ir 
kongreso organizavimo eiga 
buvo pranešta Chicagoje bei jos 
apylinkėse gyvenantiem spau
dos bendradarbiams. Iš tų pra
nešimų susidarė vaizdas, kad. 
nors ir pamažu, pasiruošimas 
kongresui vyksta neblogai, tik 
apie tai mažai težino visuome
nė, nes nėra kas jai praneštų. 
Tikimasi, kad šioje spaudos 
konferencijoje dalyvavę tą bėdą 
pasalins ir nuodugniai visą tą 
pasiruošimo darbą, vykstantį 
Australijoje ir Amerikoje išsa
miai aprašys. Ir ne tik tą vieną 
kartą, bet ir dažniau, gal net 
nuolat, ką nors, kad ir nedaug, 
žmonėms pranešdami bent 
vieną kartą per savaitę. Ži
noma, spaudos bendradarbiai 
turi turėti ir medžiagos, kurią 
parūpint i t u r i jau patys 
kongreso organizatoriai — ne 
tie, kurie gyvena Australijoje, 
bet tie, kurie yra Šiaurės 
Amerikoje. 

Kodėl tai visuomenei taip 
reikia žinoti apie tą jaunimo 
kongresą? Gal jai visiškai vis-
tiek, kas, kaip ir kodėl tą 
kongresą organizuoja ir kodėl 
kam nors to kongreso reikia? 
Jeigu taip būtų, ta i būtų 
visiškai blogai. Tiesa, 
visuomenė paskiausiu kongresu 
nebuvo labai patenkinta, dalis 

padarę. Kiek laimėjom, tiek 
laimėjom — daugiau neišspau-
sim, tai j au ir „nebespauskim". 

Iki kongreso beliko tik pusė 
metų — taigi laiko nebedaug, o 
darbo dar kalnai. JAV lietuvių 
jaunimui reikia išr inkt i ir 
paruošti atstovus, suorganizuo
ti išvykas, baigti organizuoti ir 
įvykdyti birželio 7-14 Dainavos 
stovyklavietėje įvykstančią 
kongresui pasiruošimo stovyk
lą, vyresniems reikia padėti 
su te lk t i lėšas , daugiaus ia i 
r e i k i a m a s P ie tų Amerikos 
lietuviškam jaunimui nuskrai
dinti į kongresą, o gal dar ir 
pa r emt i Europos ir savus 
a t s tovus . Ta ip p a t re ik ia 
planuoti vykti ir mums, vyres
niesiems, kad Australijos lietu
viai pajustų, kad kongresas 
nėra vien tik jų renginys, bet 
kad juo pa jud in ta ir visa 
lietuviškoji išeivija. 

Praėjusį sekmadienį Eugeni
jaus Kriaučeliūno atminimo 
premija buvo apdovanotas PLJS 
vicepirmininkas Tadas Dabšys, 
uolus jaunimo, Bendruomenės 
veikėjas , j a u n a s spaudos 
bendradarbis. Tai jaunimo pa
vyzdys, dėl kurio mes visomis jė
gomis jaunimą turime remti. 
Didesnė mūsų parama atras 
tokių daugiau. Tokių ieškant, 
reikia judinti kelmą. 

Bron ius Nainys 

(Pabaiga j 
Katalikų Bažnyčia žmogų su

pranta kaip duodantį ir kaip 
gaunantį. Ant šito garbės santy
kio šiandien Bažnyčia kuria 
savo visuomeninį mokslą. Taip 
Pijaus XII patarėjas visuomeni
niais klausimais Gundlach, 
turėdamas prieš akis žmogaus 
garbę Dievo akyse, rašė: „Ant 
šios asmens vertės (būtent 
davimo ir gavimo) Dievo akyse 
remiasi tarpusavė žmonių vieni 
kitiems pagarba ir tai sudaro 
pagrindą, kad žmonės gali 
gyventi vieni su kitais" J. 
Schvarte, Gustav Gundlach 
S.J., Muenchen, F. Shoen-
ingg, 1975, 322 psl.) 

Keletas tur t ingo žmogaus 
s ampra tos gynėjų 

Reikia atkreipti dėmesį į pa
grindinį žmogaus bruožą, kad jis 
Dievo yra sukurtas valdyti 
pasaulį. Mūsų laikais ši tiesa 
yra kuone visiškai iškritusi iš 
žmogaus sampratos. 

Šiandien yra daug mokyklų ir 
mokslų, kurie moko žmogų būti 
vienokiu ar kitokiu specialistu. 
kitaip sakant, moko jį būti dar
bininku. Tačiau ar yra kur 
mokykla ar kursas universitete, 
kuris mokytų žmogų, kaip jis 
turi tvarkyti savo finansus: kiek 
jis turi išleisti savo šeimos pra
gyvenimo reikalams, kiek 
pramogai, kiek viesuomeni-
niams, kiek kultūriniams reika
lams, kiek šelpimui kitų. Šių 
laikų žmogus neturi gero pasi
rengimo būti šeimininku. 

Čia norima tik atkreipti į 
keletą Lietuvių tautos ar 
kultūros asmenų, kurie gali 
būti pavyzdžiu ieškant turtingo 
žmogaus sampratos. 

Didelis turtingo lietuvio atsto
vas yra rašytojas Adomas Mic
kevič ius . J is visose savo 
poemose ir raštuose nekalba 
apie nieką kitą, kaip apie tur
tingą Lietuvos žmogų ir net jį 
pristato kaip pavyzdį Europai. 

Tačiau Lietuvos bajoras buvo 
mūsų visuomenei suniekintas 
trijų sąmokslininkų: caristinės 
rusų okupacijos valdžios, socia
lizmo ir liberalizmo. Ligi šiol 
mes esame jų vergijoje šiuo 
atžvilgiu. Reikia tikėtis, kad 
ateityje, kai Lietuvos visuo
menė išsilaisvins iš lenkiškumo 
panikos, ji daug gerumo atras 
Adomo Mickevičiaus perso
nažuose. 

Niekur Mickevičius savo 
personažų nevadina lenkais ir 
niekur Lenkijos nevadina savo 
tėvyne. Ir jeigu lenkai „Pono 

V. BAGDANAVIČIUS 

Tado" poemoje, pirmame 
posme, vietoj „Lietuva tėvyne 
mano", pakeitė į ,JLenkija tėvy
ne mano", tai yra jų plagijatas, 
už kurį juos galima teisėtai 
kaltinti. 

Savo „Piligrimų knygose" 
lietuvį maldininką Mickevičius 
pristato Vakarų Europai kaip 
pavyzdį. Jis rašo, kad „Lietuvių 
tauta vienintelė nenusilenkė 
prieš stabus ir savo kalboje ji 
visai neturi žodžio aprašyti jo ir 
jo garbintojų, kurie prancūziš
kai yra vadinami egoisto vardu" 
(The Books of our Pilgrimage. 
pakartota laida 1950 m.. 18 psl.) 
Lietuvos visuomene buvo 
sukūrusi laisvę, bet Vakarų 
Europa jos išsigando ir suor
ganizavo sąmokslą jai su
naikinti (19 psl.). O lietuviams 
Mickevičius sako: „Iš tikrųjų aš 
sakau jums, Europa turi moky
tis iš jūsų" (26 psD 

Prancūzams ir anglams jis 
grasina lietuvių maldininkų 
vardu: „Jeigu Jūs, laisvės 
vaikai, neseksit mano pavyz
džiu, Dievas išnaikins jūsų pa 
dermę ir laisvės gynėjus paža
dins iš Maskviškių ir Azijatų" 
(57 psl.). 

Panašiai pasielgė ir Lietuvos 
krikštytojas karalius Jogaila. 
Sukurdamas Lietuvoje savai
mingą savininkų ir valstybi
ninkų luomą, jis yra paėjęs labai 
moderniu keliu. Jogaila pa
tvarkė lietuvišką visuomene 
laisviausiu būdu. kokiu ji tais 
laikais galėjo būti patvarkoma, 
būtent suteikiant plačią atsa
komybę vidurinei klasei. Į Jo
gailos visuomeninę ir ūkinę re
formą neturime žiūrėti kaip į 
nedrąsų pasireiškimą. 

Prisimenant nepriklausomos 
Lietuvos finansininką kun. 
Juozą Vailokaitį, netenka ko 
pridėti prie Jono Sako parašy
tos knygos apie jį, išskyrus tai, 
kad, jei ne ši jo studija, tai Vailo
kaitis būtų pasilikęs užmarš
tyje. Jo sveika ekonomija savo 
kilmę turi paprastoje lietuviško 
ūkininko šeimoje. Yra pasako
jama apie jo motiną, kad ji buvo 
patvarkiusi savo ūkį taip. kad 
joks ten atsilankęs elgeta 
nebūtų išleistas pirmiau gerai 
nesušelptas. Ir to potvarkio 
pasėkoje po atlaidų Sintautuose 
tame ūkyje įvykdavo visų elge
tų susirinkimas. 

Ypatingą dėmesį Chicagos 
krikščionims demokratams aš 
siūlyčiau atkreipti į Vilniaus 
universiteto profesorių Martyną 
Smigleckį ir su juo supažindinti 

Chicagos lietuvių visuomenę. 
Sis žmogus yra didelės tarp
tautinės reikšmės, tačiau šiais 
laikais neatrastas. Jis buvo 
filosofijos ir ekonomijos pro
fesorius ir anais laikais mokė, 
kaip šeima turi tvarkyti savo 
biudžetą. Jo logikos knygos 
keturios laidos buvo išleistos 
Londone dar jam gyvam te
besant . Anksčiau minė tas 
Anglijos politikas Edmundas 
Burke yra prisipažinęs, kad iš 
Smigleckiojisyra išmokęs, kaip 
reikėjo priešintis Prancūzijos 
revoliucijai, besiveržiančiai į 
Angliją. Smigleckis gyveno 
1564-1616 m. Malonu pranešti, 
kad prof. F. Palubinskas yra 
gerai susipažinęs su Smigleckio 
ūkine sistema ir, progai esant, 
būtų galima juo pasinaudoti 
supažindinti visuomenę su 
Smigleckiu. 

Pradėti galime nuo kun. 
Mykolo Krupavičiaus, naujaku
rių steigėjo nepriklausomoje 
Lietuvoje. Antroje vietoje, bet 
ne žemesnėje eilėje turima 
karalių Jogailą lietuviškos savi
ninkiškos visuomenės kūrėją 
Lietuviškos krikščionybės pra
džioje. Toliau galime atkreipti 
dėmesį į kun. Juozą Vailokaiti, 
didelį ekonomistą ir gerą visuo
menininką. Ketvirtoje vietoje aš 
siūlyčiau a t r a s t i 16-17 
šimtmečio Vilniaus universiteto 
ekonominio mokslo filosofą 
profesorių Martiną Smigleckį, 
kur is mokė šeimas, kaip 
tvarkyti savo finansus. Ir 
paskutinėje vietoje aš kreipčiau 
dėmesį į garsųjį rašytoją Adomą 
Mickevičių, kuris savo poemose 
iš pagrindų kalba api'± turtingą 
Lietuvos žmogų. Savo „Pono 
Tado" personažus jis pastato 
prieš prancūzų revoliucijos 
nužemintą žmogų. 

Dar truputį apie kiekvieną iš 
jų. Krupavičius yra pažįstamas. 
Šia proga verta sustoti tik prie 
to, ką jis yra padaręs turtingo 
žmogaus sampratai sustiprinti. 
Jis, pravesdamas žemės refor
mą, sukūrė nepriklausomoje 
Lietuvoje visą eilę naujų savi
ninkų. Norėdamas nugalėti ne
turtą, jis galėjo eiti valstybinių 
ūkių ar kooperatyvų steigimo 
keliu. Jo opozicija gyvai jam 
priekaištavo, kad tie žmonės, 
kuriems jis duos žemės, nemo
kės jos valdyti. Tačiau jo pagar
ba kiekvienam žmogui buvo to
kia didelė, kad jis, duodamas 
žmonėms turtą, kartu ugdė ir jų 
atsakomybę tą turtą valdyti. Ir 
jis nebuvo apviltas. 

Krupavičius ypač vertas 
dėmesio dabar, kada kai kurie 

VATIKANO DOKUMENTAS 
APIE TARPTAUTINĘ SKOLĄ 

Vatikano Teisybės ir taikos Trečio pasaulio kraštams visai 
komisija išleido dokumentą, savo skolų nemokėti. Peru 
kuriame pramoningos tautos prezidentas Alain Garcia 
raginamos sudaryti Marshall 8 a k o- k a d 8 a v o s k o l a 8 ne ture-
pobūdžio planus padėti 
besivystantiems kraštams. 
Jame taip pat raginama: 

Įsteigti ankstyvo perspėji-

tų sumokėti savais pinigais 
savo laiku. Brazilas kardino
las Paulo Evaristo Arns sako, 
kad reiktų grąžinti skolą, bet 

mo sistemą tarptautinėms ne palūkanas, nes jo žmonės 
ekonominėms krizėms numa- nebegalį toliau mokėti krauju 
tyti, panašią į atskirų kraštų » badu. Tačiau šis Vatikano 
a p s a u g a s savo v idaus dokumentas yra konserva-
ekonomijoms. tyviškesnis. J i s rekomenduoja 

Suformuluoti tarptautinės modifikuoti, bet nesulaužyti 
laikysenos gaires deryboms, finansinius susitarimus dėl 
kai skolininkėms valstybėms Trečio pasaulio kraštų skolų, 
reikia rasti skolos grąžinimo Teisingumo ir taikos komi-
sąlygas, kurios atitiktų jų sijos pirmininkas kard. Roger 
ekonominėms išgalėms. E t c h e g a r a y s a k o , k a d 

Išvystyti susitarimus tarp neišmąstyti sprendimai bei 
pareigūnų besivystančiuose v i e n a p u s i š k i a t o l i e p i a i 
kraštuose ir ta rp taut in ių sugr iau tų t a r p t a u t i n i u s 
įmonių, kuriuose būtų definuo- ekonominius santykius, o nuo 
jamos abipusės pareigos, to labiausiai nukentėtų Trecio-
ypatingai liečiant kapitalo jo pasaulio.kraštai, 
judėjimą bei mokesčių mokėji- Dokumente rašoma, kad 
mą. 

Tarptautinio piniginio fon
do, Pasaulio banko, bei vieti
nių bankų sprendimuose 
išvystyti didesnį besivystan
čių kraštų atstovų dalyvavi
mą. 

palūkanos negali būti moka
mos k r a š t o ekonomi jos 
sugriovimo kaina ir jokia 
valstybė negali iš savo 
gyventojų reikalauti pakęsti 
nepriteklius, kurie pažeidžia 

žmogaus k i l n u m ą . K a i 
Tarptaut inės f inansinės Al inančios įstaigos į paskolą 

į s t a i g o s turė tų t i k r i n t i ž i ū r i grynai finansiškai bei 
Tarptautinio piniginio fondo piniginiai, jos dažnai skolinin-
nustatomas sąlygas pasko- į ė m 8 valstybėms pastato 
loms besivystantiems kraš- tokias sąlygas, kad padidėja 
tams. jos turėtų skatinti dialo- De<iarbė, recesija bei žymiai 
gą t a r p skol in to jų b e i nukrenta pragyvenimo lygis. 
skolininkų, ieškant galimybių p r e l Roi a nd Minnerth issi-
sumažinti ar naujai perskai- ^ ^ ^ „Tarptautinis pinigi-
čiuoti skolas; jos taip pat ture- n i s fondas dažnai išgydo 
tų rasti būdus apraminti s i r n p t o m u s bet nugalabija 
didžiulius žaliavų kainų pacientą". 
pasikeitimus. 

Skolinusios valstybės turė
tų pasvars tyt i galimybes 

Šis dokumentas yra rezul
tatas daugiau kaip metus užsi-

padarytas skolas paversti tęsusios studijos. Teisingumo 
ir taikos komisija sutelkė 
ekonomistus iš pirmojo ir 

dovanomis. 
Dokumente 

pramoningi 
rašoma, 
kraš ta i 

kad 
tur i trečiojo pasaulio, kurie per tą 

atsakomybę skatinti ekono- l a i k j * 8U komisija vystė knten-
minį augimą, mažinti importų Jus> P a « a l k u n u 0 8 «aXuna b u t u 

tarifus iš besivystančių kraš- i e š k o t l :'etl tu<? f ^ " ™ * ™ 
tų, mažinti palūkanų ratas ir tarptautinės skolos padėties . 
nustayti teisingas kainas už Sis dokumentas grindžiamas 
ž a l i a v a s . D o k u m e n t e į t ik in imu, kad ekonominės 
besivystančių kraštų parei- struktūros bei finansiniai 
gūnai raginami būti atviri bei mechanizmai turi tarnauti 
tiesūs ir būti pasiruošę būti žmogui. Je i jie to nedaro — 
tikrinami dėl savo rolės jų konfliktas neišvengiamas, 
kraštų prasiskolinime dėl savo Dokumente neminimas nei 
„apsileidimo, suktybių mokės- Dievas, nei Kristus. Kard. 
čiuose, korupcijos, spekuliaci- Etchegaray sako: „Nedaug 
jos pinigais , valstybinio naudos būtų iš dvasiško 
kapitalo rezervų išeikvojimo dokumento apie skolą". J i s 
bei atmokėjimų už tarptau- PnPa2u™, kad nors nėra ben-
tinius kontraktus". dro sutarimo ekonominės 

Fidel Castro yra pataręs situacijos vertinime ir nėra 
išdirbto pavyzdžio tarptau-

kunigai Nikaraguoje, stovėdami tiniams ekonominiams santy-
prieš panašų uždavinį, prieš kiams, žmogaus kilnumas vis-
kurį stovėjo Krupavičius, atro
do, tiek pagarbos atskiram 
žmogui neturi, nes yra paėmę 
marksistinį kelią. 

vien lieka, o šis dokumentas 
stengiasi apeliuoti į sąžines tų, 
k u r i e d a r o f i n a n s i n i u s 
sprendimus. a.j.z. 

JA UNYSTĖS KELIAIS 
ALEKSANDRAS TENISONAS 
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Nustebsite, koks kelmas mus gimnazistus iš Rygos 
varė pėsčius eiti tokį ilgą kelią? Vėjavaikystė, 
padūkimas ar raganių burtai? Neatspėsite. Ir man 
pačiam sunku dabar suprasti, koks raganius sugundė 
mane tuomet su Kostu per tuos laisvadienius wl»w*i 
pėsčiom netoli šimto varstų ir rizikuoti sunkiai 
nusižengti mokyklos nuostatams be atostoginio leidimo 
išvykti iš Rygos ir išdrįsti nakvoti net smuklėje. 
Buvome įsitikinę, kad mūsų „Mefistofelis" — gimnazi
jos inspektorius Kristofelis — taip toli neis, apie mūsų 
nuodėmes nesužinos ir mūsų gero elgesio penketukui 
pavojaus nėra. Ne Raganių smuklės burtai, ne „Livoni
jos Šveicarijos" gamta suviliojo mus, bet buvo kita 
priežastis. Tos išvykos sumanytojas buvo mano 
mokyklos draugas Kostas, o pagrindinė priežastis jo 
„pirmųjų bangų" svajonė Anita. 

Važiuodamas arkliais į gimnaziją, į Ryga ir 
atostogų į kaimą, Ko9to tėvas vis sustodavo Raganių 
smuklėje pailsinti arklius ir patiems pasišildyti bei 
pasistiprinti. Tad Kostas ir man apie tą magiško 
pavadinimo smuklę papasakojo. Jis buvo mano 
nuoširdus mokyklos draugas. Ėjome į tą pačią 
gimnaziją, kartu gyvenome pas tetą ir dalijamės 
įspūdžiais, nors jis buvo už mane kiek vyresnis Kai 
aš iš Žemaitijos atvykau stoti į gimnaziją ir išlaikiau 
egzaminus, jis mane naujokėlį pirmą mokslo dieną, 
rugpiūčio 16, man dar svetimais gimnazijos koridoriais 
palydėjo į I b klasę, o pats nuėjo į IV b klasę 

Tuomet man pradinukui Kostas atrodė lyg koks 
gimnazistas seniokas, jau toli nužengęs lotynų ir 
graiku kalbų mokslo pakopomis. Mūsų gimnazija buvo 
griežtai klasikinė. Aš gi tada dar buvau tituluojamas 
tik „šiška" 'gurgutis). Visi pirmaklasiai buvo vadinami 
šiškomis, bet jau tuo titulu nepavadink antrosios klasės 
gimnazistą. Būtu didžiausias įžeidimas ir at
siskaitymas ant lygios vietos... 

Sykį, man esant dar pirmoje klasėje, draugas 
Kostas, karštas futbolistas. per laisvą pamoką šovė 
gimnazijos kieme futbolą į vartus, o pataikė į 
aštuntosios klasės langą. Lango stiklas, žinoma, 
subyrėjo, o kaltininkui inspektorius už išmuštą stiklą 
įsakė atnešti klasės auklėtojui 90 kapeikų. 

Tur būt piktoji dvasia pakišo Kostui išdykusią pro
testo mintį tas 90 kapeikų sumokėti vienkapeikių 
var inėmis monetomis. Rinko, ieškojo vyras 
vienkapeikius. Iš manęs visus iškrapštė. Bėgo į 
krautuves „pirkti" vienkapeikius, ir pagaliau visą 
pinigų krūvą teatraliai išpylė klasės auklėtojui 
lotynistui Valteriui. Pabaltijo vokiečiui, ant katedros, 
visai klasei šaukiant homeriškai „ho-ho-ho"! 

Valteris subaltakiavo už tokį latvių mužiko Kosto 
akiplėšiškumą, bet, nieko nesakęs, suskaitė ir 
prieme pinigus. Meprnmti nesiryžo, nes iš kiekvienos 
monetos žvelgė dvigalvis Rusijos erelis. Taigi nepriimti 
tuos erelius būtų įžeidimas įstatymais apsaugotai 
caristinei kapeikai. 

Tačiau nuo tos nelemtos valandos Kostas klasėje 
pas Valterį pasidarė silpnas lotynistas, nors anksčiau 
dvejetukų iš lotynų kalbos negaudavo Pavasari gavo 
lotynų kalbos pataisą. Rudenį per egzaminą pas Valterį 
gavo dvejetuką ir pasiliko sėdėti ketvirtoje klasėje an 
trus metus. Aš perėjau į antrų klasę, Kostas į ketvirta. 
Po metų aš trečioje klasėje. Kostas penktoje. Dar po 

metų aš jau ketvi. įkas, o Kostas vėl sėdi antrus metus 
penktoje klasėje ir vis už tą lingva latina. Valteris, 
matyt, negalėjo užmiršti tų vienkapeikių. Taip Kostas 
man jau nebebuvo joks seniokas, o aš jam joks „šiška". 
Laimei šeštoje klasėje Kostas gavo lotynistą Kestnerį, 
ir aš jo jau nebepavijau. 

Taip mums bestudijuojant, Kostui pradėjo dygti 
pūkeliai ant viršutinės lūpos, man dar ne, bet abu 
pradėjome akimis šaudyti į „mūsų mergaites" — 
uniformuotąsias gimnazistes, kurias sutikdavome 
kasryt pakeliui į gimnaziją. O buvo jų Rygoje tada ir 
mėlynų ir žalių, rudų ir raudonų, pilkų ir šviesiai pilkų. 
Neuniformuotos mergaitės mums gimnazistams į akį 
nekrito, nors jos ir eidavo į „Tochterschulę" ar į kitas 
mokyklas. 

Dar traukdavo mudviejų, o gal ir kitų gimnazistų 
akį jaunos teatro artistės: Rygos „Interimteatre", 
pjesėje „Gyvybė už carą", Susanino sūnaus Vanios rolę 
vaidino tokia judri ir graži artistė Anni Simpson. Kaip 
patraukliai ji vaidino, kokiu žaviu balseliu dainavo ir 
kalbėjo! Aš ir Kostas buvome iš karto ja sužavėti, iš 
karto užbūrė ji mūsų akis ir širdį. Pradėjome kalbėti 
apie Annį, sekti teatro programas. Kai Anni scenoje 
vaidina, mes stovime ar sėdime teatre ant la i svųjų 
kėdžių". 

Teatras pardavinėjo mokiniams pigius salėje 
stovinčių bilietus su teise užimti likusias tuščias vietas. 
Tačiau Anni neilgai džiaugėmės. Ji ūmai dingo iš 
scenos ir tik iš laikraščių sužinojome, kad ji išvažiavo 
vaidinti į Ameriką. Pajutome širdyje dar niekad 
nepatirtą tuštumą ir nutarėme, kad mus jau pradėjo 

'draskyti tik knygose skaitytosios „pirmosios bangos" 
audringoje gyvenimo jūroje. Bet iki „devyntosios 
bangos" raminomės, buvome dar toli... 

(Bus daugiau) 

» 
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RYTINIO PAKRAŠČIO 
BENDRUOMENI NINKU 

KONFERENCIJA 
Gegužes 2 d. Šv. Andriejaus 

lietuvių parapijos patalpose 
New Britain. Connecticut vals
tijoje, vyko Rytinio pakraščio 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
darbuotojų konferencija. 

Konferenciją atidarė ir ją pra
vedė LB krašto valdybos organ. 
reikalų pirm. J. Urbonas. Pra
džios maldą sukalbėjo kun. J . 
Rikteraitis. New Britain parapi
jos klebonas. Konferencijos pre
zidiumą sudarė kun. J. Rikte
raitis. LB krašto vald. pirm. A. 
Gečys, Connecticut apyg. pirm. 
J. Nasvytis. Hartfordo apyl. 
pirm. Z. Dresliūtė. LB kultūros 
tarybos pirm. L Bublienė (ji at
vyko kiek vėliau), sekretoriavo 
L. Šimanskytė. 

Susirinkusių atsistojimu ir 
susikaupimu buvo pagerbti pra
ėjusiais metais mirę toje srity
je LB nariai, ypač veiklus narys 
dr. P. Vileišis. Sekė konferenci-
jon susirinkusių kiekvieno vi
siems prisistatymas, pasakant 
pavardę ir pareigas bendruome
nėje. 

Konferenciją sveikino žodžiu 
visi prezidiumo nariai, išskyrus 
sekretorę. Raštu sveikinimus 
atsiuntė Lietuvos pasiuntinys 
Washingtone dr. S. Bačkis, 
Lietuvos konsulai New Yorke ir 
Chicagoje — Simutis ir Kleiza, 
bei Floridos apyg. vadovybė 'ji 
negalėjo atsiųsti atstovo). 

Krašto valdybos narių prane
š imai buvo p a d a r y t i t ik 
suvažiavime dalyvavusių narių. 
Išsamus buvo pirm. A. Gečio 
pranešimas. Jis pasidžiaugė, 
kad į bendruomenės narių ir 
vadovybės vyresnio amžiaus 
asmenų vietą ateina jaunesnioji 
kar ta , nors dar ir nelabai 
gausiai, ir taip jau daug vado
vaujamų postų užima jaunes
nieji, o pati bendruomenė dau
giau konsoliduojasi ir pamažu 
a u g a n a r i ų ska ič ium. Tik 
nemalonu, kad l ietuviškose 
mokyklė lėse mažėja va ikų 
skaičius, bet didėja suaugusių 
mokymasis l ietuviškai. Del 
vaikų skaičiaus sumažėjimo ir 
mokytojų suradimo sunkumų 
kai kur mokyklėlės užsidarė. 
Atrodo, kad netolimoje ateityje 
mokyklėlėse daugelį dalykų 
apie Lietuvą reikės mokyti ang
lų kaiba. t am pritaikant ir va
dovėlius. Tiesa, krašto valdybos 
pastangos mokyklėles remti yra 
per mažos, nes tam stokoja lėšų. 
ir mokyklėlių išlaikymo našta 
tenka tėvams. Vyresnio am
žiaus žmonėms pasitraukiant iš 
gyvenimo, daug nukenčia lie
tuviškoji spauda, bet šiek tiek 
didėja per iodikos pare ika
lavimas apie Lietuvą anglų 
kalba, pvz. daugėja prenumera
to r i ų ska ič ius l a ik ra šč ių 
,.Bridges", „Lituanus", ..Obser-
ver" . . . Vis tik l ie tuviškos 
spaudos išlaikymo rūpesčiai 
didėja, o tą spaudą re ik ia 
išlaikyti. 

Toliau pranešime pateikta, 
kad susitaikyta su Reorgani
zuota lietuvių bendruomene, 
kas pamažu ves prie vieninges-
nio darbo. Bendradarbiavimas 
su Vliku pakankamas, su Altą 
dar nepakankamas, nes Altos 
vadovybė laiko Bendruomene 
organizacija, kuri turi būti pa
valdi Altai. Net periferijoje yra 
t a rpo rgan i zac in ių nesk lan
dumų. LB apylinkės priima 
aukas ir jas persiunčia visoms 
organizacijoms pagal aukotojo 
pageidavimą, ko nedaro Altos 
padaliniai, nors t a s kar ta is 
sumažina minėjiman ar paren-
giman atvykstančių skaičių. LB 
veikia ir politiniai, dažnai derin
dama veiklą su Vliku ir Altą. 
Aktyviai dalyvavo Madrido ir 
neseniai Vienos konferencijose 
kelti sovietinį persekiojimą Lie

tuvoje. LB tur i ryšį su Europos 
laisvų tau tų parlamentu, kuris 
pasisako už Lietuvos laisvę. LB 
ir kitos lietuviškos organiza
cijos bei neorganizuoti lietuviai 
ir kitos tautos negali įtikinti 
Amerikos valdžios pareigūnų, 
kad nut rauktų persekiojimą, 
net iš trėmimą, amerikiečių 
(adoptuotųi. į tartų su naciais 
kolaboravus, remiantis sovieti
n ia i s , d a ž n a i falsif ikuotais 
dokumentais , nes vengia pasi
p r i e š i n t i Amer iko je gyve
nančios vienos tautybės norui. 
Tai grėsmei pašalinti reikės dar 
daug pastangų. Visų pavergtų 
t au tų organizuotomis pastan
gomis pavyko tęsti Laisvės ir 
Amerikos Balso radijo translia
cijas už geležinės uždangos. 
Tiesa, kai ko pasiekta Amerikos 
valdžios institucijose, pvz. pra
vesti įstatymai minėti pavergtą
sias tautas ir pan. Visų lietuvių 
parama LB veiklai remti vis dar 
nėra pakankama , nors ji ir 
geresnė, negu praeityje. Finan
sinės problemos trukdo įsteigti 
nuolat inę. Lietuvos reikalus 
ginančią, instituciją VVashingto-
ne. 

Pranešėjas pasidžiaugė, kad 
bendruomenė ir bendruome-
nininkai aktyviai jungiasi į 
Lietuvos kr ikšč ionybės mi
nėjimo ruošimą, tiek centruose, 
t iek vietovėse. Visi turėtume 
prie to visokeriopai prisidėti, 
nes tai l ietuvių manifestacija 
viso p a s a u l i o akyse . LB 
vadovybei pavyko atgaivinti 
Lie tuvių J a u n i m o sąjungą, 
kurios skyriai daugėja ir narių 
skaičius didėja. Šiemet vyks
tanč iam j a u n i m o kongresui 
Australijoje re ik ia nemažai 
lėšų, p r i s idėk ime tas lėšas 
telkti , nes Australijos lietuviai 
ir j aun imas daug padarė Lietu
vos laisvei ginti. Reikia kelti jų 
veiklą. 

J. Urbono, visuomeniniu-orga-
nizacinių reikalų vadovo, pra
nešime pasakyta , kad JAV LB 
sudaryta iš 10 apygardų, jun
giančių 75 apylinkes, kurių dvi 
yra naujai įsisteigusios. Komu
nikacija t a rp jų pakankama, 
p a k a n k a m a ir su Pasaulio LB 
v a d o v y b e . Dėl ne tu rė j imo 
a p m o k a m ų ta rnauto jų atsi
t inka, k a J ir labai skubūs 
reikalai ka r ta i s informuojami 
su uždelsimu. 

Kultūros tarybos vadovė I. 
B u b l i e n ė p r a n e š i m e pa
sidžiaugė Lietuvių fondo tei
kiama parama kultūros reikalų 
kėlimui. Ta parama patenkina 
didelę dali kultūros reikalų 
rėmimo, ners ir nepilnai, apima 
dauge l į k u l t ū r o s sričių ir 
pasiekia kai kuriuos kultūri
ninkus. Kul tūr ininkų ir jų dar
bų premi jav imas ruošiamas 
įvairiose lietuvių kolonijose, 
tai ir p lačiame krašte išsibars
tę lietuviai tu r i galimybės susi
tikti su kul tūrininkais . Tas bus 
tęsiama ir toliau. Jau iškilo 
nau j a s u ž d a v i n y s : padė t i 
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Letme personally help you 
select your next car! 

STAN 

SUNBIRD SE CONVERTIBLE 

"*l 

Seringos" stovykla Vermonte laukia lietuviško jaunimo. Tė 
rašomi tik siųsti... 

augiau esamiems archyvams 
• kurt i naujus, nes kultūri-
inkų ir veikėjų, amžinybėn 
keliaujančių, archyvus reikia 
inkti ir apsaugoti. 1988 m. Ka-
adoje ruošiama tautinių šokių 
k-entė, reikia, kad visi ją remtu-
įe, nes tai lietuviškos kultūros 
arodymas kitataučiams. Lei-
žiamų knygų ir periodikos 
iražai mažėja; reikia, kad 
etuviai į tai atkreiptų dėmesį 
- palaikytų spaudą, nes tai 
atriotinė pareiga. 
A. Gureckas, politinių reika-

4 pranešėjas, sakė, kad JAV 
olitika Pabaltijo tautų atžvil-
iu yra nenuosekli. Iš vienos 
usės tęsiamas nepripažinimas 
ungimo į Rusijos imperiją, iš 
itos pusės — tų kraštų ankstes-
i gyventojai tam t ikrais atve-
ns gali būti grąžinti į tų kraštų 
kupantų rankas. Žinoma, yra 
ai ko pasiekta, bet reikia 
uolat budėti, kad aukštieji val-
žios pareigūnai su intencija ar 
e jos nepakenktų Lietuvos 
eikalams. Nieko nelaukiant 
m reikia kelti pasaulio žiniai 
'rūdijai priskir tų l ietuviškų 
r ičių ir Ry tp rūs ių s r ič ių 
rąžinimą Lietuvai. Santykiuo-
e su lenkais vis kelti nuolat, 
ad Vilniaus sritis yra Lietuvos 
alis. Dalis lenkų jau nereiškia 
iretenzijų į Vilnių, bet kita 
lalis lieka neįtikinama. Itikini-
nui teks dar daug pastangų 
lėti. 

Po vieno kito paklausimo ir į 
uos pakankamų atsakymų val-
lybos narių pranešimai baigti ir 
>ereita prie apygardų ir apylin
kių praneš imų. Praneš imai 
>enkių apygardų ir kai kurių jų 
įpylinkių. 

Bostono apyg. pranešėjas C. 
vlickūnas pasidžiaugė gyva 
cultūrine Bostono apylinkės 
reikia, kur ia susidomi vis 
l a u g i a u l i e tuv ių . Ve ik l ą 
)agyvino jaunesniųjų vadovybė. 
'Nevyksta lietuviškais rengi-
aiais ir reikalais sudominti 
lidesniąsias komunikacijos in
stitucijas. Tačiau apylinkių pra
lošimuose. Providence Nova-
kausko ir VVorcester Rudžio, 
pasakyta, kad tos apylinkės 
nyksta, įstengia tik Vasario 
16-tąją p a m i n ė t i , n i eko 
daugiau, nors abiejose yra po 
l ietuvišką parapiją, bet be 
mokyklėlių ir mokinių. 

Connecticut apyg. J. Nasvyčio 
pranešime, papildytame dr. J. 
Kr iauč iūno , p a s a k y t a , kad 
apygardoje yra 8 apylinkės, 

4 BALZEKAS, Ltd. 
ONTIAC — SAAB 
W. OGDEN, BERVVYN 
312-788-5700 
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kurių dvi tu r i tik kel is 
ve ik i a dv i t a u t i n i ų 
grupės, trys bažnyt inia 
Iš veiklos pažymėt ina 
rencija su žymia lenkų 
zacija, kurioje profesc 
Venclova ir R. M 
paaiškino lenkams, kc 
tuviai nepasitiki lenką 
ferencijos metu t u r ė t a 
pamaldos, celebruojar 
Rikteraičiui ir l ie tuv 
choro giesmėmis. Ben t 
grupė nereiškia pret< 
Vilniaus kraštą. Konf 
žydų ir krikščionių, R u 
vergtų tau tų , kur buv 
jamasi bendrai kovai pr; 
jos imperializmą ir ž 
teisių nuneig imą. P 
ninkais buvo ir du l iet 
Budrys ir G. Damušyt t 
ta valstijoje esančių lie 
organizacijų sąjunga, 
uždavinys vieningai ] 
amerikiečiams Lietuvos 
siekimą. Sėkmingas i 
mingas Vasario 16-tosii 
j imas valstijos sostin< 
nėjime dalyvavo ir p£ 
kalbas pasakė dvi J A V 
so a t s t o v ė s . B e t 
p a ž y m ė t i n a k a l b a S 
buvusio ministerio pav; 
Per Ahlmark . Rusijos 
sijos ir komunizmo 
Kalba rado atgarsį ame 
spaudoje. Tas minėjim 
bendras , o apyl inkės 
savuosius. Apygardos 1 
yra turbūt vieni dos 
lietuviškiems reikalam; 
rinktos didelės s u m o 
Pasiryžta a tga iv in t i ui 
sią lietuvišką mokyki* 

New Jersey apyg. — < 
pranešimas pa te ikė , l 
gardoje y r a t a u t i n i i 
grupė, veikia mokyklė 
tik keli mokiniai. Labai 
Lietuvos kr ikšč iony! 
nėjimo ruošimu. 

New Yorko apyg. A . ' 
pranešimas sakė, kad a 
sudaro 7 a p y l i n k ė s , 
daugumą svarbesnių : 
ruošia apygarda. Pavyi 
ti Lietuvių J a u n i m o i 
sky r ių . V e i k i a mol 
Bushvvick apylinkėje, 
šioje n a r i a i s , y r a 
lietuviškos institucij< 
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ginės šalpos ir Informacijos m 
stitucijos, pranciškonų vienuo
lyno a t š a k a su spaustuve. Jie 
visi kel ia ne t ik l ietuvišką kul
tūrą, bet ir politikos reikalais 
rūpinasi . Apygarda didžiuojasi, 
kad į garsių amerikiečių sąrašą 
pa teko dr. Bobelio pavardė, kai 
jis buvo apdovanotas medaliu už 
nuopelnus. 

Pietryčių apyg. bendro pra
nešimo nebuvo, bet pasisakė dvi 
apyl inkės . VVashingtono apyl. 
p raneš imas t ik perskaitytas. 
Apylinkėje veikia mokyklėlė, 
p a l a i k o m a s k o n t a k t a s su 
d a u g e l i u aukš tų jų valdžios 
pare igūnų, paruošimų progra
moms a t l ik t i kviečiami as
menys a r g rupės iš ki tur . Apyl. 
vadovauja A. Dundzila. Phila-
delphia apyl. — T. Gečienės pra
neš imas parodė, kad apylinkė 
l a b a i v e i k l i : t u r i radijo 
v a l a n d ė l ę , d r a m o s būrelį, 
mokyklą vaikams, pajėgia pasi
kviesti į minėj imus valdžios 
pare igūnus , pajėgia komunika
cijos institucijas sudominti savo 
ku l tū r ine ir politine veikla. 

Diskusijų, s iū lymu ir klausi
mų programos dalyje vėl kelti 
kai kur ie k laus imai pranešė
j ams , pas i sakyta kai kuriais 
polit iniais ir kul tūr inia is rei
kalais , a iškintasi ateities veiki 
mo gairės ir pan. Ypač keltas 
re ika las steigti politinį centrą. 
Taip prieita pr ie kai kurių išva
dų, kur ias suvažiavimo dalyviai 
pr iėmė: Stengt is suruošti kartu 
su la tvia is ir es ta is 1988 m. Pa-
balt iečiu Laisvės dieną, nes vi
soms toms t a u t o m s reikia pa
gars int i pasaul iui , kad prieš 70 
metų buvo paskelb ta jų nepri 
k lausomybė ir ji atkovota, mi
nėjimą padaryt i kuo iškilmin
g i a u s i u ; 1988 m. Lietuvos 
n e p r i k l a u s o m y b ė s minėjimą 
suruošt i iški lmingai ir įtraukti 
minėj iman amerikiečius , ypač 
v a l d ž i o s p a r e i g ū n u s , nes 
min ime 70 metų sukaktį: Pa
re ikš t i griežtą protestą JAV 
prezidentui ir Teisingumo de
p a r t a m e n t o vadovui (Attorney 
General1 dėl Linno deportacijos; 
Pasiust i popiežiui laišką, kuria
me bū tu pasakyta , kad daugu
ma lietuvių nėra patenkinti 
d a b a r t i n e Vi ln i aus arkivys
k u p i j o s p a d ė t i m i ir prašo 
popiežiaus ras t i koki nors būdą 
tą padėtį pakeis t i Lietuvos 
labui . Bet t a m e pačiame laiške 
tur i būti išreikšta padėka popie
žiui už Lietuvos krikščionybės 
minėj iman įsijungimą, taip pat 
a rk ivyskupo Jurgio Matulaičio 
pa la imintuoju paskelbimą. 

Konferencijos apygardų ir 
apy l ink ių p r aneš ima i vienu 
m e t u buvo per t rauk t i ir visi 
da lyv ia i pakv ies t i pietums, 
kur ių metu šeimininkas kun. 
Rikterai t is norinčiuosius ir spe 
cialiai pavaišino. Konferencija 
buvo darbinga ir neužgaištanti: 
ji ba ig t a visų sus i r inkusių 
sug i edo tu L i e t u v o s h imnu. 
Padėka ruošėjams ir ačiū jon 
a tvvkus iems . 

J . Kr . 
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LASSIFIED GUIDE 
HELP VVANTED REAL ESTATE 

o seselėms reikalinga virtuvėj 
i birželio, liepos, rugpjūč.o mėnesi 
landos 9-1 ryte. 4-7 po pietų Būtų 
tas kambarys Susitart i dėl 
o Prašome kreiptis: Ses. Paule 
26-5828 arpą laišku: ICC Rt 2 1 , 
, CT 06260. 

REAL ESTATE 

s pradžiai! Pilnai pertaisytas 
<altas 5 kamb. namas. Salionas, 
lis ir 2 mieg . ištisas skiepas, 
?kyje veranda, iš seno (važiavimas 
3 garažą $77.900 

ekoruotas naujas korulo. Didelis 
g su rubine turinčia apsirengimui 
3/ i prausyklą Ąžuoliniai virtuves 
. 1 auto gaiažas. Tiktai $62,500 

rfZL .rr-
ik &.Co. Realtors 
> State St., I.emont, IL 
7100 . . 4 . t -_ - . * 

i t te Parke — 2 aukštų muri
nas. Modernios virtuvės ir 
is apšildymo pečius; 2 auto. 
: arti bažnyčių ir krautuvių, 
i t i 
'62-3534 arba 436-4655 

OPEN HOUSE 
SUNDAY 1 - 5 P M 
3310 N. OZANAM 

sriek ranch. 2Vz baths, dining 
] rm . with full basement. By 

Bui lder 
827-3208 

MISCELLANEOUS 

V I L I M A S 
I O V I N G 
76-1882 ar 376-5996 

• 20°,'o — 3 0 % pigiau mokėsit u* 
Į nuo ugntes ir automobilio pas 

RANK ZAPOLIS 
SVz West 9 5 t h St reet 
f e l . - G A 4 - 8 6 5 4 

STER PLUMBING 
nsed, Bo.ided, Insursd 

darbai ir pataisymai. Virtuvės 
; kabinetai. Keramikos plytė
j o vandens tankai. Flood con-
sikimšę vamzdžiai išvalomi 
Palikite pavardę ir telefoną — 
ai. 

>iNAS — Tel. 636-2960 

V.T. ELECTRIC CO. 
ensed, Insured — Bonded 

436-6937 
ektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

4auja dev in to j i laida 
Suredagavo 

Juzė D a u ž v a r d l e n ė 

iomis d ienomis , .Draugo" 
ustuvė atspausdino devin-
lidą šios popul iar ios virimo 
gos. 
ai geriausia dovana nau-
s žmonoms ar marčioms, 
įgelis a p d o v a n o j o kita-
:ius supažindindami juos 
etuvišku maistu ir v i r imu. 
> knygos susidomėj imas ir 
įsekimas tarp lietuvių ir 
taučių v i s u o m e t buvo 
slis. 

tina su persiuntimu $6.50 
nois gyventojai moka $6.94 
•sakymus siųsti; 

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

m MUS, KOMPIUTI 
pagalba galite nusipirkti ar p 
namą mieste ir priemies 
Sąžiningai patarnaus 

INCOME TAX SERV 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTOF 

6529 S. KEDZIE 
778-2233 

GREIT IR SĄŽININGA 
PATARNAUJAME PIRK 

BEI PARDAVIME NUOSAV 
Nemokamai Įkainuojame jūs 

vybę. taip pat pristatysim pag; 
davimą, sąrašą parduodamų m 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar p 
ty. Suinteresuoti prašau skar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALT 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

ATIDARI APŽIŪRĖJIMl 
sekmadien į 1 - 4 v. p.p 

7239 So. Albany — 8 kamb i 
dideli mieg., i3/* prausyklos, dideli 
ir kiemas, 4 namų apyvokos daikti 
skiepas. 2 auto garažas, geram 
Paskubėkite dabar apžiūrėti. 

3524 W. Co lumbus — 5 oideli m 
prausyklos, ištisas skiepas, naujės 
dymo pečius, stogas ir elektr; 
papuošimas. Viršuje galimas gi 
šeiniai butas Labai švarus 
pamatyti! 

No. 836 — Archer ir St. Louis 
39.90C 5 kamb. namas: 2 mi 
prausyklos ištisas skiepas su virti 
jas šildymo pečius ir elektra, 
priekinė ir užpakalinė veranda, alt 
viršūnė tvarkmtas ir švarus J 
geresnj Bnghton Parke už 39.900 

No. 848 — 84 Ir Pulaski — 3 mi 
-i s 30 m namas: geio medžio 
virtuvė mamai, pusiau baigtas 
centrinis vėsintuvas. 2Vz auto. 
naujas kilimas. Skambinkite dat 

No. 853 — 61 ir St. Louis 
23 m. mūras 25' virtuvė, ištisas s 
auto. garažas tėvui. St. Niek, Toi 
bard netoli Nerasite geresnio už 
kainą — skambinkite dabar 

No. 856 — 66 ir Homan 6 kam 
3 dideli mieg.. virtuvėje mėsini 
stiliaus darbui staliukai, moderni | 
ištisas skiepas, 2 auto. garažas, 
puošimas, uždara veranda, laba 
geram stovyje, blokas iki parko 
los. daug priedų. Paskubėkite 
dabar. 

AR NORITE PARDUOTI 

Savo namą galite parduoti, 
skambinkite telefonu Mūsų p; 
sėkmingai .jums patarnaus. M< 
galime padėti, nes daugiau ster 
Namo (vertinimui skambinkite s> 
dabar 

O BRIEN FAMILY REAl 
Tel. — 434-7100 

O n h J K - KMIECIK REAl 
* i 7922 S. PULA! 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ M / 

284 1900 

Jei norite parduoti ar pirkti sa 
savybę per Amerikos populi; 
agentūrą, prašome skambinti C 
Scorbaitei Mayer dėl sąžining 
navimo ir veltui jūsų namų įkaii 

Parduodamas labai gražus 
Visi patogumai yra arti. Prie 
dėl sveikatos. Skambinti tarp 
vakarais. 

(1-616) 469-3673 

ATIDARĄS APŽIŪRĖJ 
SEKMAMADIENį 

1 - 4 v. p.p. 
3245 W. 83 Pi. — švarus 5 I 
mas: 2 dideli m'eg ištisas : 

A O V O K A T Ų D R A U I 

V. BYLAITIS i 
V. BRIZGYS 

6606 So. Kedzie Av 
Ch icago, IL 60629. Te l . 
Darbo valandos: 

Nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. 
šeštadieniais pagal sus 
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A. A. KAZIMIERUI 
VASILIAUSKUI 

IŠKELIAVUS 
Aktorius K. Vasiliauskas 

apleido šį pasaulį 1987 m. 
vasario 14 dieną. Iškeliavimas } 
amžinybę laikomas natūraliu 
gyvenimo reiškiniu. Gimei ir 
mirsi. Vis dėl to, nežiūrint, kad 
mums tikintiesiems nemir
tingumas yra suraminimas, bet 
baimė tai perviršina ir mes 
palydime savus bei savo 
draugus su ašaromis, ne su 
džiaugsmu. 

Kazimieras buvo gimęs netoli 
Kauno, Marvos dvare. Kaune 
baigė au~ tesniąją komercijos 
mokyklą, bet toje profesijoje 
.neįsitvirtino, o pasuko į 
tuometinę Dramos studiją, 
kuriai vadovavo P. Kuber-
tavičius. Man įstojus į B. 
Dauguviečio vadovaujamą 
Dramos studiją, K. Vasiliauskas 
su keletu kitų jaunu aktorių 
ateidavo dar pasitobulinti. Tų 
jaunųjų aktorių buvo visas 
būrys: AK Brinką, V. Valiukas, 

Šiauleckaitė, 

„Miesčionis" ir „Prieš srovę", 
rengėsi į Biržus. Per vieną 
posėdį rež. B. Dauguviet is 
prisakė pasirūpinti Šiltus rūbus. 
Ne skrybėles ir paltus. Prasidėjo 
rūbų medžioklė, iš kaimo gavau 
kailinius, vailokus, kail inę 
kepurę ir storas ka i l i ne s 
pirštines. Nustatyta valandą, 
kai susirinkome visi prie teatro, 
neatsipažinome. Damos su 
skaromis apsisukusios. Visi 
atrodėme kaip k a r n a v a l o 
dalyviai. Kazimieras neturėjo 
šiltos kepurės, jis apsisuko 
galvą su šilta skara. Kaip tyčia, 
ry tas šalčiu sp i rg inan t i s . 
Vargšas St. Pilka be keletos 
skarų neturi nieko. Rūpinasi 
ponios, kad jis sušals, bet tas 
džentelmeniškai joms atsako, 
jog esąs nepaprasto karščio 
sutvėrimas ir viskas gerai. 

Autobusas užšalusiais lan
gais. Užveda šildymą ir riedame 
per pusnynus laukais . Kai 
pasiekiame Panevėžį, Kupstas 

DRAUGAS, penktadienis. 1987 m. gegužes men. 29 d. 

Lietuviai Floridoje 

Juno Beaeh, Fla. 
TRUMPAI 

— Kun. Fabijonas Kireilis, 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
vikaras iš Chicagos. buvo 
atvykęs dviem savaitėm ato
stogų. Buvo apsistojęs pas 
buvusį kaimyną valbaninkiet} 
Povilą Mikšį. Aplankė draugus 
bei pažįstamus — kun. Pik
turną, Petrulius. Urbonus, 
Jameikius, Gailiūnus. Šven
čiant Motinos dieną, kartu su 
kun. Pikturna atnašavo šv. 

Mišias už gyvas ir mirusias 
motinas. Turėjo puikias atosto 
gas — visas dienas buvo labai 
gražus oras, o kai išvažiavo, tai 
iš pirmos dienos visą savaitę li
jo. Toks laimingas ir mielas 
svečias visda yra laukiamas. 

— Iš Juno Beach apylinkės 
vyksta į Romą, į Lietuvos krikš
to šventę kun. Pikturna. Aldona 
ir Vytas Biliūnai. Gražina ir 
Algis Petruliai. Bronė ir An
tanas Jucėnai, Nijolė ir Petras 
Gailiūnai. Yra ir daugiau 
užsirašiusių, bet dar neaišku, ar 
jie galės vykti. 

P. Mikšys 

,.Laiškų Lietuviams" konkurse laimėjusios jaunosios rašytojos sėdi priekyje. Iš kairės: mecenate S. 
Rudokienė, R. Hollenderyte. L. Gngailytė, R. Polikaintf. V Brazaitytė ir A. Kazlauskaite. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

MOSU KOLONIJOSE 
T. Daubaraitė. O. Šiauleckaitė, pasieniams x aw.«<« — t 
V. Lietuvaitytė ir kiti. sukamanduoja sustoti ir kaip jis PutnCMl ConJl 
Kazimierui, kaip ir visiems pra- išsireiškė „pasiganyti". Bėgame 
dedantiems teatrinę karjerą, Respublikos gatve, o žmonės 

žiūri atsisukdami, kad cirkas 
atvyko. 

Biržuose vaidinom mokyklos 
salėje, o po spektaklio atnešė 
kūlius šiaudų, po paklodę ir 

i t - v 

pirmi žingsniai nebuvo lengvi, 
bet jis mokėjo panaudoti savo 
kūrybinius sugebėjimus. Jo 
talentas prasiskleidė charak
teringomis rolėmis nuo komiz 

R Ė M Ė J Ų CENTRO 
VALDYBA REMIA 
SESELIŲ DARBUS 

teringomis roieuns nuo ivuniic 
mo iki tragizmo, kuris publikai miegojome ant grindų. Damos 
ištraukdavo ašaras. Mokėjo pakėlė triukšmą, tad jas išvedė 
gerai su visais sugyventi ir visa
da su gera nuotaika, mielas 
pašnekovas bei patarėjas. Ne
mėgo užkulisinių intrigų, kurių 
tada jaunam teatrui nestigo. 
Kai mūsų keliai studijoje 
susikryžiavo, o vėliau jau 
buvome ir bendradarbiais, jis 
turėjo stažą ir Kauno radiofone 
buvo dalyvavęs rež. J. Gučiaus 
paruoštuose vaidinimuose. Vė
liau, kada jau teko grimą lip
dyti, su Kazimieru buvome 
viename grimo mažame kam
baryje. Mūsų buvo keturi: A. 
Brinką, J. Šimkus. K. Vasi
liauskas ir aš. 

Tuometinės politinės temos 
mus labai suaitino. Bet neilgai 
tas tęsėsi. Rež. B. Dauguvietis 
sukvietė visus ir perspėjo, kad 
nepolitikuotume, nes ir sienos 
pradėjo girdėti. Nežiūrint to, 
Kazimieras į grimo kambarį 
visada atsinešdavo gerą dozę 
humoro ir visus pralinksmin
davo. Kai gerai vienas kitą paži
nome, jis nevengdavo į ausį kaip 
ką „nereikalingo" pakuždėti. 
Kai jau išeivijoje su Augsburgo 
teatru atvykdavo į Hanau 
stovyklą gastrolėmis, visada 
mane aplankydavo. 

1940 metų labai šaltą žiemą 
rež. B. Dauguvietis, kilęs iš 
Biržų, sumanė nuvežti į Biržus 
porą spektaklių. Nesidavė 
perkalbamas, kad labai laikas 
nepatogus. Tad sausio mėn., 
pyškant tvoroms nuo šalčio, 
mūsų kolektyvas pasirinkęs 

% viešbutį. Negi miegos ant 
šiaudų kūlio Pe t rausk ienė , 
Dauguvietienė? Antrą naktį jau 
surado mažas lovytes, ir mes su 
Kazimiera turėjome vienoje 
lovytėje &. ilpti. Buvo baisus 
vargas, bet jis viską priėmė su 
humoru. 

Apie gastroles paminėjau tam, 
kad tos gastrolės mus labai 
suartino. Ir iš viso buvo tokių 
nuotykių, ku r ių nega l ima 
pamiršti . Ypa t inga i , ka i 
grįžtant sugedo autobuso 
šildymas, iš Kėdainių turėjome 
imti traukinį ir atsirasti Kaune. 
Buvome velniškai nuvargę... 
Kazimieras Amerikoje, Brook-
lyne, su spektakliais mažai 
reiškėsi. Kai nuvykdavau į 
svečius, jis v i s ada mane 
lankydavo. Buvo labai pesimis
tas. Mūsų išeivijos teatro nuo
smukį skaudžiai pergyveno. Čia 
jis gal gražiausią vaidmenį 
sukūrė B. Pūkelevičiūtės „Auk
so žąsys" Fortūnato. Tada jis 
man rašė, džiaugėsi ir kvietė į 
premjerą. Paskutinis jo laiškas, 
gautas prieš pusmetį, buvo 
pilnas planų. Ketino išleisti 
atsiminimus, apimančius ir 
mūsų kolonijų veiklą. Prašė pa 

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno seselių rėmėjų cent
ro valdyba gegužės 9 d. vienuo
lyno patalpose sukvietė narius 
posėdžio. Dalyvavo gausus 
būrys narių ir kelios seselės. 

Posėdi pradėjo vienuolyno ka
pelionas kun. V. Cukuras Š\ . 

ruoš ir aptarnaus rėmėjai iš 
apylinkių, o vienuolyno virtu
vėje paruoštas maistas bus tei
kiamas sodelyje ir vienuolyno 
valgomajame. Pramogai ruošia
mi laimėjimai: tūkstantinė, kur 
beveik kiekvienas bilietas neš 
laimėjimą, ir vertingų daiktų, 
kur galima laimėt' 100 dol. 
pinigais, dailininko paveikslą, 
megztą lovos užklodą ir kelis 
kitus vertingus daiktus. O 3 vai. 
p.p meninė programa, kuria at
liks Neringos stovyklos stovyk-
klautojos vaisių sodo aikštėje. 

Laiškas 
PAVYKĘ VELYKINIAI 

PUSRYČIAI IR 
PILKI DEBESĖLIAI 

pirmenybę prieš tuos, kurie 
jau atėjo ir turi nupirktą 
bilietą kišenėje, bet neturi ner
vų stumdytis ir grūstis. Tokia 
situacija buvo pernai, tas pats 
ir šiais metais. Puslaukinės 
scenos būtų galima lengvai 
išvengti, jei būtų vadovau
jamasi dėsniu: užimi tiek 
vietų, brolau, kiek kišenėj turi 
nupirktų bilietų ir tas buvo 
gal ima lengvai padary t i 
sunumeruojant bilietus ir kas 
penktą ar dešimtą numerį 
pažymint ant kortelių ir prise
gant jas ant stalo. 

Nors žmonių žemutinėje 
salėj buvo prikimšta, kaip 
silkių kubile ir nė vienas 
langelis nebuvo atidarytas, 
bet rūkoriai nesigėdino palei
sti debesis dūmų, užimdami 
kvapą kitiems ir dėl to niekas 
nereagavo. 

Reikia tikėti, kad moterys 
padarys reikiamas išvadas ir 
reformas ir kiti pusryčiai 
praeis kultūringoj ir tvarkin
goj nuotaikoj be puslaukinių 
s a v i s a u g o s i n s t i n k t ų 
pasireiškimo. _ „ 

Dalyvis 

hių 

pelionas Kun. v v^uKuras o>.. 
Rašto skyrelio skaitymu ir mal- Programoje bus kai kas pavaiz-
da, po to leisdamas valandėlę d»ota i.š arkivyskupo Jurgio 
kiekvienam susikaupti. Posė- Matulaičio gyvenimo, 
džiui vadovavo vald. pirm. dr.Č. Raudondvario salėje bus 
Masaitis, sekretoriavo A. Lip- įruošta Lietuvos 600 m 
čienė. Praeito susirinkimo pro- krikščionybės paroda, ten pat 
tokolas perskaitytas ir priimtas. 
Tartasi, kaip efektingiau rem
ti ir padėti seselėms jų darbuo
se ir parengimuose, kurie apima 
tikėjimo kėlimo ir lietuviškos 
kultūros puoselėjimo sritis. 
Reikalus ir darbus referavo pro
vincijole seselė Paulė ir ses. 
Augusta, kartais viena kita se
selė. Posėdyje aptarti darbai. 

Vienuolyno sodyboje ruošia
mą metinę vienuolyno šventę — 
iškylą, vadinamą ir Lietuvių su 

dail. A. Galdiko paveikslų 
paroda. Tikimasi, kad bus ga
lima parodyti bent kai kas iš 
Lietuvos krikščionybės minė
jimo Romoje bei palaimintuoju 
paskelbimo arkivysk. Jurgio 
Matulaičio filmu. 

Atvykimui į šventę organizuo
jami Nev.' Yorke. VVaterbr.ryje, 
VVorcesteryje, Bostone ir New 
Havene autobusai. 

Tai bendras šventės planas, o 
jį įvykdvti reikia daug pastangų 

siartinimo švente, padaryti ga- i r darbo. Daug rėmėjų pasiža-
limai iškilmingiausią. Šventė dėjo pagelbėti, bet reikia dau-
bus liepos 26 d. Šventės piogra- B"» pasišventėlių, kad šventė 
ma jau nusistovėjusi ir jos daug pavyktu. Informacijos teikia-
nekeisti. Šv. Mišios bus laiko- mos. pasiūlymai ir pasižadėji-
mos lauke prie rytinės vienuo- m a į laukiami. Kreiptis: Imma 
lyno koplyčios sienos 11 vai. culate Conceptioii Convent, Pat-
ryto. Bus eisena į darželį su n a r n ^ CT 06260. Tel. : 

mūsų Koiomjų vcuuą. * i~*~ ,— Fatimos Marijos statula kalbant 203-928-582S. Lauk iama-
dėti, duoti žinių. Laiške jautėsi rožinį, pasiaukojimo Marijai ir kiekvienas lietuvis ir nelietuvis, 
pesimizmo gaidelė. Daug rašė prašymo jos užtarimo už lietu- ypač seseiių remias. 

• - • *- vius ir Lietuvą intencija. Ypač Rėmėjų finansuojamas palai
kai šiais metais sukanka 70 mintojo arkivyskupo Jurgio Ma 
metų nuo jos pasirodymo tulaičiopami kias prie vienuo-
Fatimoje. lyno įėjimo y jektuojamas 

Užkandžiai ir maistas bus skulptoriaus R. Mozoliausko. 
gaunami būdelėse, kurias pa- Parodytas viena* projektų. kur> 

metų balandžio 18 d. 
įvyko tradiciniai Moterų 
federacijos suruošti ..Vely
kiniai pusryčiai" , kurie 
pavyko geriau, negu buvo tikė
ta: sutraukė daug asmenų ir 
tokių, kurių kitomis progomis 
niekur nepamatysi. Pradedi 
galvoti, kad jie jau išsikėlė ir 
gyvena Floridoje, ar kur 
kitur. Gal dėl to ir nereikia 
nustebti, nes gastronominiai 
ir epikūriniai malonumai arti
mesni ir labiau suprantami, 
negu aukštos klasės koncertai 
su solistais ar patriotinės 
prakalbos su pingine rinklia
va. Vos pasibaigus pamal
doms, prasidėjo skubėjimas 
žemyn į rūsį užimti patogesnę 
vietą sau ir savo prieteliams. 
panašiai, kaip aukso ieško
tojai iš Klondike's ritosi 
vienas per kito galvas, skubė
dami įsmeigti ir atžymėti jų 
užimtos vietos stulpelį — 
claimą. 

Nusipirkus bilietą, reikia 
ieškoti, kur atsisėsti: prie pusės 
salės ilgio stalo matyti tik 
keletas sėdinčių asmenų, bet 
priėjus arčiau, sėdintis tautie
tis autoritetingai pasako, kad 
trys ar keturios vietos „rezer
vuotos", kitas — keturios ar 
penkios. Taip apeini stalą 
klausinėdamas, kol sužinai, 
kad tau ir žmonai nėra vietos 
kur prisiglausti, belieka basty
tis po kampus ir stypso-
damas. kaip gandras, žiūrėti į 
..laiminguosius", nes. kurie 
..ateis ar neateis", turi 

taip neaiškiai, užuominomis. 
Iškeliavo Kazimieras neįvyk

dęs savo p l anų . I lsėkis 
ramybėje. Žmonai ir sūnui Algi
mantui su šeima užuojauta. 

J. Kaributas 

Vaidinimas, paruostas Rasos Poskoi imien 
u i k u Lietuviams' vakare .Jaunimo r.T.;r< t«'.: • 

susirinkusieji įtaigojo kiek 
pakeist i . Pat- paminklo 
pastatymas siūlytas ne šiais, o 
ateinančiais nei s, nes šiemet 
daug lėšų reiki* krikščionybės 
minėjimams. 

Šiais metais r .dens rėmėjų 
sąskrydis ruošiar ;s spalio 25 d. 
Laukiama didr-r.io skaičiaus 
dalyvių, nes ark>\ Jurgis Matu
laitis bus visuomenės pagerbtas 
kaip palaimintasis. Jis gi vie
nuolijos įkūrėja Sąskrydžio 
religini koncertą atliks solistė 
Laima Stepaitienė. 

Palaimintojo arkiv. Jurgio 
Matulaičio pagerbimas anglis 
kai kalbantiems lošiamas lap
kričio 7 d. Minė ime — pager 
bime dalyvaus Norwich diecezi 
jos v\ skapas Damel Reilly. Vie
nuolyną ir seseles remiančiu 
yra ir amerikiečių. 

Neringos vasaros stovykloje 
koplyčios pastatymo ir įruošimo 
uždelsimas ne del seselių kaltės 
nugalėtas ir koplyčia bus įruoš 
ta šios vasaros pabaigoje. Koply
čios šventinimą? numatomas 

spalio mėn. pradžioje. Tiksli 
data bus pranešta vėliau. Lau
kiama gausaus seselių rėmėjų ir 
lietuvių dalyvavimo. 

Po vieno kito pasisakymo ki
tais vienuolyno ir vienuolijos rė
mimo reikalais, ypač priminta, 
kad laidoti i praplėstas vienuo
lyno kapines reikia išankstinio 
seselių sutikimo. Pasitarimas 
baigtas malda. Prieš išsis
ki r iant visi bendrau užkando ir 
pabendravo. 

J.Kr. 

KRAŽIAI 
Redagavo 

PRANAS RAZMINAS 

Tai graži monografija, kurioje su
kaupta daugelio autorių istorinė 
medžiaga apie KRAŽIUS. 

Leidinys ddel'o formato, turi daug 
iliustracijų, 25? psl Kieti viršeliai lš-
ieido KražišKių sambūris, CNcagoie 
1983. Spausdino DRAUGO spaus
tuvė Knygos kaina sumažinta Buvo 
12 dol Dabar 5 dol Su persiuntimu 
6.50 doi Illinois gyventojai moka 6 90 
dol 

Užsakymus siųsti 
DRAUGAS 
4545 W 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

A.tA. 
STASIUI ČIŽIKUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną ZINAIDĄ, 
sūnų dr. OSVALDĄ, dukrą DEIVĘ su šeimomis, 
mielas sesutes BRONE- LIONE, JADVYGĄ ir 
PETRĄ GRUODŽIUS bei sesutę STEFĄ Lietuvoje ir 
kar tu liūdime su jumis. 

Marija ir Antanas Basalykai 

Toronto 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E l K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

Telefonas - 927-1741-1 
4 3 4 8 S. Ualifornia Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE PUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., t h i e a g o 
Telefonas — 176-2345 

1410 So . 50th Av.. Cicero 
Telefonas - H63-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

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

11028 Southwes t H\vy.. Palos Hills, Illinois 
T e l . - 97 4-4410 

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

1446 South 5()th Avenue 
Cicero, Il l inois 

Telefonas - • 652-1003 
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x Vysk. Paul ius Baltakis. 
šią savaitę buvodamas Chi-
cagoje, lydimas Šv. Kazimiero 
kolegijos Romoje rektorius prel. 
A. Bartkaus ir Šv. Kazimiero 
parapijos Gary. Ind.. klebono 
kun. dr. Ign. Urbono, aplankė 
„Lietuvos bažnyčių" knygų au
torių jo bute. domėjosi ..Krikš
čioniškosios Lietuvos" vaizdines 
— dokumentines parodos pa
ruošimo darbais, susipažino su 
jau sutelktais eksponatais ir 
tarėsi kitais parodos reikalais. 
Kaip jau buvo spaudoje rašyta, 
paroda bus lapkričio 26-29 die 
nomis Lietuvos krikšto sukak
ties minėjimo metu Chicagoje 
Čiurlionio galerijos salėse. 

x Jaun ių ateitininkų Dieli-
ninkaičio kuopa ruošia savo 
metinę šventę sekmadienj. 
gegužės 31 d., pas Marijonus. 
Kun. A. Saulaitis atnašaus šv. 
Mišias 1 v. p.p.. po to svetainėje 
bus vaišės ir programa. Visi 
kuopos na r i a i ir draugai 
kviečiami. 

x Muz. Kazys Skaisgirys, 
mirus Juozui Kreivėnui , 
laikinai eina Žilevičiaus-Kreivė-
no muzikologijos archyvo vedėjo 
pareigas. 

x Roma Norkienė, veikli 
visuomenininke, vaišins svečius 
atvykusius į Dainavos Jonir.-s 
skaniomis dešromis, kugeliu, 
kopūstais. Dainavos Joninės 
bus birželio 13 d. Ateitininkų 
namuose nuo 12 vai. iki vidur
nakčio. Visi kviečiami. 

x Chicagos aukštesniosios 
lit. mokyklos mokslo metų 
užbaigimas ir abiturientų išleis
tuvės bus šeštadienį, gegužės 30 
d. 9:30 v. r. pamaldos Jėzuitų 
koplyčioje, po to iškilmės 
apatinėje Jaunimo centro salėje. 

x Birutė A. Vindašienė, LB 
Vidurio Vakarų apygardos 
valdybos pirmininke, birželio 3 
d. 7 vai. vak. Jaunimo centro 
posėdžių kambary kviečia or 
ganizacijų atstovus pasitarti, ką 
daryti Chicagos-Kijevo miestų 
„seseriškumo" klausimu. 

x Dr. Augusta J . Šaulytė, 
Emergency Medicine ir greito
sios pagalbos skyriaus vedėja 
VVylera* Memorial Children's 
Hospital, University of Chicago 
ligoninių ir klinikų padalinyje, 
gegužės 22 d. turėjo pasi
kalbėjimą su \VBBM radijo, 
Chicagos žinių stoties pranešėju 
Sherman Kaplan apie būdus ap
saugoti vaikus nuo galimų 
nelaimių, prasidedant vasarai. 
Dr. Šaulytė diskutavo vaikų 
apsaugą sportuojant, mau
dantis, naudojant fejerverkus, 
žaidžiant su gyvuliukais ir 
susiduriant su nuodais. Ji ypač 
pabrėžė suaugusių priežiūros 
mažiesiems reikalą ir būtinybę, 
-elaimei ištikus tuoj pat kreip
tis į savo gydytoją arba į kurią 
nors miesto ligoninių kliniką. 
Chicagos universiteto Vvylers' 
Children's Hospital greitosios 
pagalbos skyriaus telefonas yra 
702-6249. Ligonine yra Chica
gos universiteto pas ta tų 
komplekse. 5841 South Mary-
land, Chicago, Illinois. 

x Saulius Baronas ir Vytas 
Šulaitis žaidė Bervvyno YMCA 

Floorhockey" lygos Vv'est 
divizijos r inkt inė je , kur i 
gegužės 10 d. įveikė East 
rinktinę 9-5. Prieš tai V. Šulai
tis atstovavo ,,Empire'- ko 
mandai Cicero Clyde Parko 
lygoje, kuri sezoną baigė be 
pralaimėjimų (12-0). Šios 
komandos nuotrauka neseniai 
buvo atspausdinta ..Cicero Life" 
laikraštyje. 

x Jaunimo cen t ras prane
ša, kad bus uždarytas nuo 
birželio 15 d. iki rugpjūčio 15 d. 
Per tą laiką numatoma atlikti 
patvarymo ir apvalymo darbus. 
Sekmadieniais kavinė veiks 
normaliu laiku. Sales ir kitas 

Lietuvių visuomenė kviečiama p a t a i p a s g a l ima išnuomoti susi-
daiy vauti. 

x Z igmas Degutis , foto
grafas. ..Draugo"" ir k i tų 
laikraščių bendradarbis ir spor
to veikėjas, gegužės 24 d. buvo 
pagerbtas „Dainos"" restorane 
suruoštoje puotoje jo 65 metų 
amžiaus sukakties proga. 
Vaišes, kuriose dalyvavo apie 
70 žmonių, surengė jo dukra 
Rasa ir sūnūs Laimut is . 
Saigūnas. Kastytis ir Alfredas. 
Susirinkusiųjų tarpe buvo 
matyti nemaža sporto dar
buotojų ir svečių iš toliau. Iš 
Brooklyno buvo atvykęs ..Dar
bininko" administratorius kun. 
Petras Baniūnas. 

x Lietuvių pensininkų s-
go9 narių metinis susirinkimas 
— pobūvis įvyks birželio 3 d., 
trečiadienį. 1 vai. p.p. Šaulių na
muose, 2417 W. 43 St. Irena 
Kriaučeliūniene pasidalins savo 
kelionių įspūdžiais, pailiustruo
dama spalvotomis skaidrėmis. 
Be to. bus pranešimai, šiltas 
maistas ir dovanų paskirs
tymas. Nariai prašomi atnešti 
vertingesnių dovanų — dovanų 
paskirstymui. įėjimo auka 5 dol. 

(pr.) 

x Sekminių šventė Ateiti 
ninku namuose Lemonte pra
sideda šv. Mišiomis po ąžuolais 
VL7 I I v.r. Po mišių — Šilti 
pietūs, kuriuos reikia iš anksto 
(iki VI.5) užsakyti paskambi
nant p. Irenai 434-2243 arba p. 
Marytei 737-1258. 

fefc.) 
x Alb inas Kurkulis , akcijųį 

brokeris, dirbąs su Rodman 
& Renshaw, Inc., patarnau

j a akcijų bonų, fondų bei kitų' 
vertybių pirkime ir spardą- , 
vime. Duodu komisijų nuo-| 
laidą. Susidomėję skambin-
tike 977-7916. 

(sk.)\ 

tarus su administracija. Taip 
pat prašo narius ir rėmėjus 
neužmiršti Jaunimo centro ir jį 
paremti. 

x Sol. Antanas Pavasaris iš 
Los Angeles, Cal.. buvo atvykęs 
į Chicagą. ta proga užsuko į 
„Draugą", pasidalino kelionės 
įspūdžiais ir išvykdamas įteikė 
20 dol. auką. Labai dėkojame. 

x Helen Schanel , Wood Da
le, 111., nuolatinė „Draugo" 
rėmėja, garbės prenumeratorė. 
atsiuntė 25 dol. dienraščio 
paramai ir pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams su prierašu: 
„Prašau atnaujinti mano pre
numeratą vieneriems metams. 
Likučius pinigus vartokite kur 
yra re ika l ingiaus ia" . Nuo 
širdus ačiū už mielą paramą ir 
laiškutį. 

x Va ikų g e g u ž i n ė — 
lietuvių Montessori draugija 
kviečia visus į vaikų gegužinę, 
St. Mary 's seminarijos 
patalpose, 1400 Main St. 
Lemonte. birželio 7 d. nuo 12:00 
iki 6:00 v.v. Bus žaidimai ir 
pramogos vaikams, š i i tas 
lietuviškas maistas 

(sk.) 
x Brighton P a r k o Lietuvių 

Namų savininkų draugi ja 
ruošia pikniką gegužinę birželio 
7 d., sekmadienį 12 vai. Šaulių 
salėje, 2417 W. 43 St. Bus 
laimes šulinys, dovanų paskirs
tymas, užkandžiai. Šokiams 
gros Gintaro orkestras. Visi 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti. 

Draugijos va ldyba 
(sk.i 

x Greit pa rduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
R E M A X F I R S T , R i m a s 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk.) 

x Vaičiulienė padainuos, 
gail. sesuo Elena Peržinskiene 
paskutines sveikatos reikalu ži 
nias perduos, kun. Juozas 
Juozevičius savas kilnias min
tis paskleis, pasimels už gyvus 
ir mirusius ir palaimins Alvudo 
pažmonyje Lietuvio sodyboje šį 
sekmadien} nuo 2 v. p.p. Geguži
nės pamaldos, kraujospūdžio 
matavimas, gydytojo atsakymai 
į sveikatą l iečiančius pa
klausimus. Alvudo gėrybėmis 
pasivaišinimas. Visi laukiami. 

X Vytauto Didžiojo šaulių 
r inkt inės Chicagoje Vasario 16 
gimnazijai remti būrelio vadovė 
Janina Pileckienė surinko ir pa
siuntė gimnazijai 500 dol. 

x Silvija B ichnev ič iū tė , 
Irena Mickutė. Žibute Prans-
kevičiūtė, Rūta Vabalaitytė, 
visos iš Cicero, baigė Morton 
kolegiją Cicero ir gegužės 22 d. 
gavo diplomus tos kolegijos pa
talpose įvykusių iškilmių metu. 

x Stasys K. Balys, Ph. D., 
Grand Rapids. Mich., 
„Draugo nuo širdus rėmėjas, 
pratęsė prenumeratą, paaukojo 
25 dol. spaudos reikalams su 
pr ierašu: . .Jūsų dienraštis 
atlieka milžinišką darbą, infor
muojant ir vienijant lietuvius 
laisvame pasauly. Maža prie-
dinė auka gal ir truputį palen
gvins Jums išlaidų naštą. Lin
kiu Jums ištvermės ir sėkmės". 
Dr. St. Balį skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už paramą 
ir gražius žodžius tariame nuo
širdų ir didelį ačiū. 

x Austrą Puzinienė, San 
Mateo, Cal., našlė dail. Pauliaus 
Puzino, daugelį mc-tų yra nuo
širdi ir dosni „Draugo" rėmėja, 
pratęsdama prenumeratą 1987 
metams, paaukojo vėl 25 dol. 
dienraščio stiprinimui. A Puz-
inienei, mūsų garbes prenume-
ratorei, tariame nuoširdų ir 
didelį ačiū. 

x Inž. Leonas ir Laima 
Bildušai, Chicago, 111., daugelio 
metų „Draugo" skaitytojai, 
rėmėjai , p ra tęsdami pre
numeratą, pridėjo 25 dol. auką. 
Inž. L. ir L. Bildušus skelbiame 
garbės prenumeratoriais, o už 
mielą para.ną labai dėkojame. 

x J u o z a s ir I. Milas-
ziai,Omaha, Nebraska. supras
dami lietuviškos spaudos sun
kumus, pratęsė prenumeratą su 
25 dol. auką dienraščiui. J. ir I. 
Milaszius skelbiame garbės pre
numeratoriais, o už palaikymą 
lietuviško žodžio tariame nuo
širdų ačių. 

x Dr. Juozas Petrikonis. 
Woodbine. Iowa, lietuviško žo
džio rėmėjas, pratęsdamas pre
numeratą, pridėjo 20 dol. auką. 
Dr. J. Petrikonį skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už 
paramą dienraščiui labai 
dėkojame. 

Laima Ras tenyte ir La ima Šu la i t y t ė v a i d i n a R o b e r t o L o m b a r d o 
operoje „Dodo" . kurią rež i suo ja D a r i u s L a p i n s k a s . Ope ros bus 
gegužės 30 ir 31 dienomis. 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 

x A n t h o n y M a r c h e r t a s , 
Downers Grove. 111., mūsų 
nuoširdus rėmėjas, garbės 
p renumera to r iu s , parėmė 
„Draugą" 20 dol. auka ir pra
tęsė prenumeratą vieneriems 
metams. Nuoširdus ačiū. 

x Ju l iu s Nesavas, Detroit. 
Mich., nekarta dienraštį parėmė 
didesne auka. Pratęsdamas pre
numeratą vėl pridėjo 20 dol. 
„Draugo" palaikymui. J. Ne
savą skelbiame garbės pre
numeratorium, o už auką labai 
dėkojame. 

x Kristina Novickienė iš 
San Francisco, Cal., mums rašo: 
„... gauname „Dirvą", „Darbi
ninką", bet kai mūsų vaikai 
paaugo, jiems „Draugas" yra 
pats įdomiausias laikraštis... Du 
iš mūsų vaikų važiuos į Jau
nimo kongresą \ Australiją ir jie 
sako. kad jiems būtinai „Drau
gas" reikalingas, kad galėtų būt 
pilnai painformuoti apie viską, 
kas rišasi su kongresu. Taigi 
siunčiu čeki 90 dol ir prašau 
„Draugą" siuntinėti Sigito No-
vickio vardu". Sveikiname kaip 
nauja „Draugo" skaitytojų šei
mos narį. 

VYSK. P . BALTAKIS 
LIETUVIŲ KAPINĖSE 

Kapinių dienoje, gegužės 25, 
vysk. P. Baltakis aukojo šv. 
Mišias Šv Kazimiero kapinėse 
drauge su kun. dr. J. Šarausku 
ir kun. J. Kuzinsku, konceleb-
ruojant drauge ir keliolikai kitų 
lietuvių kunigų. Mišių metu 
vysk. P. Baltakis pamoksle 
priminė, kad šiuo metu lietuviai 
jungė šias pamaldas su krikščio
nybės 600 metų sukak t ies 
minėjimu. Pabrėžė didelę 
krikščionybės reikšmę mūsų 
tautos istorijoje. 

Mišių metu giedojo Vyčių cho
ras, vadovaujamas muz. F. Stro-
lios. Skaitymus atliko Tadas 
Rūta ir Marija Kinčius, o evan
geliją paskai tė kun . J . 
Borevičius. 

Po pamaldų už mi rus ius 
daugelis nuėjo prie kapinių 
steigėjų paminklo. Čia rikiuo
tėje dalyvavo šauliai. Kalbą 
pasakė A. Regis. Vysk. P. 
Baltakis pašventino prie pa
minklo padedamą vainiką, savo 
žodyje dėkodamas už lietuviškų 
tradicijų branginimą. Po 
pamaldų lietuviai dar galėjo su 
vyskupu pabendrauti kapinių 
raš t inės patalpose, k u r 
administracija buvo suruošusi 
vaišes dvasiškiams ir organi
zacijų vadovams. Iškilmėse 
dalyvavo ir uniformuoti Kolum
bo vyčiai, sudarydami didingą 
įspūdį. Dalyvavo ir Don Varnas 
posto karo veteranai. 

Po visų pamaldų vysk. P. 
Baltakis nuvyko į Jaunimo 
centrą, kur buvo sušaukta 
keliasdšimt lietuvių veikėjų. 

Dalyvavo ir ke le tas Sv. 
Kazimiero vienuolijos seselių. 
Čia buvo tartasi apie išvystymą 
l ie tuvių re l ig inės misijos 
Lemonte, apie vedimą lietu
viškoje dvasioje Šv. Šeimos 
vilos, apie lietuvių sielovadą 
Chicagoje. Vysk. P. Baltakis pa
informavo apie tais reikalais 
turėtus pasitarimus su kard. 
Bernardinu, kuris nori tvarkyti 
visus sielovados reikalus lie
tuviams palankia dvasia drauge 
laikantis Bažnyčios nuostatų. 
Pasitarimuose dalyvavęs kun. 
dr. J . Šarauskas galėjo painfor
muoti apie Chicagos arkivysku
pijos vadovų nusistatymus tais 
k l aus ima i s . P a s i t a r i m a m s 
vadovavo prof. A. Darnusis. 

Juoz . Pr . 

LIET. MONTESSORI 
DR-JOS VAIKŲ GEGUŽINĖ 

Lietuvių Montessori draugijos 
vaikų gegužinė, ruošiama jau 
aštuntus metus, yra tapusi tra
dicija. Šiais metais gegužinė bus 
birželio 7 dieną gražiose St. 
Mary's seminarijos patalpose, 
1400 Main Street Lemonte nuo 
12 iki 6 v.v. 

Numatoma įdomi programa 
vaikams: žaidimai, laimėjimai, 
arkliukais pasijodinėjimas ir kt. 
Taip pat bus šiltas lietuviškas 
maistas ir veiks baras. Puiki 
proga, pas iba igus mokslo 
metams, jauniems ir vyres
niems pasil inksminti , pasi
džiaugti gamtoje ir lietuvių 
draugų būryje. 

nėmis sąlygomis kas metai vis 
darosi sunkiau mokyklėles išlai
kyti: mokinių skaičius mažėja, 
o išlaidos vis kyla. 

Kviečiame visuomenę at
silankyti gegužinėje ir paremti 
mūsų pastangas jauniausio 
prieauglio t au t in iame 
auklėjime. Iki pasimatymo 
birželio 7 d v.v. 

BALFO 5-TO SK. 
SUSIRINKIMAS 

Turbūt, nerasi nė vieno lie
tuvio, kuris nežinotų, ką tai 
reiškia žodis „Balfas". Baltas 
pilna prasme reiškia: Bendras 
Amerikos Lietuvių Šalpos Fon
das, kuris buvo įsteigtas 1944 
m. Fondo tikslas buvo ir yra pa
gelbėti pabėgėliams, vargs
tantiems tautiečiams ir šiaip 
pagalbos reikal ingiems 
broliams ir sesėms, nežiūrint 
kur jie begyventų, sušelpti. 

Kad šalpa būtų naudingesnė 
ir produktingesnė, tai Balfas 
yra susiskirstęs skyriais. Pats 
didžiausias, kuris apima gausiai 
lietuviais apgyventą Marąuette 
Parką, yra Balfo 5-tas skyrius. 
Gegužės 31 d. sekmadienį, 11:30 
vai., tuojau po lietuviškų pa
maldų, šaukiamas visuotinis 
narių, Balfo darbuotojų ir pri
jaučiančių susirinkimas Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje. 

Šiarne susirinkime bus išrink
ta ar perrinkta nauja Balfo 
valdyba, aptarti labai svarbūs 
šalpą liečia reikalai. 

Parapijos klebonui kun. An
tanui Zakarauskui leidus, bus 
pravesta Balfo rinkliava prie 
bažnyčios: birželio 14 d. bus iš
dalinami vokeliai, o bi^v Iro 21 
d. — surenkami. 

Taip pat bus svasto Balfo 
gegužinės reikalai. Šiais metais 
gegužinė bus rugpjūčio 23 d., 
sekmadienį. Jaunimo centro pa
talpose. Būtų gera, kad k tos or
ganizacijos susilaikytų nuo 
gegužinių rengimo minėtą datą. 

Reikia tikėtis, kad gerašir
džiai Balfo rėmėjai, aukotojai, 
nariai ir darbuotojai maloniai 
rems šiuos šalpos darbo 
užsimojimus. Juk yra sakoma, 
kad „daug rankų didelę naštą 
pakelia". 

Todėl Balfo 5-to skyriaus 
valdyba maloniai kviečia visas 
ir visus kuo gausiausiai daly
vauti šiame taip svarbiame 
susirinkime. 

Po susirinkimo — kavutė. 

Ant. Repšienė 

LIETUVIŲ 
KRIKŠČIONIŲ 
DEMOKRATŲ 

SUSIRINKIMAS 

Susirinkimas įvyko tuoj po 
10:30 vai. pamaldų Marąuette 
Parko parapijos salėje. 
Atsilankė per 60 narių ir svečių. 
Buvo užėjęs ir mūsų s-gos pir
mininkas inž A. Rudis. Jis tu
rininga kalba pasveikino su-

Ruošos darbais pasidalina sirinkimo dalyvius. 
„Žiburėlio" ir Vaikų namelių Susirinkimą atidarė skyriaus 
tėvai. Pelnas bus skirtas abiems pirmininkas J. Jokubka. Svar-
mok> kielėms paremti. Dabartį- biausias susirinkimo veiklos 

"ir W 

„Žiburėlis" eina pasivaikščioti. Nuotr L. Volodkos 

IŠ ARTI IR TOLI 
J . A. VALSTYBĖSE 

— Americans for Due Pro-
cess siūlo vasaros darbą Long 
Island, New Yorke, studentui ar 
studentei. Susiinteresavę 
asmenys prašomi skambinti 
Rasai Razgaitienei raštinės 
numeriu: 516-671-7975 arba 
kreiptis paštu: Americans for 
Due Process, P.O. Box 85, Wood-
haven, New York 11421. 

— Dail. Aleksandra Vit-
kauska i t ė -Merke r , gyv. 
Teaneck, N.J., yra to miesto pa
tarėja meno reikalams. 
Balandžio mėnesį miesto valdy
ba jai įteikė raštą už gerą tar
nybą ir meno supratime 

— Seattle, Wash.. Lietuvių 
Bendruomenės apylinkes susi
rinkimas Bray namuose buvo 
gegužės 19 d. Kalbėta apie OSI 
šmeižtus ir pabaltiečių bei 
ukrainiečių persekiojimą. 
Birželio 7 d. Latvių salėje kal
bės Antanas Mažeika, Koali
cijos už konstitucinį teisingumą 
pirmininkas. Kviečiami susi
rinkime dalyvauti visi. Seattle 
ir apylinkių lietuviai. 

— Prof. d r . Vytautas Var
dys iš Norman, Oklahoma, 
skaitė paskaitą apie „Krikš
čionybę Lietuvos gyvenime". 
Paskaita buvo Prisikėlimo 
parapijoje Toronte. 

punktas buvo kun. Vytauto 
Bagdanavičiaus paskaita. Šios 
paskaitos tema buvo „Krikš
čionybės supratimas turtingo 
žmogaus". Krikščionis žmogus 
kuria turtą, ne mėto. Jo sukur
tu turtu visi turi naudotis ir 
toks kūrybinis žmogus gerina 
visų žmonių gyvenimą. Jis turi 
būti gerbiamas kaip kiekvienas 
kūrybingas žmogus. Krikščio
nybė kalba su pagarba tik apie 
aukštos moralės turto kūrėjus. 

Prisiminus apie a.a. prof. 
Kazimierą Pakštą ir kūrybinę 
labai plačią jo veiklą pasakojo J. 
Jokubka. Kartą prof. J. Eretas 
klausė, a r tikrai prof. K. 
Pakštas lietuvis. Jam atrodė, 
kad lietuviai daug ramesni, 
tylesni, K. Pakštas buvo toks 
judrus, toks žavėtinai energin
gas, kad, kas tik jį pažino, 
visiems jis likdavo ilgai atmin
tinas. K. Pakštas atvyko į JAV 
1914 m. Apsigyveno New 
Yorke. Čia Fordhamo univer
sitete baigė socialinius mokslus. 
Vykstant pirmajam pasauliniui 
karu i , j i s buvo Amerikos 
Lietuvių Tarybos pasiųstas į 
Šveicariją dirbti lietuvių in
formacijos biure. Būdamas 
Šveicarijoje lankė Freiburgo 
universitetą. Čia gavo daktaro 
laipsnį. Iš Šveicarijos grįžo į 
JAV. Redagavo „Darbininką" ir 
vėliau „Draugą". 1925 Kauno 
universitetas jį pakvietė į 
universitetą dėstyti geografijos. 
Kaune j i s tuoj įsijungė į 
Lietuvių Krikščionių demo
kratų eiles. Visą laiką buvo 
Kauno Liet. Kr. dem. skyriaus 
pirmininkas ir L. Kr. dem. cen
tro komiteto narys. Nuo 1930 m. 
iki 1940 m. buvo Ateitininkų 
Federacijos vyr. vadas. Jo šū
kis buvo kelti Lietuvą į kultūros 
aukštumas. Jis buvo labai 
veiklus visuose katalikiškų su
buvimų frontuose. Paskutinę 
savo gyvenime kalbą pasakė 
1960 m. ateitininkų kongrese 
Chicagoje. Rytojaus dieną mirė, 
sulaukęs 67 metų. Nuo jo mir
t i e s j a u suėjo ketvirt is 
šimtmečio. 

Susirinkimą pravedė centro 
komiteto narys Pranas 
Povilai t is . Į susirinkimą 
atsilankė ir buvęs ilgametis cen
tro komiteto pirmininkas Vla
das Šoliūnas. 

Valdyba dabar sudaro J. 
Jokubka, J. Kavaliauskas, A. 
Povilaitis, L. Kazlauskas, J. 
Mikalauskienė ir Ir. Pocienė. 
Vaidyba painformavo susirin
kimą, kad vasaros laiku turės 
iškylą VI. ir Lid. Šoliūnų 
rezidencijoje. 

J . J . 
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