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„LKB Kronika" Nr. 72 Eina nuo 1972 metų . 
P e r s k a i t ę s duok k i t am! 
J e i gali, p a d a u g i n k ! 

Dviveidžiavimo 
mokykla 

(Tęsinys) 
Pamačiau, kad mokyklai ma

ža rūpi įtikinti mus ateizmo 
tiesa, ,,performuoti" pasau
lėžiūrą — svarbu, kad klasė 100 
procentiškai pionieriška, kom
jaunuoliška, o kokiu būdu tai 
pasiekta, ataskaitose neat-
sispindės. Šiai jaunimą demo
ralizuojančiai metodikai jaučiau 
ir tebejaučiu pasišlykštėjimą. 
Priėmimą į VLKJS lydėjo dar 
vienas mokytojų argumentas — 
abiturientai buvo įtaigojami, 
kad be komjaunimo bilieto ma
ža vilties įsigyti studento 
bilietą. Manęs tai betgi nei 
marksizmo, nei ateizmo teis
ingumu neįtikino, ir kom
jaunuoliu netapau. Pedagogų 
prognozės pasitvirtino — aukš
tojoje mokykloje išbuvau 
neilgai. Nors pažangumu 
pralenkiau daugelį komjau
nuolių, buvau pašalintas po to, 
kai mano pažiūromis ir jų 
reiškimo būdu ypač susidomėjo 
KGB. Prašau suprasti teisingai, 
aš nesiskundžiu dėl nuoskau
dos, priešingai, esu laimingas, 
kad galėjau dėl tikėjimo ją 
iškentėti. (Palyginkime Jūsų 

straipsnio rūpestį, kad neti

kintys moksleiviai lengvai 
prekiauja sąžine, už įvairias 
dovanas lankydami bažnyčią. 
Kyla mintis — ar verta ugdyti 
įsitikinimus, kuriuos vaikas 
išmaino į ...džinsus, tanzistorių, 
saldainius ar pinigus? 

O jeigu suaugusiam tokių įsi
tikinimų žmogui bus pasiūlyta 
prabangi vila, . ,Žiguliai" , 
k&iionė į užsienį — jis ir vėl 
nesunkiai išduos savo Tėvynę, 
principus? Darau išvadą — jeigu 
sąžinę galima papirkti, reiškia, 
jos nėra, ji nesuformuota'. Pio
nieriški — komjaunuoliški mo
tyvai per silpni suformuoti tvir
tą nepaperkamą sąžinę! Tačiau 
mano vidinė būsena — džiaugs
mas kažko netekti dėl Kristaus 
— ir vėl nepaaiškina ir nepa
teisina juridinės grubaus dis
kriminacinio poelgio pusės. 
Argi neaišku, kad panašiais 
apribojimais ir privilegijomis 
toli gražu neskatinamas jaunų 
žmonių idėjiškumas, principin
gumas, o atvirkščiai, kultivuo
jami bjaurūs moraliniai defek
tai — karjerizmas, prisitaikė
liškumas? 

(Bus daugiau) 

Irakas sutinka pradėti paliaubas 
Washingtonas, — Valstybės 

sekretorius G. Shultz susitiko 
su Irako užsienio reikalų mi
nisteriu ir paprašė, kad Irakas 
daugiau nepradėtų naujų atakų 
prieš Iraną, praneša depar
tamento kalbėtojas. 

Užsienio reikalų min. Taria 
Aziz atsakė sekretoriui, jog 
Irakas yra pasiruošęs sutikti su 
Jungtinių Tautų Saugumo tary
bos rezoliucija pradėti paliau
bas. 

Dar prieš priimant rezoliuciją, 
Irakas sustabdė savo puolimus 
prieš Irano alyvos rafinerijas ir 
tuos laivus, kurie per Persų 
įlanką veža Irano alyvą. Admi
nistracija prašo, kad Irakas 
neatnaujintų puolimų tol, kol 
Iranas bandys surasti jam 
priimtiną būdą pradėti paliau
bas. Iki šiol Iranas atmetė visus 
prašymus paliaubų įgyvendi
nimui. 

I ranas nenori 
paliaubų 

Vieno tik bijoma, jei Irakas 
sulaikys savo puolimus prieš 
Iraną, tai šis galės sustiprinti 
savo pėstininkų karines jėgas, 
kad būtų nuversta Irako pre
zidento Husseino vyriausybė. 
Irakas pakartotinai pasakė, kad 
su paliaubomis sutinka tik tada, 
kai į jas bus įskaityta ir žemės 
karas. Iranas turi daug daugiau 
kariuomenės jėgų, negu Irakas. 
Po pasitarimų su Valstybės 
sekr. Shultzu, Irako ministeris 
Aziz pareiškė, kad Irakas nesu
tinka sustabdyti savo puolimų, 
kad tai vestų į de facto paliau
bas, jei Iranas nepažada doku
mentuotai irgi sustabdyti savo 
atakas prieš juos. 

I rano raštas 

Valstybės departamento kal
bėtojas Charles Redman 
pasakė, jog ta rezoliucija turi 
visus elementus, kurie reika
lingi abiem pusėm. Jungtinių 
Tautų generalinis sekretorius 

Javier de Cuellar paskelbė, kad 
yra gavęs Irano raštą, kuriame 
Irano užsieno reikalų ministeris 
Ali Akbar Velayati rašo, jog 
rezoliucija bus rūpestingai 
išstudijuota ir Irano islamiškos 
respublikos pozicija bus detaliai 
deklaruota. 

Rašte reikalaujama, kad gen. 
sekr. Cuellar kreiptųsi į Ame
riką, jog ji tuoj pat sulaikytų 
savo karines pajėgas persų 
įlankoje ir atsisakytų palaikyti 
Kuwaitątol, kol Kuwaitas sus
tos remti Iraką kare. Irano už
sienio reikalų ministerio pava
duotojas Javad Larijani at
vyksta į New Yorką pasitari
mams su Jungtinių Tautų gen. 
sekr. Cuellar, praneša Jungti
nių Tautų sekretoriatas. 

Naujas karo aerodromas 
Nikaragvoje 

Sovietų lėktuvų grėsmė Amerikai 

Irane demonstruoja ..Dievo partijos" nariai prieš Amerika, kurie priklauso šiitams ir laiko pagrob
tuosius vakariečius. 

Amerika siunčia minų gaudytojus 
MV'ashingtonas. — Pen

tagonas įsakė aštuoniems minų 
gaudytojams tuojau pat išvykti 
į Persų įlanką ir padėti Ame
rikos laivams ieškoti minų tame 
kanale ir jas sunaikinti. Dideli, 
specialūs RH-53D minų gaudy
tojai iš Norfolk bazės bus 
Guadalcanal laivo žinioje, ku
riuos vairuos 200 vyrų. Šie 
gaudytojai yra geriausi, kokius 
mūsų laivynas turi. Praėjusį 
penktadienį buvo pastebėtos dar 
7 minos, kai Kuwaito tanklai
vis su Amerikos vėliava buvo 
vienos minos kliudytas. 

Guadalcanal yra didelis laivas 
ir jis įsijungė į tarnybą su kitais 
trimis laivais toje srityje. Juose 
yra apie 1,900 marinų, kurie, 
pagal Pentagono pranešimą, 
atlieka kasdieninę misiją. 

Į tempta padėtis 

Valstybės departamentas sa
ko, kad greitai turi paaiškėti, 
kaip Iranas elgsis Amerikos at
žvilgiu Persų įlankoje. Didžiojo 
tanklaivio Bridgeton sugrįži
mas į savo baze gali būti kritiš
kas, nes Iranas gali tai sukliu
dyti. „Yra labai netikra situaci
ja, ir mes neturime daug opti
mizmo, kad ten kas nors neatsi
tiktų tarp amerikiečių ir ira
niečių", sako Valstybės depar
tamento kalbėtojas. 

rytoj. Karininkai mano, kad 
Bridgeton buvo pultas su ta 
mina specialiai išbandymui. 

Prancūzija siunčia 
lėktuvneši 

Kiti tanklaiviai įlankoje 
plaukia be sutrukdymų. Penta
gonas neabejoja Irano minos 
padėjimu, tačiau administraci
ja laikosi tos linijos — kol tikrai 
neįrodyta, tol negalima imtis 
veiksmų prieš Iraną. Iranas nei 
patvirtino, nei paneigė, sakyda
mas, kad miną pauėjo „nemato
mos rankos". Praėjusią saavaitę 
buvo manoma, kad Iranas gali 
rizikuoti susiremti su Amerikos 
jėgomis. Bet jei Iranas pradės 
puolimus arba pradės vykdyti 
terorizmą, bus aišku, kad 
atmeta taikingą sprendimą ir } 
Jungtinių Tautų priimtą rezo
liuciją nekreipia visai dėmesio 
ir tuo pačiu nori konflikto su 
Amerika. 

Tačiau padėtis gerėja — 
Britanija ir Prancūzija didina 
savo karines jėgas tame regione. 
Prancūzija įsakė savo lėktuvne
šiui Clemencau, dviem frega
tom ir aprūpinimo laivui plauk
ti į Persų įlanka 

Kubos „išdavikai" 

Artemisa. — Šiame Kubos 
mieste kalbėdamas Kubos dik
tatorius Fidel Castro maždaug 
100,000 suvary ta i miniai , 
paminėjo 34 metų revoliucijos 
sukaktį. J i s užtikrino savo 
pavaldinius, kad, nežiūrint 
sunkių ekonominių sąlygų, 
kraštas padarė daug pažangos 
nuo 1959 m., kai Castro paėmė 
valdžią. 

Castro savo kalboje, tarp 
kitko, pasakė, jog jis griežtai 
smerkia Kubos revoliucijos iš
davikus, kurių dar esama ir 
šiuo metu. Liaudis tai suprato, 
kad diktatorius taiko neseniai 
į Vakarus pasitraukusiam ge
nerolui Rafael del Pino. kuris 
lėktuvu pabėgo iš Kubos ir at
skrido i Floridą. Pranešama, 
kad visai neseniai pabėgo į 
Ameriką vienas žvalgybos tar
nybos pulkininkas, išdavęs 
komunistų revoliucijos idėjas. 
Gen. del Pino griežtai kritikavo 
šia proga Castro ir Kubos ko
munistinę sistemą keliuose 
pasikalbėjimuose per Amerikos 
vyriausybės Radio Marti trans
liacijas. 

Amerikos minų gaudytojas, kuris 
jūroje surastą mina gali susprogdin
ti arba iškelti i paviršiu ir tada 
sunaikinti. 

Guadalcanal laivas gali tuo
jau pat pradėti reikalingas 
operacijas, nes jis yra aprū
pintas įvairiais apsigynimui 
reikalingais ginklais ir turi ver
tikaliai kylančius lėktuvus. Tai 
didžiausias karo laivas šiuo 
metu Persų įlankoje. Ameri
kiečių ekspertai, kurie yra 
Kuvvaite. pradėjo paruošia
muosius darbus likusių minų 
suradimui. Administracijoje 
pradedama manyti, kad gal ir 
nereikėjo iškelti Amerikos 
vėliavas ant Kuvvaito prekinių 
laivų. Bet nusistatyta tęsti 
pradėtą Kuvvaito laivų lydėji
mą, nežiūrint kas atsitiktu 
įlankoje. Niekas negali 
pramatyti, ką Iranas darys 

Černobylio 
viršininkams 10 m. 
darbo stovyklose 

Černobylis. — Reuterio žinių 
pranešimu, buvęs Černobylio 
branduolinės jėgainės sprogimo 
metu viršininkas ir jo du pa
dėjėjai buvo nuteisti 10 metu 
bausmėmis darbo stovyklose. 

Teismas tęsėsi tris savaites, jo 
sesijos buvo uždaros, tik teismo 
atidarymo sesijoje buvo leista 
dalvvauti žurnalistams. Kiti 
trys pareigūnai gavo mažesnes 
bausmes. 

Dešimt metų darbo stovyklose 
turės būti Viktor Briucbanov, 
kuris buvo jėgainės direktorius. 
Nikolai Fomin. vyriausias inži
nierius, ir Anatoly Diatlov, in
žinieriaus pavaduotojas. 

90 minučių skaitytame teismo 
sprendime pasakyta, kad 
jėgainė buvo blogai admi
nistruojama ir nelaimės metu 
evakuacija per lėtai vykdoma. 
Teisėjas pasakė, kad iš viso 
jautėsi atsakom vbės stoka, tar
nautojai darbo metu žaizdavo 
kortomis, domino arba rašydavo 
laiškus. 

Vyriausybė planuoja dar tris 
kitus teismus tiems, kurie buvo 
atsakingi už techniškus trūku 
mus bei jėgainei -npl;>navima ir 
jos statymą. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Ok. Rygoje „Liesmos" lei
dykla išleido lietuvių liaudies 
dainų rinkinį ,.Žemė kėlė žolę". 
Atspausdinta 12.000 egzemp
liorių. Rinkinio vertėjas ir 
sudarytojas — poetas K. Sku-
jeniekas. Rinkinyje yra 91 
lietuviu dainos vertimas. 

Wash ing tone Amerika ir 
Sovietų Sąjunga antradieni pra
dėjo ruoštis trečiajai viršūnių 
konferencijai nustatant rugsėjo 
mėnesį Valstybės sekretoriaus 
G. Shultzo psitarimui su sovie
tų užsienio reikalų ministeriu 
E. Shevardnadze. Genevoje 
delegacijos beveik susitarė 
sunaikinti vidutinio nuotolio 
branduolines raketas pasau
liniu mastu. 

— Bonnoje radikali Žaliųjų 
partija paprašė kanclerį Kohl 
pašalinti Vak. Vokietijos Vi
daus reikalu ministerį Fiedrich 
Zimmermann. kad jis suteikė 14 
Čilės pabėgėlių apsigyvenimo 
teises , nes j ie galį būt i 
nusikaltėliai. 

— Bagdade Irakas nušovė 
Sirijos MIG-21 lėktuvą, kuris 
įskrido į Irako teritoriją. Tai pir
mas šios rūšies incidentas tarp 
Sirijos ir Irako. 

— Maskvoje prieš mėnesį 
sportiniu lėktuvu atskirdęs 
vokiečių jaunuolis Mathias Rust 
ir nusileidęs prie Kremliaus 
sienų bus teisiamas už nelegalų 
sienos pažeidimą, nesilaikymą 
skridimo taisyklių ir už huli-
ganizmą. praneša sovietų šalti
niai. 
— Washingtone buvusiam 

pulk. Oliver North tarpininkui 
tarp jo ir Nikaragvos Contras 
karių Robert W. Ovven specia
lusis prokuroras Vv'alsh suteikė 
imuniteto teises. Jis bus ap
klausinėjamas Walsh įstaigoje 
apie ryšius su Contras parti
zanais. 

— Traverse City guberna
torių konferencijoje pasisakyta, 
jog atėjo laikas Kongresui 
spręsti svarbesn ius krašto 
reikalus ir baigti politinį farsą 
Kapitoliuje su Irano — Contras 
ginklais ir pinigais. Guberna
toriai paragino Kongresą tuojau 
imtis žygių sutvarkyti biudžeto 
deficitą. 

— P a n a m o s policija suėmė 
buvusj saugumo viršininką 
Roberto Herrerą, kuris išėjo 
viešai kovoti prieš dabartinį 
valdytoją gen. Noriegą. pava
dindamas ji diktatoriumi. 

— Ok. Vilniuje leidžiamoje 
..Tiesoje*" yra atspausdintas 
reportažas apie poetą Maironį 
ryšium su jo gimimo 12r> osio-
mis metinėmis. 

Washingtonas. — Prez. Rea-
gano administracijos vyresnieji 
pareigūnai praneša, jog komu
nistinė Nikaragvos vyriausybė 
beveik baigė įrengti didžiausią 
ir ilgiausią aerodromą centri
nėje Amerikoje, kurį Sovietų 
Sąjunga galės naudoti didelių 
lėktuvų nusileidimui, tuo pra
plėsdama savo misiją šioje 
hemisferoje. 

Oficialūs pareigūnai sako, jog 
10,000 pėdų nusileidimo ir pa
kilimo keliai Punta Heute vie
tovėje, į šiaurę nuo sostinės 
Managvos, buvo rengiami jau 
nuo 1982 metų labai intensy
viai, nors sandinistų vyriausybė 
neturi tokių lėktuvų, kuriems 
tokio ilgumo keliai būtų reika
lingi. 

Bazė šnipinėjimui 

Amerika yra formaliai įspė
jusi Sovietų Sąjunga jau 1984 
m., jog nepageidauja, kad ji 
turėtų savo didžiųjų lėktuvų 
bazę Nikaraguoje. 

Vyresnieji vyriausybės pa
reigūnai sako, kad šis 
aerodromas bus bazė sovietų 

Reikalauja 
dokumentų 

Washingtonas. — Specialus 
prokuroras Irano — Contrs bylo
je paprašė Generalinį prokurorą 
Edvvin Meese įteikti tūkstan
čius dokumentų, kurie yra 
surišti su Teisingumo depar
tamento pravestu tyrinėjimu 
praėjusį rudenį. Lawrence 
Walsh pratęsė savo investi-
gaciją į Teisingumo depar
tamento vestus apklausinė
j imus ir pareikalavo visų 
dokumentų, pradedant nuo 
apklausinėjimo bylų iki pri
vačių memorandumų ir telefo
ninių pranešimų. 

Masyvus reikalavimas 

Teisingumo departamento pa
re igūnas pasakė, kad šis 
pareikalavimas yra toks masy
vus, jog reikalauja kiekvieną 
dar likusį popiergalį įteikti 
specialam prokurorui Walsh. 
Ši toks didelis dokumentu 
reikalavimas nieko gero nežada 
Generaliniam prokurorui, sako 
oficialus Teisingumo depar
tamento pareigūnas. Edwin 
Meese dar turi reikalų su kitu 
specialiu prokuroru, kuris veda 
Vvedtech korporacijos bylą. kuri 
gaudavo valdžios kontraktus. 

Uždraudė sekti 
kongresinius 

apklausinėjimus 

Lavvrence Walsh sako, kad jo 
investigacijai kongresiniai ap
klausinėjimai neturi jokios 
į takos. J i s uždraudė savo 
bendradarbiams skaityti , 
žiūrėti ir klausyti liudijimu 
Kongreso vedamuose apklausi
nėjimuose. Pagal imuniteto 
taisykles, specialus prokuroras 
Vv'alsh negali kelti kriminalinių 
kaltinimų tiems asmenims, ku
riems yra suteiktas imunitetas. 
Teisingumo departamente esan
ti nuotaika labai ne kokia, nes 
susidarė įspūdis, kad depar 
tamentas kažką bando užtu
šuoti Irano - Contras reika
luose. 

elektroniniams šnipinėjimams 
ir priešpovandeninių laivų 
veiksmams pagal Amerikos. 
Kanados ir Lotynų Amerikos 
krantus bei Havvajuose, kuriuo
se dabar sovietai neturi sekimo 
galimybių. 

..Sovietų oro pajėgų buvimas 
šioje centrinėje vietoje ir pri
ėjimas prie kanalo neramina 
mus", sako administracijos 
aukštas pareigūnas, neleis
damas skelbti savo pavardės ir 
pareigų, bet turėdamas minty
je Panamos kanalą, kuris yra 
tik 500 mylių nuo Managvos. 

Kad nebūtų per vėlu 

Pirmą kartą Washingtono ad
ministracija susirūpino Punta 
Heute prieš dvejus metus, kai 
sandinistų vyriausybė paskelbė 
statysianti karinį aerodromą. 
Ji vėliau pakartotinai pareiškė 
baime tuo aerodromu, bet Vals
tybes ir Gynybos departamentai 
patikino, jog statybos darbai 
mažėja ir nėra įrodymų, kad So
vietų Sąjunga planuoja bazę 
Nikaragvoje. Tačiau dabar 
departamentų nuomonės 
keičiasi. Bijoma, kad greitai bus 
per vėlu. o Kongrese šiuo metu 
nuotaikos bet ką daryti yra 
nepalankios. Šiuo metu rusų 
šnipinėjimo lėktuvai skraido 
iš Kubos pagal Atlanto pakraš
čius. 

Pulk. Oliver North, buvęs 
Amerikos Saugumo Tarybos 
narys, liudydamas Irano — 
Contras apklausinėjimuose, 
specialiai nurodė tą bazę Pun
ta Heute ir dar du mažus 
uostus, kuriuos sovietai ren
giasi naudoti Vakarų hemis
feroje. 

Aerodromas karo 
reikalams 

Nikaragvoje jau yra Sovietų 
Sąjungos ir Rytų Europos kari
niai pabūklai ir tūkstančiai 
Kubos karo patarėjų, bet žymiai 
mažiau sovietų karinio ir 
technikinio personalo. 

To aerodromo įrengimo dar
bai kainavo apie 30 mil. dol. 
Puinta Heute aerodromas gali 
priimti visus moderniškus karo 
lėktuvus. Jis buvo baigtas per
nai. Nikaragvos malūnsparniai 
ir lėktuvai jau naudoja jį savo 
tikslams. Gruodžio mėnesį prie 
šios bazės buvo areštuotas 
amerikietis Sam Hali. kuris 
vėliau paleistas. Manoma, kad 
Sovietų Sąjunga ir sandinistai 
susilaikys nuo to aerodromo 
naudojimo MIG sovietų lėktu
vams. 
Ekspertų nuomone, sovietai 
Punta Heute galės panaudoti 
benzino papildymui, vykdant 
tolimųjų distancijų skridimus. 
Šiuo metu Sovietų Sąjunga ne
gali vykdyti tokių nuotolių 
skridimų pagal Pacifiko kran
tus iš sovietų Azijos bazių. 

— Brazilija kreipėsi į di 
džiuosius bankus, prašydama 
7 l bilijonu dol. paskolos be pro
centų. Amerikos bankų vadovai 
svarsto prašvmą. 

KALENDORIUS 

Liepos 31 d.: Ignacas Lojolą. 
Lėtutė. Sigitas. Gracija. 
Gvidonas. 

Rugpjūčio 1 d.: Alfonsas Li-
guori, Gilšė. Viltė, Sūduvis. 

ORAS 

Saulė teka 5:42. leidžiasi 8:11. 
Temperatūra dieną 87 L, nak

tį 67 1. 



DRAUGAS, penktadienis, 1987 m. liepos mėn. 31 d. 

/ P O R T O APŽVALGA 

SUDARYTAS IŠVYKAI Į 
AUSTRALIJA 

ORGANZACINIS 
KOMITETAS 

kai ŠALFAS s-gos suvažia
vimas šių metų kovo mėn. 14 d. 
Centro valdybai pavedė su
daryti organizacinį komitetą 
išvykai į Australiją, į III-sias 
Pasaul io Lie tuvių Sporto 
Žaidynes, C v-ba gegužės 11 d. 
posėdyje šį uždavinį pavedė C.V. 
pirmininkui Pranui Berneckui. 

Per metines Žaidynes New 
Yorke P. Berneckas sušaukė 
klubų a ts tovų pas i ta r imą, 
kuriame pamatė, kad klubų 
susidomėjimas ir entuziazmas 
dalyvauti 1988 metų (tarp 
Kalėdų švenčių ir N. Metų) III-
se P .L.S. Žaidynėse y r a 
didžiulis. Ilgai nelaukęs, jis 
griebėsi darbo ir (gal nenuosta
bu ir logiška) sustojo prie tokių 
pavardžių, kaip Rimas Dirvonis 
— PLB v-bos vicepirm., il
gametis „Lituanicos" klubo 
vadovas ir vienas Jaunimo 
Kongreso organizatorių, Valdas 
Adamkus — sėkmingai vadova
vęs krepšinio rinktinės išvy
koms į P. Ameriką ir Australija, 
bei II-jų P.L.S. žaidynių org. k-
to pirmininkas ir Vytautas Gry
bauskas — krepšinio rinktinių 
į P. Ameriką ir Australiją 
treneris ir išvykos į Europą 
vadovas. 

Gavęs šių asmenų principi
nius sutikimus, š.m. birželio 26 
d. P. Berneckas atvyko į Chica-
gą pirmam posėdžiui, kuris 
įvyko V. Adamkaus namuose. 
Šio posėdžio programoje svar
biausi uždaviniai buvo sudaryti 
galutinį organizacinio komiteto 
sąstatą ir nusakyti jo tikslus bei 
uždav in ius . Didžiausio ir 
sunkiausio uždavinio — lėšų 
telkimo — organizavimo ir 
p i rmin inkav imo pareigoms 
buvo nutar ta kviesti dr. Petrą 

Kisielių, ilgametį visuomenės 
darbuotoją ir sporto mėgėją. 
Taip pat tame komitete savo 
atstovus turės visi pareiškę 
norą vykti į Australiją klubai, 
kurių yra net 10. 

Tuo būdu galutinį komiteto 
sąstatą sudaro: V. Adamkus — 
pirm., dr. P. Kisielius — lėšų 
telkimo pirm., R. Dirvonis — 
PLB v-bos vicepirm. ir atstovas, 
P. Berneckas — ŠALFAS s-gos 
C.V. pirm. ir V. Grybauskas — 
vykdomasis vicepirm. Klubams 
atstovauti jau sutiko: R. Miečius 
— Toronto „Aušra", E. Stra
vinskas — Toronto „Vytis", V. 
Stukas — Hamiltono „Kovas", 
A. Rugienius, Detroito „Kovas", 
P. Gvildys - New Yorko LAK, 
V. Eikinas — Bostonas, A. 
Veliuona — Baltimorė, V. Jokū
baitis — Clevelando „Žaibas", 
A. Tamošiūnas — „Lituanica" ir 
A. Sekas — Los Angeles. 

Šio komiteto oficialus pava
dinimas bus: III-jų P.L.S.Ž. 
ŠALFAS s-gos išvykos komi
tetas. Jo adresas: V. Gry
bauskas, 4144 So. Maplevvood, 
Chicago, 111. 60632; telef. 
312-847-1729. 

Centro v-bos vardu P. 
Berneckas netrukus praneš 
visiems klubams galutinį šio 
komiteto sąstatą bei visų klubų 
atstovų pavardes ir adresus, 
kartu trumpai nusakydamas šio 
komiteto gaires ir uždavinius. 
Savo ruožtu šis komitetas 
prisistatys Australijos III-jų 
P.L.S.Ž. organizacinio komiteto 
pirm. J. Jonavičiui ir pradės 
oficialų kontaktą per V. Gry
bauską, kurio žinioje taip pat 
bus spaudos reikalai ir ryšiai su 
klubų atstovais. 

V. G. 

Futbolas ChicagoJe 

„LITUANICA" 
PIKNIKAUJA 

„Lituanicos" futbolo klubo 
rinktinė komanda, pripuolamai 
susidariusi iš veteranų, rezervo 
ir pirmos komandos žaidėjų, 
praėjusį sekmadienį, liepos 26 
d., rungtyniavo St. Joseph, 
Mich., vokiečių „Kickers" klubo 
suorganizuotame turnyre. Tur
nyre dalyvavo 5 komandos ir 
žaidė kiekviena prieš kiekvieną 
— Round Robin sistema. „Litu-
anicos" rinktinė užėmė trečiąją 
vietą. Pirmą vietą laimėjo siri-
jiečių komanda „Black Hawks" 
iš Chicagos National Lygos. 

TAURĖS RUNGTYNĖS 

I l l inois S ta te t a u r e s 
rungtynes „Lituanicos" koman
da žais šį penktadienį, liepos 31 
dienos vakare 6:30 vai. prieš 
N a t i o n a l lygos komandą 
„Stars". 

Rungtynės bus Marquette 
Parko aikštėje. 

Golfas 
„PRO-AM" TURNYRAS 

„Pro-Am" turnyras įvyko 
liepos 26 d., sekmadienį, Glen-
vvoodie C.C „Pro-Am1' turnyras 
mūsų klube yra pravedamas 
pirmą kartą. 

Chicagos l ietuvės golfininkes savaitgalio išvykoje į St. Joseph, Michigan . Sėdi iš k a i r ė s : Aldona Ur
bienė, De t t a Galzin, Genė Rimkienė Lialė Lapienė. Stovi — Laura Dagytė , R a m u n ė Dag ienė , Geraldine 
Dauskurdas, Lile Izokaitienė, Regina Žvinakiene, Ona A n t a n a i t i e n ė , Aldona V a i t k i e n ė , An i t a Briz-
gienė, I r e n a Vala i t ienė , I rena Kleizienė, Rita Ostytė. N u o t r . S a u l i a u s P l ė n i o 

in-one"). Tai yra labai retas 
atvejis, kuris gal tik vieną kartą 
gyvenime pasitaiko. Irena yra 
pirmoji moteris mūsų klube, 
padariusi šią „hole-in-one", 
anksčiau tai pavyko tik vyrams. 
Valio Irena! Detta Galzin (Gelži-
nis) pirmon skylėn, kuri yra 355 
vardų nuotoly, antru smūgiu 
pataikė į skylę, padarydama 
„eagle". 

ŠALFASS 
KVALIFIKACINIS 

TURNYRAS 

Kvalifikacinis turnyras įvyks 
rugpjūčio 9 d. sekmadienį, Glen-
vvoodie C.C, 193 ir State, 
Glenwood, IL. Tel. - 758-1212. 
Pradžia 11:00 vai. ryto. Visi 
kviečiami šiame turnyre daly
vauti. 

METINIS BANKETAS 

Chicagos Lietuvių golfo klubo 
metinis banketas rengiamas 
lapkričio 14 d„ šeštadienį, Lie
tuvių Tautiniuose namuose, 
6422 S. Kedzie Ave., Chicago, 
IL. 

Tarptautinės žinios 
ULTIMATUMAS ŠIAURĖS KORĖJAI 

K. BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

Liepos 15 d. Lozanoje susi
rinkęs Tarptautinis Olimpinis 
komitetas, įteikė Š. Korėjai raš
tą — ultimatumą su užklau
simu, ar ji sutinkanti pas save 
pravesti 10 sportinių varžybų 
olimpinių žaidynių rėmuose. Ta 
pačia proga, posėdžiavęs komi
tetas nutarė, kad 1988 m. olim
piniai žaidimai, nežiūrint Pietų 
Korėjoje įtemptos politinės 
padėties, įvyks tos valstybės sos
tinėje. Ir olimpiada bus ati
daryta, nežiūrint teigiamo ar 
neigiamo Š. Korėjos atsakymo. 

Kokias varžybas pasiūlė S. 
Korėjai olimpinis komitetas? 
Pirmiausia, reikia pažymėti, 
kad tai nelabai populiarios 
šakos, nesutrauksiančios dides
nio žiūrovų skaičiaus. Jos yra: 
stalo tenisas (keturi aukso 
medaliai;; šaudymas iš lanko — 
4 aukso med.; moterų tinklinis 

Nk-n.ne programa atliks mūsų ~ v i e n a s a u k s 0 m e d - ; d v i r a č i 4 
klubo narys solistas Vaclovas knktynės - 1 med. Be to, 
Momkus ir solistė Margarita Pj°ngjangas dar pravestų 

preliminarines futbolo rung
tynes. Tuo tarpu, Š. Korėja pa
reikalavo pas ją vykdyti pilnas 
futbolo varžybas, tačiau olim
pinis komitetas jos norą nepa
tenkino, lygiai kaip ir olimpinių 

. . . . . , . . žaidynių atidarymą antrą kartą 
Australuos padangėje pjongjange 

Olimpinis komitetas ir visų 

Momkienė. Visi prašomi šią da
tą pasižymėti ir bankete daly
vauti, o taip pat pasikviesti savo 
draugus. Visi laukiami. 

Lialė Lapienė 

Vienas yra „Pro" žaidėjas, 
tada burtų kelių pridedame 
vieną žaidėją iš B klasės sų 
„hadikapu" 15-20, antrą iš C 
klasės su „hdcp." 21-26 ir trečią 
iš D klasės su „hdcp." 27-40. 
Kiekvienas žaidėjas užregist
ruoja savo tikrą smūgių skaičių. 
Komanda išves vieną rezultatą 
pagal išlyginamų smūgių 
skaičių. 

Dvi komandos atėjo su geriau
siais rezultatais „net" 53. Tam 
tikslui yra surašytos taisyklės 
ir pagal lyginamų smūgių 
lentelę pirmą vietą laimėjo 
„pro" Vic Izokaitis, Vincas Izo-
kaitis, dr. J. Valaitis ir Irena 
Kleizienė. Antrą vietą — „pro" 
Rytas Kleiza, A. Urba, Detta 
Galzin ir J. Statkus. Trečioje 
vietoje su 54 — „pro" B. Ra-
cevičius, E. Lapas, konsulas V. 
Kleiza ir S. Baras. Ketvirtoje 
vietoje su „net" 54 liko „pro"R. 
Panaras, A. Vaitkienė, F. Anta
naitis ir R. Mardosz. Arčiausiai 
prie vėliavėlės vienu „par" 3, 
smūgiu — į — skylę („hole-in-
one") — Irena Kleizienė, 2 smū
giais „par 4" — Raimundas 
Panaras. 

„Putting" varžybose 9 skylių 
laimėtojai: Aleksandras Traška 
— pirmą vietą. Jonas Astraus
kas — antrą vietą ir trečią Lee 
Brochnovv. 

MOTERYS, MOTERYS 

Irena Kleizienė pataikė vienu 
smūgiu „par 3" į skylę („hole 

valstybių tautinių komitetų 
atstovai (jų yra 167) susirinks 
Lozanoje rugsėjo 17 d., t.y. 
metus laiko prieš olimpiados 
atidarymą Seoule. Duotam pra
nešime spaudai sakoma, kad 
olimpinis komitetas iki rugsėjo 
17 d. laukia galutinio Š. Korėjos 

UŽSISPYRĖLIŠKAS 
NEATSIŽVELGIMAS 

Australijos lietuvių sporto va
dovai yra labai pasipiktinę, kad 
VI Pasaulio Jaunimo Kongreso 
rengėjai, sudarydami šių metų 
pabaigoje įvyksiančio kongreso -
programą, visiškai ignoravo ž a į d ė j a i y n g o v i e t ų r i n k t i n ė s 
mūsų metinę sporto šventę, kuri 
vyks Geelonge, prie Melboumo. 
Nežiūrint to, kad iš užsienio 
atvykstančių, o taip pat ir mūsų 
pačių kongreso dalyvių tarpe 
yra daug sportininkų, kurie 
norėtų stebėti (o mūsiškiai daly
vauti!) sporto šventėje, kongre
so organizatoriai šventės die
nomis (27-31 gruodžio) kongreso 
eigą nukėlė į Canberrą ir 
Adelaidę. Mūsų vietiniai spor
tininkai, kurie norecų dalyvauti 
kongrese ir sporto šventėje gin
ti savo klubo spalvas, yra pasta
tyti prieš bereikalingą galvosū
kį - kurį iš tų dviejų renginių 
pasirinkti? Nors yra bandoma 
kongreso komitetą perkalbėti, 
kad sporto šventės metu per
keltų kongreso eigą į Melbour-
nąd vai. laiko automobiliu nuo 
Geelongo), atrodo, kad jų 

įtikinti nepavyks ir tai bus 
nuostolinga ir sporto šventei, ir 
kongresui. 

pagrindas ir ateitis. Jie čia turės 
treniruotis keliuose miestuose 
su profesionalų žaidėjais, tuo 
pradėdami pasiruošimą pir
moms rungtynėms su profesio
nalu komanda Milwaukee 
..Bucks"' spalio pabaigoje. 

Dar nežinia, kaip ilgai jie čia 
bus. nes ateinančio mėnesio 
gale sovietų krepšinio rinktinė 
pradeda gastroles Japonijoje, N. 
Zelandijoje ir Australijoje. Kiek
vienu atveju, jų tikslas yra 
pasimokyti. 
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atsakymo. Pietų Korėjos atsto
vas sutiko su olimpinio komi
teto n u t a r i m u , tuo ta rpu 
Šiaurinės dalies tautinio komi
teto pirmininkas pareiškė, kad 
jie greičiausiai rengs savas 
žaidynes, pavadindami jas 
Pjongjang olimpiada. 

Spaudos konferencijoje olimpi
nio komiteto pirm. Juan Anto-
nio Samaranch (buvęs Ispanijos 
ambasador ius Maskvoje; 
pareiškė, kad nežiūrint tei
giamo ar neigiamo S. Korėjos 
a tsakymo, komunist inio 
pasaulio valstybės neboikotuos 
olimpinių žaidynių ir Seoule 
tikrai dalyvaus. 

Ok. Lietuvoje 
KALĖJIMO BAUSMĖ 

TRENERIUI 
1976 m. į ok. Lietuvą avyko 

armėnas A. Zakarianas, sukel
damas stalo tenisininkų tarpe 
tikrą „audrą". Jis įveikė Lie
tuvos pirmenybėse visus varžo
vus, iškovodamas ok. Lietuvos 
meister io vardą. Aukštai 
pakėlęs sparnus, viengungis 
armėnas tuoj pat pareikalavo 
buto, automašinos ir kt. privi
legijų, grasindamas stalo teniso 
sąjungos vadovus išvykimu iš 
Lietuvos. Visi armėno reika
lavimai buvo patenkinti, nors 
vietinė šeima su vaikais buto 
turi laukti net keletą metų. 
Mat, stalo teniso vadovas B. Že-
berskis tvirtino, kad A. Zaka
rianas yra labai tvarkingas 
spor t in inkas — nenaudoja 
alkoholio, nerūko. Jis numa
tomas eiti Lietuvos teniso 
rinktinės trenerio pareigas. 
Zakarianas įstojo į komunistų 
partiją. 

Partinis pažymėjimas turėjo 
jam padėti dar tvirčiau atsistoti 
ant kojų. 

Armėnas pradėjo dar atkak
liau kovoti už geresnį būvį, pri
eidamas net iki kraštutinumų. 
J i s išplėšdavo deficitinius 
rakečių antdėklus, parduo
damas juos, nors buvo tur
tingesnis už kitus sportininkus. 

Nepakako jam malonaus ir 

nerūpestingo gyvenimo. Armė
nas pradėjo „prekybą" sidabru, 
kurį pardavimui jam pasiūlė 
kaimynas. O blizgantis metalas 
buvo vagiamas dešimties 
asmenų iš Kauno radijo ga
myklos. Tokia „prekyba" Sov. 
Sąjungos kodekse vadinama 
valiutos operacijos taisyklių 
pažeidimu ir griežtai 
baudžiama. Teismas buvusį 

Lietuvos stalo teniso meisterį 
nubaudė laisvės atėmimu tre
j iems me tams , t a č i au 
atsižvelgiant į armėno anks
tesnę veiklą, atidėjo bausmės 
vykdymą dvejiems metams. 

K. Baronas 

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

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

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLTLDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

Tel . — 233-8553 
SPECIALYBĖ - -AKIU LIGOS 

3921 W. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVICIUS 

JOK ŠA 
VAIKĮ; LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
VVA 5-2670 arba 489.4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIIA 
Valandivs pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraųo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5S40 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą; 
Penkt . antr. ketv. ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoiu ir Į namus 

MARČIULIONIS 
AMERIKOJE 

Šiandien vakare į Atlantą at
vyksta 6 Sovietų Sąjungos 
krepšinio rinktines žaidėjai, jų 
tarpe ir Šarūnas Marčiulionis. 
Su jais kar tu ir treneris 
Gomelskis su savo padėjėju. Šie 

Tai. RE-Hance 5-1811 
DR. VVALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytoias 
3925 West 59th Straat 

Vai.: pirm., antr, ketv ir penkt 
nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak. 

Treč. ir sežt. uždaryta 
Tel. ofiso ir buto: OLvmpic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOMS IR CHIRURGAS 

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

išskvrus treč 5ešt 12 iki4 vai popiet 

Pavasario tn'ti 
Chomičius. 

ni"5<-j'- ?.i Itr inr'* '!; Kurtinaitis ir Valdas 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėlės 
liteliai, plokšteles ir bendron praktika 

2659 W. 59 St. Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81st Street 
Ofiso tel. RF 7-116$; 

Rerid. 385-4811 
Dr. Tumasonio ofisą perėmė 

DR. S. LAI 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71st Street 
434-2123 

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

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Tai. 925-8288 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. te l . U ] 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2E1KA 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. i r ketv 12-4 

6-0; antr 12-o; penkt 10-12, 1-6 

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

7722 S. Kedzie Ave. , 
Chicago, IH. 60652 

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marauette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIIA 
e!32 S. Kedzie, Chicago. III. 

Te l . 925-2670 
1185 Dundee Ave., E l p n , I I I . &O120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ CYDYTOIA 
8104 S. Roberts Road 

I mvlia į vakarus nuo Har lcm Ave 
Te l . 563-0700 

Valandos pag.il susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

„Contact lenses" 
2618 IV. 71st St. - T e l . 737-5149 

\ a l pagal susitarimą Uždaryta treč 

D r Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Specialvbė — Chi ru rg i ja 
2454 VVest 71*t Street 
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Teisybė amerikiečių spaudoje — 

KAS JOS PAIEŠKOS? 
Šiandieniniame moderniame 

pasaulyje žinių perdavimo šal
tiniai yra taip surišti su žmo
gaus gyvenimu, kad net ir pa
galvoti nejauku, kas atsitiktų, 
jeigu staiga nustotų veikti ra
dijas, televizija ir nuo žemės pa
viršiaus dingtų žurnalai, laik
raščiai bei visas kitas spaus
dintas žodis. Greičiausiai pasi
darytų kažkoks neapsakomas 
chaosas, ir niekas dabar neįspė
tų jo pasekmių. Iš istorijos per
spektyvos žvelgiant, dar visgi 
taip neseniai, gal šiek tiek 
daugiau kaip prieš šimtą metų, 
ir mūsų Lietuvoje gyveno 
žmonės be visų tų išradimų ir 
visiškai jų nepasigedo. Žinios 
ėjo iš lūpų į lūpas ir to jiem 
užteko. Daug iš tuomet caro pa
vergtos Lietuvos gyventojų, gal 
net daugumas, nei rašyti, nei 
skaityti nemokėjo. 

Dabar visi tie žinių perdavimo 
šaltiniai šalia informavimo yra 
tapę net ir žmonių formavimo 
jėga, kažkur ir kažkieno pava
dinta net septintąja pasaulio 
galybe ir nesiskaityti su ja jau 
niekas nebegali. Ta žinių šal
tinių galybė jau turi universalų 
poveikį į viso pasaulio žmones, 
nepaisant, kokiose santvarkose 
jie begyventų, kokias religijas 
beišpažintų ir kokiomis kal
bomis bekalbėtų. To poveikio 
skirtumą sudaro tik tų žinių šal
tinių panaudojimas arba pasi
naudojimas, pirmasis pasi
reiškiantis diktatūrinėse san
tvarkose, o antrasis — demokra
tinėse. 

Diktatūros tuos žinių per
davimo šaltinius panaudoja 
„už apinasrio" prilaikyti pa
valdinius, o demokratijose tie 
žinių perdavimo šaltiniai pa
deda už tokio paties „apinasrio" 
prilaikyti piliečių išrinktas val
džias. Todėl diktatūros spauda, 
televizija ir radijas kartais ne 
taip griežtai, o kartais labai 
griežtai kontroliuojami, eina su 
valdžia, o demokratijose, kur 
visi tie šaltiniai yra laisvi, gali 
elgtis kaip nori. Valdžios ir jos 
pavaldinių atžvilgiu vieni būna 
neutralūs, siekdami tik be
šališkai visus informuoti, kiti, 
pritariantieji valdžioj esančios 
partijos ar partijų „linijai", 
valdžią palaiko ir visuomenę 
bando nuteikti jai palankia 
kryptimi. Dar kiti, valdžios 
„linijai" nepritariantieji, visuo
met eina prieš ją, taip elgtis 
įtaigaudami ir visuomenę. Taip 
yra normalu, net gal ir būtina, 
nes niekas pasaulyje, kur viskas 
yra taip nepaprastai sudėtinga, 
neturi nei išminties monopolio, 
nei absoliutaus žinojimo, nei 
tokios saliamoniškos gudrybės, 
kaip visą ta gyvenimą tvarky
ti. 

LIETUVIŠKOS MOKYKLOS VIZIJA 

Tačiau visas tas nuomonių ir 
minčių daugiaspalvis margu* 
mynas turi turėti vieną labai 
aiškų, nepaprastai svarbų 
bruožą — teisybę. Tai yra 
būtina. Skelbiant bei aptariant 
kokį nors vyksmą, darbą, 
užsimotą ar vykdomą uždavinį, 
pirmiausiai visuomenei jis turi 
būti parodytas toks, koks iš 
tikrųjų yra, nei pagražintas, nei 
paprastintas, nei persūdytas, 
nei persaldytas, ypač nieko 
nenuslepiant. Tik taip vie
šumai jį parodžius, tegalima im
tis vertinimo, kuris jau gali at
spindėti paties vertintojo nuo
monę. Didelė klaida, o gal net 
ir prasižengimas su visom 
žmogiškom normom, skelbiant 
kokį nors vyksmą, jį nupasakoti 
taip. kad tiktų vertintojo nori
mam komentarui, siekiančiam 
tam tikra linkme nuteikti 
visuomenę. 

Gal čia ir be reikalo kartoju 
jau seniai visiems žinomą pra
džios mokyklos gramatiką, bet 
man jos prireikė paryškinimui 

nešinėjant visuomenei apie Rea-
gano vyriausybės kai kurių pa
reigūnų pasielgimą, teikiant pa
ramą Nikaraguos sukilėliams. 
„Melas, apgaudinėjimas, suk
čiavimas, pasipelnymas, 
slėpimas tiesos nuo A./erikos 
piliečių, kurie turi teisę visada 
ir viską žinoti, ką jų valdžia 
daro" — rašė JAV laikraščiai, 
skelbė televizija ir radijas, 
reikalaudami „kaltininkus" 
tuojau pat ir griežtai bausti. 
Ypač didelį triukšmą kėlė ko
respondentai ir žinių praneši-
nėtojai dėl už parduotus ginklus 
gauto pelno panaudojimą pa
remti prieš komunistinę Ortego 
diktatūrą kovojantiems laisvės 
gynėjams. 1 ~s pačios laisvės, 
kuria taip plačiai naudojasi 
Amerikos žurnalistai. 

Prieš tą paramą jie dar gar
siau pradėjo rėkti, patyrę, kad, 
iš jos teikėjų daugiau teisybės 
sužinojusi, amerikiečių visuo
menė pati labiau pradėjo pritar
ti tokios paramos davimui. Cia 
ir išlindo iš maišo ta minėta yla 
— ar taip isteriškai teisybės 
reikalaudami JAV žinių per
davimo šaltiniai patys tos 
teisybės nuo visuomenės neslė
pė? Ar jie viską tiksliai ir tei
singai pranešinėjo visuomenei 
apie beįsitvirtinančią Nikara-
guoje sovietiško tipo komunis
tinę diktatūrą, apie jos žiau
rumus, apie sukilėlių tikslus ir 
jų tvirtą ryžtą, net ir gyvybes 
aukojant, iškovoti savo kraštui 
laisvę ir demokratiją. Juk 
aplamai ne per daug matėsi 
spaudoje apie sandinistų prie
spaudą ir žmonių kankinimą, 
tačiau nuolat rodėsi nuotraukos 
sukilėlių nužudytų žmonių, 
sudegintų sodybų, sunaikinto 
turto. Ir kaip gi patikrinsi, ar 
tose nuotraukose regimus 
nužudytus vaikus ir moteris 
šaudė sukilėliai, ar Ortegos ka
riai. Tuo abejoti mums leidžia 
jau ne viena patirtis, ypač iš 
Vietnamo karo. Prisimenam, 
kokie žiaurūs amerikiečių žinių 
perdavimo agentūroms buvo 
Pietų Vietnamo vadai Diem ir 
vėliau Thieu (jeigu teisingai 
rašau jų pavardes) ir kaip dėl jų 
beveik kasdien deginosi budis
tų vienuoliai ir koks visiškai ne
blogas dėdė buvo Šiaurės Viet
namo komunistas diktatorius 
Ho Chi Min. O ką mes dabar iš 
tų agentūrų girdim apie komu
nistų elgesį jų užimtam Pietų 
Vietname? Juk iš karto į 
„perauklė j imo" stovyklas 
komunistai buvo suvarę gal net 
pusę Pietų Vietnamo žmonių ir 
žiauriausiai juos kankino. Ar 
dabar jau ten tik laisvė ir gerovė 
viešpatauja? O kokios šykščios 
užuominos tesimato spaudoje 
apie laisvės kovotojus Afganis
tane, tačiau nestinga nuotrau
kų ir žinių apie Pietų Afrikos ir 
Pietų Amerikos dešiniųjų dikta
torių skriaudžiamus gyventojus. 
Amerikiečių spaudai begėdiš
kas buvo ir neseniai televizijoje 
rodomas filmas „Amerika", 
bandęs parodyti Amerikos gyve-
nimą, jeigu ją okupuotų 
sukomunistinti rusai. Tačiau 
kokie ver t ingi , puikūs ir 
populiarūs -filmai apie Holo-
caust. O ką mes galėjom į tą 
spaudą įsprausti ir apie už Lie
tuvos laisvę septynerius metus 
kovojusius partizanus, o komu
nisto Castro ir jo gaujų nuo
traukos toje pačioje spaudoje 
mirgėjo beveik kasdien. Kasmet 
mes minime ir pavergtųjų tautų 
savaites ir Pabaltijo kraštų 
laisvės dienas, o kiek JAV 
piliečiai iš savo spaudos apie jas 
sužino? Kur tais atvejais yra ta 
dabar taip triukšmingai tei
sybės reikalaujanti amerikiečių 
spauda, televizija, radijas? Jai 
tik naciai žmogžudžiai, o komu
nistai nekalti avinėliai. Kokia 
Kongreso komisija ir kada 

Greit bėga karštos ir malonios 
vasaros dienos. Miškuose prie 
ežerų ir upių vėl renkasi jau
nimas į savo tradicines 
stovyklas, vėl spragsi laužai ir 
skamba lietuviškos dainos. Juk 
vasara toks mielas laikas, kai 
nublunka rūpestėliai, prapla
tėja horizontai, kai malonu 
jausti draugo petį šalia savęs, 
s tebint tamsėjantį rausvą 
saulėlydi. 

Ir taip žmogus lėtai stebi pa
stoviai besisukantį laiko ratą, o 
patyrusios akys tolumoje mato 
vėl išnirsiančio rudens rūpes
čius. Taip, mokytojos rūpesčius, 
kad šie jauni veidai vėl susi
rinktų mokyklėlės kieme, kad 
negalvotų esą čia vien tėvų 
verčiami, kad noriai vėl apka
bintų senus draugus, šypsotųsi 
mokytojams, jaus tųs i esą 
didelės genties nariais. 

Lietuviškoji šeima mažėja, 
senieji traukiasi poilsiui, atsi
randa nuovargis, neretai ir ne
viltis. Kas darytina, kas keis
t i na mūsų 

RŪTA KLEVĄ 
VIDŽIŪNIKNĖ 

Jei pačioje pradžioje, pačiam 
mažiausiam mokinukui ne
įstengsime įsąmoninti jo ryšio 
su Lietuva realumu, jį būsime 
jau praradę. Todėl gal pra
dėkime nuo klausimo: kodėl 
mes esam čia, jeigu mes esam 
lietuviai? 

Savo patirtyje pastebėjau, kad 
geriausia priemonė yra 
žemėlapis. Taip, žemėlapis, kur 
matoma ne vien Lietuva, bet ir 
geografiniai jos kaimynai, visas 
rytinės Europos kampas. Sykį, 
atsakydama į klausimą, iš kur 
esu, aiškinau savo amerikie
čiams mokiniams ir jie mane 
sekė atviromis širdimis. Sakiau 
— štai Baltijos jūra, kurios pa
kraštyje gyvena trys mažos, sa
vaimingos, užsispyrusios tautos, 
turinčios savo daugiau 700 me
tų istoriją, kalbą, papročius ir 
tėvynės meilę. O čia. štai. di-

viskas gerai, bet pagalvokim 
apie graikų tautą, kur ji buvo 
benueinanti , begarb indama 
praeitį, ir sulyginkime juos su 
žydų t a u t a , k u r i mokėjo 
išlaikyti savo identitetą per du 
tūkstančius metų! 

Ką šiais keliais žodžiais dar 
sykį noriu pasakyti, tai kad jau 

mokykloje tautinio išdidumo 
svarba turi būti skiepijama ir 
statoma pirmoje vietoje. Mes te
beturime stiprias organizacijas. 
Lituanistikos katedrą, spaudą, 
sales ir renginius. Mes gyvenam 
dabar, tai ir pradėkim nuo da
barties. O kai sužadinsim susi
domėjimą, palaipsniui pereikim 
į senovę. Ji didinga ir pagau
nanti vaizduotę, bet pirmiausia 
ji tur i būti pajusta, kaip sava. 

PAŽINKIME 
GERIAU BENDRO 

LIKIMO DRAUGUS 
EDMUNDAS JAKAITIS 

Stasė Korienė, LB Santa Monicos 
apylinkės pirmininke 

džiulė Rusija, kuri neturi pn-
šeštadieninėse ėjimo prie neužšalančio vandens 

mokyklėlėse, kad atliktume 
savo pareigą perduoti tautos 
sąmonės tęstinumą į atei
nančios kartos rankas? Milžiniš
ki yra nuopelnai tų pirmųjų pa
siaukojusių mokytojų, kurie 
nepalaužiamai gyveno lietuviš
kos mokyklos rūpesčiais, di
džiulė mūsų padėka tėvams, 
kurie dabar jau atveda savo 
prieauglį į tas pačias mokyklė
les, kurias gal patys kadaise 
lankė. 

Bet laiko ratas vis vien pa
stoviai tebesisuka toliau, besi-

uostų ir kuri mano. kad tos 
žemės labai tiktų jų tikslams, 
ypač karo atveju. Todėl eikim ir 
užimkim jų žemes, išsklai-
dykime jų žmones po didžiąją 
Rusiją, o kas ginsis, sugrūs-
kim i Sibiro stovyklas. Jos 
mažos ir prieš mūsų armi
jas bejėgės, o pasaulis gi 
nenorės su mumis pyktis dėl tų 
kelių valstybėlių. Štai. vaka
ruose Vokietija, kuriai visada 
rūpi savo galybės išplėtimas 
kitų sąskaiton, šone dargi ir 
Lenkija, kuri mūsų irgi niekada 

keičiančiame pasaulyje reika- nemylėjo, tik norėjo. Taip 
laudamas nuolat budraus, sve- kiekviena karta vis iš naujo lie-
riančio žvilgsnio į žmonių jo kraują už teisę gyventi ir būti 
santykių, požiūrių permainas, į laisviems, pasilaikyti, kas 
naujas nuotaikas, tiek tei
giamai, tiek neigiamai vei
kiančias ateinančią kartą. 

Iš filosofinio taško žiūrint, 
mokyklos prasmė nėra pasikei
tusi. Kiekviename laikotarpyje 
buvo bandoma duoti atsakymus 
į du pagrindinius klausimus: 
kas esame, iš kur ateiname, — 
ir kur mes einame? 

Lietuviškos mokyklos 
uždavinys buvo duoti atsakymą 
į pirmąją klausimo dalį: esame 
lietuviai! — ir iš to išplaukiant 
atverti duris į Lietuvos praeitį, 
esmę ir dabartį, jos istoriją, 
kūrybą, žmonių veidą. 

Bet su antrąja dalimi jau 
sunkiau. Kurlink mes einame? 
O einame į dvidešimt pirmąjį 
šimtmetį, labai greitai be
sikeičiančiame pasaulyje tiek 
teritoriniu, tiek moraliniu, tiek 
visuomeniniu atžvilgiu! 

mūsų. Antrasis pasaulinis 
karas vėl nesuskaitomą kartą 
sumindė mūsų laisvę, ir štai 
kodėl mes esame čia, bėgliai 
nuo smurto, kol istorija vėl duos 
progą prisikelti. 

Toks įvadas mokykloje man 
atrodė geresnis, negu visada 
pradėti nuo karaliaus Min
daugo ir kitų valdovų, į kuriuos 
įsipainioję dažnai prarandam 
klausytojus ir taip neprieinam 
prie Nepriklausomos Lietuvos ir 
jos pasiekimų iki pat mokyklos 
baigimo. 

Esam įsimylėję senovę, senus 
metodus ir nenorim su tuo skir
tis. Skęstam praeities garbi
nime, o užmirštame šios dienos 
literatūrą, meną, kūrėjų vardus. 
— žodžiu įrodymus, kad tebesam 
gyva, kvėpuojanti ir ateitį 
kuriantį tauta į kurį kraštą 
bebūtume nusidanginę. Tas 

Geras draugas yra neįkai
nojama vertybė. Geras draugas 
padės, užjaus, kar tu džiaugsis, 
kartu liūdės. Mes visi savo 
gyvenime esame turėję draugų. 
Mokslo draugai, idėjų draugai, 
draugai darbe. Vienus ver
tiname, kiti nepaliko gilesnių 
prisiminimų. 

Tautų draugavimas pasireiš
kia daugiausia kilmės giminiš
kume. Valstybės susidraugauja, 
kada kritiškame momente ištie-, 
siama pagalbos ranka. Taip pat 
jas suartina vienodai ištiktas 
likimas. Gerai sugyvenome su 
savo kaimynais latviais. Vieni 
kitus vadinome net broliais. 
Daugiški ryšiai buvo su Estija. 
Neprekiavome tarp savęs, nes 
nebuvo kuo prekiauti . Ką mes 
turėjome, tą ir jie turėjo. Ko 
jiems trūko, trūko ir mums. Bet 
vienas dalykas tas tris tautas 
junge, tai buvo neseniai įsigyta 
nepriklausomybė. Džiaugėmės 
ja ir, metinėms suėjus, vieni 
kitiems linkėjome geros kloties 
ateityje. 

Jeigu nesusidraugavome su 
lenkais, švedais ar vokiečiais, 
tai juo labiau mažai pažįstama 
buvo ukrainiečių tauta. Iš vaka
rų mus skyrė Baltijos jūra nuo 
švedų, iš rytų gudai buvo atskir
ti nuo mūsų Sovietų globa. Apie 
kokį bendradarbiavimą ar ryšio 
palaikymą nebuvo kalbos. Už 
Gudijos buvo. palyginus su 
mūsų žemele, neaprėpiami 
Ukrainos plotai. Tarp Karpatų 
kalnų ir Kaukazo kalnyno prie 
Juodosios jūros pietuose — ribos 
derlingiausios žemės Europos 
žemyne. Plotas apimąs 232.000 
kv. mylių tur i ir ki tokių 
gėrybių. Čia y ra įva i rūs 
mineraliniai lobiai. Nenuo
stabu, kad dėl jų anksčiau ka
riavo įvairios tautos. Iki 17 

šimtmečio ukrainiečiai naudo
josi tomis gėrybėmis. Patekę po 
caro valdžia, nors ir būdami 
slavų kilmės, griežtai ribojosi 
nuo rusų. Caro laikais sostinė 
Kievas pasidarė Rusijos švieti
mo centru. Tauta rusinama ir 
niokojama nepasidavė nutau
tė j imui . Gimtoji kalba ir 
tautiniai papročiai išliko gyvi. 
Pačių ukrainiečių įgytos mokslo 
žinios buvo tausojamos laisvai 
Ukrainai. 

Pirmajam pasauliniui karui 
pasibaigus, atsiradusi viltis tap
ti laisvais dingo po Versalio 
taikos nutarimo. Pagal nuta
rimą vakarinė Ukraina teko 
Lenkijai, kurią lenkai pavadino 
Galicija. Bukovinos ir Besarabi
jos rajonai atiteko Romunijai ir 
Rutheniją paskyrus Čekoslova
kijai, likusi dalis perėjo Rusijos 
žinion. 

Bolševikinės revoliucijos iš
davoje Ukraina buvo paskelbta 
sovietine socialistine respub
lika. Už parodytą norą būti 
nepriklausomais ir neskubant 
jungtis į kolūkius Stalino buvo 
žiauriai nubausti. Daugiau du 
mili jonai žeme mylinčių 
žemdirbių buvo badu numarin
ti. Ir tai įvyko Sovietų Sąjungos 
aruode. Tauta to neužmiršo. 

Beveik 50 milijonų tauta 
200.000 kv. mylių plote, antram 
pasauliniam karui prasidėjus, 
per trumpa laiką buvo vokiečių 
okupuota. Stalino įvykdytas 
genocidas tautą pažadino re
vanšui. Pirmiausiai buvo ban
dyta susitvarkyti su prieška
riniais pareigūnais. Kas tie 
pareigūnai buvo, mes žinome. 
Neverčiami dėl savo slaviškos 
kilmės sudaryti SS legionus, 
savanoriškai jungėsi į pagel-
b in ius k a r i š k u s dal inius . 
Prisidėdami prie komunizmo 

sužlugdymo, tikėjosi šviesesnio 
rytojaus. 

Teko tuos savanorius matyti 
ir Lietuvos ribose. Prastai 
vokiečių aprūpinti, nesudarė 
gero įspėdžio. Bet žinant jų 
vargus, reikėjo stebėtis jų 
iš tverme. Yra žinių, kad 
ukrainiečių partizanai dar 
keletą metų po karo veikė 
vakar inėje Ukrainoje. Jų 
likimas, kaip ir mūsų partizanų 
likimas, buvo vienodas. 

Būnant stovyklose, dažnai 
teko susitikti su draugingais 
ukrainiečiais. Jų tarpe buvo 
gana didelis nuošimtis išsi
mokslinusių, sveikos galvosenos 
asmenų. Jie, kaip ir mes lie
tuviai, sielojosi ir tikėjo sugrįžti 
į laisvą tėvynę 

Atvykus į šį kraštą, stebėjaus 
jų susiklausymu ir bendradar
biavimu. Išplėstas organizacijų 
bei savišalpos tinklas veikia pa
vyzdingai. Kilmės pasididžia
vimas pasireiškia kiekviena 
proga. Merginos nesibaido pasi
rodyti viešumoj su įrašu ant 
krūtinės: „Kiss me. I'm Ukrai-
nian". Jaunimas tarpusavyje 
kalba tėvų kalba. Esant tokiai 
dideliei tautai, nutautimas 
turėtų būti neaktualus. Anaip
tol, vyresniųjų skatinimas ne
išsižadėti tautinių dorybių jau
nimo yra suprastas. 

Mūsų ir ukrainiečiu bėdos yra 
tos pačios. Kaip mes esame 
neužtarnautai vadinami žydų 
šaudytojais, taip ir jie yra tuo 
pačiu kaltinami. Kai raganų 
medžioklė plečiasi ir siekianti 
revanšo jau net ir Anglijoje, 
turėtume suglausti gretas prieš 
nepagristus kaltinimus. Re
miant vienas kitą, padės at
sispirti prieš neapykantą sklei
džiančius šmeižikus. Sena 
patarlė sako: ..Kai du stos. vi
sados daugiau padarys". 

LAISVES METAMS 
ARTĖJANT 

1914-1918 metų akimirkos 

Juozas Rudzevičius 

mokytoją kun. J. Petriką bei Vilkaviškio kunigų 
seminarijos kun. prof. dr. J. Dabrilą ir juos Budavonės 
girioje nužudys. Tai per daugelį metų Lankeliškių 
parapijai skiriamus gerus klebonus laimino, kad 
žmonių tikėjimą sustiprintų, parengtų juos šiems 
dideliems bandymams. 

sunkaus suspaudimo metai pasibaigtų veikiau. Su 
dėkingumu, tyros padėkos malda prisiminkime, kai 
Kristus už mūsų išganymą savo gyvastį atidavė. 
Mylėkime jį. kaip jis mus myli ir savo artimą 
mylėkime. Širdies meilės vedami, su badaujančiais 
duonos kąsniu pasidalinkime, priglauskime netekusį 

Taip ir prieš pirmojo pasaulinio karo pradžią čia pastogės, apsivilkimo neturintį pridenkime atliekamu 
gyveno garsus senas klebonas. O kai bažnyčioje per apdaru. Geresnio maisto kąsnį ne man neškite — ligonį. 

JAV spaudos nusiteikimo, ypač spaudoje teisybės paieškos? 
išlindusio iš maišo, šiai pra- Bronius Nainvs 

21 
Mūs parapijos kunigėlis 

Nedidelė buvo Lankeliškių parapija, vos pora gerų 
tūkstančių gyvų dūšių čia tegyveno. Nedidute buvo ir 
bažnyčia kalne pastatyta, šimtametė bebokštė 
bažnytėlė. Tai ne didžiais turtais, ne išdidžiais bokštais 
nuo seno parapija garsėjo, tik Dievo meile, gerais 
žmonėmis buvo plačiai žinoma. Nuo bažnyčios kalno 
kiekvienas šviesias akis turėjęs, galėjo matyti, kaip 
plačiu ratu šią bažnytėlę apstojusios septynios išdidžios 
bažnyčios: Bar t in inkų, Gražiškių, Pajevonio. 
Vilkaviškio, Gižų bei už 30 kilometrų nutolusios 
Naumiesčio katalikų ir Prūsuose Širvintos ev liut. 
kirkė nuo aušros iki vakaro sutemų savo aukštais 
bokštais, kitos ir ant aukštumų užkopusios, 
Lankeliškių bažnytėle gėrėjosi. Negalėjo atsistebėti. 
kaip iš tokios, lyg iš žemės išaugusios Dievo kupkelės, 
tiek Dievo paguodos, dvasios ramybės sklisti galėjo. 
Niekas nė nemėgino atsakyti, ar Aukščiausias taip 
didžiai šios parapijos žmones mylėjo ar parapija t ,:rėjo 
gerus klebonus. 

O Išganytojas jau nuo seno žinojo, kad po kieK metų 
iš Rusijos atslinkęs raudonasis siaubas iš šios 
bažnytėlės klebonijos išgrobs 3 kunigus: kleboną V. 
Balsi. Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos tikvbos 

pamokslus jis apie ateinančią Dievo rūstybę didžiu 
balsu užgriaudavo, žmonės iš baimės nė Dievo namuose 
nerado prieglaudos. Bailesnieji pro duris smuko, ne 
vienas ir stipresniųjų suklupo, o moteriškosios puolėsi 
tiesiog į ašaras. Taip parapiečius pakartot inai 
perspėjęs, senasis klebonas išėjo pas Aukščiausiąjį. O 
buvo sakęs tikrą teisybę. 

Ir užėjo didelio sumišimo dienos, pirmojo pasaulinio 
karo metai užgriuvo. Vokiečių okupacijos nedalioj, 
žmonėms gyvulių nustojus, laukai dirvonais išvirto, 
gyventojai pusbadžiu mito. kitų nė maži vaikai nematė 
pieno lašo. Tomis dienomis, Aukščiausiajam laiminant, 
Dievo paguoda, žmonių meile nešinas į Lankeliškių 
parapiją klebonu atėjo kunigas Grybinas. Parapiečiai 
jį ir per jauną, sulysusį priėmė su širdies meile. 

Jaunasis klebonas nė pirmąjį sekmadienį per 
pamokslą nesibarė, Dievo nepasitenkinimo žmonėms 

nusilpusį juo pamaitinkime. Man sveikam, darbų 
nedirbančiam ir duonos riekelės, kitos pakanka. O 
mažaisiais vaikeliais rūpinkimės daugiau, kaip kuriais 
kitais. Ne vien savų nė kitų žmonių mažutėlių 
nepalikime be pieno lašo. Ir patiems mažiesiems 
nubadėjusiems. nuliegusiems mirti yra sunku. 
Leiskime Kristui pasidžiaugti jais dar gyvais. 

Ir po pamokso žmonės iš bažnyčios nesiskirstė. 
Suklaupę maldomis ir giesmėmis garbino Dievą, už 
suteiktą geros širdies kunigėlį dėkojo. Persirengęs 
bažnyčion sugrįžęs kunigėlis, prie grotelių atsiklaupęs. 
kartu su žmonėmis meldėsi bei senoviška, sopančios 
širdies gaida, „Šventas Dieve" giesmę giedojo: „Žemei 
vaisių duoti ir išlaikyti teikis, maldavo. Nuo maro. bado 
ugnies ir karo gelbėk mus. Viešpatie", Sutvėrėjo 
šaukėsi pagalbos. Tą valanda ne tik moteriškosios ir 
žmonės pro ašarojančias akis matę. kai ir virš altoriaus 

nepriminė. Apie Išganytojo meilę kalbėjo, guodė visus, spindinčia Dievo Apvaizdos akimi ten riedėję ašaros. 
kad ne pražūčiai jis mus šion žemėn leido. Dievas 
sutvėręs žmones, j iems visą žemę su jos grožybėmis 
pažadėjo, kad būtume geri. gyventume laimingai. 
N'eatstūmė nė nupuolusiųjų, iš didžios žmonių meilės 
paklydusiųjų gelbėti žemėn atsiuntė savo vienatinį 
Sūnų. Jėzus Kristus mirtimi ir prisikėlimu mums 
amžino gyvenimo viltį suteikė, žemėn sugrąžino 
dvasios ramybę. Dėkokime Sutvėrėjui už suteiktą 
išganymo dovaną, melskimės, prašykime gerojo Dievo, 
kad ir šios didžio bandymo dienos būtų sutrumpintos. 

Ir kiek kitų gražiu žodžių apie kunigėlį negirdėjau, 
kiek gražių pasakojimų neprisiklausiau, kad jau tada 
jį ne iš šios žemės esant vis daugiau ėmiau tikėti. G 
buvau nedidutis. Nė prie Dievo stalo mane dar daugiau 
metų laiko neleido prieiti. Tai vasarą, kai paaugesnieji 
vaikai katechizacijai eiti rengėsi, motinėlės, seneles 
išsiprašiau ir iš kunigėlio išmaldavau, kad man dar 
ir nepriaugusiam leistų pasiklausyti jo šventų žodžių. 
Ir kunigėlis man buvo geras. 

(Bus daugiau^ 

. 
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Birželio dvidešimt devintoji 
diena — Petro ir Povilo šventė. 
Taigi ir Kristaus vietininko — 
Šv. Petro šventė. Vakar, at
šventę nuostabiai gražią 
Lietuvos krikšto 600 metų 
sukaktį ir Lietuvos palaimintojo 
arkv Jurgio Matulaičio beati
fikaciją, š iandieną dar 
tūkstančiai lietuvių sugrįžo į 
baziliką, kur kardinolai ir 
vyskupai atnašavo šv. Mišias. 
Pamaldos ta ip pat labai 
įspūdingos, kurių metu giedojo 
bazilikos choras. 

Po pietų mūsų grupė auto 
busu vyko apžiūrėti Romos 
miesto. Apžiūrėjimas tęsėsi vos 
apie pusketvirtos valandos, tad 
per tokį laiką nedaug ka 
pamatysi ar įsigilinsi į šio 
amžinojo miesto didingą praeitį 
ir nuostabią istoriją. Stab-
telėjame įžymesnėse vietose, 
kur vadovas suteikia trumpu 
paaiškinimų, truputį istorijos. 
Aplankome katakombas, kur 
anų amžių metu slėpėsi perse
kiojami katalikai. Bažnyčios 
galvos. Išlikusios jos gana gerai. 
Įdomu susimąstyti tikintie
siems, prisimenant anų laikų 
krikščionis, kurių daugelis už 
šventą tikėjimą yra padėję savo 
gyvybes. 

Roma. vadinama amžinuoju 
miestu. alsuoja didinga 
praeitimi, nuostabia istorija, 
kupina meno paminklų, didingų 
bazilikų, katedrų, bažnyčių, 
kuriose sutelkta tiek daug 
garsiųjų menininkų kūrybos, 
jas lankydamas, giliai susi
mąstai, kad visa tai anų laikų 
žmogus be technikos įrengimų 
sukūrė savo darbščiomis ranko
mis. Net nejučiomis imi galvo
ti, kad ar nebus buvę didelių 
skirtumų socialiniame gyve
nime tarp bažnytinės ano meto 
hierarchijos ir papras to 
žmogaus, karš ta i mylinčio 
Dievą. 

Pasigėrėję miesto įdomy
bėmis, gerokai a t s ikvėpę , 
vakare rinkomės į viešbučio 
gana jaukią salę netikėtam 
pažmoniui. 

Juk savo grupėje turime nuo
stabios širdies vyrą dr. Petrą 
Kisielių, kurio šiandien var
dinės. 

Pašnibždomis aptarę susiti
kimo galimumą, nutarėme at
švęsti jo vardines. „Balius*" 
suneštinis. Vyrai šampano, 
vyno. o moterys kuklių užkan
dėlių sunešė. Susirinkome visa 
grupė ir dar pora svečių, jų 
tarpe kun. V. Rimšelis su savo 
tolimos šalies svečiu. Pasirodo 

ir . .kalt ininkas" dr. Petras 
Kisielius. Nuaidi karšti ap
lodismentai. 

Pakyla grupes vadovas kun. 
dr. Kęstutis Trimakas žodžiui. 

— Šiandien susirinkome pa
sveikinti vieną iš pirmaujančių 
mūsų piligrimų, savyje turinti 
tris gerąsias savybes, štai jos: 
džiaugsmą kel iant i daina; 
Dievą garbinanti giesmė ir 
uždegantis paslaugumas. Šios 
trys savybės išryškėjo viename 
asmenyje. Jam vadovaujant 
visai grupei, plaukiant Dubrov
niko Riveros mėlynais vandeni
mis skambėjo graži lietuviška 
daina. J a m vadovaujant Mari
jos apsireiškimo kalne į melsvą 
padangę Dievo ir Marijos garbei 
kilo pamėgtosios Marija. Mari
ja giesmės garsai. Didelė dalis 
grupės narių jau kreipėsi pas jį 
savo sveikatos ir nesveikatos 
reikalais. Vieni anksti rytą, kiti 
dieną, o buvo tokiu, kuriems 
buvo reikalinga jo profesinė 
pagalba vidurnaktį ir po vi
durnakčio. Numatoma, kad tie. 
kurie dar nesikreipė pas jį, 
netrukus kreipsis. Tas asmuo 
tad skelbiamas pirmaujančiu pi 
ligrimu. Jo vardas — dr. Petras 
Kisielius, 

Šią kun. dr. Kęstučio Trimako 
mintį palydime audringu plo
jimu. 

Buvusių, esamų ir būsimų jo 
pacientų vardu už visokeriopą 
pagalbą petrinių proga kun. dr. 
Kęstutis Trimakas dr. Petrui 
Kis ie l iu i į teikia Lietuvos 
k r ikš to sukakt ies medali , 
drauge paryškindamas me(Įaly-
je esančių valdovų savybes, ku
rias tur i ir dr. Petras Kisielius, 
būtent karaliaus Mindaugo — 
lietuvių vienijimo magnetą. 
karaliaus Jogailos — auksinių 
ga l imybių panaudojimą ir 
Lietuvos sosto didžiojo aspiranto 
kunigaikščio Vytauto — asme
nybės autoriteto galią. 

Pakeliame šampano taures už 
mielą dr. Petrą ir sugiedame 
jam ilgiausių, sveikiausių ir 
laimingiausių metų linkėjimus. 

Jo jaunystės dienų draugas to
limos šalies svečias, sveikinda
mas dr. Petrą, prisiminė jau
nystės dienas, gražią veiklą, 
kilnias dr. Petro savybes, kurias 
širdyje ir gyvenime nešiojąs ir 
dabar. 

Dr. Petras Kisielius savo pa
dėkos žodyje iškėlė lietuvių 
tautos atsparumą, didįjį ryžtą, 
tikinčiųjų stiprybę, gerąsias 
lietuvių tautos savybes, kurių 
dėka tauta, pakėlusi daug ne-

A. a. Simas Velbasis 

St. Petersburgo lietuviai vėl 
netenka aktyvaus savo koloni
jos nario a.a. Simo Velbasio. 
Prieš kelerius metus jis 
išgyveno sunkią operaciją. 
Pastaruoju laiku jo sveikata vis 
silpnėjo, kol liepos 19 d. at
siskyrė su šiuo pasauliu. 

Simo Velbasio nueitas kelias 
nuo gražiojo Nemuno krantų iki 
amžinai žaliuojančios Floridos, 
kaip rodo Lietuvių Enciklo
pedija, buvo pilnas vertingų 
darbu. Cia bent prabėgomis su
minėsiu kai kurias biografines 
žinias. S. Velbasis gimė 1911 m. 
spalio 28 d. Raudėnų km.. 
Šauliu apskr. Vidurinę mokyk
lą baisje Jonavoje. 1925 m. įstojo 
i Valstybės tea t ro baleto 
mokykla Kaune, kurią 1930 m. 
baigė ir buvo priimtas į Valsty
bes teatrą baleto solistu. Nuo to 
laiko jis šoko visuose baleto sta-

laimiu, kančios, persekiojimų, 
išliko gyva, teikianti vilčių ir 
tiesianti kelius į vėl savaran
kų, nepriklausoma gyvenimą. 

Pabendravimas buvo jau
kus. Daug malonių pokalbių. 
Pasidalinta kelionės išgy
venimais, didingomis iškil
mėmis bazilikoje. 

Dr. Petras Kisielius visą 
kelionės laiką rodė nuoširdų 
paslaugumą, gyveno visų 
rūpesčiais, tempė kitų laga
minus, ieškojo vėluojančių, 
talkino pasimetusiems, net 
surasdavo drabužiuose ..pakly
dusius" dokumentus tokioms 
keleivėms, kurios pačios nerodė 
rūpestingumo. Dr. Pe t ras 
Kisielius drauge su dr. Antanu 
Razma buvo tikri sargai mūsų 
sveikatos ir jiems liekame dė
kingi. 

Dr. P. Kisielių išeivija gerai 
pažįsta: jis nepailsantis bend-
ruomenininkas, kultūrininkas, 
organizacijų vadovas, jaunimo 
globėjas, aukotojas, rūpestin
gas daktaras, didžiųjų ir sun
kiųjų darbų darbininkas. Tad 
ne veltui mes jį taip nuošir
džiai pagerbėme amžiname 
mieste Romoje. 

tymuose, o taip pat ir operų 
baletuose. Dalyvavo Lietuvos 
baleto gastrolėse Monte Carle ir 
Londone. Nepriklausomos Lie
tuvos Valstybės teatre Velbasis 
buvo laikomas vienu iš talentin
gųjų baleto solistų. 1944 m. 
pasitraukė iš Lietuvos. Vienoj 
1944 m. jis dirbo Volks operos 
balete, to teatro scenoje šok
damas solisto vaidmenis. Tuoj 
po karo Šiaurės Vokietijoje įsi
jungė į baleto artisto J. Vasi
liausko suorganizuotą operos ir 
baleto solistų t rupę , kuri 
1945-1946 m. surengė daugelį 
koncertų anglų kariuomenei ir 
lietuvių stovyklose. 1947 m., kai 
Augsburge buvo statoma Delibo 
Kopelija, Velbasis įsijungė ir į 
tą darbą. Jis šoko pagrindinį 
vyrišką vaidmenį Francą. Kope-
lijos spektakliai buvo surengti 
ne tik Augsburge, bet ir kitose 
didesnėse lietuvių stovyklose. 
1949 m. Velbasis atvyko į JAV 
ir apsigyveno Chicagoje. 1951 
m. čia jis įsteigė baleto studiją, 
kuriai pats ir vadovavo. Chi
cagoje Velbasio baleto studija 
yra surengusi dvylika viešų pa
sirodymų. Be to, buvo surengti 
jo baleto studijos spektakliai 
Toronte, Clevelande. Detroite ir 
kitur. 

1973 m. S. Velbasis su žmona 
persikėlė į St. Petersburgą. Čia 
įsikūręs aktyviai įsijungė į 
vietos lietuvių visuomeninę 
veiklą: priklausė Lietuvių 
Bendruomenei ir buvo PLB VI-
tojo seimo narys. Lietuvių klu
bui, Balfui. Lietuvių Fondui, 
A.L. Tautinei s-gai. respubliko
nams, buvo Vasario 16 gimnazi
jai remti būrelio vadovas ir 
rėmė Suvalkų trikampio lietu
vius. Daugely šių organizacijų 
jis dirbo vadovaujančiuose pos
tuose. Tai buvo asmuo, kuris 
reiškėsi visur, kur tik buvo rei
kalas ir nebuvo iš tų, kurie 
kratosi bet kokio lietuviško 
darbo. 

Kaip šokio miestras, buvo iš
radingas ir kai kurių paren
gimų progom išjudindavo vietos 
pensininkus, priderindamas jų 
pasirodymams atitinkamus šo
kius. Jo pastangomis buvo 
suorganizuota kadriliaus su 
įvairiom variacijom šokėjų 
grupė, kuri Lietuvių klube po 
sekmadieninių pietų savo 
šokiais palinksmindavo ten at
silankiusius. Iš kadrilių. Simui 
vadovaujant, išsivystė karališ
kų rūmų šokiai su menuetais ir 
pan. per vadinamus klubo ka
ralių vainikavimus. Motinos 
dienos minėjimuose Velbasis 
paruošdavo lituanistinės mo
kyklos vaikus šokiams. Jis visą 
laiką dalyvavo ir klubo tautinių 
šokių grupėje. Be veiklos 
šokiuose, S. Velbasiui priklauso 
nuopelnai ir dėl teatro užuo
mazgos bei pradinių vaidinimų 
St. Petersburge. Jam režisuo
jant St. Petersburgo LB vai
dintojų grupė su 3 veikalais 
suruošė 7 spektakl ius , su 

kuriais, be St. Petersburgo, 
pasirodė ir kaimyniniams lie
tuvių telkiniams, tuo paįvai
rindama ir tenykščių tėvynai
nių gyvenimą. Tie vaidinimai 
buvo gausiai lankomi, publikos 
mėgstami ir teigiamai vertina
mi. 

Velionis buvo pašarvotas R. 
Lee Williams koplyčioje, St. 
Petersburge. Liepos 20 d. 
vakare ats isveikinimui 
susirinkusiųjų buvo užpildytos 
koplyčios patalpos. Rožinį su 
sus i r inkusia is sukalbėjo 
Lietuvių Sv. Kazimiero misijos 
vadovas kun. V. Zakaras, OFM. 
Atsisveikinimo kalbas pasakė 
atsisveikinimui vadovavęs Lie
tuvių klubo vardu pirm. A. Kar-
nius, respublikonų — V. Mažei
ka, Balfo St. Petersburgo sk. St. 
Vaškys, menininkų — V. Vaitie
kūnas, LB St. Petersburgo 
tea t ro pradininkų — K. 
Gimžauskas, Lietuvių Fondo — 
J. Gerdvil ienė, LB St. 
Petersburgo apylinkės — A. 
Dūda ir Tautinės s-gos St. Pe
tersburgo sk. — J. Zvynys. Visi 
kalbėtojai vertingai apibūdino 
mirusiojo asmenį ir jo indėlį į 
šios kolonijos l ietuvišką 
gyvenimą. Šeimos vardu G. 
Morkūnas visiems kalbėtojams 
ir gausiai atsilankiusiems į 
koplyčią nuoširdžiai padėkojo. 

Liepos 22 d. pranciškonų kop
lyčioje LB St. Petersburgo apy
linkės valdybos buvo užpra
šytos už a.a. Simą Velbasį Mi
šios, kurias atlaikė ir pasakė 
prasmingą pamoklą kun. V. 
Zakaras. Šiose gedulingose 
Mišiose dalyvavo pilna koplyčia 
žmonių. Po Mišių visi sugiedo
jo Marija, Marija. Pagal šeimos 
planą mirusiojo palaikai turėjo 
būti sudeginti ir urna su 
pelenais nuvežta į Tautines 
kapines Chicagoje. 

A.a. Simas Velbasis buvo pa
reigingas, darbštus, toleran
tiškas. Lietuvių tauta netenka 
taip jai reikalingo ir ištikimai 
dirbusio savo nario. Jo liūdi visi 
artimieji, draugai ir organizaci
jos, kuriose Lietuvos gerovei jis 
nuoširdžiai dirbo. Velionis 
įspaudė Dt. Petersburge gilius 
pėdsakus, tad šios kolonijos 
istorijoje jo vardas bus pagarbiai 
minimas. 

Liūdinčiai velionio našlei 
Alei. posūniui Gediminui 
Morkūnui su šeima ir visiems 
artimiesiems nuoširdžiausia 
užuojauta. # Gmž. 

TRUMPINS MOKSLO 
METUS 

Priimtas naujas Chicagos 
miesto mokyklų biudžetas, 
siekiąs 1.8 bil. dol. Trūkstant 
lėšų, numatyta trimis dienomis 
sutrumpinti mokslo metus. 
Mokytojų unijos vadovybė pa
reiškė, kad tuo būdu daromas jų 
atlyginimo mažinimas jiems 
nepriimtinas. 

HELP VVANTED 

Dantų gydytojui reikalinga ASISTENTĖ pilną 
laiką. Universiteto laipsnis pageidaujamas — 
mašinėles rašymas naudingas Gera pozicija 
W*stch**t«r prtotniMtyJ* sąžiningai, norinčiai 
išmokti ir pasilikti protes:)0|e SkamDinti 

DR. G. NAOUIB 
344-1717 

FOR RENT 

Isnuom. 5 kamb. butas: 2 mieg . 
apšildomas, kilimai $450 plius mėn. 
užstatas. Galima užimti po rūgs 1 d. 
Teirautis angliškai po 6 vai. 

436-6993 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
: > 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit uz 
apdraudą nuo ugnies ir auiomobiho pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W e s t 95 th Street 

T e l . — GA 4-8654 

Adrijo- jūroje plaukiant laivu Iš kairės: M Remienė. J. -lanišaitis, K Markus, dr. A. Razma, 
inž, K Dr»čku?. dr P Kisielius, M Marcinki"n<\ St. Kisielu-ne. A T'n<)<Ti<>no ir kun K Trimakas 

PASSBOOK 
SAVINGS 
"M best w iy to 

' • • • 

Q u a r t e r I y 

s«e ua for 
tyQt& financing, 

AT OUI 10W IATB 

• O »IT V O u « I N C O M I 

Mutual Tederal 
Savings and loan 

2212 W E S T CERMAK ROAD CHICAGO. I L L 6060$ 

Peter Kazanauakas, rVa* . Tel.: 847.7747 
» « « • m*.T*».tti.**t t *wr. t .s M t . t - l 
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V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai 
Vytautas Taras 

A D V O K A T Ų DRAUGIJA 

V. BYLAITIS ir 
V. BRIZGYS 

6606 So. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629. Tel. 778-8000 
Darbo valandos: 

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

CROSBY'S 
BLUEBERRIES 

C R O P IS EARLY 
O P E N 8 A M T O 6 PM DAILY 
Take I-94 to 1st Michigan exit 
(M-239), right IV2 miles to 
1 0 0 0 - N . , r i gh t 1 m i l e t o 
C R O S B Y ' S . 

Tel. 1-219-326-8712 

Paulius Jurkus 

KAI VILNIAUS 
LIEPOS ŽYDI 

Žibunto sakmės apie Vilnių 
(Laimėjusi LRD grožinės literatūros 
premiją) 

Šios knygos autorius yra ži
nomas kaip legendarinių pasakų ir 
poemų rašytojas. Knygą sudaro 12 
atskirų pasakojimų, kurie vyksta 
Vilniaus artimesnioje ar tolimes-
nioje praeityje. Skaitydamas jauti 
anų laikų epochos dvasią ir jų le-
gendarinį spalvingumą. 

Iš leido Varduva, 160 ps l . 
Brooklyn, 1985. Kaina su persiun
timu $10.00. Illinois gyventojai 
moka $10.64. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

REAL ESTATE 

— " « . KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PAR
DUOTI NAMĄ mieste ir priemies
čiuose. Sąžiningai patarnaus 

INCOME TAX - INSURANCE 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

6529 S. KEDZIE 
778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai Įkainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apy^nkej. mieste ar priemies
ty Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

LITHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM 

Prof. dr. JUOZO ERETO vokiškai 
parašyta apie Lietuvą, išversta i anglų 
kalbą dr. Algio Mlckūno. Antroji 
laida 1983 m. Išleido Kęstučio Butkaus 
fondas. Tai labai gera dovana 
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų jau
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istoriją 
ir dabartinę būklę komunistinės Rusi
jos okupacijoje. Kaina su persiuntimu 
$4.50. Illinois gyventojai moka $4.75. 

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

G n l U J ) U KMIECIK REALTORS 
<A 7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

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

ATIDARĄS APŽIŪRĖJIMUI 
sekmadieni 1 - 4 v. p.p. 

6305 S. Nashville — Liuksus 2 mieg 
kamb kondo: nauja 23/« prausykla; ąžuoli
niai kabinetai; 5 namų apyv. daiktai; gazo 
šiluma ir centralmis vėsintuvas: balkonas; 
bute skalbykla; pasidėjimui skiepe kamb 
Puiki vieta — tiktai 1 blokas į Jewel. vais
tinę, daktarą, banką, restoraną ir kepyklą 
CTA sustoja priekyje Patogus ir elegentiš-
kas. Paskubėkite pamatyti. 

No. 848 — 84 ir Pulaski — 3 mieg. mūri
nis 30 m. namas: gero medžio kabinetų 
virtuvė mamai, pusiau baigtas skiepas, 
centrinis vėsintuvas. 2V2 auto. garažas, 
naujas kilimas. Skambinkite dabar! 

No. 856 — 66 Ir Homan 6 kamb mūras; 
3 dideli mieg., virtuvėje mėsininko rasto sti
liaus darbui staliukai, moderni prausykla, 
ištisas skiepas. 2 auto. garažas, alum. pa
puošimas, uždara veranda, labai švarus ir 
geram stovyje, blokas iki parflo ir mokyk
los, daug priedų. Paskubėkite skambinti 
dabar. 

No. 879 — 2-jų butų. 61 ir Homan. 
Liuksusinis 2-jų butų mūrinis. 3 miegamieji. 
6 kamb. savininkui. 2-jų miegamų butas 
2-me aukšte, pajamom. Puikiai Įrengtas 
rūsys su baru. Modern. virtuvės ir ir vonios. 
2 maš. garažas su atidarymu. Labai geras 
pirkinys Paskubėkite. 

No. 897 — 72 Ir Kedzie 6 kamb. mūr. 
namas Nabisco darbininkui: 3 dideli mieg.. 
pagal užsakymą virtuvės kabinetai, 
pusryčiams nuošalus kampelis, užbaigtas 
skiepas, švarus garažas, alum. 
papuošimas, naujas centralinis vėsu-tuvos. 
Puikus pirkinys. Skambinkite dabar! 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

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

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Ta i . — 434-7100 

Česlovas Grincevieius 

V I D U D I E N I O V A R P A I 
P a s a k o j i m a i ir p a s a k o s 

(Laimėjusi LRD grožinės literatūros 
premiją) 

Šioje knygoje autorius gyvai ir 
vaizdžiai pasakoja nepriklausomoje 
Lietuvoje išgyventus atsitikimus. 
Tai apysakų, novelių ir legendų 
rinkinys, kurį kiekvienas turėtų per
skaityti ir pasigrožėti autoriaus jau
dinančiais pasakojimais. 

Išleido LK klubas Chicago. 1985 
Kaina su persiuntimu $5.00. Illinois 
gyv. moka $5 .32 . 

Užsakymus siųsti; 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

I 



Gegužinėje, kurią surengė liepos 26 d. „Draugo" renginių komitetas, svečic 
Č. Grincevičius, O. Baužienė, J. Baužys, A. Prapuolenytė ir J. Vilkas. 

Iš kairės: L. Zurlys, 

Nuotr. V. Rimšelio 

Pastabos ir nuomonės 

KLAIDUS VLIKO 
PAREIŠKIMAS 

„Draugas" Nr.92 (1987 m. 
gegužės 12 d.) atspausdino 

Vyriausio Lietuvos išlaisvinimo 
komiteto „Pareiškimą Vilniaus 
arkivyskupijos klausimu". 

Šiame VLIKo pareiškime yra 
klaidų ir tiesos išklaipų. Jos čia 
bandomos atitaisyti. 

1. VLIKo te ig inys , kad 
„Vilniaus arkivyskupijos dalis 
... yra Kremliaus prie Lietuvos 
priskirtoje teritorijoje", tėra 
atšlietas tiktai į pačių bolševikų 
nukaltą jų propagandos frazę. 
Istoriškai, etniškai ir teisiškai 
(1902 m. liepos 12 d. Maskvos 
t a ikos su tar t ies pagrindu) 
Lietuvai priklausančią sostinę 
Vilnių ir jo sritį (gaila, ne visą) 
iš tikrųjų juk atgavo priešingai 
VLIKo neteisingam tvirtinimui 
nepr ik lausomos Lietuvos 
vyriausybė taikiu būdu 1939 m. 
spalio 10 d., Lenkijai įsivėlus į 
antrąjį pasaulinį karą. 

2. Toliau teigiama, kad „Vil
niaus apaštalinis administra
torius yra pilnateisis Lietuvos 
vyskupų konferencijos narys ir 
neturi jokių ryšių su Lenkijos 
bažnytine provinciją". Deja, 

esama kitaip ir faktiškai ir for
maliai . Lietuvoje osančios 
Vilniaus arkivyskupijos dalies 
apaštališkasis administratorius 
vyskupas Jul i jonas 
Steponavičius, bolševikų 
ištremtas Žagarėn 1961 metais, 
a t sakydamas į Lietuvos 
vyskupų konferencijos pir
mininko arkivyskupo Povilonio 
kvietimą vadovauti Lietuvos 
krikšto jubiliejaus iškilmėms, 
1987 m. kovo 28 d. pats šitaip 
rašo: „Nedalyvaudamas nei vie
name vyskupų konferencijos po
sėdyje, nes į jos posėdžius nesu 
kviečiamas, nieko nežinau, 
kokie buvo padaryti nutarimai 
ir duoti nurodymai, kurių tenka 
laikytis, kad jubiliejaus iškil
mės būtų didingos ir iškilmin
gos. Todėl nedrįstu vadovauti 
jubiliejaus iškilmėms, būkštau-
damas nukrypti nuo konferenci
jos priimtų nutarimų jubiliejaus 
iškilmių klausimu..." („Dar
b in inkas" Nr.20, 1987 m. 
geguz.es 22 d.). Taigi Lietuvoje 
esančią Vilniaus arkivyskupijos 
dalį nuo 1961 m. pradžios, kaip 
matome, valdo ne Vatikano 

Laiškas 

KRATINYS AR RAŠINYS? 

Liepos 11d. šeštadieno kultū
ros priedo 2 psl., beveik visą 
puslapį užėmė „Atvirutė..." Ją 
bandžiau ir šiaip ir taip skaityti, 
bet nieko iš to neišėjo. Yra 
gausybė žodžių, kurie sudrabs-
tyti be jokios logikos ar sąryšio. 
Kadangi nieko nesupratau, tad 
apverčiau laikraštį , many
damas, gal reikia atvirkščiai 
skaityti, bet irgi nieko neišėjo. 
Prisiminė pasakėčia „Beždžionė 
ir akiniai". Kadangi neturiu to 
„atributo", ką beždžionės turi, 
tad su savo skaitymu taip nieko 
ir nepasiekiau. 

Cituoju „...drevėse mums 
neužmirštamų ir neišdildomų 
prisiminimų albumo tomams 
atiteksiantiems tąja — kaip to 
paskutiniojo ryto lietaus, žai
bais spinduliavimo ir, tam 
praėjus, vėl vis plačiau įsida-
binančioje spindulių gaiva žalių 
žaliausiuose lapuose mirguliuo
jančia saule — šimtu širdžių ir 
dėmesio nestokojančiame „la
bas"..." Sakinys dar nebaigtas, 
jeigu tos eilutės yra aiškios ir 
suprantamos, tai tuomet toliau 
neskaitykite, nes šis laiškas ne 
jums skirtas. Jeigu šioje žodžių 
raizgynėje neradote minties, tai 
galite ir toliau pasiskaityti. Ne
svarbu, nuo ko pradėsime, pusės 
skilties sakinyje... skirtumo 
nėra. Tad pripuolamai: „įspalvi-
nančių citatų ar liečiamo 
šaltinių nurodančių tikslių vers

mių — ar tie ir vien ramiai 
laikštų properša vinguriuojan
čių upeliokšnių atvanga ir pasi
skinto — sapningai pasteliniu 
pas i tekš lenimu grei tkel iu 
važiuojančio greičiu atšoliuo-
jantys ir, vėliau prisišlėjimu 
prie praeito,..." Na, gal užteks! 
Dar daug panašių žodžių pri-
drabstyta, beveik visas puslapis. 

Šio rašino autoriaus pavardės 
aš visai net neminėsiu... koks 
skirtumas. Valia jam rašinėti, 
kas tik „ant seilės" užeina, kol 
jis su savo „atvirutėmis" ar ki
tokiais kratalais neužteršią 
mano pašto dėžutės. Kitas 
reikalas yra „Draugas": aš kaip 
skaitytojas ir prenumeratorius 
jaučiuos apgautas, vietoje litera
tūros gaudamas tik „makula
tūrą". Antanas Vanagaitis savo 
karjeros. Amerikoje pradžioje 
vieną savo sėkmingos pro
gramos dalį vadino ,jovalu". 
Dabar jau mes esame daugiau 
pažengę (taip ir turėtų būti), tad 
labai dažnai — gal per dažnai, 
.jovalą" pradedame pristatyti 
kaip kultūrą. „Draugo" redak
toriai turėtų žinoti, kad jų 
skaitytojų diduma nepriklauso 
nei „drug culture" ir taip pat 
nėra nei pastovūs psichiatrų pa
cientai. Tad atitinkamai turėtų 
medžiagą atrinkti ir ją prista
tyti. Mes čia Amerikoje laikraš
čius prenumeruojame pasi
skaitymui, o ne kitiems bui
tiniams reikalams atlikti ar 
silkėms susivynioti. Tad ati
tinkamo dėmesio ir laukiame! 

J. Žygas 

paskirtas apaštališkasis admi
nis t ra tor ius , bet Vilniaus 
arkivyskupijos kapitulos išren
kamas kapitulos vikaras, kuris 
formaliai yra Lenkijos katalikų 
bažnyčios veiksnys, kol Vil
niaus arkivyskupija tebėra 
Lenkijos bažnyčios organiza
cinėje sudėtyje. 

3. VLIKas, patyręs iš ano
niminių „autoritetingų šal
tinių" Vatikano atsargumo 
priežastis, jas, kaip matysime, 
perdėtai suabsoliutino. 

a) VLIKas teigia, kad „Vati
kanas sutvarko bažnytinės pro
vincijos reikalus, kai valstybės 
sienos yra nustatytos tarptau
tinėmis sutartimis". Kokiomis 
gi tarptautinėmis sutartimis 
buvo nustatyta Lietuvos — 
Lenkijos siena, kai Vatikanas 
1925 m. iš Vilniaus, Lomžos ir 
Pinsko vyskupijų sudarė Len
kijos bažnyčiai priklausančią 
Vilniaus arkivyskupiją, kuri 
tapo viena šešių Lenkijos 
katalikų bažnyčios provincijų? 
Paryžiaus Ambasadorių konfe
rencijos nutarimas juk nenu
statė Lietuvos — Lenkijos 
sienos, nes šią rekomendaciją 
tepriėmė tik viena Lenkija, o 
Lietuva griežčiausiai ją atmetė. 

Pagaliau ir Lenkijos — Vokie
tijos dabartinės politinės sienos 
taip pat dar tebėra galutinai ne
nus ta ty tos t a rp t au t inėmis 
sutartimis, vienok Oderio — 
Neisės srityje bažnytinė or
ganizacija Vatikano jau pertvar
kyta 1972 metais. Kaip žinia, 
Oderio — Neisės bažnytinės sri
ties pertvarkymo dingstis buvo 
komunis t inės Lenkijos ir 
Vakarų Vokietijos 1970 m. 
sutartis, kuri bandė spręsti ir 
Lenkijos — Vokietijos sienų 
klausimą, bet, deja, jų galutinai 
nenustatė. Viena, Lenkija ir 
Vakarų Vokietija pokariniame 
Europos žemėlapyje bendros 
sienos kol kas juk nė neturi. 
Antra, Vakarų Vokietijos par
lamentas (Bundestag), 1972 m. 
gegužės 17 d. ratifikuodamas 
šią sutartį, ratifikacijų papildė 
formuluote (atrodo, VLIKas ne
galėtų to nežinoti), kad ši sutar
tis „nesukuria dabartinių sienų 

teisinio pagrindo (keine Rechts-
grundlage fuer die bestehenden 
Grenzen"). Ši formuluotė Va
tikaną ne tik nustebino, bet ir 
surūpino, tačiau jo jau įsibėgė
jusių Oderio — Neisės srities 
bažnytinės organizacijos per
tvarkymo planų nebesustabdė. 
Šventasis Sostas 1972 m. bir
želio 28 d. dekretu, kaip tada 
Vatikano spauda skelbė, pagal 
„prieš daugelį metų šia prasme 
(lenkų) kartotus prašymus" per
tvarkė Oderio — Neisės srities 
bažnytinę organizaciją, įjungda
mas ją formaliai Lenkijos kata
likų bažnyčion, nors Lenkijos 
— Vokietijos siena ir šiandieną 
dar nėra nustatyta tarptau
tinėmis sutartimis — mažų 
mažiausia netur i Vakarų 
Vokietijos konstitucinio pilno 
pripažinimo (pieno riconosci-
mento). 

b) Toliau VLIKas rašo: „Yra 
visiškai aišku, kad, Lietuvai 
esant okupuotai ir neturint savo 
vyriausybės, Vatikanas tuo rei
kalu (suprask — pertvarkyda
mas Vilniaus arkivyskupijos 
hierarchinę priklausomybę. Br. 
N.) turėtų tartis su Maskva ir 
tuo būdu pripažinti jos suve
renumą Lietuvoje bei Lietuvos 
aneksiją". Argi tarėsi Vati

kanas su nepriklausomos Lie
tuvos Leono Bistro vadovau
jama vyriausybe, 1926 m. steig
damas Lietuvos bažnytinę pro
vinciją? Kas dėtųsi Amerikoje, 
jei jos vyriausybė per Vatikaną 
pradėtų kaišioti savo pirštus į 
vienokį ar kitokį Amerikos 
katalikų Bažnyčios tvarkymą? 
Negirdėta , kad Va t ikanas 
būtų sutaręs su komunistine 
Lenkijos vyriausybe ir Oderio — 
Neisės srities diecezijų 1972 m. 
įjungimą Lenkijos katalikų 
bažnyčion. Taigi VLIKas be 
pagrindo baido Maskvos baubu, 
nes Vatikanui, kaip rodo šie 
pavyzdžiai, tarimasis dėl Baž
nyčios hierarchinės sąrangos 
nėra conditio sine qua non net 
su valstybės sava vyriausybe, 
nekalbant jau apie okupacinę 
valdžią. 

Argi dera VLIKui iš anonimi
nių „autoritetingų šaltinių" 
išrautais teiginiais re ikšt i 
tariama Vatikano nuomonė, 
klaidinanti mūsų visuomenę? 
Veikiausiai ir kiti VLIKo 
pareiškimo teiginiai, kurie čia 
šiuokart nenurodomi, būtų buvę 
atsargesni ir išmintingesni, jei 
nebūtų pasipainiojusios šitos 
išklypos. 

Bronius Nemickas 

DRAUGAS, penktadienis, 1987 m. liepos mėn. 31 d. 

UETUVA 
PASAULINĖJE 

UTERATŪROJE 
Alfonsas Sešplaukis-Tyruolis 

Ką Lietuva yra davusi kitų tautų 
literatūrai savo istorija, gamtovaiz
džiu ir žmonių papročiais pirmą 
kartą panagrinėta Alfonso Šešplau-
kio-Tyruolio knygoje 

LIETUVA PASAULINĖJE 
LITERATŪROJE 

Išleido Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras Chicagoje. 244 psl 
Knygos kaina 8 dol. su persiuntimu 
9.50 dol. Illinois gyventojai moka 
10.14 dol. Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus 

A.tA. 
KUN. LEONUI OLŠAUSKUI 

mirus, jo seseriai ROMAI MILDAŽIENEI ir jos 
vaikams IRENAI, JUOZUI ir PAULIUI reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą. 

Gražina ir Vytautas Senkevičiui 
Adelė ir Antanas Verbickai 
Dalia ir Algis Ancevičiai 
Aleksas Smilga 

Geram draugui ir leidėjui 

A.tA. 
VLADUI CIVINSKUI 

mirus, jo žmonai URŠULEI, giminėms ir kitiems 
velionio bičiuliams reiškiame gilią užuojautą. 

Gražina ir Jurgis Blekaičiai 

Mūsų mielam baleto mokytojui 

A.tA. 
SIMUI VELBASIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai 
ALEI, posūniui GEDIMINUI ir jo šeimai. 

Rūta Graužinytė-Daukienė 
Irena Vitauskaitė-Valaitienė 

Lietuvos Baleto artistui 

A.tA. 
SIMUI VELBASIUI 

mirus, operos solistei ALEI KALVAITYTEI-VELBA-
SIENEI ir GEDIMINUI MORKŪNUI su šeima reiš
kiame širdingą užuojautą ir kar tu liūdime. 

Zuzana ir Milda Brencius 

A.tA. 
Dipl. agr. 

SALOMĖJAI JANULAITINEI 

mirus, jos vyrui VYTAUTUI, sūnui MINDAUGUI su 
žmona, anūkams, seserims DANUTEI RICHTER, 
BRONEI MISELIENEI ir jų šeimoms, kitiems 
g iminėms ir d r a u g a m s re išk iame nuoširdžią 
užuojautą. 

J. O. Pupininkai 
B. K. Gaižauskai 
P. Čiurlytė 

St. Petersburg, Florida 

P. Zelba 
P. E. Daliniai 
S. B. Juozapavičiui 

A.tA. 
AGR. NATALIJAI ŠANTARIENEI 

mirus, jos vyrą agronomą ANTANĄ SANTARĄ ir 
visą jų šeimą, o taip pat visą Lietuvių Agronomų 
išeivijoje sąjungą, patyrusią skaudų smūgį savo pir
mininkės agronomės S. JANULAITIENĖS mirtimi 
ir dabar liūdinčią su taip visų mylima ŠANTARŲ 
šeima nuoširdžiausiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Lietuvos Miškininkų sąjunga išeivijoje J 
A.tA. 

Agronomei 
NATAIJAI ŠANTARIENEI 

mirus, vyrą agronomą ANTANĄ, dukterį DALIĄ su 
šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Dr. Augustinas ir Maria Laučiai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

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

STAN BALZEKAS, Ltd. 
PONTIAC — SAAB 

6621 W. OGDEN, BERWYN 
312-788-5700 

PONTIAC 1000 
Standard features on the 1987 Pontiac 1000 include a 1 6 liter 4<y1inder 

engine wth a 4-speed manual geart>ox. rack and pinioo steering. 
and a full c<x! suspension. 
As low M $5,395 comptot* 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 

http://geguz.es


DRAUGAS, penktadienis. 1987 m. liepos mėn. 31 d. 

x „ D r a u g a s " visą rugpjū
čio mėnesį eis be kultūrinio 
priedo, nes jo redaktore Aušra 
Liulevičienė su vyru prof. dr. 
Arūnu Liulevičium yra išvykę 
į Vokietiją, ku r jos vyras daly
vaus matemat ikų konferenci
joje. Bet kiekvieną šeštadienį 
„Draugas" išeis a š t u o n i ų 
puslapių, kad t i lp tų v is i 
skelbimai. 

x M i e l u s „ D r a u g o " 
b e n d r a d a r b i u s prašome ne
siųsti . .Draugui" jokių straips
nių ir korespondencijų neužli-
pmtuose vokuose. Pašto auto
matai sudrasko iki neįskai-
tymo. o kar ta is negauname, 
nes nupiešia adresą. 

x Kun. A n t a n u i Švedui, 
MIC. ilgai dirbusiam Argen
tinoje. Amerikos legiono Don 
Varno postas savo kapelionui 
rengia pagerbimą spalio 3 d., 
šeštadieni t ne rugpjūčio 22 d.. 
kaip vaka r buvo paskelbta) 
Don Varnas patalpose. 6816 So. 
VVestern Ave., Chicagoje. Ren
ginio komitetą sudaro John 
Yerkes. Konnie Savickus. 
Anelė Pocienė ir V. Stanaitis. 
Vakarą praves sol. Algirdas 
Brazis. 

x J u l i u s Šmulkš tys Santa
ros-Šviesos suvažiavime Tabor 
Farmoj rugsėjo 10-13 d. 
nagrinės ..Naująjį konserva-
tizmą Amerikoje". 

x St. Xav ie r College 13700 
W. 103 St., Chicago, 111.. tel. 
385-03871 registruotis reikia 
jau dabar. Mokslas prasidės 
rugsėjo 2 d. Šioje kolegijoje 
mokosi gana daug lietuvių, nes 
yra patogus susisiekimas ir 
mokslas aukštai pastatytas. 

x Živilė Šelmienė iš Toronto. 
Kanados, yra atvykusi į Chica-
gą ir lanko Lituanistikos semi
narą, kuris vyksta Lemonte prie 
Chicagos. Ta proga aplankė 
..Draugą" ir iteikė auką. Labai 
dėkojame. Živilė yra gimusi 
Brazilijoje. Jos tėvas yra rašyto
jas, poetas Klemensas Jūra. 
gyvenąs Brazilijoje. 

x Dr . Mar t i n T rau t r imas , 
Fremont. Nebraska. su žmona 
lankėsi ..Drauge", ta proga pasi
rinko įvairių leidinių už didesnę 
sumą ir įteikė 10 dol. auką 
lietuviško žodžio palaikymui. 
Labai dėkojame. 

x M . K a c e v i č i u s , V. 
Juodišius. Chicago. 111.. lankėsi 
. .Drauge", pasirinko naujausiu 
leidinių, grąžino laimėjimų šak
neles ir paaukojo 10 dol. Labai 
dėkojame. 

x L a i k r a š č i o gegužinė rug
pjūčio 9 d., sekmadienį. 1 vai. 
p.p. Grinių sodyboje. Lockport. 
111., an t 143-čios gatvės. 2 blokai 
i vaka rus nuo State St. įvyks 
„L ie tuv ių Balso" gegužinė. 
Visi kviečiami pabūti gamtoje, 
bus ka r š t i ir šalti valgiai, 
muzika ir loterija. Dėl informa
cijų skambinkit i administracija 
(312V736-7878. ( 8 k > 

x G r e i t p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apyl inkėse . Skambinki te 
R E M A X F I R S T , R i m a s 
S t a n k u s , tel 361-5950 arba 
636-6169. 

(ak.) 

x P a l a n g a , Kla ipėda <sų 
nakvyne). Panevėžys , Kau
n a s , t a i tik keletas iš Lietuvos 
miestu, kuriuos lankys G.T. In
ternational. Inc., ekskursam 
tai. Registruotis prašom skam
binti: (312) 430-7272. 

(ak.) 

x Alb inas Kurkul is , akcijų 
brokeris, dirbąs su R o d m a n & 
R e n s h a w . Inc., patarnauja 
akcijų bonų. fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. 
Duodu komisijų nuolaidą. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

fsk. l 

x Dr. Mindaugas Griauz
dė, vadovaująs Šv. Kryžiaus 
netikėtumų tEmergency Room> 
skyriui, liepos 29 d. 5 vai. p.p. 
televizijos penktam kanale 
davė pasikalbėjimą su sveika
tos pranešėju dr. Barry Kauf-
man apie saugojimą sveikatos 
karštame ore. Dr. M. Griauzdė 
yra skautų veikėjas, taip pat ir 
jo žmona Lydija. Jo tėvai Liu
da ir Kazimieras Griauzdės 
gyvena Cicero. 111. 

x Laimėjimų šakneles rei
kia grąžinti prieš ..Draugo" 
pokylį, kuris bus rugsėjo 27 d., 
sekmadienį. Martiniąue resto
rano pokylių salėje su įdomia 
programa. Pokyli rengia ir 
bilietus stalams platina ..Drau
go" renginių komiteto nariai. 
Jau dabar yra daug stalų 
užsakyta. 

x Dr. Vytautas Vardys at
vyksta į Lietuvių fronto 
bičiulių studijų savaitę Dai
navoje rugpjūčio 9-16 d. ir ten 
skaitys paskaitą apie demokra
tijos žlugimą Lietuvoje. 

x Sofija Plenienė, Oak 
Lawn. 111.. ..Draugo" renginių 
komisijos narė. veikli lietuvių 
organizacijų darbuotoja, suorga
nizavo penkis stalus po 10 
asmenų į ..Draugo" metinį 
banketą, kuris bus rugsėjo 27 
d., sekmadienį. Martiniąue 
restorano salėje Evergreen 
Park. 111. 

x Šv. Kryžiaus ligoninė 
daro reikalingo kraujo ligo-
nams nelaiminguose atsi
tikimuose ir prie didesnių 
operacijų kraujo bankui vajų. 
Vajus bus rugpjūčio 18 d. Sv. 
Kryžiaus ligoninėje nuo 9 vai. 
ryto iki 3 vai. p.p. Sutinkant 
kraujo duoti, reikia paskambin
ti tel. 471-7321. 

x Dr. V. ir dr. V. Dubins-
kai, Chicago. 111.. mūsų rėmėjai, 
grąžino laimėjimų šakneles su 
50 dol. auka. Nuoširdus ir 
didelis ačiū. 

x Dr. A. Konce, San Fran-
cisco. Cal.. Petras Mikalauskas, 
Omaha. Nebraska. W. Abra-
mikas. Springfield. 111.. a. 
Bankus. Hickory Hills. 111.. 
Jonas Bakan. VVorcester. Mass.. 
Joseph Sakys, Des Plaines, 111., 
V. A. Udrys. Northville. 111.. S. 
Liepas. Ne\v Buffalo, Mich.. 
Vladas Vailionis. Munster. Ind., 
gražino laimėjimų šakneles su 
15 dol. auka. Labai dėkojame. 

x Dr. Alina Domanskienė. 
Paskalis Plukas, Kazimieras 
Mikolajūnas ir Gražina Liau-
t a u d pirmieji didesnėmis 
aukomis parėmė Vl-tąjį Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongresą 
atsiųsdami po 500 dolerių. Dr. 
Kazys Ambrozaitis paaukojo 
300 dol.. o dr. Rimvydas 
Sidrys 250 dol. Lėšų telkimo 
komitetas jiems ir visiems at
siuntusiems mažesnes aukas 
nuoširdžiai dėkoja ir kviečia 
visą lietuvių visuomene savo 
aukomis įgalinti Pietų Ameri
kos jaunimą dalyvauti kongre
se. Aukas prašome siųsti: 
Lithuanian World Communi-
ty, 5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, IL 60636. 

(pr.> 

x A.a. Elenos Matutienės 
mirties metinėse, šį sekma 
dienį, rugpjūčio 2 d., 10:15 vai. 
ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje bus 
aukojamos šv. Mišios už a.a. 
Eleną ir a.a. Kaži Matučius. Po 
Mišių vykstama į Lietuvių Tau
tines kapines paminklo šventi
nimo apeigoms Visi gimines, 
draugai ir pažįstami kviečiami 
dalyvauti. 

fpr.) 

Ramunė (Tričytė) ir Linas Kelečiai 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
NAUJA LIETUVIŠKA 

ŠEIMA 

Du jauni lietuviai Ramunė 
Tričytė ir Linas Kelečius buvo 
sutuokti birželio 6 d. Švč. M. 
Marijos Gimimo par. bažnyčioje 
Marąuet te Parke. Apeigas 
atliko kan. Vaclovas Zaka
rauskas. Jaunuosius palydėjo 
penkios poros pamergių ir pa
brolių: Rūta Česnauskaite ir Vy
tas Jozaitis tvyr. porai. Sabina 
Mickūnaitė ir Marijus Kelečius 
(jaunojo brolisi, Neris Palū-
nienė ir Rimas Viktorą. Betsy 
Fries ir Albertas Valavičius, 
Regina Krutulytė ir Linas 
Paužuolis. 

Bažnyčioje giedojo par. choras, 
vadovaujamas Antano Lino. ir 
solistai Genovaitė Mažeikienė. 
Margarita Momkiene ir Vaclo
vas Momkus. Iškilmėse grojo 
smuikininkai Vanda ir Povilas 
Matiukai. P. Matiukas yra jau
nosios krikšto tėvas. Vargonais 
grojo Kazys Skaisgirys. Daly
vavo ir Ramunės krikšto motina 
Jadvyga Reivytienė. Lino pusse
serė iš Sarnia. Ont.. dailininkė 
Irena Mickūnienė. giminės Vy
tautas ir Filomena Mašalai iš 
Toronto. Lino krikšto motina 
aktorė Eglė Vilutienė. Mišioms 
patarnavo Dainius Daumbrys ir 
Arūnas Bilus. 

Jaunieji susižiedavo 1986 m 
rugpjūčio mėnesį. Juos riša ben 

x Kun. Pr. Jokūbai t is . Chi 
cago. 111. rež. Petras Maželis, Los 
Angeles. Cal., Antanas Kve
daras. Savannah, Ga.. Regina 
Juchnevičius, Arlington Hts . 
111.. Albinas Smilgys. Vancou-
ver, BC. Kanada, J. Didžbalis. 
Toronto. Kanada, atsiuntė po 15 
dol. aukų ir grąžino laimėjimu 
šakneles. Labai dėkojame. 

x Vincas Beresnevič ius , 
Toronto. Kanada, gražindamas 
laimėjimu šakneles paaukojo 15 
dol. su tokiu prierašu: ..Esame 
patenkinti Jūsų dienraščiu ir 
nuoširdžiai dėkojame už 
siuntinėjimą. Linkiu jums 
gyvuoti' ". Nuoširdus ačiū už 
auką ir linkėjimus. 

x A n t a n a s Mažiulis. So. 
Boston, Mass., tautosakininkas, 
kul tūr ininkas , grąžino lai
mėjimų šakneles su 30 dol. 
auka, o laiške pasidžiaugė, kad 
..Draugas" nesibijo rašyti bet 
kokią teisybę iš mūsų gyve
nimo, išdrįsta ramiai vertinti 
nepriklausomos ir okupuotos 
Lietuvos įvykius Ačiū už auka 
ir gražų laiškutį. 

dra religija ir tautybė, bendra 
gimtoji vieta - Bridgeportas, 
bendra teisės profesija ir meno 
pamėgimas. Ramunė Rita 
Tričytė yra gimusi 1962 m. Jau 
1984 m. su pasižymėjimu baigė 
dvi mokslo ^akas Loyolos uni
versitete: komunikaciją — žur
nalistika ir vokiečių kalbą. 
Mokslus eidama dirbo federa-
linėje įstaigoje, kur turėjo pro
gos susipažinti su -JAV teismų 
sistema. Buvo aktyvi krikščio
nių demokratų s-je, Pavergtų 
tautų komitete. Baltų jaunimo 
organizacijoje. Yra Amerikos 
Lietuvių Tarybos valdybos narė. 
Tęsia teisės studijas John Mar 
shall teisės mokykloje, kur yra 
tarp pirmaujančių. Priklauso 
Chicagos teisės studentu 
skyriui, o taip pat Amerikos 
profesionalu žurnalistų 
sąjungai. Mėgsta fotografiją, 
tinklinį, domisi literatūra. 

Linas Kelečius gimęs 1956 m. 
Su pasižymėjimu 1979 m. Il
linois universitete Chicagos Cir-
cle padalinyje baigė kriminalinę 
teise, politini mokslą ir istoriją. 
Priklauso skautų sąjungai, 
buvęs miško brolis. Studijuo
damas dirbo vairavimo nusi
kaltimu teisme. 1983 m. su 
pasižymėjimu baigė John Mar-
shall teisės mokyklą, kurios lei
dinyje ,.La\v Revievv" buvo at
spausdintas jo straipsnis apie 
įstatymą, liečiantį banku api
plėšimus. Paskutiniais metais 

Linas buvo to leidinio redak
torius. 1983 m. pradėjęs prak
tikuoti teisę Illinois valstijoje, 
ruošė bylas apeliaciniame teis
me, talkindamas prokuratūroje. 
Nuo 1984 m. yra prokuroro asis
tentas Cook apskr. teisme. 
Mėgsta šachmatus, žuvavimą ir 
pasaulio istoriją, yra Chicagos 
teisininkų sąjungos narys. 

Abiejų tėveliai — Jonas Tričys 
ir Jonas Kelečius — yra daili
ninkai, visuomenininkai. Lino 
tėveliai pasižymėję aktoriai. 
Ramunės motina rašo lietuvių 
spaudoje. 

Po sutuoktuvių apeigų vaišės 
ir šokiai vyko Holiday banketų 
salėje Palos Hills. Programą 
pravedė Lilė Rekašiūtė-Martin-
kienė. Grojo „Žaros" orkestras, 
dalyvavo apie 250 svečių. 
Naujavedžiai povestuvinei 
kelionei buvo išvykę į Graikiją, 
Korfu salą ir Atėnus, kur pralei
do daug saulėtu dienų, aplanke 
istorines vietas. Dabar apsigy
veno Brighton Parke. Linas 
tęsia prokuroro darbą, o Ramu
nė vėl pradeda teisės studijas, 
kurias tikisi netrukus baigti. 
Chicagos lietuviai džiaugiasi šia 
nauja lietuvių patriotų moksle 
ir savo darbuose pasižyminčia 
šeima. 

Juoz . Daugi. 

KAD GALĖTU KITU LAIME 
PASIDŽIAUGTI 

Kaip tyliai skamba dainuo
jančių balsai, taip tyliai jie susi
renka 9 vai. ryto į Balfo įstaigą. 
Pasisveikinę su vedėja Laima 
Aleksiene, pasiėmę iš jos 
papkėse sudėtus laiškus, 
adresus, sąrašus. Trumpai pasi
kalbėję jie nueina į rūsj, kur 
greitai užverda darbas idealiz
mu, pasiaukojimu apvainikuo
tas, kad galėtų kitų laime pasi
džiaugti. Aštuoni Balfo talki
ninkai rūbų sandėlyje, o jei dai
nuoja, tai sudaro oktetą. Aš 
vieną dieną buvau devintas, 
kad galėčiau jų rodoma ir 
vykdoma ar t imo meile 
pasidžiaugti. 

Rūsio patalpos didelės. I čia 
suplaukia žmonių suaukotos 
medžiaginės vertybės: kūdikių, 
vaikų, vyrų, moterų drabužiai, 
batai, kojinės, pirštinės, kepurės 
— įvairiausia apranga. Iš čia 
visos tos vertybės pasklinda po 
visą pasaulį, ten kur prašoma 
pagalba, ten kur siuntiniai siun
čiami. Prie šiu žodžių tiktų 
vieno dailininko nupieštas kelių 
vaizdų paveikslas, kur matyti 
Sibiro taigos, kalėjimo grotos, 
surakinti žmonės, vargdieniš
kos lūšnelės. 

Visas šias Balfo sandėlyje 
medžiagines vertybes suaukoja 
žmonės, kurie laikosi taisyklės: 
jei metus ar daugiausia dvejus 
rūbų nedėvėjai, atiduok ki
tiems, kurie su džiaugsmu 
dovaną priims. Kai ką ir Balfas 
perka. Tą darbą labai sumaniai, 
taupiai atlieka Balfo vicepirmi

ninkas Albinas Dzirvonas, iš 
prekybininkų pelnęs vardą 
„lietuvis džentelmenas". Jis 
perka tai, ko rūbų sandėlyje 
nėra. o reikalingieji pagalbos 
prašo. Sezonui pasibaigus dalis 
prekių yra išparduodama. 
Mokėdamas diplomatiškai pasi
derėti, gauna dar pigiau, o kar
tais prekybininkai, išklausę 
gražių jo žodžių, susigraudinę 
atiduoda veltui. Visi drabužiai 
sandėlyje tvarkingai surūšiuoti, 
sukabinti, padalinti į vaikų, 
moterų, vyrų skyrius ir posky
rius, kaip krautuvėje. Visa tai 
atlieka tie aštuoni pasiaukoja 
talkininkai. 

įdomu, kaip darbas prasideda 
ir vykdomas? Balfo įstaiga kas
dien gauna daug laiškų, prašant 
pagalbos. Vieni laiškai atiduo
dami centro valdybai, kiti rūbų 
sandėliui. Laiškai kruopščiai 
perskai tomi . pa t ikr inami 
adresai, kartoteka. Šiam darbui 
talkina centro valdybos vicepir
mininkai Albinas Dzirvonas ir 
Irena Kriaučeliūnienė. Įstaigos 
vedėja L:iima Aleksienė, su
tvarkiusi laiškus, adresus, 
sudariusi sąrašus su prašomais 
daiktais, sugrupavusi į atskiras 
papkes, perduoda drabužių 
sandėlio vedėjui Kazimierui 
Lauciui. Po to prasideda darbas 
siuntinius sudarant, supakuo
jant, paruošiant išsiuntimui. 
Siuntinių svoris iki 30 svarų. 

Trys simpatingos balfininkės 
Stefanija Galesienė. Emilija 
Kantienė. Elena Mickienė, per
skaičiusios laiškus ko prašoma, 
viską sudeda į dėžes. Lengva 
pasakyti ,.sudeda", bet daug 
sunkiau atrinkti ir taip sudėti, 
sugrū-ti. kad daugiau tilptų 
dėžėje. Be to, drabužių kokybė 
įvairi, įvairūs ir prašymai. 
Reikia įspėti, kas prašančiam 
geriausiai tiktu. Todėl jos susi
rūpinusios niūniuoja, tyliai dai
nuoja. Kai drabužiai i dėžes 
sudėti, suspausti, juos Algis 
Čepėnas, Pranas Jonelis , 
reikalui esant, padedant ki
tiems, paruošia išsiuntimui. 
Pranas Jonelis talkino ilgą 
laiką, bet kartą nuvažiavęs ato
stogų į Rockfordą iš ten negrįžo. 
Tik po kiek laiko pasiekė žinia, 
kad sukūrė gražią šeima. Gaila 
gero talkininko, bet džiugi 
vedybinė laimė. Jis ir ten 
gyvendamas įsijungs į Balfo 
veiklą ir bus ne vienas, o du. Iš 
čia paruošti siuntiniai patenka 
l ekspedicijos skyrių, kur Anta
nas Baleška su Juozu Naliu 
užrašo adresus, sutvarko visus 
i šs iunt imui re ika l ingus 

dokumentus. Užsiminę apie 
talkininkus dainininkus, prisi
minkime, kad Antanas Baleška 
yra ilgametis operos choristas. 
Tai ko jiems nedainuoti! 

Rūbų sandėlio durys 12 vai. 
uždaromos ir talkininkai susi
renka priešpiečių į Balfo įstai
gą. Laima paruošia kavą. o 
simpatingosios moterys įvai
r iausių skanumynų Ir aš 

B įme&m talkininkai. U kaires: Antanas Baleška. Elena Mickienė. Emilija Kantienė. Stefanija 
vlgis Čepėnas, -hiozas Nalis (Nėra Kazimiero Lauciaus ir Jono SiugždinioV 

N u ' t r Vvt. Knsniuno 

CHICAGOS ŽINIOS 
MAŽUMŲ MOKYKLOSE 

Chicagos universiteto tyrimai 
parodė, kad ispaniškųjų vaikų 
segregacija Illinois valstijoje 
auga. Tačiau New Yorke 
paaugo dar daugiau. Illinois 
valstijoje ispaniškai kalbančių 
vaikų, lankančių mažumoms 
skirtas mokyklas, 1984 m. jau 
siekė 79.2%. Juodukų apie 
63.5% lanko mažumoms skir
t as mokyklas, t a ig i — 
apie du trečdaliai. Tas procen-
ts beveik nesikeičia nuo 1970 m. 
deimtmečio pradžios. 

SPROGO NAMAS 

Susitelkus kūrenamoms du
joms, liepos 26 d. sprogo namas 
12401 S. Normai, Chicagoje. 
Sprogimas sužalojo septynis 
kitus namus ir sunkiai sužeidė 
E. Bush, 25 m. Namas buvo 
negyvenamas nuo kovo mėne
sio, bet į jį įsilauždavo paša
liečiai. Dujos sunkėsi į namą, 
nes kažkas buvo pavogęs dujų 
skaitliuką. 

MILIJONAI BIBLIOTEKAI 

Chicagos miesto vadovybė 
planuoja išleisti 195 mil. dol. 
naujos centrinės bibliotekos 
statybai. 

valgiau, gėriau, nors prie darbo 
neprisidėjau. Malonu buvo pa
bendrauti su šia baltininkų 
šeima. Jie visi, vieno tikslo siek
dami, tarpusavyje labai gražiai 
sugyvena, kaip brol iai ir 
seserys. Už darbą ir talką jie su 
šypsena priima ačiū ir džiau
giasi laime, kad padeda kitiems, 
vargs tant iems brol iams ir 
sesėms. Jie visi yra ilgamečiai 
baltininkai, padėję rinkti aukas 
bei kituose darbuose. Veikia ir 
kitose organizacijose. Tikiu, kad 
šiam Balfo talkos oktetui yra 
labai dėkingi ir tie, kurie susi
laukia paramos. Jie dėkingi ir 
tiems, kurie šias įvirias verty
bes paaukoja Balfui. 

Buvom užsiminę apie laiškus, 
kuriuos kasdien gauna Balfas. 
Tai ašaromis išrašyti ilgų, nelai
mių, vargo išgyvenimai. Kaip 
vienas balfininkas talkininkas 
pasakė, kad gerame gyvenime 
mes užmirštame, kiek daug yra 
pagalbos prašančių. O jei imtų 
tie abejojantieji, iš labdaros 
talkos pasitraukę, įvairiomis 
kalbomis sotinę savo geras 
dienas ir užsukę į Balfą paskai
tytų laiškus, pasikalbėtų, tada 
sužinotų, kiek daug Balfas 
padeda nelaimės ištiktajam 
artimui. 

Po 20 minučių užtrukusių 
priešpiečių Balfo talkininkai vėl 
grįžta į rūbų sandėlį ir tęsia 
dienos darbą. Per dieną jie pa
ruošia apie 40 siuntinių. Pra
ėjusiais metais paruošė ir 
išsiuntė 1000 siuntinių, o pusę 
tiek jau šiais metais išsiuntė. 
Jei mes renkame pasižymėju
sius visuomeninėje veikloje, ati
duokime šią pagarbą šiems aštuo
niems Balfo talkininkams: Ste
fai Galesienei, Emilijai Kan-
tienei. Elenai Mickienei, Anta
nui Baleškai, Algiui Čepėnui, 
Kazimierui Lauciui, Juozui 
Naliui, Jonui Šiugždiniui. Pri
siminkime visus tyliuosius, 
darbščiuosius idealistus balti
ninkus, kurie atlieka labai 
didelį darbą. Prisiminkime 
visus Balfo d i rek tor ius , 
apygardų ir skyrių valdybas, 
visus narius ir talkininkus, 
aukotojus. 

Spalio mėnesį prasidės rudens 
vajus. Baltininkai laiškais, tele
fonais, lankydami namus rinks 
aukas. Pakeitę kelis žodžius, 
kartokime šią psalmę: „Patyri
nėkite ir pamatysite kiek daug 
Balfas padarė gero, laimė tam 
prislėgtam žmogui, kurs tikisi 
jo paramos". Visi būkime balti
ninkais, krikščionybės metus 
puoškime artimo meile. 

Vytautas Kasniūnas 


