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»» LKB Kronika" Nr. 74 Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Dėkojame 
Šv. Tėve, dėkojame už meilę 

mūsų Tėvynei ir jos Bažnyčiai, 
parodytą, minint Lietuvos 
Krikšto 600 metines. 

Jūsų malda, dėmesys ir meilė 
Lietuvai bus mums atrama, 
tęsiant 600 metų ištikimybės 
Apaštalų Sostui tradiciją. 
Pažadame, kad, sekdami 
protėvių pavyzdžiu, padarysime 
viską, kad ateizmo bangos 
neatplėštų mūsų Tėvynės nuo 
Šv. Petro uolos, kaip praeityje 
jos nepajėgė atplėšti protes
tantizmas ir pravoslavija. 

Visda malda ir meile lydėsime 
Jūsų Šventenybę sunkiame 
Jūsų šventų pareigų kelyje. 

Katalikiška Lietuva 

* * * 

Nuoširdžiai dėkojame 
visiems, kur ie pr is iminė 
katalikišką Lietuvą, šven-
čiančią savo Krikšto 600 metų 
Jubiliejų: 

JAV, Brazilijos, Anglijos ir 
kitų kraštų konferencijoms. Pa
saulio vienuolijų viršininkų ta
rybai , paskelbusiems ir 
pravedusiems maldų dienas už 
Lietuvą ir jos Bažnyčią. 

Dėkojame jų Eminencijoms 
kardinolams ir vyskupams, 

norėjusiems atvykti į Vilniuje 
vykusias pagrindines jubiliejaus 
iškilmes: Vokietijos vyskupų 
konferencijos pirmininkui Jo 
Eminencijai kardinolui Hop-
neriui, Chicagos kardinolui. 
didžiam Lietuvos bičiuliui Jo 
Eminencijai Bernardin, Lenki
jos Primui J. Giempui. Vienos 
arkivyskupui Giores ir dauge
liui kitų. Jums nebuvo leista 
dalyvauti Jubiliejaus iškilmėse, 
tačiau kata l ik iška Lietuva 
visada Jūsų lauks kaip bran
giausių svečių. 

Nuoširdžiai dėkojame vyriau
sybių vadovams, prisimenan
tiems Lietuvą ir jos krikšto ju
biliejų: Australijos Senatui . 
JAV, prezidentui R. Reaganui. 

Padėka visiems asmenims ir 
organizacijoms, prisiminusioms 
Lietuvos krikšto sukaktį JAV, 
VFR. Šveicarijoje, Austrijoje, 
Airijoje ir kituose kraštuose. 

Ypatingai esame dėkingi 66 
JAV Kengresmenams jubilie
jaus proga laišku besikreipu
siems į TSRS CK Generalinį 
sekretorių Michailą Gorbačiovą 
kunigų sąžinės belaisvių išlais
vinimo iš sovietinių lagerių 
reikalu. 

Teatlygina visiems Gerasis 
Dievas! 

Helsinkio federacijos delegacija 
Maskvoje 

Viena. — Gruodžio 14-18 die
nomis sovietų vyriausybės kvie
t i m u Maskvoje lankysis 
žmogaus teisių gynimo 
ta rp tau t inės Helsinkio fe
deracijos delegacija. Federacija, 
kurios centras yra Vienoje, 
jungia dvylikos kraštų vadi
namus Helsinkio komitetus. 
kurie tikrina, kaip yra vykdomi 
Helsinkio konferencijoje 
prisiimti įsipareigojimai žmo
gaus teisių apsaugojimo srityje. 
Federacijos delegacija Maskvo
je pasimatys su atsakingais 
sovietinės valdžios pareigūnais, 
kuriem iškels sovietų kalinamų 
politinių belaisvių klausima. 
religinės ir žodžio laisvės 
apsaugojimo, emigracijos 
varžymo ir kitas problemas. 

Ar sovietai panaikins 
žiaurųjį straipsni 

Maskva. — Sovietų Sąjungos 
valstybės ir įstatymų instituto 
atstovas Alexandr Yakovlev 
sako, jog Sovietų kriminalinio 
įs tatymo 190-1 straipsnis 
nesiderina su visa glasnost 
dvasia. Sovietų Teisingumo mi-
nisteris Alexander Sucharov 
pranešė, jog tie įstatymai, kurie 
rišasi su 70 straipsniu, drau
džiančiu antisovietinę agitaciją 
ir propagandą ir taip pat 190-1 
punktas bus pakeisti ar visai 
išmesti. Maždaug 500 politiniu 
kalinių buvo pagal tuos straips 
nius nuteisti, kaip yra žinoma 
Helsinkio komitetui, ir dar apie 
50 ar 60 tebelaikomi kalėjimuo
se, nors 190-1 jau turėtų būti 
panaikintas ir tie žmonės 
išleisti į laisvę. Pagal „Izves 
tijų" pranešimą, jie turėjo būti 
paleisti lapkričio mėnesį, tačiau 
apie tai dar neturima jokiu ži-

Žmogaus teisių klausime 
nieko gero 
„Pone Prezidente, 

jūs nesate prokuroras... 

Kaip sunaikinti 2,611 raketų 
Tik 7% arsenalo 

Delegacija ke t ina ta ip pat 
susitikti su žmogaus teisių 
gynimo sąjūdžių a t s tova is 
Sovietų Sąjungoje. 

Buvusių politinių belaisvių 
neseniai Maskvoje įsteigtas 
vadinamas Glasnost spaudos 
klubas dabar neoficialiai ats
tovauja tarptautinei Helsinkio 
federacijai Sovietų Sąjungoje. 
Klubas numato gruodžio 10-13 
dienomis Maskvoje surengti 
studijų seminarą žmogaus teisių 
klausimu. Tarptautinės Helsin
kio federacijos delegaciją 
Maskvoje sudarys, tarp kitų, 
buvęs Austrijos užsienio reikalų 
ministeris Jankovvich. Federaci
nės Vokietijos parlamento vice
pirmininkė Annemarie Renger, 
Nobelio fizikos premijos lau
reatas danas Mottelson, Norve-

' gijos parlamento pirmininkas 
Steen ir Šveicarijoje veikiančios 
t a r p t a u t i n ė s organizacijos 
„Glaube in der Zvveiten Welt" 
pirmininkas pastorius Eugen 
Voss. 

Washingtonas . — Sutarties 
tekstas, kurią pasirašė prez. 
Reaganas ir sovietų M. Gor
bačiovas aptaria kaip šimtai 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
inspektorių turės užtikrinti, 
kad 2.611 branduolinių raketų 
būtų sunaikintos, išsprogdintos, 
sudegintos ar išmestos į erdvę, 
kad jos pačios pražūtų. 

Vakar spaudai ir televizijai 
įteiktuose sutarties tekstuose 
yra išleistas 73 puslapis su 
priedais, kuriuose nurodoma, 
kur yra iaikomi tie ginklai ar
ba raketos. Tai padaryta todėl, 
kad teroristai nesužinotų jiems 
įdomių paslapčių. Tačiau 
sovietai pasakė, jog jie nemano 
sulaikyti tų informacijų ir jos 
bus atspausdintos Maskvoje. 

Inspektor ių teisės 

Pagai sutarties punktus, in
spektoriai turės teisę inspek
tuoti įrengimus kitame krašte 
ir kai raketos bus sunaikintos, 
inspek tor ia i dar kartą 
patikrins, ar nėra kur nors 

Sutartis nurodo, jog 3,431 
branduol inių sprogstamųjų 
dalių bus sunaikinta. Sovietai 
turės sunaikinti 1,752 raketas 
ir 2,572 sprogstamąsias dalis. 
Visos sutartos sunaikinti rake
tos tesudaro tik 1% abiejų 
kraštų branduolinį arsenalą. Į 
šią sutartį neįeina 72 Pershing 
I — A raketos Vak. Vokietijoje, 
kurios turi amerikiečių 
sprogstamąsias galvutes. Bet 
Vak. Vokietija pažadėjo jas 
el iminuoti , o amerikiečiai 
sunaikinti savo sprogstamąsias 
dalis. 

Kokių raketų neturi 
amerikiečiai 

Pagal šią sutartį yra lei
džiama sprogstamąsias dalis 
panaudoti kitiems ginklams. 
Sutartis reikalauja, kad sovietų 
trumpesniųjų nuotolių raketos 
būtų sunaikintos. Amerikiečiai 
tokių neturi. Tai turi būti 
padary ta per 3 mėnesius. 
Vidutinio nuotolio raketos abie-

paslėptų raketų. Inspektoriai jose pusėse privalo būti sunai-
taip pat galės stebėti raketų kintos per 3 metus, o jų patik-
naikinimą. Kiekviena pusė 
galės tikrinti raketas per 13 
metų nuo sutarties ratifika
vimo. Inspektoriai galės naudoti 
foto aparatus, bet fotografuos ne 
inspektoriai, o kitos šalies 
palydovai. Bet jie turės fotogra
fuoti tai. ko norės inspektoriai. 

Amerikos inspektoriai galės 
skristi į Maskvą arba Irkustską 
ir ten galės pasirinkti kurią 
ginklu vietą tikrinti. Tada ru
sai turės amerikiečius į jų pasi
rinktą vietą nuvežti per 9 va
landas. Sovietai galės atskristi 
i YVashingtoną arba į SanFran-
cisco ir iš ten pradėti inspek
tuoti raketų vietas. 

Vyriausieji pasitarimų viršininkai- Sovietu delegacijos vadas Yuli Voront-
sov, kairėje, ir Amerikos delegacijos vadas Max Kampolman, dešir-įje. 

rinimas daromas per 13 metų. 
Po sutarties ratifikavimo abi 
pusės turi pradėti vežti raketas 
į sunaikinimo vietas. Kiekviena 
inspektorių grupė turės 10 
asmenų; jie tikrins ir stebės 
sunaikinimą. 

Sovietų raketos galės būti pa
leidžiamos į Pacifiko okeaną, o 
Amerikos į Atlanto okeaną. In
spektoriai taip pat turės pri
žiūrėti, kad nė viena pusė ne
gamintų tos rūšies naujų 
raketų. 

Pagrindiniai INF sutarties 
duomenys 

Visos Amerikos ir Sovietų 
raketos nuo 300 iki 3,125 mylių 
nuotolio, kurias sudaro 683 
SS-4 , SS-12, SS-20 ir SS-23 
sovietų raketos ir 364 U.S. Per
shing II raketos ir Tomahavvk 
laivyno raketos jau išdėstytos ir 
1,317 sovietų ir 644 Amerikos 
raketų sandeliuose privalo būti 
sunaikintos. 

Europoje Prancūzijos 18 SSBS 
S - 3 vidutinio nuotolio bran
duolinės raketos neįeina į šį 
susitarimą. 

Reikia 67 balsų 

Prez. Reaganas privalo sutartį 
įteikti Senatui. Senato vadai tą 
sutartį siunčia patikrinti į 
Senato Užsienio komitetą. 
Ginkluotų pajėgų komitetą ir į 
Senato Žvalgybos komitetą. 
Senato Užsienio re ikalų 
komitetas praveda apklausinė
jimus. Kai Senatas susirinks 
oo švenčiu atostoeu. Senato 

TRUMPAI 
iŠ VISUR 

— Washingtone valstybinių 
pietų Gorbačiovo garbei metu 
Baltuosiuose rūmuose pianistas 
Van Cliburn priedo paskambi
no rusų romansą „Maskvos 
n a k t y s " . J is pa ts ir 
Gorbačiovai pradėjo dainuoti 
kartu su kitais puotos dalyviais, 
kurie mokėjo tą romansą. Po to 
Gorbačiovas pakilęs priėjo prie 
pianisto, jį pasveikino ir pabu
čiavo. 

— Nikaragvos sandinistų 
vyriausybė pranešė, jog jų karei
viai privertė nusileisti Illinois 
pilotą, kuris savo lėktuvu pa 
žeidė Nikaragvos oro erdvę 
netoli Costa Ricos sienos. Šis 
pilotas yra James Jordano Den-
by iš Illinois valstijos, kuris 
Costa Ricoje turi 700 akrų ūkį. 

— Bolivijoje valdančioji par
ti ja pralaimėjo vietiniuose 
provincijų rinkimuose, kuriuose 
kairieji ir konservatoriai lai
mėjo iš devynių aštuonias 
provincijų sostines. Prezidentui 
Viktorui Estenssoro tai didelis 
smūgis. 

— Paryžiuje Prancūzijos Vi
daus reikalų ministerija pra
nešė, kad areštavo 20 iraniečių, 
kurie priklausė Irano opozicijos 
partijai. 

— Vatikane popiežius Jonas 
Paulius II ir Konstantinopolio 
patriarchas Dimitrios dekle-
ravo, kad ir toliau dirbs, kad 
būtų pasiekta vienybė tarp 
Romos Kata l ikų ir Rytų 
Ortodoksų Bažnyčių. Esą daug 
vilčių, kad bus greitai susitar
ta pabaigti 900 metų skiriančią 
nesantaiką autoriteto reikalu. 

— Izraelio parlamente kal
bėjęs Užsienio reikalų ministe
ris Shimon Perės pasakė, kad 
reikia išvesti Izraelio dalinius iš 
okupuotos Gazo srities. 

— Chicagoje teismas įsakė 
suimti daugiausiai pinigų iš
rinkusį gydytoją Quirino Go iš 
valstybės Medicaid fondo — 
624,000 dol. už mediciniškus pa
tarnavimus, kurių jis nebuvo 
savo pacientams atlikęs. 

— Kuwaitas pranešė, jog Ira
nas apšaudė jų teritoriją su 
Silkworm branduolinėmis rake
tomis, gamintomis Kinijoje. 

Užsienio reikalų komitetas 
balsuos, ar tą sutartį patvirtin
ti, ar atmesti. Tada komiteto 
rekomendacijos bus perduotos 
Senatui, kuriame bus balsuo
jama pilnam jos ratifikavimui. 
Kad sutartis būtų ratifikuota, 
reikia, kad balsuotų du treč
daliai senatorių. Šiuo atveju 
reikia 67 senatorių balsų, nes iš 
viso Amerika turi 100 sena
torių. 

Washingtonas. — Prez. Rea
ganas ir Michail Gorbačiovas 
antrą dieną kalbėjo apie du 
svarbiausius dalykus šioje trijų 
dienų viršūnių konferencijoje — 
Afganistano karą ir strateginių 
ginklų sumažinimą. Nepasiekta 
jokių geresnių rezultatų. 

Baltųjų rūmų spaudos 
sekretorius sako, kad pokalbiai 
buvo labai produktyvūs ir dabar 
jaučiama kur stovime. Gorba
čiovas nieko nepasakė, kada jie 
mano pasitraukti iš Afganis
tano. Diskusijos tuo reikalu ne
davė nieko konkretaus, tik aš
troką Gorbačiovo laikymąsi — 
neberemkite Afganistano lais
vės kovotojų, tai mes tada 
pagalvosime apie savo kariuo
menės išvežimą. Pokalbis 
Afganistano reikalu paliko 
užnuodytas. Valstybės depar
tamento pasakymu, padėtis liko 
nepasikeitusi, o Baltųjų rūmų 
oficialaus pareigūno nuomone, 
niekas neatitinka, ką rusai sako 
viešai ir ką jie sako privačiai, 
nesutampa. Valstybės sekr. 
Shultzas tik tiek tepasakė, jog 
tie du reikalai yra labai svarbūs 
ir jautrūs ir abu vadai pasikei
čia savo nuomonėmis. 

Delegacijos dirba toliau 
Kai trečiadienio rytą Gorba

čiovas ir Reaganas kalbėjosi 11 
minučių privačiai, tai Paul 
Nitze vadovaujama amerikiečių 
ekspertų grupė ir sovietų mar
šalo Achromeyevo grupė pradė
jo pasitarimus strateginių ilgųjų 
distancijų ginklų sumažinimo 
reikalu. Jie buvo tęsiami ir visą 
popietę, ir jei kas nors pasiekta, 
buvo pranešta abiem vadam. 

Pataikavo Kongreso nariams 

Po to Gorbačiovas pasekė 
Reagano strategija. Ta politinė 
taktika buvo panaudota tada, 
kai sovietų ambasada pakvietė 
grupę žinomų amerikiečių — 
Kongreso narių ir spaudos bei 
televizijos žmonių pusiau priva
čiam pokalbiui su Gorbačiovu, 
kuris ilgai kalbėjo apie taiką ir 
tarptautinio bendradarbiavimo 
reikalingumą. Kongreso nariai 
buvo beveik sužavėti Gorbačio
vu, kaip išsireiškė sen. Alan 
Simpson iš Wyomingo. O Gorba
čiovas taikė į jų silpną vietą, 
sakydamas: „Kongresas yra iš 
tikrųjų svarbiausias elementas 
politiniame procese ir niekas 
negali šiame krašte įvykti be jo 
dalyvavimo". 

Kai vakare redaktoriai ir laik
raščių leidėjai ambasadoje sėdo 

— Runnymede mieste, Ang 
lijoje, karalienė Elizabeta II 
pasodino ąžuolo medį, kuris po 
228 metų turėtų būti 70 pėdų 
aukščio. Tuo būtų paminėta 
1,000 metų Magna Carta 
sukaktis, kuri čia buvo pasi
rašyta 1215 metais iškeliant 
žmogaus teises Britanijoje ir 
visuose angliškai kalbančiuose 
kraštuose. Toje vietoje taip pat 
yra pastatytas granito stulpas. 
kurį finansavo Amerikos 
teisininkų sąjunga. Čia dar yra 
ir nužudytojo prez. Kennedy 
garbei paminklas. 

— Europos valstybės pradėjo 
diskutuoti, kokios rūšies gink 
lai turėtų užimti raketų vietų. 
kai buvo pasirašyta sutartis 
Washingtone. 

M 

prie stalų, žurnalistai klausė, 
kodėl amerikiečiai ji mėgsta, 
Gorbačiovas šypsodamasis 
atsakė, kad jis nėra išimtis, kad 
tai yra perdėta, ir jis yra nor
malus žmogus, kaip ir kiti. 
Susitikimas su spauda nebuvo 
leistas perduoti per televiziją. 
kaip kad buvo su Kongreso na
riais, intelektualais ir kul
tūrininkais. Kai buvo norėta 
perduoti, tai dar prieš teikiant 
klausimus Gorbačiovui, televizi
jos perdavimas buvo nutrauk
tas. Tebuvo tuo metu rodoma 
tik siena. 

Gorbačiovo žmogaus teisės 

Kai vienas kongresmenas jo 
paklausė apie sovietų leidimą 
emigruoti ir žmogaus teises, tai 
Gorbačiovas atsakė, į tai 
nekreipdamas dėmesio, jog .jūs 
stovi ant Meksikos sienos*', ir 
jis imitavo sargybinį su šautu
vu, kuris šauna į meksikietį, 
norintį pereiti per sieną į 
Ameriką, pasakojo sen. Byrd. O 
kongr. Robert Michel iš Illinois, 
išsireiškė, kad jis išėjo iš 
susitikimo su mintimi, kad Gor
bačiovas yra gabus žmogus ir 
gerai žino Amerikos sistemą 
kaip kas yra daroma. Kongr. 
Tony Coelho iš Californijos taip 
pasakė:„Jis yra vienas iš mūsų 
— politinis sutvėrimas". 

Atsakymas prezidentui 

Sovietų Užsienio ministerijos 
spaudos sekretorius informuoja 
amerikiečių žurnalistus apie 
įvykius. Vakare prezidento 
garbei buvo suruošti pietūs So
vietų ambasadoje. Sen. Robert 
Byrd, be to, pasakė Gorbačiovui, 
jei sovietai išveš savo 
kariuomenę iš Afganistano, tai 
tas reikalas žymiai padės 
greičiau ratifikuoti sutartį. O 
Atstovų rūmų speakeris J im 
Wright pasakė, jog jis mano, 
kad Gorbačiovu galima pasiti
kėti. Gorbačiovas atsakęs į 
daugelį klausimų, išskyrus Ni
karagvos problemą. 

Kalbant apie žmogaus teises, 
Gorbačiovas taip a t sakė : 
„Amerika neturi teisės mums 
duoti moralės pamoku. Pone 
prezidente, jūs nesate proku
roras ir aš nesu tas kalti
namasis" Tuo ir baigėsi žmo
gaus teisių diskusijos. 

Ir Afganistano klausimas 
nepajudėjo iš vietos. Abi pusės 
taip pat negalėjo sutarti ir Irano 
- Irako karo reikalais. Sovietai 
vis labiau atsistoja Irano pusė
je. Marlin Fitzwater. Baltųjų 
rūmų pranešėjas spaudai , 
pasakė, jog viršūnių konferen
cija ..dar neirsta". Nenuma
toma, kad būtų pasiekta kokių 
nors svarbių susitarimų, išsky
rus, kad buvo pasirašyta INF 
sutartis: o abiejų kraštų eks
pertai „bando atskirti kviečius 
nuo pelų". 

KALENDORIUS 

Gruodžio 11 d.: Damazas I, 
Garbutas, Danisa, Valdis , 
D i r v o n e . 

Gruodžio 12 d.: Aleksandras. 
Gilmintas. Rutavilė. Vaine. 

ORAS 
Saule teka 7:07. leidžiasi 4:20. 
Temperatūra 

naktį 30 1. 
diena 40 1., 
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/PORTO APŽVALGA 

NEW YORKO LIETUVIAI 
„EMIGRUOJA" Į AUSTRALIJA 
Ne\v Yorko Lietuvių Atletų 

klubas, vadovaujamas Prano 
Gvildžio, buvo vienas iš pirmųjų 
parodęs didžiulį entuziazmą 
dalyvauti IlI-se Pasaulio 
Lietuvių Sporto žaidynėse 
Australijoje. Gal ir nenuostabu, 
nes jo vyrų krepšinio komanda 
yra Š. Amerikos lietuvių 
meistras ir turį toki vadovą, 
kaip Pranas Gvildys. Juk jis iš 
Toronto, atsikraustęs į New 
Yorką atgaivino Rytų Sporto 
apygardą ir neleido sunykti 
Lietuvių Atletų klubui. Pranas 
yra sporto entuziastas, kokių 
mūsų tarpe mažai belikę, pats 
buvęs puikus lauko tenisi
ninkas, krepšininkas, o stalo 
tenise daugiametis lietuvių 
meistras, kelis kartus laimėjęs 
net Kanados meistro titulą, il
gus metus vadovavęs Toronto 
sporto klubui „Vytis", o dabar 
New Yorko LAK. 

Tad jo, klubo pirm. Mičiulio, 
R. Kezio ir kitų pastangomis 
New Yorko LAK keliaus į 
Australiją ne tik vyrų krepšinio 
komanda, bet pasiryžę 
..emigruoti" beveik su visais 
Nevv Yorko lietuviais: maždaug 
65 sportininkai, bent 5 vadovai 
ir būrys palydovų. Jau jie pri
statė vardinę registraciją ir 
pradėjo rimtai ruoštis. Jų sąraše 
yra: 5 šachmatininkai, 14 lauko 
teniso žaidėjų. 4 plaukikai, 9 
tinklininkės. 22 vyrų krepši
ninkai ir 11 jaunių krepšinio 
žaidėjų. Su tiek sportininkų 
New Yorko LAK nėra dalyva
vęs jokiose mūsų pirmenybėse, 
išskyrus gal patį Nevv Yorką. 
Tačiau Australijoje jie pasiryžę 
dalyvauti visoje savo pilnumo

je ir tinkamai reprezentuoti 
JAV lietuvių sportininkams ir 
ŠALFAS s-gai. 

Jų vyrų krepšinio komandai, 
pavasarį laimėjusiai meist
ro titulą, atstovaus tie patys 
žaidėjai: S. Birutis. J. Didžbalis, 
J. Matulaitis. G. Mikalauskas, 
R. Naronis. C. Schaeffer, R. 
Šimkus, P. Toney, R. Waitkus 
ir M. VVaitkus. 

Pranas Gvildys 

Dabar tik lieka klausimas, jei 
panašų entuziazmą parodys ir 
k i t i k lubai , ar I I I P.L.S. 
žaidynių organizatoriai gali 
patalpinti tokį skaičių dalyvių 
ir ar jie priims to paties klubo 
dvi vyrų krepšinio komandas ir 
nepirmaeilius pavienius spor
tininkus, kaip pavyzdžiui, lauko 
teniso B klasės žaidėjus. Šis 
k l aus imas t u r i bū t i greit 
išaiškintas tarp organizatorių 
Adelaidės ir išvykos į Australiją 
organizacinio komiteto 
Chicagoje. 

V. G. 

ISTORINIS SUSITIKIMAS 
1937-tieji metai lietuviams 

yra didžiųjų pergalių metai, nes 
Rygoj, Europos krepšinio pirme-
nybe.-> rungtynėse laimėjo 1 ietu-
viai. Lietuva nustebino visą 
pasaulį. Anuomet Lietuvos 
krepšinio pagrindinio penke
tuko narys buvo Leonas 
Baltrūnas. Šį garbingą sporti
ninką, sulaukusį brandaus 
amžiaus, matom po 50 metų, 
susitikusį du iškiliausius lietu
vius krepšininkus, atvykusius į 
Australija, kaip Sov. Sąjungos 
krepšinio komandos žaidėjus. 

Jonas Mašanauskas. jun.. 
australų laikraštyje ..The Age" 
aprašo Leono Baltrūno susi
tikimą su lietuviais krepši
ninkais: Valdemaru Chomičium 

ir Šarūnu Marčiulioniu. 
J. Mašanauskas straipsnyje 

aiškina, kad Lietuvoj krepšinis 
yra taip garbinamas kaip Vik
torijos valstijoj futbolas. 

Prieš žaidynes Marčiulionis, 
23 m., pareiškė, kad lietuvių 
vaišingumas yra vyraujantis 
elementas lietuvio būde. „Kiti 
grupės žaidėjai tiesiog pavydėjo 
stebėdami, kaip mes buvom su
tikti lėktuvų stotyje". Visoje 
grupėje buvo tik 4 rusai, kiti žai
dėjai buvo iš: Ukrainos, Lie
tuvos. Latvijos, Baltarusijos ir 
Estijos. 

Chomičius pasakė, kad Lie
tuvoj maži vaikai stebi krepšinį 
ir tas tiesiog išsilieja jų sielose 
į stiprų jausmą. Chomičius yra 

Nepriklausomos Lietuvos 1937 m. Europos krepšinio nugalėtojų penketuko 
narys ir lietuviškojo sporto veteranai Leonas Baltrūnas šnekučiuojasi su 
dabartinėmis ok Lietuvos krepšinio žvaigždėmis Kauno ..Žalgirio" kapitonu 
Valdemaru Chomičium ir Vilniaus „Statybos" Šarūnu Marčiulioniu. 

Nuotr. V. Augustaičio 

ŠALFAS sąjungos suvažiavime, spalio 31 d. vykusiame Clevelande. Iš k.: Tamošiūnas. Jokūbai 
tienė, Rugienius, kalba R. Dirvonis. Gale stalo — buvęs ŠALFASS pirm. Pranas Berneckas.. 

Nuotr. V. Bacevič iaus 

A. a. Česlovas Žilinskas 

A.A. ČESLOVĄ ŽILINSKĄ 
PRISIMENANT 

Šių metų rugpjūčio 24 d., šiuo pasauliu. Liko žmona 
Canberros St. Joseph bažnyčios Virginija, sūnus Robertas ir 
vitražų spalvomis papuoštas, duktė Linda. Koplyčioje giminių 
gėlėse paskendęs kars tas , vardu atsisveikino broliavaikis, 
Švelniai orkestro garsais Vincas Žilinskas ir draugų var-
palydimas, iškeliavo amži- du Viktoras Martišius, 
nyben, Česlovas, Petras Ži- Ilsėkis ramybėje Česiau. 
linskas. O. M. 

Canberroje gyvena maža 
saujelė lietuvių, bet bažnyčią 
užpildė, susir inkę paskuti 
niam atsisveikinimui Česiaus 
bendradarbiai, orkestro ir spor
to draugai. 

Gimęs 1933 metais Šiau
liuose, save laikė tv i r tu 
Žemaičiu. Iš mažens mėgo 
muziką, jau Vokietijos sto
vyklose grojo akordeonu 
tautinių šokių šokėjų grupei. 

1949 m. Žilinskų šeima at
vyko į Australiją, kaip ir visi 
nauji emigrantai, Česius su 
motina atsirado šeimų stovyk
loje prie Wagga — Wagga, Ura-
quinty. Tai buvusi australų 
aviacijos stovykla. Kar tu 
lankėm stovyklos mokyklą, 
mokėmės anglų kalbą. Gal bu
vom pirmieji lietuvių vaikai, 
supažindinti su provincijos 
australų jaunimu. Česius su 
motina persikėlė pas tėvą ir 
vyresnį brolį Tadą į Wagga -
Wagga, čia jis baigė Christian 
Brothers College. Pradėjęs 
žaisti lauko tenisą vėliau 
pakeitė į golfą. Studijavo Ar-
midale Universitete. * 

1959 m. šeimai persikėlus į 
Canberrą, Česius dirbo Krašto 
apsaugos žinyboje. 

Buvo apdovanotas Australia 
Day medaliu už sąžiningą darbą 
aviacijoje. Įsijungė į lietuvių 
gyvenimą, grojo tautinių šokių 
šokėjų grupei, Canberros 
Lietuvių klubo pirmojo komi
teto narys. Neapleido ir sporto 
veiklos. .,Vilko" klube žaidė 
lauko ir stalo tenisą, tinklinį, 
krepšinį ir golfą. Buvo pagarsė
jęs l ietuvių golfininkas, 
dalyvaudavo sporto šventėse. 
Keturis kartus lankėsi Pertho 
lietuvių golfo šventėje, per 
vienas Velykas su Pertho gol-
fininkais žaidė Bali saloj. Visas 
jo laisvalaikis vasaros metu 
praleistas golfo aikštėse, žiemos 
mėnesiai sniego kalnuose. Šią 
žiemą slidinėdamas su draugais 
pajutęs krūtinėj skausmus, 
buvo nuvežtas į Cooma ligoninę. 
Ten rugpjūčio 18-tą atsiskyrė su 

lietuvių Kauno miesto rinktinės 
„Žalgirio" kapitonas. 

Arvydas Sabonis yra geriau
sias rinktinės žaidėjas, bet ne-
galjėo dalyvauti dėl susižeidimo. 

Marčiulionis, paklaus tas 
kokią įtaką krepšiniui turi 
prieškarinių laikų Lietuvos 
krepšininkai, atsakė: „Pagal 
tradiciją, mes lietuviai turime 
laimėti. Anų laikų pavyzdys la
bai svarbus". 

Marčiulionis papasakojo, kad 
jis, dalyvavęs žaidynėse Grai
kijoj su „Žalgiriu", jautėsi 
laimingas atvertęs krepšinio is
torijos knygą ir perskaitęs, kad 
Lietuva laimėjo Europos krep
šinio pirmenybėse du kartus: 
1937 ir 1939 metais. 

„Mūsų pastogė" 
Australia 

„VARPAS" -
VIKTORIJOS 

III DIV. ČEMPIONAI 
Po neužmirštamų Sov. Sąjun

gos ir Australijos krepšinio 
rinktinių žaidynių, nedaug 
mažiau įdomios buvo finalinės 
„Varpo" ir „Sunbury" Vikto
rijos pirmenybių rungtynės, kur 
akivaizdoje gana gausiai susi
rinkusių l ietuvių žiūrovų, 
Melbourno šaunieji krepši
ninkai įrodė australams savo 
pranašumą, ir u ž t i k r i n t a i 
laimėję šias finalines rungtynes, 
garbingai įžengė į antrąją Vik
torijos krepšinio pirmenybių 
diviziją. Rungtynių rezultatas — 
72:49 (39:23). „Varpo" koman
doje žaidė ir įmetė taškus: S. 
Balnionis 19, D. Sadauskas 16, 
P. Adamavičius 12, E. Ragaus
kas 8, T. Zdanius 7, P. Steel 6, 
V. Roussiyan 4 ir G. Bražionis. 

Po šių rungtynių įvyko laimė
tojų viešas pagerbimas, kur 
„Varpo" klubui buvo įteikta 
graži taurė, o visi aukščiau iš
vardinti žaidėjai buvo ap
dovanoti dailiomis krepšininko 
statulomis. 

Su malonumu tenka konsta
tuoti, kad šioji „Varpo" vyrų 
krepšinio komanda i š t i sus 
metus drausmingai lankė treni
ruotes, pareigingai dalyvavo 
visose rungtynėse ir garbingai 
reprezentavo lietuvio sportinin
ko vardui, ko pasėkoje buvo 
pasiektas šis gražus laimėjimas. 

Pagarba priklauso „Varpo" 
klubui, pagarba valdybos na
riams, treneriui ir žaidėjų 
tėveliams, kurie visą laiką 
visokeriopai rėmė šių Čempionų 
veiklą. Taip pat garbė visai 
Melbourno Lietuvių Bend
ruomenei, nes visi australai 
krepšininkai ir šio žaidimo mė
gėjai gerai žino, kad visi „Var
po" krepšininkai yra lietuviai ir 
su pasididžiavimu iškelia savo 
tautiškumą. 

Sėkmės jums, šaunieji „Var
po" lietuviai krepšininkai. 

Leonas Baltrūnas 

ATVYKSTA 
PASIMOKYTI 
KREPŠINIO 

Šio skyriaus skiltyse jau gana 
plačiai buvo aprašytos ilgos 
sovietų krepšinio rinktinės gas
trolės Amerikoje. Pirmiausiai 
pirmas ir istorinis bandymas 
prieš Milvvaukee profesionalų 
komandą. Sovietų žaidėjai, jų 
treneris ir ne vienas krepšinio 
mėgėjas jau kuris laikas kaip 
puoselėjo mintį, kad jų žaidimo 
lygis jau prilygsta profesionalų 
lygiui, kad jau laikas būtų iš
bandyti jėgas. Kiti įsidrąsino 
dar daugiau siūlė profesiona
lams jau leisti dalyvauti olim
piniuose žaidimuose. Lygino su 
ledo rituliu, kur sovietai tikrai 
prilygo Kanados ar Amerikos 
profesionalams ir demosntruoja 
įdomesnį ir komandiniai geres
nį žaidimą. Deja, krepšinis ne 
ledo ritulys, kurį praktikuoja 
vien balti žaidėjai. Milwaukee 
profesionalai davė Sovietams 
krepšinio pamoką, kurią jie il
gai atsimins. Sovietų spauda 
tas rungtynes paminėjo tik ke
l i a i s žodžiais, o t reneris 
Gomelski pasakė, kad jie norėjo 
tik pasimokyti, o ne išbandyti 
jėgas, kad už 5 ar 6 metų jie 
duos rimtesnę kovą. Milvvaukee 
treneris jį pataisė, kad reikės 
žymiai daugiau metų, kol jie 
galės rimčiau pasipriešinti. O 
kiti net ir tuo abejoja. 

Prieš universitetų komandas 
sovietų rinktinė j au pasirodė 
kaip lygus varžovas, prieš silp
nesnius laimėjo, prieš Las 
Vegas, North Carolina ir Ken-
tucky pralaimėjo. Universitetai 
lapkričio mėn. t ik pradeda 
sezoną, bando naujus žaidėjus, 
a tė jus ius iš gimnazijų, ir 
dažniausiai jau nebeturi dviejų 
ar trijų pagrindinių žaidėjų, 
kurie jau yra baigę mokslą. 
Sovietai teisinosi, kad ir jie be 
pagr indinių centro puolėjų 
Sabonio ir Tkačenko. Pirmasis, 
daugumos nuomone, jei ir grįš 
į krepšinio aikštę, nebebus? kas 
buvo. O Thačenko yra lėtas ir 
nejudrus, ir skirtumo nebūtų 
padaręs. 

Be sovietų, maždaug tuo pačiu 
metu, JAV krepšinio mokėsi ir 
k i t ų k raš tų r inkt in ių ar 
geresnių komandų. Štai keletas 
pasekmių. Baylor u-tas -
Čekoslovakijos rinktinė 68-59, 
Kansas - Italija 88-82, Lowell 
- Brazililja 94-86, Orai Roberts 
- Belgija 89-80, Texas - Arl-
ington — Naujoji Zelandija 
63-52, Columbia - Graikija 
88-95. Pittsburgh - Canada 
86-80, Cleveland State - Jugos 
lavijos meistras „Zadar" 121-79 
ir t.t. „Zadar" prieš praėjusius 
me tus buvo Jugoslavijos 
meistras ir laimėjo Europos 
taurės varžybas, ir abu kartus 
nesunk ia i nugalėjo Kauno 
„Žalgirį". Be pralaimėjimo prieš 
Clevelandą, „Zadar" panašiu 
rezultatu pralaimėjo ir Chica
goje prieš Loyolą ir De Paul. 

V. 
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GRĮŽO SU AUKSO 
MEDALIAIS 

Kopenhagoje vykus iame 
pasaulio merginų rankinio 
čempionate laimėjo Sovietų 
Sąjungos rinktinė, nugalėdama 
Danijos rankininkes 24:15. So

vietų r ink t inė je žaidė i r 
keturios „Eglės" rankininkės — 
Daiva Kazlauskai tė , Rima 
Kudžimova, Aušra Miklusytė ir 
Jolanta Žemaitytė. Čempionės 
grįžo į Vilnių su aukso meda
liais. 

DR. VUAY jBAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Priklauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, C M M Į 
TeJ. 434-9049 (veikia 24 vai.) 

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

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

DJt. E. DECKYS 
CYDYTOIA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Ola. tai. 471-3300; ra. 443-0207 
VIDAS J. NfMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 0. KedUe Ava., 

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

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ UGOS 

2655 W. 00 St. 
Tai. 776-9691 

12-2 v. p.p.; tree. 12 - 2 v. p.p. 
penkt.: 1 • 3 v. p.p. 

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. - 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVlClUS 

IOKŠA 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
S540 S. Pulaski Road. Tel. 595-2902 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

T * . M m s-1011 
DR. WALTER J . KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
392S Wett SOth Otreet 

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

Trec. ir sežt uždaryta 
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
CYPYTOIAS IR CHIRURGAS 

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

i>--kvrus treč šešt 12 iki4 vai popiet 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

Namu 584-5527 
DR. ALNIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIIA 
6132 S. Kedzie. Chicago. III. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave.. Elgin. III. t>0120 

Tel. 742-0255 
Valando* pagal susitarimą 

DR. K I N N E T H J . VERKĘS 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 

2420 w. mmmmm pisu court 
Tel. 020-0200 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHOOONTICS — karūnėles. 
tilteliai, plokšteles ir bendroji praktika 

2050 W. 59 St. CMC900 
Tel. 470-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRMA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILCHNG 
3200 iv. 8lst Street 

Ofiso tel. RE 7-1168; 
Rezid. 395-4411 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 
D U * . LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LICOS 
2454 VV. 7l»t Street 

434-2123 
Pirm 2-7. Antr ir 
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DR. L D. PETRBRIS 
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0R. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai' 

OPTOMETRISTAS 
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Brangstantis išmokslinimas — 

KOKIA KAINA? 
Praėjusio šeštadienio 

„Drauge" (87 XII.7) Laima 
Sruoginytė rašo. kad važia
vimui į Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresą yra remtinas ne 
tik ekonominiai silpnesniųjų 
kraštų lietuviškas jaunimas, bet 
ir pusiturinčiosios Amerikos 
jaunimas, kadangi JAV-ėse yra 
gerokai sumažinta valdinė pa
rama studentams. To pasekmė
je studentai, neturintys pasitu
rinčių tėvų paramos, dažnai turi 
dirbti tik tam. kad susimokėtų 
mokslapinigius, o tėvai paskuti
nėmis išgalėmis finansuoja jų 
pragyvenimą, ypač tais atvejais, 
kai neįmanoma studijuojant su 
tėvais gyventi. Taigi susikrap-
štyti 2,000 dol. vien nuskridi-
mui į Kongresą, o tada dar bent 
porą šimtų asmeninėm išlaidom 
ir turint nusiimti tą porą 
savaičių nuo darbo iš tikrųjų 
gali ir Amerikos lietuviui stu
dentui pasidarvti nepakt-i įama 
našta. 

Gi Amerikoje, netik maži
nama valdinė pašalpa studen
tams, bet nuo 1980 m. mokes
čiai už mokslą kasmet pakyla po 
10r* . I .y. jie kyla dviguba grei
čiau negu infliacija, kas yra ir 
greičiau negu medicininių 
patarnavimų kaina. Pagal JAV 
Kolegijų tarybos pravestą 
kolegijų apklausinėjimą, ten, 
kur 1987-198J* mokslo i <>tais 
pragyvenimo kaina pakn<> tik 
3.7'*. privačios kolegijos moks
lapinigius pakėlė net 8r/c, iki 
7,110 dol. vidurkinės kainos vie
neriems metams. Įskaitant 
nuomą, pragyvenimą, knygas 
bei kitas būtinas išlaidą- stu
dento išlaidos per mokslo metus 
tokioj kolegijoj vidurkiu yra 
12,000 dol. o prestižinėje ko
legijoje keturių metų mokslas 
gali atsieiti net 75.00< dol. 
Žinoma, valdinėse kolegijom bei 

' universitetuose mokslapinigiai 
yra mažesni. Ir čia mokslapini-
giai šįmet buvo pakelti šeriais 
procentais — iki 1.359 dol. vi
durkio metam:-, o tai su agy-
venimu, knygomis ir ku >mis 
išlaidomis per metus studentui 
atsieina 5,800 dol., gyvenant 
universiteto bendrabutyje. 

Kodėl kolegi • >s kelia n <sla-
pinigius? Dėl įvairių susuta-iu-
sių aplinkybių. Pirmučiausia, 
šiomis dienomis aukšto mokslo 
institucijos nebegali apsieiti be 
įvairiausių kompiuterių netik 
savo administravimu: bet 
ypatingai klasėse, laboratoi yose 
bei tyrinėjimų centruose. Juos 
įsigyti brangiai kainuoja. Be to, 
nevaldiškos kolegijos telkia 
kiek galint lėšų įgalinti netur
tingus studentus jas lankyti, 
mažtmt jiems teikiam, vai 
diskai pašalpai. Be to. k<nku-
ruodamos patraukti vyresnio 
amžiaus asmenis sugrįžti studi
joms, jos skiria nemažas sumas 
tų kursų reklamai bei jų 
rengimui vakarais, savaitga
liais, bei kitu dirbantiems 
asmenims prieinamu laiku. 

Pagal 1987 m. lapkričio mėne
sį išleistą Katalikų Kolegijų bei 
Universitetų sąjungos studiją, 
katalikiškų aukšto mokslo insti
tucijų mokslapinigiai yra 
žemesni, negu panašių nekata
likiškų privačių kolegijų. Pvz. 
1983-84 m. studentui katali
kiškoje kolegijoje vienerių 
mokslo metų išlaidos atsiėjo 
7,772 dol., tuo tarpu kai pana
šioje nekatalikiškoje privačioje 
kolegijoje metai kainavo 9,249 
dol. (Naujesnių statistikų kata
likiškoms kolegijoms dar nėra.) 

Bet ir katalikiškose institu
cijose mokslapini-nai kyla taip 
pat kaip ir kitose privačiose 
kolegijose, sako ses. A. Gallin, 
Katalikų Kolegijų sąjungos 
direktorė, apimančios 215 kole
gijų bei universitetų, kurių 
s tudentų skaičius siekia 
595,000. Tačiau yra vienas dide
lis skirtumas tarp katalikiškų 
ir nekatal ikiškų privačių 
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kolegijų. Pastarosios susilaukia 
daug daugiau stambių privačių 
aukų negu katalikiškosios. 1984 
m. katalikiškos aukštojo mokslo 
institucijos susilaukė tik 40'1 
tos sumos, kuri buvo dovanota 
nekatalikiškoms institucijoms. 
Rezultate, jų išlaikymas daug 
labiau priklauso nuo pajamų iš 
mokslapinigių negu anų priva-
čiųjų ir todėl 74 .3^ jų pajamų 
yra iš mokslapinigių, kai t ik 
58.5^? kitų privačiųjų mokyklų 
pajamų yra iš mokslapinigių. 

Šį skirtumą sunkiausiai išgy
vena katalikiškos šeimos, norin
čios savo vaikams duoti kata
likišką išmokslinimą. O šiais 
laikais daugumas tėvų, siun
čiančių savo vaikus į katalikiš
kas pradžio~ mokyklas bei gim
nazijas neb^išgali dar atidėti 
pinigų savo vaikų universiteti
niam išmokslinimui. 

Tačiau nežiūrint visų šių sun
kumų, aukšto mokslo svarbos 
supratimas kyla šiame krašte. 
Gallup apklausinėjime 1985 m. 
rasta, kad 641 amerikiečių uni
versitetinį išsimokslinimą laikė 
labai svarbiu, tuo tarpu kai 
197S m. tik 3h'< taip galvojo. 
Šiuo laiku trečdalis visų viešųjų 
mokyklų abiturientų siekia 
aukštojo mokslo, tuo tarpu kai 
801 katalikiškų gimnazijų abi
turientų tai daro. 

Suprasdami mokslo svarbą 
ekonominiam > ^arankišku-
mui, daugelis moksiapinigiams 
išmokėtus pinigus skaito in-
vestacija ir todėl dažnai savo 
vaikų išmokslinimui panaudoja 
ir pensijai atidėtus piniuus ar 
net antras paskolas išima, 
užstatydami savo namus. Ir tai 
pagrįstai, nes kolegijas baigu
sieji per savo gyven imus 
uždirba vidurkiu 640,000 dol. 
daugiau negu ju nebaigusieji. 

Iš tikrųjų, kaip tik dėl to. kad 
aukštasis išsilavinimas užtik
rina ekonominį pamatą, rūpina
masi, kad vis kylančios kainos 
padarys jį neprieinamą kaip tik 
tiems, kuriems labiausiai jo 
reikia — neturtingiesiems, ku
riems be mokslo pažengusioje 
technologinėje visuomenėje per
spektyvų pragyvenimui kaip ir 
nėra. Bijomasi kaip tik, kad 
šios kylančios mokslo kainos iš
šauks neigiamiausią visuomeni
nį reiškinj — visuomenės susi-
dalinimą socialiniais - eko
nominiais sluoksniais, kuriame 
sparčiai auga neturtingųjų 
klase ir mažėja turtingųjų. 
Tame ir yra visa bėda. kad 
dažniausiai neturtingieji ne
patenka į kolegijas ne tiek dėl 
jų pačių nenoro, kiek dėl žemo 
lygio pasiruošimo pradžios 
mokyklose ir gimnazijose. 

Katalikiškos kolegijos jaučia 
reikalą rūpintis, kad į jas 
pakliūtų netik mokslapinigius 
galintieji susimokėti turtingieji, 
bet ir neturtingieji, sako jų są
jungos dir. ses. Gallin. O prie
žastys dažnai yra nevien nepa
kankamas akademinis pasiruo
šimas, o ir nežinojimas kaip ir 
kur gauti stipendijas. Kai kurie 
pradeda studijuoti bet nebaigia, 
rasdami, kad turint pertraukti 
mokslą užsidirbimui mokslapi
nigių, dažnai vėl į kolegiją 
negrįžta. Tai problemai išspręsti 
ji siūlo, kad studentams iš šei
mų su vidurinio ar žemesnio ly
gio pajamomis federalinė val
džia duotų paskolas, kurias ga
lėtų mokslą baigus atskaityti iš 

grąžinamų permokėtų federa-
linių mokesčių. 

Tačiau tuo tarpu, jaunimo iš
mokslinimas, nors vis svar
besnis, sudaro vis didesnius 
sunkumus ir mūsų lietuviškam 
jaunimui. Galėtumėm ir savo 
lietuviškoje visuomenėje paieš
koti plačiau prieinamos studen
tams pašalpos, siekiant aukštojo 
mokslo, nes ir mūsų tautos 
ateitis priklausys nuo mūsų 
tautiečių išsilavinimo. 

a,j. z. 

Ne tik sovietiniai propagan
distai, bet ir išeivijos kultūriniai 
bendradarbiautojai nuolat kėlė atmosferą kasmet išmetama 
į padanges Lietuvos gyvenimo 110,000 tonų kenksmingų me 
kultūrinę ir ūkinę pažangą, ku- džiagų. (Maldonio statistika gali 
rią paneigti galį tik įvairaus būti nepilna, nes vien Mažeikių 
plauko atsilikėliai, neišmanė- rafinerija kasmet išmeta 11,000 
liai, nuo gyvenimo pažangos ati- tonų*. Bulvės, daržovės, bent 
t rūkę konservatininkai. Ne tik 251. ir šuliniai užteršti nitra-
mokslas, menas ir literatūra esą tais daugiau negu leidžia nor-
tos pažangos avangarde, bet mos. Maldoniui nerimą kelia ir 
akivaizdūs pavyzdžiai esą oro, „vis didesnis herbicidų ir pes-
vandens ir dirvožemio taršos ticidų naudojimas. Tarybų 
kontrolė, Vilniaus senamiesčio Sąjungoje naudojami pesticidai poveikiai jai kasmet didėjo". Iš 
ir kitų kultūros paminklų pagal skilimo trukmę, poveikio antros pusės, Amerikos lietuvis 
restauravimas, kriminalinių selektyvumą ir kitus rodiklius 
nusikaltimų žemas nuošimtis, yra pras tesni už užsienio 

plaučių, kurie cheminiams 
taršalams mažiau atsparūs už 
medžius? 

Lietuviškos sąžinės nepra
radęs komunistas Maldonis 
rodo susirūpinimą dėl galimo 
fizinio lietuvių tautos suluo
šinimo. Jam „aplinkos apsaugos 
kūklė respublikoje kelia rim
čiausią nerimą", nes „aplinkos 
teršimas ir kiti nepageidautini 

skurdo pašalinimas ir t.t. 
Akiračių redaktorius dr. Ze

nonas Rekašius Gimtajame 
krašte (Nr.44) pareiškia, kad 
mokslas Lietuvoje tiek pat pa
žangus kaip ir Amerikoje: „Tris 
savaites Lietuvoje aš kalbėjau 
t a pačia kalba, kuria kalba ir 
Lietuvos mokslininkai. Jeigu 
Lietuvoje yra koks nors šios sri
t ies atsilikimas, tada ir aš esu 
atsilikęs". 

Rekašius su kolegomis kal
bėjęs ir ekologijos temomis, ap
lankęs Ignalinos atominę elek
trinę ir nieko nepastebėjo, ką 
būtų galima pakritikuoti. Lite
ratūra ir menas (Nr.45) kalba 
apie Mažeikius, kuris galįs tap
ti vienu „ekologiškai švariausių 
miestų", nors ten veikia naftos 
rafinerija. Tokią nuomonę reiš
kęs Mažeikių rajono komiteto 
pirmasis sekretorius Stanislov-

analogus". 
Jau keleri metai iš Lietuvos 

atvykę lietuviai technologai ir 
kiti asmenys kalba apie vis 
blogėjančias ekologines sąlygas, 
apie kritišką ribą pasiekusį 
Kuršių marių ir pačios Baltijos 
jūros užteršimą, bet išeivijos 
organizuoti technologai ir ats
kiri tos srities specialistai tam 
šauksmui paliko kurti. Kai lie
tuvių tautą Lietuvoje sąjun
ginės ministerijos ir Maskvos 
valstybinis planavimo komite
tas kiša, anot Maldonio, „po res
piratorium", kai kurie mūsiš
kiai ekologistai ir taršos spe
cialistai džiūgauja folklorinės ir 
literatūrinės lietuvybės gerėjan-
čiomis sąlygomis. 

Maldonis savo kalboje patei
kia ne Mažeikių, bet Jonavos 
pavyzdį: „Vien aplink Jonavos 
,Azoto' gamybinį susivienijimą 

as Giedraitis. Tačiau Rekašiaus žuvo 800 hektarų miško. Tiesio-
ir Giedraičio propagandiniams ginio cheminio teršimo poveikio 
pareiškimams sunkų smūgį su
duoda poetas, Lietuvos rašytojų 
sąjungos pirmininkas ir Sovie
tų Sąjungos aukščiausio sovieto 
deputatas Alfonsas Maldonis. 
Aukščiausio sovieto sesijoje jis 
kalbėjo ne kaip poetas, o labiau 
kaip technologas. Maldonis kal
bėjo rusiškai, bet Tiesa (Nr. 242) 
paduoda jo kalbos iš rusų kalbos 
vertimą. Maldonis pamini ir 
Mažeikius: „Nedidelėje res
publikos teritorijoje sutelkta ne
maža stambių chemijos gamy
klų. Jonavos, Mažeikių, Kėdai
nių rajonuose oro užterštumas 
daug kar tų viršija visas leis
tinas normas. Nepaisydamos 
sveiko proto, sąjunginės minis
terijos ir TSRS valstybinis plano 
komitetas numato paleisti į 
darbą respublikos teritorijoje 
dar ir amoniako, kitų pre
paratų, tepalų gamybos pajė
gumus. Ką tai netolimoje atei
tyje žada mums ir mūsų vai
kams? Optimistišką šypseną iš 
po respiratoriaus?" 

Maldonis pateikia ir statis
tikos: Lietuvos teritorijoje į 

zonoje yra 25,000 ha miško". 
Kas atsakys į klausimą, kiek 

toje zonoje yra lietuvių vaikučių 

profesorius, propagandisto 
rolėje keliaudamas per Lietuvą, 
vietoj kenksmingų dūmų mato 
peristroikos miražą, o vietoj 
chemikalų smarvės užuodžia — 
Made in Moscow — „glasnost" 
firmos parfumų kvapą. 

Panašūs reikalai ir su Vil
niaus senamiesčio ir kitų vietų 
istoriniai vertingų paminklų 
restauravimu. Vengią oku
pacinės valdžios adresu kritiš-
kesnio žodžio pasakyti turistai, 
grįžę iš okupuotos Lietuvos, kal
bėjo ir tebekalba apie architek
tūrinius ir istorinius svarbius 
pastatus ir kitų istorinių pamin
klų didžios apimties atnau
jinimo darbus. Iš restauravimo 
planų neišskiriamos nė bažny
čios, kurios tebetarnaujančios 
kulto reikalams. 

Kiti grįžę turistai ir besilanką 
Lietuvos lietuviai tvirtindavo 
ką kita. Girdi, iš paviršiaus 
atrodo, kad Vilniaus senamies
tis restauruojamas: daugelis 
pastatų apstatyti rėmais ir „sta-
lažais", bet jie ten stovi metų 
metais. Istoriniai vertingi pas
tatai greičiau yra, negu remon

tuojami. Ne tik restauravimo 
darbai, bet ir nauju, skubiai 
reikalingų pastatų statyba 
įklimpstanti į centrinių plana
vimų biurokratiją ir darbai 
sustabdomi keleriems metams 
ir net dešimtmečiams. Pasiek
davo žinios, kad veikiančios 
bažnyčios restauruojamos pačių 
tikinčiųjų lėšomis, jei tik gau
namas valdžios leidimas pastatą 
remontuoti. 

Tiesa, kai kada išsineria iš 
komunist ines propagandos 
miglų ir patvirtina vienas ar 
kitas prielaidas. Kad bažnyčios 
restauruojamos tikinčiųjų lė
šomis, patvirtina naujai įkurto 
Kultūros fondo pirmininkas 
prof. Česlovas Kudaba Gimtaja
me krašte (Nr.42i: 

„Šimtai maldos namų Lie
tuvoje — vertingi mūsų kultūros 
paminklai, kurie prižiūrimi 
bažnytinių bendruomenių. Gim
imus kraštas rašė, kad vien Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčios Vil
niuje restauravimas kainavo 
pusę milijono rublių, kuriuos 
suaukojo tikintieji. Tai — ne vie
nintel is pavyzdys. Įsivaiz
duokime kulto pastatus be reli
ginių bendruomenių priežiūros! 
Įsitikinęs, kad mūsų visuomenė 
yra ir bus dėkinga visiems kul
tūros saugotojams." 

Kad visuomenė dėkinga, abe
joti netenka, tik valdžia dau
giausiai saugumo rankomis 
savo „dėkingumą" rodo tikin
čiųjų persekiojimu, piniginėmis 
kunigų bausmėmis, teismais ir 
kalėjimais. 

Su Vilniaus senamiesčio res
t au rav imu darosi beveik 
linksma istorija. Vilniaus vyk-
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domojo komiteto pirmininkas 
draugas Algirdas Vileikis pa
ruošė senamiesčio ..peris-
troiką". Kitas draugas Vir
gilijus Čepaitis paskelbė Vilei-
kio ..peristroikos peristroiką". 
Užsirūstinęs Vileikis sudarė 
planą Čepaičiui iš gyvenamo 
buto išsikelti ir pasiūlė suruošti 
Čepaičio 50 metų sukakties 
iškilminga minėjimą. Čepaitis, 
pasižymėjęs komunistas, iš buto 
keltis atsisakė, tad Vileikis 
išjungė jam šildymą. 

Čepaičio ginti išėjo Juozas 
Baltušis (rašytojas?), kuris savo 
pareiškimą paskelbė Gimtajame 
krašte <Nr.46>. Pagal Baltušį, 
Vilniaus senamiesčio kultūri
niai ir istoriniai paminklai ne 
tik nesaugomi, bet tiesiog nai
kinami: ..Nebe pirmi jau metai 
didį rūpesti kelia vilniečiams, 
pirmiausia kultūros ir mokslo 
žmonėms. Lietuvos sostinės va
dovų nepasotinamas troškimas 
naikinti istorijos ir kultūros 
paminklus, šluoti nuo žemės 
paviršiaus viską, kas primena 
mūsų tautos praeiti, jos istoriją, 
•vas brangu kiekvieno lietuvio 
širdžiai". 

Pats Gimtojo krašto redak
toriui drg. Vileikiui duoda 
ultimatumą: 

„Kreipiamės i Jus. drauge 
Algirdai Vileiki, ir į visą vykdo
mąjį komitetą: paskelbkite 
naują, realią, apskaičiuotą bū
ti efektyvia Senamiesčio gelbė
jimo programa dar šiemet ir iš
kart pradėkite ją vykdyti. 
Namus, kurių dalis virto griu
vėsiais ir dėl kaltės, reikia 
dengti ne popieriukais. Jeigu 
naujas Jūsų atsakymas ne
patenkins respublikos visuo
menės, šis laikraštis ir Rašytojų 
sąjungos partinė organizacija, 
vadovaudamiesi rinkimų įsta
tymu, pasiryžę sušaukti rinkėjų 
susirinkimą, kurio darbotvar
kėje bus tik viena: kaip Tams
ta vykdote rinkėjų priesakus". 

Iš to pareiškimo galima su
prasti, kokią galią turi naujasis 
Gimtojo krašto redaktorius Algi
mantas Cekuolis ir Rašytojų 
sąjungos partinė organizacija, 
tikroji Lietuvos rašytojų engėja. 
Kiek nusimanant apie komu
nistine taktiką varžovams lik
viduoti, vieši puolimai prieš nu
matyta auka jam nieko gero ne
žada. Nereiktų nustebti, jei Vi
leikis ..pasitrauks" iš Vilniaus 
burmistro pareigų, o jo vieton 
respublikos visuomenė „iš
rinks" Čepaitį. Tik nuo istori
niu ir kultūriniu paminklų ne
pranyks rėmai ir ..stalažai", o 
pastatų sienos ir toliau grius. 

Keliaujantieji i Lietuvą, ypa
tingai privilegijuotieji, Vilniaus 
senamiestyje turėtų akyliau 
pasidairyti. 

JUODOJI RANKA 
NOVELĖ 

ANDRIUS NORIMAS 

Po nelemto susirėmimo su redaktorium praėjo jau 
beveik metai. Sekmadienį Marytė ruošia pietus, o 
Zigmas triūsia savo kambaryje parankiau pertvarky
damas knygų lentyną. Žodynus, kalbos ir rašybos 
vadovus ir informacinio pobūdžio knygas sudėsto 
arčiau savo rašomojo stalo. 

Suskamba telefonas ir jis greit pakelia ragelį. 
- Alio... 
Ragelyje vyro balsas prisistato: 
— Čia kalba redaktorius Skardenas... iš laikraščio 

„Laikmetis"... Pone Vailionį, novelės konkurso komisi
ja rado jūsų novelę iš visų prisiųstųjų geriausia ir 

J ie labai renkasi svečius. Vailioniai iš viso bendra
vo su žmonėmis kuklesnių polėkių, mažesnės „fana
berijos" ir be didybės manijos simptomų. 

Rašyti Vailionis pradėjo po ilgokos pertraukos ir paskyrė jums penkių šimtų dolerių premiją! 
išleidęs tik vieną apysaką Amerikoje daugiau neketino Zigmas apstulbsta, 
rašyti. Tačiau po savo novelės išdarkymo „Horizontuo- - Kaip? Aš? Laimėjau? Ar gali būti? 
se" suskato daugiau kurti. Netrukus parinko ir pasiun- Balsas ragelyje juokiasi, 
tė vieną apybraiža į dienraščio „Laikmetis" konkursą. - Vadinasi, nesitikėjote laimėti... Komisija tvir-

Kitą dieną po rašinio išsiuntimo atėjo laiškas iš tina, kad turite šmaikščią plunksną ne tik straipsniams 
„Vagos" savaitraščio. Redaktorius Šilgalis atsako į rašyti, bet ir meno kūrinius kurti. Sveikinu komisijos 
Vailionio laišką, jog nenori leisti peikti ir kritikuoti vardu! Sakykite, ar galėsite dalyvauti premijos įtei-
kito laikraščio redaktorių, kad neįsiveltų į nereikalin- kimo iškilmėse? 
gą polemiką, todėl Zigmo „Laišką Redakcijai" graži- - O kada ir kur jos įvyks? 
na. Tačiau novelę „Bedugnę" žada artimoje ateityje - Nagi, pas jus, jūsų mieste. Mes jau susitarėme 
spausdinti ištisai ir be jokių komentarų. su jūsų bendruomenės vadovybe. 

— Na, ir tai gerai!-sušunka Marytė . -Kas skaitė - Jeigu čia įvyks, tai be jokios abejonės 
tavo novelę „Horizontuose", tie supras, kodėl novelė dalyvausiu! 
pakartota „Vagoj"! Ar ne, Zigmai? Iš kito kambario atbėga Marytė. Jos akys kupinos 

Zigmas vis dar nelinksmas. džiaugsmo, nes iš nugirsto pokalbio ir Zigmo atsakymų 
— Aš lauksiu, kada Nevėžietis savo laisvu noru ati- supranta vyrą laimėjus premiją. 

taisys savo pasielgimą. Jis turėtų jausti savo Vailionis padeda ragelį ir pasijunta žmonos karš-
nusižengimą! Atitaisyti jį viešai, nes ir man padaryta tame glėbyje ir apiberiamas bučinių. 
žala irgi buvo vieša, spaudoje padaryta! - Bravo, mano vyre! Mano laureate! 

Marytė atsidūsta ir nueina prie namų darbų, o - Niekad negalvojau... nors slapta tikėjausi... Ko-
Zigmas ilgai nenurimsta ir žingsniuoja kieme gi siųsčiau į konkursą, jei nenorėčiau laimėti? 

— Aš tavim labai didžiuojuos! Toks Nevėžietis jau 
neturės teisės tave vadinti „rašeiva"! 

— Ak. tai pirmasis mano gautas literatūrinis 
laimėjimas. Maryte! Turiu dar dvi nebaigtas noveles, 
o viena buvo juk sudarkyta... 

Zigmas plačiai šypsosi ir tikrai jaučiasi laimingas. 
Visiems žinomas novelės konkursas iki šiol davė 
laimėjimus pagarsėjusiems rašytojams, jau turintiems 
vardus. Tačiau šj kartą buvo išskirta Vailionio novelė. 

— Kas mano novelėje... tiksliau, ji yra apybraiža... 
Kas joje galėjo patikti Vertinimo komisijai? Kaip 
manai, Maryte? Juk tu skaitei mano nusiųstą 
„Skaistyklą". 

— Taip, skaičiau. Ir tu man buvai paskaitęs, vos 
ją parašęs... Ten tu labai nuoširdžiai ir gražiais palygi
nimais išreiškei žmogaus gyvenimo laikinumą šioje 
žemėje. Gal tasai susipykimas su Nevėžiečiu tau davė 
impulso rašyti apie sielos grožį, nes gal palyginai jo 
nešvarią sąžinę... 

— Taip. mieloji... Tu gerai ir trumpai apibūdinai, 
bet rašydamas neturėjau tikslo lyginti bjaurią sielą... 
Dabar man pačiam bus įdomu savo novelę paskaityti 
laikraštyje. Juk paprastai ..Laikmetis" premijuotas 
noveles spausdina atkarpoje. 

Kitą savaitę „Laikmetis" prac'^ įo spausdinti Vailio
nio novele Ji ėjo per kelias atkarpas. Draugai susitikę 
arba telefonu pareikšdavo savo susižavėjimą novelės 
turiniu ir aprašomais personažais, ypatingai jaunos 
poros meilės scenomis Šitaip vis sekant novelės turinį, 
premijos įteikimo diena labai greit priartėjo. Šeštadieni 
Vailioniai ruošiasi į iškilmes Tautos namuose Dar 
prieš pietus laiškanešys atneša paštą. Zigmas tuoj 
pastebi vietinį žurnalą ..Horizontus". 

'Bus daugiau) 
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LOSANGELIEČIAI 
LIETUVIŲ DIENOSE 

Lapkričio 7 ir 8 dienomis 
rengtos Lietuvių dienos praėjo 
su pasisekimu. Jau daug metų 
ši tradicinė lietuvių šventė yra 
vaizdi mūsų solidarumo de
monstracija, rodanti ryžtą išlik
ti savoje lietuvių tautos šeimoje, 
nepamirštant mūsų tautos ir 
valstybės gyvybinių reikalų. To
kiomis dienomis rodoma pagar
ba ir padėka Aukščiausiajam, 
rengiami koncertai, vaidinimai, 
parodos ir kt. Jei neturėtume 
LB apylinkės, Clevelando lie
tuviai vargiai galėtų gėrėtis 
kitų miestų ansamblių spek
takliais, nes pasikvietimas 
didesnių meninių vienetų 
susijęs su didele rizika. Net 
nemokant honorarų, vien kelio
nės išlaidos, nakvynės viešbu
čiuose, salių nuoma, garsinimai, 
pareikalauja didelių išlaidų. 

Šįmetinės losangeliečių gast
rolės nebūtų tapusios realybe be 
didelių ir nuoširdžių LB apylin
kės valdybos pastangų, visuo
menės ir Lietuvių fondo pa
ramos bei kitų lietuvių įvairiau
sios talkos. Tik jausdama tokią 
visuomenės nuotaiką, valdyba 
ėmėsi šio darbo. Jau antrą 
kadenciją baigiančios valdybos 
LB apylinkės valdybos sudėtis: 
pirm. Vladas Čyvas, švietimo 
vadovė Aldona Miškinienė, kul
tūros reikalų vadovas Jonas Gu-
dėnas, sekretorius Mečys Aukš
tuolis, socialinių reikalų Vincas 
Čečys, sporto vadovė Valdonė 
Žiedonienė, jaunimo reikalams 
Rena Vyšnionytė, ižd. Vytautas 
Brizgys, renginių vadovės Ada 
Stungienė ir Birutė Vedegienė. 
Už jų darbą klevelandiečiai 
t ikrai yra dėkingi ir jais 
didžiuojasi. 

Išleistame 16 psl. didelio for
mato iliustruotame programos 
leidinyje atspausdinta Los 
Angeles dramos sambūrio val
dybos, „Valdovo" aktorių ir 
režisieriaus bei lėlių parodos 
nuotraukos, išvardinti mecena
tai, aukojusieji po šimtą ar 
mažiau dol. ir 44 rėmėjai aukoję 
po 25 ar mažiau dolerių. 
Atkreiptinas dėmesys į didžiuo
sius skelbimų davėjus: Superior 
Savings (eksekutyvinis vice-
prez. Kęstutis Šukys), Rai
mundo Kudukio vadovaujamos 
įmonės (savininkas): Kudukis, 
Schade & Associates, Inc. ir RK 
Construction, Inc.; Lietuvių kre
dito kooperatyvas „Taupa" (dir. 
Vytautas Staškus), Lietuvių 
namai ir „Gintaro" valgykla 
(Romualdas Bublys), Jacubs & 
Son, Europa Travel Service. Jie 
visi yra nuolatiniai lietuvių dar
bų rėmėjai, kaip ir mecenatai, 
kurių pavardės labai dažnai 
randamos renginių programose 
ar leidiniuose: kun. Gediminas 
Kijauskas, SJ, Apaniai, Čepu
liai, Karobliai, Lenkauskai, Ma
tai, Mikoniai, Milašius, Skrins-
kai, Pikturnienė, Kavalis, Stan
kus, Šukiai, Žitkai ir kiti 
rėmėjai, vertinantieji lietuvišką 
veiklą nuoširdžia auka. 

„Valdovas" 

Los Angeles dramos sambūrio 
pastatytas Vinco Mykolaičio-
Putino „Valdovas" pasirodė 
Clevelando Dievo Motinos para
pijos auditorijos -cenoje. Punk
tualiai pakilusi uždanga leido 
gausiems žiūrovams išvysti 
dekoratoriaus Petro Maželio 
spalvingą Krušnos, pavergusio 
genties svetimo valdovo menės 
scenovaizdį, kuriame vyko 
keturi dramos veiksmai: kitų 

dviejų veiksmų dekoracijos vaiz
davo mišką ir galulaukę. Is
torinės dramos režisierius ir 
kostiumų eskizų autorius taip 
pat Petras Maželis. P. Maželis 
savo meninius talentus jau 
seniai ir daug kartų yra parodęs 
kaip dainininkas, solistas, 
šokėjas, dekoratorius ir režisie
rius. Neblogesnis jis ir sceninių 
renginių spaudos kritikas. Pasi
ėmęs šį sunkų, ištęstą veikalą, 
Maželis šį užsimojimą įvykdė 
pasigėrėtinai. 

Aišku, be tokių pagrindinių 
aktorių, kaip Vinco Dovydaičio, 
valdovo Krušnos, Sigutės Miku-
taitytės, jo dukters Danguolės 
vaidmenyje, Antano Kiškio, 
Mauro — karžygio vaidmenyje, 
Ramunės Vitkienės — Gerdos — 
Mauro meilužės vaidmenyje, 
tokie veikalai nebūtų įmanoma 
pastatyti. Jie į visą, arti trijų 
valandų spektaklį įtikinančiai 
įsijautė ir savo vaidmenis, 
skirtingas situacijas nemeluotai 
perdavė žiūrovams. Iš tikrųjų 
atrodė, kad čia turime reikalo 
ne su mėgėjų teatru, bet didelių 
gabumų ir pasiruošusių profe
sionalų ansambliu. Ir Arvydas 
ir Sigitas Raulinaičiai, Aloyzas 
Pečiulis, Saulius Stančikas ir 
Fredas Prišmantas, nors dar 
naujokai scenoje, pu ik ia i 
apvaldą lietuvių albą ir vaidy
bą. Tai lietuviško teatro atžaly
nas, kuris gabaus režisieriaus 
rankose neturėtų lietuviško 
tea t ro uždangos nu le i s t i 
nepakeliamai. Ir pagalbinis 
spektaklio personalas: rež. pa
dėjėja ir kostiumų gamintoja — 
Ema Dovydaitienė, grimas St. 
Ilgūno ir apšvietimas — Ma
riaus Juodišiaus. Jie irgi daug 
prisidėjo prie spektaklio pasi
sekimo ir malonaus įspūdžio. 

Gražus buvo LB apylinkės 
valdybos gestas — leis t i 
lituanistinės mokyklos moki
nius į „Valdovo" spektaklį 
nemokamai. Bet daugeliui šios 
kategorijos žiūrovams buvo 
nelengva sekti šios istorinės 
dramos vyksmą. Dramos il
gumas net ir suaugus ius 
vargino. 

Šeštadienį, po spektaklio 
losangeliečiai ir clevelandiečiai 
buvo pakviesti vakarienei ir 
k iam pabendravimui . Ir 
asmeniniuose susitikimuose 
aktoriai ir režisierius susilaukė 
padėkos ir pagyrimo žodžių. 

Parodos 
Per dvi dienas lietuviai rin

kosi į Dievo Motinos šventovę ir 

CLASSIFIED GUIDE 

Emilijos ir Stepono Lungių 50 metu moterystės sukaktį minint St. Petersburge, Fla. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 

GARBINGAS JUBILIEJUS 

Garbingas St. Petersburgo 
Lietuvių Pensininkų klubo pir
mininko Stepono ir Emilijos 
Lungių 50 metų vedybinio gy
venimo jubiliejus buvo pradė
tas lietuviškų pamaldų metu 
lapkričio 8 d. Šv. Vardo 
bažnyčioje Gulfport, Fla. Lie
tuvių dvasios vadovas kun. V. 
Zakaras, dalyvaujant prel. J. 
Balkūnui ir kun. J. Gasiūnui, 

parapijos erdvias patalpas vai
dinimui, parodoms ir lituanis
tinės mokyklos pietums. 

Sekmadienį po pamaldų LB 
Clevelando apylinkės vicepirmi-
nininkė Aldona Miškinienė ati
darė Saulės Šatienės ir Anta
ninos Jonynienės tautodailės 
darbų parodas. S. Šatienė pa-
rodon atvežė iš Boston lietuvių 
tautodailės instituto paskolin
tus keturis tautinių lėlių rinki
nius: Aukštaičių vakaronę, 
Kupiškėnų vestuves, Liaudies 
instrumentų muzikinį ansamblį 
ir Eglę žalčių karalienę — viso 
100 meniškai apipavidalintų 
gražių lėlių, sukurtų Onos Ba-
kanauskienės , gyvenančios 
Kaune, specialistės šioje srity
je. Kiek čia grožio, kruopštaus 
darbo ir širdies įdėta į šį minia
tiūrinį mūsų tautodailės lobyną. 
Pati parodos rengėja S. Šatienė 
atvežė dar verpsčių, tautinių 
juostų iš privačių asmenų 
kolekcijų. Ši paroda, kurios 
eksponatai nebuvo parduodami, 
kėlė žiūrovų nuostabą. 

Tiek ši paroda, tiek Antaninos 
Jonynienės išstatyti darbai di
džiojoje salėje buvo gausiai lan
komi. Jonynienės darbai — šiau
dinukų paveikslai, keramika ir 
kitokia liaudies meno temomis 
kūryba, eksponatai buvo par
duodami ir lankytojams. Gražių 
jos darbų lankytojai nusipirko 
už du tūkstančius dolerių. 

Lietuvių dienos buvo jauki lie
tuvių šventė. Rengėjų žiniomis 
ji ir finansiškai gerai pasisekė. 
Jos rezultatu — pelnu naudosis 
visa mūsų kolonija. 

V. Rociūnas 

atliko pritaikytas apeigas. Šių 
apeigų metu solo giedojo A. Ku-
sinskis, o vargonavo jubiliato 
jaunystės draugas muz. A. Ma
teika. Iškilmių liudininkais 
buvo susirinkusi pilna bažnyčia, 
jų tarpe daug sukaktuvininkų 
draugų ir org. narių, kurioms 
Steponas ir Emilija priklauso. 

Šauni puota vyko lapkričio 11 
dienos vakare Floridos Ameri
kos Lietuvių klubo meniškai 
išpuoštoje salėje. Ant stalų mir
guliavo žvakės ir jų spinduliai, 
atšokę nuo geltonų gėlių, žibėjo 
auksu. Visa tai tiko šiam vaka
rui — šiai Stepono ir Emilijos 
Lungių auksinių vedybų sukak
čiai. 6 vai. p.p. į salę ėjo auk
sinių vedybų jaunavedžiai, 
lydimi dukros Bronės. Pustrečio 
šimto svečių juos sutiko atsi
stojimu ir gausiais plojimais. 

Šio jubiliejinio vakaro progra
mą sklandžiai pravedė Br. Gin-
čauskas. Trumpai supažindinęs 
su sukaktuvininkų atliktais 
artimo meilės darbais sesei ir 
broliui lietuviui, su jų atiduota 
stambia duokle lietuviškoms or
ganizacijoms, l ie tuviška i 
spaudai, savo įvadinį žodį baigė 
padeklamuodamas ištraukas iš 
poeto Bernardo Brazdžionio eilė
raščio „Pavasario kelionė". 
Toliau po kun. V. Zakaro pras
mingos ir vakarui pritaikytos 
invokacijos buvo pakeltos 
šampano taurės ir sugiedota Il
giausių metų jubiliatams. Po to 
buvo nuotaikingos vaišės prie 
gražiai meniškai papuoštų 
stalų, kur ie buvo apsčiai 
apkrauti visokiais valgiais ir gė
rimais. Visiems pavakarienia
vus, programos vedėjas, sukak
tuvininkams pageidaujant, pa
kvietė D. Mackialienę atlikti 
šiam vakarui pritaikytą litera
tūrinę programos dalį. Ši dailio
jo žodžio menininkė, nuo
taikingai paskaičiusi Antano 
Vaičiulaičio apsakymą „Daili 
žmona", susilaukė gausių pi >-
jimų iš šio vakaro svečių. Tuo

jau po programos buvo pakvies
tas A. Gudonis pagrindinei 
kalbai. Nupasakojęs jubiliatų 
nueitus kelius nuo kūdikystės 
iki šių dienų, įteikė jiems gražią 
sveikinimo kortelę su šimto 
svečių parašais ir jų dovanas. 
Org. vardu pirmas gražiais žo
džiais sveikino Vliko pirm. dr.'• 
K. Bobelis, linkėdamas atšvęsti 
deimantinį jubiliejų jau ne
priklausomoje ir laisvoje Lietu
voje. Toliau sukaktuvininkus 
dar sveikino LB St. Petersbur
go apylinkės pirmininkas A. 
Dūda, Lietuvių klubo pirm. A. 
Karnius, visuomenininkas K. 
Urbšaitis ir J. Žvynys. A. Matei
ka, sveikindamas savo jaunys
tės draugą Steponą, džiaugėsi, 
kad jis išgyveno 50 metų su ta 
pačia ir linkėjo jam išgyventi iki 
deimantinio jubiliejaus su pačia 
ir vis su ta pačia. 

Pas iba igus sveikinimams, 
Steponas Lungys savo ir žmonos 
vardu nuoširdžiai padėkojo svei
kintojams ir visiems svečiams 
už tokį jų nepaprastą pager
bimą, atsilankant į šią jų šeimos 
d a u g i a u nepas ika r to j anč ią 
šventę ir kvietė visus neskubėti 
skirs tyt is , bet nuotaikingai 
p r a l e i s t i vaka rą , smag ia i 
pasišokant. Orkestrui užgrojus, 
p i r m ą valsą pradėjo šokt i 
auksinių vedybų jaunavedžiai, 
jungėsi giminės, draugai ir visi 
svečiai. Po šito nuotaikingo 
va l so p rog ramos vedėjas 
paskaitė jam šio vakaro rengėjų 
įteiktą sąrašą talkininkavusių 
Stepono ir Emilijos sūnui An
tanui ir dukrai Bronei šių iškil
mių suruošime. 

Po šių rengėjų nuoširdžių pa
dėkos žodžių dvasiškiai ir vyres
nioji sve" : Į dal's, atsisveikinę 
su sukaktuvininkais, pradėjo 
skirstytis, bet jaunimas dar il
gai šoko, o orkestrui ilsintis, 
susibūrę į grupes, t raukė lie
tuviškas dainas. Pagaliau vaka
ras , kaip ir visi nuotaikingi ir 
smagūs vakarai, pergreit pasi
baigė ir j au atėjo laikas atsi
sveikinti, išsinešant neužmirš
tamus ir malonius prisimini
mus. Dalyvis 

Clevelando scenoje Mykolaičio-Putino „Valdovas", pastatytas Los Angeles 
Dramos sambūrio. Iš k.: Gerda - R. Vitkienė ir Krušna - V. Dovydaitis. 

Nuotr. V . Bacevičiaus 

Lietuviškos Kepyklos Omahoje 
Populiarus visoje Nebraskoje 

NAPOLEONAS 
Bet kokia proga, pagal užsakymą, (suvaldytas) yra 

siunčiamas į 48 Amerikos valstijas. 
AnertraordinarytastetreatforANYOCCASION! 
Ali ttems are shipped frozen in dry ice. via CJ.P.S. to the 

Continental 48 statės. For further information... 

Kaina: 24 doL 
Torto * * K t l n . * m 
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LITMIJANIAN SAKEBY. I N C 

!40?> 733-3076 

Founders: V. & S. Mackevičių* 

9ftafTMMni toe-free 
1-800-255-2255 
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Pnceincludesallshipping&handlingcharges to the 4 8 Continental 
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H E L P W A N T E D REALESTATE 

CUTCR 
Clothing Mfg. Co. seeking exper. 
eutter. Full time position, Downtown, 

West Loop. Call 448-5808. 

UVi—IN HELP 

FOR ELDERLY MAN. NO NURSING 
SK1LL S MECESSARY ABILITY TO DRIVE 
HELPFUL. $125.00 PER WK. 

H Į į į a KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ miestą ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaut 

J.BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

' TAX — IHtVfVUtCM 
6629 S KEDZK 

MISCELLANEOUS 

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

• 

Tel '6-1882 ar 376-5996 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit u* 
apdrauda nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRAMK ZAPOU8 
3208Vt W M ( 98th Street 

Tel. — GA 4-8884 

(JHIIT IR SĄŽMUMAI 
PATARNAUJAME PNNOME 

M l PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuotame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pegei-
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemiea 
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 

707-0000 

V-

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

4364937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chtcagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai. 

855-2020 
MMj į įJUS PUMPUTIS 

Immmmmm 
NUO BIRUTĖS KALNO 

Maironis 
Poema buvo parašyta lenkiš

kai, išversta Fausto Kiršos, re
daguota ir spaudai paruošta 
Bernardo Brazdžionio, gražiai 
iliustruota dail. Ados Korsakai-
tės-Sutkuvienės. Išleido 
„Lietuvių Dienos" Maironio 50 
metų mirties sukaktį minint. Lei
dinys didelio formato, turi 47 
psl. Kaina su persiuntimu 7.75 
dol. Illinois gyventojai moka 
8.25 dol. 

Užsakymus siųsti: 

4S4S W. 8 M St, 
CMcago, IL t042t 

UTHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM 

Prof. dr. JUOZO ERETO vokiškai 
parašyta apie Lietuvą, išversta į anglų 
kalbą dr. Algio Mtckano. Antroji 
laida 1963 m. Išleido Kęstučio Butkaus 
fondas. Tai labai gera dovana 
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų jau
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istoriją 
ir dabartine būkle komunistines Rusi
jos okupacijoje. Kaina su persiuntimu 
$4.50. Illinois gyventojai moka $4.75. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 
4S4S W. ESM $*. 

-£?—•>« 7922 9. PULA9JUM 

DANUTE SCERBAITE MAYEB 

284-1SO0 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Demrtet 
teirkemi Maysc dėl sąžiningo patar-' 
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 1 

šį mėn. specialus kilimų pardavimas. Pirki
te nevažiavę į krautuves! „Stairt-resistant" 
mieg. kamb. kilimas ir jo pamušalas [klo
jamas už 179.00. 10 m. „wear-dated" 
kilimas su „premium" pamušalu (klojamas 
salone ir valg. kamb. už 325.00 „Special 
deal" laiptams. Naujai įklojami seni kilimai; 
pataisomos siūles; kilimai ištempiami. 
Pilnai apdraustas patarnavimas. Skambinti 
po 6 vai. vakaro, palikti vardą ir tel. numerį. 
R. Dargia, tai.: SSS-234S. 

Se. t2S - 9 4 Ir Lawndete: 7 kamb. mu-
rims su 3 dideliais mieg., prijungtas, puši
mis apkaltas TV kamb. arba 4-tas mieg., 
skiepe žaidimo kamb., didelis vaikams žais
ti kiemas, 2 auto garažas, naujas šild. 
pečius, stogas ir vandens katilas. 6 Ma ir 
Lawndale yra graži apylinke su erais 
kaimynais. Namas vertas prašomos inos. 
Paskubėkite — skambinkite dabai 

Re. 934 - 97 Ir Laamiali: 2 butų, 3 kamb. 
ir 1 mieg. kiekvienam bute; moderni virtuvė 
ir prausykla savininkui; atskiras 
apšildymas; nereikalingas remonto; 4 m. 
stogas ir žieminiai langai; naujas Th auto 
su atidarymu garažas. Tiktai $45,900 pir
mam paskambinus • paskubėkite. 

Ne. 971 — M ir PMeaM. gražus 4 mieg. 
6 kamb. mūrinis namas; 1-% prausykla; 
įrengtas rūsys; 2% auto garažas; gerame 
stovyje; St. Trib's. Skambinkite dabar. 

AR NORrrt PAROUOTT? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
Wm sėkmingai.jums patarnaus. Mes jums 

galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
Jabar. 

OBP.IEN FAMILY REALTY 
Tel . - 434.7100 

Open H O U M Sat. Dec. 12 and Sun 
13, 1-4 P.M. 324S W. $3rd M.; 2 
bedrms., brick, raised ranch. Close to 
shopping, transportation and walk to 
train. 

Gyvenkite rmskų-laukų atmosferoje! 
Gražus, talpus, gerai išlaikytas namas su 
įvairiais patogumais, (leistas baseinas su 
13 x 32 veranda vasarai, karšta vonia ir pir
tis - žiemai. Skliautų lubos, veidrodinės 
sienos salone ir valgomajame. 2 židiniai, 4 
dideli mieg. kamb; 1/2 akro aptvertas 
sklypas atsiremia į mišką. $209,000. 

Gražiajame Lemonte fantastiškas 3 mieg. 
kamb. "ranch" namas; 1-3/4 prausyklos, 
***'nos kamb.; aptvertas kiemas, su namu 
sujungtas 1 auto garažas, visa tai 
nepaprastai žema kaina — $79,9001 Bus 
greit parduotas! (Klauskite apie perimamą 
"mortgage"). Century 21 Olalek 
297.7100. 

Olsick * Co. Reattors 
H W S t e * e 8 t . , L e s » o n t , n . 

-297.7100 - ^ ... 

FORREMT 

Gražus. 4 kamb. butas. Su kilimais, nau
jai atremontuotas. $19 W. 33rd PL. T * 
suaugusiems. $225.00. Skambinkite 
Stasiui 927.7940. 

4 heated rms. No rof. no stove. No 
pats. Area of Mozart and 72nd St. CM 
$37-4090 or 792992$. 

.State- -Zip . 

. v . , - . 
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Aštuntos Tautinių šokių šventes meno vadovai. Iš kairės: Genovaitė Breichmanienė, Liudas Sa-
gys. Rita Karaziejienė ir Juozas Kai aziejus. 

„KIEKVIENAS RATUKAS 
TURI SUKTIS" 

Pokalbis su VIII šventės meno vadovais 
Iki VIII laisvojo pasaulio lie-

-. tuvių tautinių šokių šventes 
• beliko tik pusmetis. Ji bus V. 

Copps koliziejuje Hamiltone. 
Kanadoj, 1988 metų liepos 3 d. 
Tai bus sekmadienis, vidurinė 
diena iš trijų švenčiamu, nes 
amerikiečių Nepriklausomybes 

" dienai sutampant su Kanados 
tautine švente, ir pirmadienis 

-visiems bus šventas. 
Tiek su šventės ruoša, tiek il

su jos reklama gerokai susi
vėluota. Šventės rengėjai susi
dūrė su nenumatytomis kliū-

-timis, apie kurias dabar ne 
laikas kalbėti. Apie šventę 

~ rašyti trukdė keli kiti dideli 
įvykiai, ypač Lietuvos krikšto 
sukakties minėjimai ir jaunimo 
kongresas. Tik dabar apie šven
tę kalbant galima tikėtis di
desnio skaitytojų dėmesio. 

Nepaisant, kad šios didelės ir 
reikšmingos šventės proga bus 
ir ke le tas rengin ių , visų 
dėmesio centre liks tautiniai 
šokiai ir jų atlikimas. Šį kaitą 
tuo rūpinasi net keturi labai 
kvalifikuoti žmonės, būtent 

~ Genovaitė Breichmanienė. Juo-
-«as Karasiejus. Rita Karasiejie-
-• nė ir Liudas Sagys. Juos pakvie

tėme a tsakyt i į keletą 
klausimų. Atsakymus gavome 
iš Hamiltone bei Toronte 
gyvenančių G. Breichma-
•nienės bei J. ir R. Karasiejų. 
"Clevelande gyvenąs L. Sagys. 
"jeigu užteks laiko, bus pakalbin
tas vėliau. 

Visų pirma — keli žodžiai apie 
pokalbininkus. 

Genovaitė Dumčiūtė-Breich-
manienė tautiniais šokiais susi
domėjo dar gimnazijos suole. 
Jau 1940 m. ji vadovavo stu
denčių skaučių, o vėliau 
Vilniaus un-to grupei, kartu 
dirbdama Vilniaus Filharmo
nijos liaudies ansambly. Vokie
tijoj dirbo su ,.Tėvynės garsu" 
ansamblio šokėjais. Kanadoj 
Hamiltone 1950 m. įsteigė 
grupe ..Gyvatarą". kuris jos 
rankose gyvuoja ir šiandien. 

MIDWAY AERODROME 

Šiuo metu iš \lidway aerodro
mo skrenda lėKtuvai į 25 JAV 
miestus ir į St. Croix bei St. 
Thomas. Aerodromas turi apie 
2900 tarnautojų . Kasdien 
išskrenda apie 99 lėktuvai. Kas 
dieną per aerodromą keliauja 
apie 2000 keleivių. Trečią 1987 
m. ketvirtį pajamų buvo 93.8 
mil. dol., kas sudarė 4.5 mil. dol. 
pelno. 

..Gyvataras" 1968 m. Kanadai 
(taip. visai Kanadai!) atstovavo 
Prancūzijoj Tarptautiniame 
festivaly, yra aplankęs Kolum
bijos lietuvius. Australija, o taip 
pat Kanados ir JAV lietuvių di
desnius telkinius. Trumpai G. 
Breichmanienėsdėka „Gyvata
ras'" tapo viena iš ant rankos 
pirštų suskaitomų geriausių 
mūsų šokių grupių. 1972 m. G. 
Breichmanienė buvo IV šventės 
vyr. meno vadovė. 

Juozas-Karasiejus nuo „Gin
taro" šokių grupės įsisteigimo 
Toronte buvo uolus šokėjas, o 
nuo 1965 m. — ..Gintaro" vado
vas. Rita Narušytė-Karasiejie-
nė, taip pat „Gintaro" šokėja, 
nuo 1966 m. pradėjo dirbti su 
jaunių grupe. Šiuo metu jie abu 
yra lygiateisiai „Gintaro" vado
vai. Jiedu „Gintarą" iškėlė į re
prezentacinių grupių rangą. 
„Gintaras' ' ne tik dalyvavo 
visose šventėse Chicagoje bei 
Clevelande, yra turėjęs daug 
pasirodymų Kanados bei 
Amerikos miestuose, bet ir net 
du kartus gastroliavo Europoje. 
, .Gintaro" populiarumas — 
Juozo ir Ritos Karasiejų 
nuopelnas. 

Ir štai — pokalbis. 
— A n k s t e s n ė s t a u t i n i ų 

šokių šventės turėdavo po 
vieną meninės dalies vadovą, 
o šiai aštuntajai pr ireikė ke
turių. Kodėl taip atsitiko? Ir 
a r nėra pavojaus, ka i kuriais 
a t v e j a i s t u r i n t , jei ne 
ketur ias , tai bent tris nuo
mones, susikirsti ir šventės 
reikalui pakenkt i? 

— Genovaitė Breichmanie
nė: Šios šventės programa pozi
tyviai ir intensyviai tebuvo pra
dėta ruošti tik nuo 1987 m. 
vasaros pradžios. Kaip visiem? 
žinoma, šventę paruošti, išpla
nuoti, visą šventės choreografiją 
aprašyti ir išaiškinti grupių 
mokytojams yra didelis darbas. 
Kiekvienas iš mūsų turime dar 
ir kitokių įsipareigojimų: darbą, 
šeimą, savo grupių paruošimą 
šventei ir 1.1. Todėl ir atsira
dome keturiese, kad ir per 
trumpesnį laiką įstengtume 
švente tinkamai išplanuoti ir 
paruošti. Visų mūsų keturių yra 
vienas troškimas — kaip galima 
geriau, iškilmingiau šventę pra
vesti. Tad ir darbo pasidali
nimas nesudaro jokių problemų. 
Visi dirbame labai vieningai ir 
pyktis neturime kada. 

— Spaudoje buvo užuo
minų, kad jau pa ruoš ta s ir 
taut. šokių grupių vadovams 

išsiunt inėtas šoksimų šokių 
aprašymas. Kokia konspekto 
apimtis ir k a s jį p a r u o š ė ? 

— J u o z a s Karasiejus: VIII 
Tautinių šokių šventes repertu
aras yra atspausdintas trijose 
knygose, iš viso 390 puslapių. 
Pirmoji knyga išs iunt inėta 
(1987 m.) birželio pabaigoje, an
troji — liepos mėnesį ir trečioji 
— rugpjūčio pradžioje. Muzikos 
juostelės išsiuntinėtos spalio 
mėnesį. Kai kurių šokių aprašy
mus ir braižinius paruošėme 
mudu — R. ir J. Karasiejai. 
Mudu atlikome ir visų knygų 
spausdinimą. Esame gavę visą 
eilę gražių atsiliepimų iš va
dovų, kad repertuaro knygos 
išleistos gražiai ir tvarkingai. 

— Kokie šokiai šventė je 
b u s at l iekami? 

— Rita Karasiej ienė: Bus 
atliekami 22 šokiai. Studentų 
grupių^ bus šokami: . .Kur 
Šešupė teka" (su choru), „Varki-
jietis", „Subatėlė" (su choru), 
„Landytinis", „Vakaruškos" (su 
choru), „Blezdingėlė", „Malū
nas", „Lenciūgėlis", ,.Abrū-
sėlis", „Audėjėlė" ir „Aštuon
nytis". Šokiai jauniams: ..Šus-
tas", „Tabalas", „Prienų suk-
tu tė" ir „Pučia vėjas, neša lai
vą" 'su choru>. Vaikams: „Vė
daras". „Plaukė žąselė" (su cho
ru) ir „Kalvelis" (su choru). Ve
teranų bus šokami: „Ketvirtai
nis", „Patrepsėlis" ir „Pradės 
aušrelė a u š t i " (su choru) . 
Finalui — ..Suktinis", kurį 
atliks visi šokėjai. 

— J ū s ų a t sakymai da tuo t i 
1987.XI.9. Reikia manyt i , k a d 
j a u tur i te galut inus da lyvau
s ianč ių g r u p i ų i r š o k ė j ų 
skaičius . Kaip ši v isa s ta t is
t ika a t rodo? 

— Dalyvauti šventėje užsi
registravo po vieną grupę iš 
Vokietijos, Anglijos, Brazilijos, 
dvi iš Argentinos, penkios iš 
Kanados, likusios iš JAV. 

Studentų šoks 41 ratelis su 
826 šokėjais, jauniu — 16 ratelių 
su 297 šokėjais, vaikų 17 ratelių 
su 276 šokėjais, veteranu — 30 
ratelių su 516 šokėjų. Iš viso 104 
rateliai su 1915 šokėjų. 

— Apie šventei i šnuomotą 
koliziejų iki šiol nev ienoda i 
buvome informuoti . Vieni 
sakė , k a d j is t a lp ina 11,000 
žmonių, kiti teigė, k a d 17,000. 
Koks gi iš tikrųjų jo t a l p u m a s 
ir apskr i t a i ka ip koliziejus 
a t rodo? 

— Kas skelbė didįjį vietų 
skaičių, neklydo, o su mažuoju 
irgi beveik teisybė pasakyta. 

Taip, V. Copps koliziejus tikrai 
talpina 17,000 žmonių, bet 
publikai paruošime 12,000 vie
tų. Liks pakankamai vietos 
šokėjams laukti savo eilės pasi
rodymui, nereikės grūstis ir 
spaustis. Publika sėdės maž
daug nuo 15 laipto į viršų, ma
tomumas bus visiems geras, šio 
koliziejaus patalpos turbūt bus 
moderniausios, kokias tik kada 
t a u t i n i ų šokių šventėms 
turėjom. Halė nauja, su visais 
moderniškais įrengimais. Kėdės 
visos minkštos, vėsinimas ge
ras, puiki garso sistema, puikus 
apšvietimas. 

— Liepos 3 d. šokių pro
g r a m a koliziejuje užtruks 
t u r b ū t 2 a r 2.50 valandų. 
Į ska i tan t publ ikos susodi
nimą, pa radą , per t rauką , 
koliziejuje išbusime apie 4-5 
va landas . Šimtus, net tūks
tanč ius mylių į Hamiltoną 
kel iavus , 2-3 dienas pasi
l iekantiems vien šio renginio 
neužteks . Papasakoki t , kas 
daugiau šokių šventės proga 
n u m a t y t a svečiams 
pasiūlyti? 

— Visiems svečiams, kurie 
atvyks į Hamiltoną, yra numa
tytas labai pilnas parengimų ir 
užsiėmimų savaitgalis. 
Pirmiausia galės aplankyti tau
todailės parodą, kuri jau veiks 
gražiame Hamiltono Royal 
Botanical Garden. Penktadienį 
vakare bus anksčiau atvyks
tančiam jaunimui šokiai — 
susipažinimo vakaras McMas-
ter un-to patalpose. Šeštadienį 
modernioje naujoje Convention 
Center salėje, grojant 11 asme
nų Wally Mack orkestrui, 
susipažinimo šokiai visiems 
svečiams, o jaunimui šokiai 
kitoje salėje. Sekmadienį bus 
pamaldos Convention Center, 

eisena prie paminklo žuvusiems 
už laisvę kariams ir pati šven
tė, kuri yra pagrindas viso šio 
mūsų susibūrimo. Po šokių 
šventės banketas Convention 
Center. Tad nuobodžiauti ne
re ikės nei j aun iems , nei 
vyresniems. 

— Šokių šventei šuoliais 
artėjant , kokie rūpesčiai jus , 
m e n o vadovus , l ab iaus ia i 
slegia? Ką tur i te neatidėlio
t inai nuveikti ir ko laukiate 
iš grupių vadovų bei šokėjų? 

— Rūpesčių, rūpestėlių daug, 
bet, mano manymu, svarbiau
sia, kad visos grupės būtų 
tinkamai pasiruošusios ir supra
tusios, ko mes iš jų laukiame ir 
norime. Kada pati šventė vyks
ta, meno vadovas pasidaro bejė
gis. Kaip laikrodžio mechaniz
me, kiekvienas ratukas turi 
suktis. Vienam ratukui su
stojus, jau ir yra spraga, pavojus 
sustoti visam mechanizmui. 
Mes darome viską, kad grupių 
vadovai būtų iš anksto ir gerai 
painformuoti, suprastų visus 
niuansus, o iš jų laukiame ir 
prašome vieningo darbo ir susi
klausymo. Visų šventėje daly
vaujančių turėtų būti vienas 
tikslas: pasišventimą, darbą ir 
susiklausymą apvainikuoti 
sėkminga, gražia švente mūsų 
tolimos tėvynės garbei. 

— Dėkoju už pasidalinimą 
visiems būsimiems šventės 
sveč iams l a b a i n a u d i n g a 
informacija. Sekdamas jūsų 
trijų, su kur ia is kalbėjausi ir 
pokalby nedalyvavusio Liu
do Sagio d a r b u s be i pasieki
mus taut in ius šokius puose
lėjant, neabejoju, kad VIII 
laisvojo pasaulio lietuvių tau
tinių šokių šventė b u s viena 
iš pačių spalvingiausiųjų! 

Alfonsas Nakas 
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A.tA. 

ANTANUI DOVYDAIČIUI 
Lietuvoje mirus, jo broliui VINCUI DOVYDAIČIUI, 
mūsų pirmininkui, reiškiame gilią užuojautą. 

Los Angles Dramos sambūris 

. 

PASSBOOK 
SAVINGS 
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Mutual Federal 
Savinas and Loan 

2212 WIST CERMAK ROAO CNICAGO, ILL. S0SM 
Pttw KazanautkM, * M . T*.: 247-7747 

B M I i NaA.TW«.rrl.*»4 Thur.»-ft M * . V I 

StJtVING CHICAGOLAND SINCE1925 

STAN BALZEKAS, Ltd. 
PONTIAC — SAAB 

6621 W. OGDEN, BERWYN 
312-788-5700 

SAAB C0NVERTIBLE 
IN ST0CK NOW! 

TV nuisl mtcllųįrnt cars nrr bittlt. 

Immediate Delivery $27,115. 

A.tA. 
KOSTAS VAREKOJIS 

Mirė 1987 m. gruodžio 10 d., sulaukęs 59 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Biržų apskrityje. Amerikoje išyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime motina Milda, dukros: 

Ramunė Brand, žentas Reiner ir anūkė Ingrida, Loreta Les-
celius, žentas Kevin, anūkas Nathan. 

Velionis buvo sūnus a.a. Stasio Varekojo ir anūkas a.a. 
Katarinos Vaitaitienės. 

Kūnas pašarvotas gruodžio 11d. nuo 5 iki 9 v.v. S. Butkus 
koplyčioje, 1446 S. 50th A ve.. Cicero. 

Laidotuves įvyks gruodžio 12 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Lietuvių Tautines kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę motina, dukros, žentai ir anūkai. 
Laidotuvių direkt. Sally Butkus. Tel. 652-1003. 

Brangiam vyrui 

A.tA. 
ANTANUI DIRSEI 

staiga mirus, skaudaus liūdesio valandose žmoną GE
NOVAITĘ DIRSIENĘ, kelionės į Romą mielą bend
rakeleivę, dukterį LORETĄ, jo sesris JANINĄ ir 
ONĄ, viešnias iš Lietuvos, seserį VIKTORIJĄ ir visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Albina Balsienė 
Elena Dalinienė 
Kun. V. Dabušis 
Kun. J. Gasiūnas 
Kun. dr. A. Gerulis 
Jadvyga Gasiūnienė 
Emilija Grušienė 
A. ir P. Gudoniai 

Aldona Krulikienė 
Petronėlė Kasparavičiūtė 
A. ir V. Kraujaliai 
Dolila Mackialienė 
J. ir R. Mikailai 
Veronika Pleskienė 
A. ir M. Verbylai 
Marija Virbickienė 

GAIDAS-DAIMID 
. E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

*" 4330-34 S. Cal i forn ia Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermi tage Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. Ca l i forn ia Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

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

-

STEPONAS C. LACK ir S Ū N Ū S 
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 

file:///lidway
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x Sąmoningo tikėjimo mė
t y dvasioje gruodžio 15 d., 
antradienį, 7 vai. vak. Jaunimo 
centro Pedagoginio instituto 
patalpose bus rodoma 30 min. 
vaizdajuostė „Kodėl būti krikš
čioniu". Ralph Martin. FIRE 
grupes narys, dalinsis savo min
timis, patirtimi ir išvadomis. Po 
to bus lietuviškai diskusijos ir 
rožančius. Visi kviečiami daly
vauti. 

x Dr. Leonas Seibutis Sek 
lyčioje rodys skaidres apie Lie
tuvą gruodžiuo 16 d., trečiadie
nį, 2 vai. p.p. Visi kviečiami da
lyvauti ir pamatyti Lietuvą, 
kaip ji atrodo. 

x „Viltis", 1988 metų sau
sio-vasario mėnesio numeris, 
išėjo iš spaudos. Siame numery
je yra daugiausiai apie turkų, 
gruzinų, senųjų amerikiečių 
tautinius šokius. Taip pat yra 
informacijos ir nuotraukų iš 
lietuvių tautinių šokėjų grupių. 
Redaguoja ir leidžia Vytautas F. 
Beliajus Denveryje, Colo. 

x Dr. Vaclovas Šaulys, Chi 
cago, 111.. Jonas Kavaliūnas, Be-
verly Shm-ps. Ind., St. Vana-
gūnas, Jonesboro, Ark.. Joana 
Valaitis, VVesternsprings. 111.. J. 
Vaineikis. Chicago, Ui.. Ramin
t a ir Raimundas Lapšiai. 
Wheeling. Iii., Marytė Vizgir
dienė. Aurora. 111., Petras Bilda. 
Bur l ington. Ont . . lankėsi 
„Drauge", pasirinko įvairių lei
dinių, plokštelių ar Lietuvos 
Krikščionybės sukakt ies 
medalių. 

x Bronius Kviklys, Chicago, 
111.. autorius, kultūrininkas. 
Paul P. Dargis, Lith. Alliance of 
America prezidentas, Pitt-
sburgh. Pa., Stasys Žilevičius, 
Foto archyvo valdybos narys, 
Chicago, 111.. pirmieji atsiuntė 
po 10 dol. už kalėdines korteles 
ir kalendorių. Labai dėkojame. 

x GINTARO klubas kviečia 
vigus į šeštd. šokius, gruodžio 12 
d. Muzika — Liudo Stankaičio. 
Nepraleiskite progos pasišokti 
per visą naktį! 

(sk.) 

x Dail. Rimanto Dichavi-
čiaus grafijos ir foto darbų pa
rodą ruošia Čiurlionio galerija. 
Jaunimo centre. Chicagoje. š.m. 
gruodžio 11-13 d. ir 18-20 d. 
Parodos atidarymas penkta
dienį, gruodžio 11 d. 7:30 v.v. 
Dalyvaus pats dailininkas. Visi 
maloniai kviečiami. Lankymo 
vai.: penktd. 7-9 v.v., šeštd. ir 
sekmd. 11 v.r. — 7 v.v. 

(sk.) 

x Operos rengiamas Naujų 
Metų pokylis įvyksta Jaunimo 
centro didžiojoje salėje gruodžio 
31 d., 8:30 vai. vak. Stalų rezer
vacijas priima ir visas informa
cijas teikia Vaclovas Momkus. 
tel. 925-6193. Prašome Chicagos 
ir apylinkių lietuvius gausiai 
dalyvauti. 

(sk.: 

x Ieškoma rastinės tarnau
toja turinti gerą orientaciją pre
kybos procedūrose, mokanti 
mašinrašt į , sugebant i su 
žmonėmis bendrauti. Lietuviu 
ir anglų kalbos būtina. Galimy
bė daug keliauti. Resume siųsti: 
Occupant. P.O. Box 714, Bed-
ford Park. 111. 60499. 

(sk.) 

x Albinas Kurkulis , akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshaw, Inc. , patarnauja 
akcijų bonų. fondu bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. 
Duodu komisų nuolaidą. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(sk.) 

x Knygą apie nepriklauso
mos Lietuvos kariuomenę jos 
leidėjas Vydūno Jaunimo fon
das pristatys visuomenei gruo
džio 13 d., sekmadienį, 3 vai. po 
pietų Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. 6500 S. Pulaski 
Koad. Knygą Įvertins „Kario 
redaktorius B. Raugas. Ten pat 
vyks Lietuvos kariuomenės 
ginklų ir uniformų paroda, 
kurią iš Washingtono atveža jau 
anksčiau sujos dalimi Chicagoje 
lankęsis H. L. Gaidis. Visuo
menė kviečiama pristatyme 
dalyvauti. 

x C h i c a g o s S t u l g i n s k i o 
atei t ininkų kuopos susirinki
mas bus penktadienį, gruodžio 
11 d., 7 vai. vak. pas Gilių ir Ta
da Kisielius. Ten įrašysime savo 
video's. Susirinkimas bus 1163 
Scott Ave., Winnetka, IL, tel. 
441-8137. Skambinkite del in
formacijų, kaip nuvažiuoti. 

x Ant ra adventinė popietė 
bus gruodžio 13 d., sekmadienį, 
tuoj po lietuviškų šv. Mišių Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje 

x Dr. Kęstutis ir Elena Va
liūnai iš South Hampton, N.Y., 
šv. Kalėdų proga sveikina visus 
savo gimines, draugus ir pa
žįstamus, linkėdami laimingų 
ateinančių Naujųjų 1988 Metų. 
Vietoj kalėdinių kortelių siun
tinėjimo skiria lietuviškai spau
dai 200 dol. 

x Regina ir Vincas Vait
kevičiai švenčių proga sveikina 
gimines, draugus ir pažįstamus, 
linkėdami sveikatos, laimės ir 
džiaugsmo. Vietoj kalėdinių 
kortelių skiria auką „Draugui". 

x Dzūkų draugi ja , Chi
cago, 111., per kasininką Julių 
Karsą artėjančių švenčių proga 
atsiuntė 50 dol. paremti dien
raštį „Draugą" ir palinkėjo 
geros sėkmės ir laimingų Naujų 
1988 Metų. 

x Antanas Šantaras ir duk
tė Dalia su šeima Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga sveikina 
gimines ir prieteliųs linkėdami 
geriausios kloties. Kortelių vie
toje aukoja „Draugui". 

x Elenora ir Vladas Velžai, 
Santa Monica, Cal., Kalėdų 
švenčių proga sveikinam 

.? • 

ę • 
• j " 

\ 
| | M r,;-r'^ 

• > / • -

f 
* • , 

| ' .:• 
• ' , ; . . ; ' ' y.: 

* ',. įtk 
'"*'?• 

">.f~M 

m. 
''•:••• 

Y "• ' 

i- ' - ' • " 

H * < ^ 

Literatūros vakarą atlikę Lietuvos krikščionybės sukaktyje lapkričio 28 d. Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. Iš kairės: K. Bradūnas, kun. L. Andriekus. B. Brazdžionis, Č. Grincevičius ir A. Kairys. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
praves kun. K. Trimakas 
kviečiami dalyvauti. 

Cicero. Parapijos salėje pokalbį „Draugą", mūsų draugus ir pa-
nraves kun. K. Trimakas. Visi žįstamus. Vietoj kalėdinių kor

telių duodame 20 dol. „Drau
gui" auką. 

x Gabrielė ir Albinas Dzir-
vonai sveikina gimines, drau
gus ir pažįstamus, linkėdami 
Dievo palaimos ir sveikatos 
Kalėdų šventėse ir 1988 me
tuose. Vietoj siuntinėjimo kor
telių skiria paramą „Draugui". 

x Lithuanian Chamber of 
Commerce of America — Lie
tuvos Prekybos Rūmų valdyba 
ir direktoriai artėjančių Kalėdų 
ir Naujųjų 1988 Metų proga 
sveikina visus geros valios lie
tuvius, o taip pat ir „Draugo" 
štabą, dėkodami už suteiktą 
bent kokią paramą per 1987 
metus. Per valdybos kasininką 
Vincą Semašką atsiuntė „Drau
gui" 50 dol. 

x Lietuvių Fondo Los Ange
les komitetas, vadovaujamas 
Jono Čingos, prisiuntė aukas 
užbaigti 4-tąjį milijoną vajaus 
proga, iš viso 4,427 dol. Auko
jo: 1,000 dol. XY vyro atm., 500 
dol. prel. Jonas Kučingis, po 200 
dol. Povilas ir Sigutė Abelkiai, 
Jurgis ir Marcelė Uksai; 165 
dol. Monika Lembertienė; po 
100 dol. S. Bacus, Bernardas ir 
Aldona Brazdžioniai, dr. Zigmas 
Brinkis , Birutė Butkienė , 
Stasys Dūda, Vytenis Dūda, An
tanas ir Filomena Galdikai, 
Laima Graužinis, Julius ir In
grida Jodelės, Ričardas Kon
tr imas, Vitalis ir Danutė 
Lembertai, Jonas ir Ona Motie
jūnai , Jadvyga Mulokienė, 
Romas ir Anglelė Nelsai , 
Leonas ir Izabelė Oksai , 
Bronius ir Daneta Railai, P. 
Raulinaitis. Liudas Reivydas, 
Martynas Sumantas, Laima Tu-
maitė. Danguolė Varnienė, Vla
das ir Elena Velžai, dr. J. 
Žirgulis ir kiti po mažesnes 
sumas. Visiems Lietuvių Fon
das nuoširdžiai dėkoja. 

(sk.) 

x Pulk . A. Šova, žadėjęs sek
madienį, gruodžio 13 d., daly
vauti V. Statkaus knygos „Lie
tuvos ginkluotos pajėgos" pri
statyme, susidėjus aplinky
bėms, šiame įvykyje nedaly
vaus. Jis žada pavasarį atvykti 
į Chicaga su paskaita. 

x Elena ir Juozas Kojeliai 
iš Californijos sveikina gimines, 
draugus, pažįstamus ir visus 
vienminčius, linki ramios, lie
tuviškos nuotaikos Šv. Kalėdose 
ir vilčių išsipildymo 1988-se me
tuose. Ta proga nepamiršta 
„Draugo", ištvermingo lietuviš
kos dvasios išeivijoje palaikyto
jo-

x Emi l i j a M a r k ū n i e n ė , 
anksčiau gyvenusi Brighton Pk. 
apylinkėje, persikėlė į Skokie. 
Naujas adresas: 5357 W. Main 
St.. Skokie, IL 60077, tel. 
675-4366. 

(sk.) 

x Dr. Kęstas J u č a s veda 
mediciniškas radijo programas 
kiekvieną šešt. 1490 AM banga, 
7-8 vai. ryto. Šį šeštd., gruodžio 
12 d., šioje programoje bus dr. R. 
Nemicko paskaita „Kontrover
sijos apie cholesterolio 
pasikeitimą". 

(sk) 

x Nuoširdžiai dėkoju už di
džiausią talką p . Juzele i 
Pranckienei , p . Marijai Ba-
rienei i r p . Marijai Stanaitie
nei, kurios paaukojo ne tik savo 
darbą, bet ir dalį produktų, 
ruošiant didingos šventės, 
Lietuvos Krikščionybės Jubi
liejaus užbaigtuvių pabendravi-
mą-vaišes, įvykusias lapkr. 29 
d. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje, dalyvaujant virš 400 
svečiu. Taip pat dėkoju Jauni
mo centro ūkio vedėjui, p. Ado
mui Vaitkevičiui, už nepamai
nomą talką, kurios nei už pini
gus kitur nebūtų galima gauti. 
Ačiū visiems. 

Leokadija Matulevičienė, 
vaišių šeimininkė. 

(sk.) 

x Lietuvių Pensininkų s-
gos narių susirinkimas-pobūvis 
jvyks gruodžio 17d.. ketvirta
dienį, 1 vai. p.p. Šauliu namuo
se. 2417 W. 43rd St. Bus prane 
Šimai, meninė dalis, vadovauja
ma Bronės Variakojienės, šiltas 
maistas, dovanu paskirstymas 
ir 1.1. Nariai prašomi atnešti 
vertingesnių daiktų dovanų 
paskirstymui. Jėjimo auka 5 dol. 

'sk.) 

x Grei t parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX F I R S T , R imas 
S t ankus , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

fsk.> 

AKADEMIJA IR 
LITERATŪROS VAKARAS 

Krikščionybės jubiliejaus mi
nėjime Chicagoje buvo akademi
ja ir literatūros vakaras lapk
ričio 27 d. Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. Akademiją 
atidarė rengimo komisijos pir
mininkas J. Kavaliūnas, pažy
mėdamas, kad krikščionybė Lie
tuvoje savo požiūriu buvo 
unikali. Ji palaipsniui brendo 
nuo Mindaugo iki pilnesnio 
įvedimo Jogailos metu. Krikš
čioniškoji Lietuva yra 
jauniausia duktė Europoje. 
Lietuvos krikščionybė yra avan-
postas prieš ateistinio komuniz
mo užpuolį. 

Vysk. P. Baltakis sukalbėjo 
invokaciją. 

Kun. dr. A. Paškus paskaitoj 
„Į ką mus kviečia tautos krikš
tas" iškėlė didele krikščionybės 
reikšmę mūsų tautai. Mintis, 
kad Lietuva buvo gera ir pago
niška, yra linkėjimas pasilikti 
vaiko ūgyje, neskubant kultū
rinės pažangos keliu. Religiją 
galime pažinti tik širdim , leis
ti širdžiai paruošti protą. Šian
dien vakarietiškoje civilizacijoje 
viešpatauja empirinė sistema, 
kuri linksta laisvę iškreipti į 
sauvalę, o rytuose — vedama į 
ideologinę prievartą. Vakaruo
se yra grėsmė išpažinti Dievo 
idėją, o ne patį Dievą. Krikš
čionio tikėjimui yra grėsmė 
vakaruose — materializmas, bet 

rytuose dialektinis materia
lizmas. Svarbiausias žmogaus 
uždavinys yra savęs pilnutinis 
atskleidimas, skaidrus žmo
niškumas. Tapti žmogiškumo 
ugdytoju savyje yra jubiliejaus 
priminimas ir uždavinys. Ypač 
žmoniškumo reikalauja komu
nizmo pavojus. Maceina primin
davo, kad mes ne vien nureli-
ginami, nutautinami, bet ir 
rus inami komunizmo. Tik 
krikščionybė įstengia lenkty
niauti su komunistine ideo
logija. Šiuo metu Amerika ser
ga kryžkelės sindromu, many
mu, kad komunizmas keičiasi. 
Gyvenimas be minties nevertas 
gyventi, bet gyvenimas be įsi
pareigojimo taipgi nevertas gy
venti . Krikščionybė yra 
žmogaus artėjimas prie Dievo ir 
į jį mus turi vesti jubiliejaus 
minėjimas. 

Lietuvoje krikščionybė parei
kalauja didelės aukos. Kristus 
sutapatina save su kenčiančiais. 
Kristus Lietuvoje yra dar Kal
varijos kelyje, ir mes daly
vaujame toje dramoje. Paskaita 
buvo išmąstyta , įvi lkta į 
turtingą formą. 

J. Kavaliūnas priminė, kad 
pirmą kartą Lietuvos krikščio
nybės sukaktį minime tokiu 
plačiu mastu — nuo Romos iki 
kitų kont inentų. N u t a r t a 
pasiųsti sveikinimus popiežiui, 
prez. Reaganui, JAV vyskupų 
konferencijai, Lietuvos vyskupų 
konferencijai ir visai kovo-

x MIAMI BEACH, FL -
Noriu įkurti LIETUVIŲ NA
MUS prie pat jū ros k ran to — 
jau 8 buta i priklauso lietu
viams. Yra dar pardavimui 3 
studio — butai, pilnai apstatyti 
su visais patogumais: didelis 
15x14 pėdų saliono kambarys, 
mažas valgomasis, virtuvė, 
rūbinė ir prausykla su vonia ir 
dušu, dujos virimui ir vėsintu
vas. Metams išlaikymas 250 
dol.; 2 aukštų mūrinis 20 butų 
namas, 30 m. senumo. Kaina 
11,000-12,000 dol. Šiame rajone 
yra daug lietuvių, gražus nau
jas parkas ir marina. Kompani
jos prezidentas ir vedėjas J o n a s 
Aušra. Kas domitės, skambin
kite ar rašykite: KRENWAL 
CORP., c/o JONAS AUŠRA, 
220 Collins Ave. - Apr. 9A, 
Miami Beach, Fl 33139, tel. 
305-531-1760. 

(SK.) 

Gr. Vižinienė modeliuoja Kr. Donelaičio lit. mokyklų suruoštoje 
madų parodoje lapkričio R d.. Jaunimo centre. 

Nuotr. 4. Tamulaičio 

jančiai lietuvių tautai. 
Iškilmėms rengiantis buvo pa

skelbtas poezijos konkursas, 
kurį laimėjo poetas L. Andrie
kus. Ateitininkų premiją įteikė 
jam J. Polikaitis. Laureatas 
dėkodamas pažymėjo, kad 
premijos paguodžia beveik be 
skaitytojų likusius kūrėjus ir 
juos paskatina naujai kūrybai. 

Dramos konkursą laimėjo A. 
Kairys su drama „Krikšto van
duo'". J am Lietuvių fondo čekį 
įteikė M. Remienė, o jubiliejaus 
komiteto vardu premiją kun. V. 
Dabušis. A. Kairys padėkojo 
mecenatams ir dramos konkur
są suplanavusiems. 

Literatūros vakarą atidary
damas K. Bradūnas priminė — 
ar galėjo būti labiau išaukš
tintas žodis, kaip Šventraščio 
liudijimas — pradžioje buvo 
Žodis. Pasiklausykime lietuvių 
kūrybos žodžio. Ypač gerbiame 
krikščionišką kūrybos žodį 
pogrindžio spaudoje. Paskaitė 
ištrauką iš Lietuvoje pogrindy 
sukurto eilėraščio. Savo kūry
bos žodį paska i t ė ke tu r i 
rašytojai, šiemet apdovanoti 
premijomis. 

Leonardas Andriekus paskai
tė iš poezijos rinkinio „Balsai 
iš anapus", kuris dabar spaus
dinamas. Girdėjosi karaliaus Jo
gailos balsas, Vytauto Didžiojo 
žodis pasiuntiniams į Konstan
cos susirinkimą išvykstantiems, 
pirmam lietuviui vyskupui. Poe
tas pasakojo apie kantrų Vieš
patį prie Nemuno pakrančių. 
Prisikėlimo eilėraštyj poetas 
skelbė apie mus kviečiantį balsą 
žygiuoti su vynmedžio šakelė
mis. Procesijos baldakimas bus 
išklotas debesų pūkais. Po tuo 
baldakimu žygiuosime į kryžių 
kalną. 

Rašytojas A. Kairys paskaitė 
montažą iš savo premijuotos 
dramos ,,Krikšto vanduo", kur 
kalbėjo Vytauto, Jogailos ir kitų 
ano la 'ko žmonių lūpomis. 
Ištraukos skambėjo patriotine 
mintimi ir krikščionybės šilima. 

Rašytojas Č. Grincevičius 
skaitė iš savo premijuotos 
knygos „Vidurdienio varpų". 
Savo kūriniu nukėlė klausy
tojus j Lietuvos kaimą, kur 
svetimieji užkalė varpinės duris 
ir langus, kur Mykolienė sken
do savo Sekmnių svajonėse, 
atnešusiose jai vidurdienio 
varpų skambėjimą pavergtoje 
Lietuvoje. 

Bern. Brazdžionis pradėjo 
ištrauka iš „Šventųjų šešėlių", 
kur vienas posmas aptaria jo 
poeziją. Sudominęs klausytojus 
savo humoru, skaitė apie Jeri
chono rožę. Kristaus paieško
jime" Kristus nusiskundžia, 
kad lieka nepažįstamas ir jam 
gaila minios. Vėl eilėraščiai: 
„Viešpaties žingsniai", „Kelei
vis iš Edomo". Skaitė ryškiai, su 
humoro įtarpomis. Skaitė reli
ginius eilėraščius, kaip „Ir tarė 

Viešpats". Buvo ir „Fuga" Flo
rencijos San Croce". „Kauno ka
tedroje" poetas bylojo apie pra
ėjusius pro ją šimtmečius, atei
nantį vysk. Baranauską, kuris 
eina lankyti poetų Jakšto, 
Maironio: „Ramybė Jums" buvo 
iš ciklo apie Kristų. Paskaitė 
posmus iš oratorijos „Bapti-
zovos", kuriai komp. B. Mar-
kaitis turėjo sukurti melodijas, 
bet liga sukliudė. Tai buvo reli
giniai eilėraščiai, o „Aš čia, 
gyva" — patriotinės minties poe
mai. 

Gilios mintys, papuoštos 
poezijos įvaizdžiais, ryškus 
skai tymas, humoras darė 
Brazdžionio skaitymą labai 
patrauklų. 

Užbaigiant literatūros vaka
rą, K. Bradūnas pratarė — 
tebūnie šis vakaras lyg vainikas 
prie Maironio sarkofago, prisi
menant šiemet Maironio 
sukaktį. 

Užsklandai paskaitė savo 
eilėraštį iš „Krikšto vanduo". 
Dėkojo programos atlikėjams, 
minėjimo rengimo komitetui, 
parodžiusiam dėmesį literatū
rai. 

Nors publikos nebuvo pilna 
salė, bet buvo atvykusių ne vien 
vietinių, bet ir iš kitų miestų. 

Juoz. Pr. 

GRUODIS - MEILĖS IR 
ATLEIDIMO MĖNUO 

Artėjant Kristaus gimimo 
dienai prakartėlėje, prisime
name visus tuos, kurie yra 
mums gero padarę ir atlei
džiame tiems, kurie mus nu
skriaudė. Sėsdami prie Kūčių 
stalo, prisimename savo maldo
se tuos, kurie senatvės ar ligos 
palaužti, šį vakarą yra vieniši ir 
nebeturi artimųjų, su kuriais 
galėtų laužyti kūčių plotkelę. 

LB Socialinių reikalų tarybos 
Chicagos skyrius kviečia visus 
ir šiais metais jungtis į bendrą 
šventišką džiaugsmo nuotaiką, 
pasidalindami dovanomis ir 
linkėjimas. Vyresniųjų lietuvių 
centre, 2711 W. 71st St., visą 
gruodžio mėnesį vyksta įvairios 
programos. Gruodžio 20 d., 
sekmadienį, 12 vai. visuomenė 
kviečiama dalyvauti bendrame 
prieškalėdiniame pobūvyje su 
vyresniaisiais lietuviais Cali-
fornia Gardens Nursing Home. 
Šv. Mišios, malda ir giesmė 
jungs mus visus šią dieną su 
tais, kurie jau nebeturi savų 
namų. Norintieji dalyvauti, 
prašomi registruotis Socialinių 
reikalų tarnybos raštinėje. 

Jau ketvirti metai iš eilės jau
nimas lankys vyresniuosius su 
dovanėlėmis i r kalėdine 
plotkelę. Lankymas bus tą pačią 
dieną gruodžio 20 d. Je i 
žinotumėte vienišai gyvenančių 
lietuvių, praneškite mums. 

Prašome jūsų visų prisidėti 
prie tos šventiškos nuotaikos, 
kuria norime pasidalinti su vi
sais, bet ypač su sergančiais ir 
vienišais. Aukas ir dovanėles — 
nevartoti — atnešamos į raštinę. 

Bendros kūčios Seklyčioje bus 
švenčiamos gruodžio 24 d., 6 v.v. 
Prašome visus iš anksto re
gistruotis, nes vietų skaičius 
ribotas. 

Senuosius metus išlydėsime 
gruodžio 31 d. 2 v. p.p. Sekly
čioje. Su daina ir muzika 
palydėsime senuosius ir pasi
tiksime Naujuosius Lietuvos 
laiku. 

D. V. 

AUTOMOBILIŲ PARODA 

Jau pradedama ruoštis au
tomobilių parodai, kur i 
Chicagoje bus vasario 13-21 
dienomis. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. - 776-3700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d. 
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