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„LKB Kronika, Nr. 75 
Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Kreipimasis 
Į visus pasaulio šalių geros valios žmones 

(Tęsinys) 
Kaip nebūtų paradoksalu, 

tautos sunaikinimą pristabdė 
ka ra s , kilęs tarp Sovietų 
Sąjungos ir Vokietijos. Lietuvos 
žemę negailestingai trypė 
raudonieji ir rudieji pasaulio 
pertvarkytojai. Nemažai nekal
tų lietuvių kraujo pareikalavo 
hitlerinė okupacija. Tačiau 
aukų skaičiumi toli gražu 
neprilygo stalininės okupacijos 
padariniams. Po pergalės prieš 
Hitlerį Stalinas vėl tęsė Pabal
tijo tautų genocidą. Kalėjimuo
se netilpo suimtieji. Tūkstančiai 
šeimų, nedarant išimties nei 
kūdikiams, nei sunkiai sergan
tiems, buvo vežami į Sibirą va
gonuose, skirtuose gyvuliams 
gabenti. Vieni, neišlaikę anti
sanitarinių sąlygų, kelionėje 
pasimirė, kiti žuvo nuo šalčio, 
bado ir katorginio darbo trem
ty, o tie, kurie liko gyvi, tik po 
daugelio metų sugrįžo palie
gėliais ir invalidais. 

To meto lietuvių tauta , 
savigynos vedama, pakilo į 
primestą jai nelygia kovą ne 
tiek už savo valstybinės nepri
klausomybės atstatymą (nors 
nepriklausomybės troškimas ir 
nebuvo palaužtas, kiek už teise 

ir galimybę žmogui išlikti žmo
gumi. Lietuviam stalininė oku
pacinė valdžia sudarė tik dvi 
galimybes: nužmogėjimas arba 
kova ligi mirties. Jėgos buvo 
nelygios. Todėl kraujuje pap
lūdusi Lietuva šaukėsi kitų 
šalių pagalbos. Bet šaukėsi 
veltui, nes to meto daugumos 
valstybių vadovai, laikinų 
pergalių ir talkos troškulio ap
svaiginti, buvo kurti mūsų 
šauksmui patys ir trukdė tą 
šauksmą išgirsti savo šalių 
visuomenei. O okupacinė sovie
tinė valdžia pasipriešinimo 
dalyvius už tai vadino ir iki šiol 
tebevadina „parsidavėliais" 
užsienio šalių žvalgyboms. 

Stalino mirtis sustabdė masi
nius areštus ir deportacijas. Ta
čiau ir vėlesnės sovietinės 
vyriausybės neturėjo geros 
valios pasmerkti Stalino — Hit
lerio 1939 m. suokalbį ir lik
viduoti jos pasekmes. Priešin
gai, ano meto lietuvių tautos 
ginkluotą pasipriešinimą te
bevadina banditizmu, o bet ku
rio žmogaus bandymą nepa
klusti režimui — parsidavimu 
imperializmui ir užsienio 
žvalgyboms. { B u s d a u g i a u ) 

Sovietai ruošiasi nustatyti 
laiką generaliniam sekretoriui 

Maskva. Komunistų partijos 
konferencija birželio mėnesį 
svarstys generalinio sekreto
riaus terminą, kiek jis gali būti 
savo pareigose. Iki šiol genera
liniai Sovietų Sąjungos Komu
nistų partijos sekretoriai 
būdavo savo pozicijoje kol nu
mirdavo. 

Centro komiteto sekretoriaus 
Anatoly Dobrynin pavaduotojas 
Dmitri Lisovolik kalbėjo ameri
kiečiams prekybininkams, 
kur ie lankėsi Maskvoje, 
norėdami užmegzti prekybinius 
ryšius. Jis jiem pasakė, jog toje 
konferencijoje bus įteiktas 
pasiūlymas nustatyti partijos 
general inio sekretoriaus 
terminą pareigose. Pagal tą 
projektą, Komunistų partijos 
vadas būtų renkamas dviem ar 
trims 5 metų periodams. 

Spaudimas partijai 

Gen. sekretorius M. Gorba
čiovas iškėlė reikalą, kad ser
gantys oficialūs pareigūnai 
aukštosiose pozicijose būtų 
pakeisti. Tai buvo 1987 m. 
sausio mėnesį ir tada sutiko 
didelį pasipriešinimą. Bet šiuo 
metu tas klausimas vėl kelia
mas. Sovietų spaudoje pasku
tiniu metu yra daug laiškų iš 
gyventojų, kurie ragina nusta
tyti buvimo terminą vyriausiose 
pozicijose, neužmirštant ir jų 
amžiaus. D. Lisovolik pripažino, 
kad spaudimas tokiam pakeiti
mui yra didelis ne tik iš žmonių, 
bet ir iš pačios partijos narių. 

Minėtasis Lisovolik yra vado
vavęs partijoje Amerikos 
skyriui ir buvęs Sovietų 
Sąjungos ambasadoje Washing-
tone svarbiose pareigose, kai čia 
A. Dobrynin buvo ambasadoriu
mi. Dobrynin dabar yra Komu
nistų Centro komitete sekreto

riumi užsienio reikalams, o jo 
padėjėju D. Lisovolik. 

Laiko nustatymas 

VVashington Post antradienį 
rašė, jog Georgi Arbatov, kuris 
yra Centro komiteto narys, 
pasakė, kad grupė asmenų 
pasiūlys minėtą projektą bir
želio konferencijoje apriboti 
generalinio sekretoriaus bu
vimo pareigose terminą. Ar
batov paminėjo, jog t a i 
nereiškia, kad Gorbačiovas bus 
pakeistas, kuris vadovauja 
Sovietų Sąjungai nuo 1985 m. 
kovo mėnesio. Komunistų par
tijos generalinis sekretorius 
būdavo pareigose visą amžių, 
išskyrus Chruščiovą, kuris buvo 
priverstas pasitraukti 1964 m. 

Partizanai užima 
provinciją 

Kabulas. Paskutiniame so
vietų daliniai iš didelio Afganis
tano miesto Jalalabado išvyko 
į sostinę, o iš čia į Sovietų 
Sąjungą. Sovietų oficialus pa
reigūnas pareiškė, kad daugiau 
toje Nangahar provincijoje ir 
sostinėje Jalalabade neliko 
sovietų karių. Ši provincija yra 
prie Pakistano sienos. Afganų 
laisvės kovotojai pradėjo savo 
žygį užimti visai provincijai. 
Vietiniai gyventojai su 
džiaugsmu sutinka partizanus. 
Pakistano vyriausybė ir toliau 
padeda afganų partizanams. 
Sovietų „Tassas" pažymi taip 
pat, kad šioje provincijoje 
nebėra nė vieno jų kario. „Prav-
da" gi rašo, cituodama Vakarų 
pranešimus, kad partizanai 
užima provinciją su kariniais 
pabūklais, nors jie nesą tokie 
stiprūs, kaip VVashingtone 
galvojama. 

Priimtos Gorbačiovo 
reformos 

Pasiruošimas partijos konferencijai 

Senato vadai vakar dienos pasitarime Kapitoliuje raketų sutarties ratifikavimo reikalu. Iš kairės 
matyti senatoriai Richard Lugar, William Cohen, Bob Dole, Robert Byrd. Jesse Helms, John 
Wamer, Sam Nunn, David Boren ir Clairborne Pell. 

Senatas baigia parlamentarinį 
procesą 

Washingtonas. Senato demo
kratų ir respublikonų vadai va
kar nutarė nutraukti delsimo 
taktiką sutarties ratifikavimo 
reikalu. Jiems pritarė ir dauge
lis abiejų partijų senatorių. Su
tartis bus balsuojama šiandien 
arba rytoj. Kaip žinoma, Rea
gano ir Gorbačiovo pasirašytoji 
I.N.F. sutartis eliminuoti vidu
tinio nuotolio ir trumpesniųjų 
distancijų ginklus sukėlė daug 
ginčų. Nežiūrint aštrokų pasi
sakymų, sen. Jesse Helms 
sutiko nebekelti tai sutarčiai 
nepalankių klausimų. Po to tuoj 
prasidėjo parlamentarinė pro
cedūra, reikalinga jos ratifi
kavimui. Baltųjų rūmų štabo 
viršininkas Howard Baker yra 
pasilikęs Washingtone ir laukia 
jos balsavimo. Kai tai bus 
padaryta, jis su oficialiu 
dokumentu skris į Helsinkį pas 
prezidentą Reaganą. 

Kai prezidentas užsienyje 

Senatorių dauguma pasisakė, 
kad, kai krašto prezidentas yra 
išvykęs atstovauti savo valsty
bę užsienyje, jie turi palikti savo 
partinius ginčus kitam kartui ir 

vieningai remti savo prezidentą. 
Sen. Robert Byrd, demokratų 
daugumos vadas, pasakė: 
,.Amerikos garbė reikalauja, jog 
prezidentas turėtų savo rankose 
ratifikavimo dokumentą, kad 
galėtų sėkmingai toliau tartis 
su Sovietų Sąjunga daugeliu 
reikalų, kurie žmonijai būtini". 

Senatoriai bugp pasiruošę, jei 
nebūtų buvę susitarta, panau
doti „Uždaromąją peticiją", kuri 
buvo paskutinį kartą panaudota 
1919 metais Versalio sutarties 
priėmime. Tuo rūpinosi sen. R. 
Byrd. 

Šiuo metu yra aišku, kad 
sutartis gali būti patvirtinta 90 
balsų, tačiau paskutiniame bal
savime jų gali būti ir daugiau. 
Tai yra daug daugiau negu 2/3 
balsų, kurie yra reikalingi 
Senatui sutarčių su užsienio 
valstybėmis rat i f ikavimui. 
Uždarų durų senator ių 
pasitarime dalyvavo ir Baltųjų 
rūmų štabo viršininkas Howard 
Baker. Čia buvo svarstomas kai 
kurių žodžių interpretacijos 
klausimas, kadangi 1972 m. 
sutartis yra aiškinama dvejopai. 
Senatoriai šį kartą to nori 
išvengti. 

Prancūzijoje nauji rinkimai 
Paryž ius . — Prancūzijos 

prezidentas Francois Mitter-
rand išleido dekretą, kad dabar
tinio parlamento veikla sustab
doma ir skelbiami nauji rinki
mai į Prancūzijos parlamentą. 
Rinkimai bus kitą mėnesį, ir 
manoma, kad jo Socialistų parti
ja laimės daugumą vietų. 

Praėjusią savaitę Mitterrand 
buvo antrukart išrinktas pre
zidentu. Kalbėdamas televizi
joje, jis pasakė, jog jo tikslas 
turėti parlamente socialistų 
daugumą. Jis savo sprendimą 
padaręs tada, kai jo naujasis 
min. pirm. Michel Rocard jam 
pranešęs, kad dabartiniame par
lamente socialistams nėra 
užtikrinto laimėjimo balsavi
muose. Rinkimai, kaip to rei
kalauja Prancūzijos taisyklės, 
bus birželio 5 ir 12 dienomis. 
Kaip reikalauja Prancūzijos 
konstitucija, prezidentas kon-
feravo su parlamento prezi
dentu Jacques Chaban-Delmas 
ir su Alain Poher, Senato pre
zidentu, prieš paskelbdamas 
dekretą. Šis pasitarimas yra tik 
paprastas formalumas. 

Taktinis ėjimas 

Nuomonių biuras pranašauja 
laimėjimą socialistams. Tik 6% 
balsuosią už komunistus. Prieš 
prezidento rinkimus Mitterrand 
sakė. jog bandys sujungti visas 
partijas ir eiti vidurio keliu, 
tačiau dabar jo nuomonė 
pasikeitė. Buvęs prezidentas 
Valery d'Estaing ir buvęs min. 
pirm. Chirac susilaiko nuo 
komentarų. Centrinio bloko 
partijos rodo nepasitenkinimą 
prezidento sprendimu. Dekreto 
paskelbimu prez. Mitterrand 
užbėgo už akiu gaullistams ir 
kitiems, kurie kitą savaite būtų 
pradėję kalbas parlamente būsi
mosios politikos klausimais. 

— Maniloje Filipinų karo 
teismas nuteisė 107 kariškius, 
kurie dalyvavo 1987 m. vyriau
sybės perversme. Pulk. Oscar 
Canlas, kuris vadovavo per
versmui prieš prez. Corazon 
Aquino, nuteistas su kitais še
šiais 12 metu sunkiųjų darbų 
bausme kalėjime Kitų bausmės 
mažesnės. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Washingtone Valstybės 
sekretorius George Shultzas 
pranešė, kad jam prezidentas 
įsakė a t šaukt i iš Panamos 
pasiuntinį, kuris buvo pasiųstas 
tartis su gen. Noriega ir jo 
padėjėjais jo pasitraukimo rei
kalu. Buvo reikalaujama, kad 
Noriega pasitrauktų iš Pana
mos, o Amerika už tai nebekels 
jam narkotikų pardavimo bylos. 
Tai reiškia, kad nebus greito 
sprendimo. Užsienio diplomatai 
stebisi nesugebėjimu VVashing
tone tvarkyti mažus, bet svar
bius reikalus savo pašonėje, 
kurių vėliau nebūsią galima pa
kreipti Amerikai palankia pras
me, rašo Reuterio žinios. 

— Latv io Konrado Kalejs, 
kaltinamu nacių nusikaltimais, 
teismas prasidės birželio 21 d. 
Datą nustatė, kai OSI kaltin
tojai įteikė 13 pavergtos Latvi
jos liudininkų liudijimus, kad jis 
buvo SS pajėgų narys. 

— Maskvoje Aukščiausias 
Sovietas pašalino Boris Yeltsin 
iš prezidiumo. Vasario mėnesį 
jis buvo atleistas ir iš Politbiuro 
narių. 

— Prez. Ronald Reagan po 
8 vai. skridimo atvyko į Helsin
kį ir čia jį pasitiko Suomijos 
prezidentas Mauno Koivisto. 
Cia j is pareiškė, kad pasita
rimai su Gorbačiovu nebus 
lengvi. Šiandien prezidentas pa
sakė Finlandijos salėje kalbą 
apie Amerikos ir Sovietų Sąjun
gos santykius. 

— Toronte buvo susektas te
ror is tų p l a n a s per šešias 
savaites terorizuoti žmones, kad 
būtų a t š a u k t o s ol impinės 
ža idynės Seoulo mies te , 
Korėjoje, praneša CIA šaltiniai. 
Buvo sup l anuo t a pagrobt i 
TWA, britų, prancūzų ir Kana
dos lėktuvus su keleiviais. Bir
želio mėnesį būtų sprogusios 
bombos New Yorke, Londone, 
Paryžiuje, Tokyo, Toronte ir 
Honk Konge. Terorizmo planą 
paruošė Kim Jong, Šiaurės 
Korėjos vado sūnus. 

— Panamoje iš Amerikos am
basados pražuvo dokumentai, 
įrodantys generolo Nonegos 
prekybą narkotikais. 

— I r anas , Reuterio žinių pra
nešimu, nutarė visiems savo 
piliečiams, kurie yra sulaukę 15 
m. amžiaus, padaryti pirštų 
nuospaudas ir jas laikyti ar
chyvuose. Tas projektas Iranui 
kainuosiąs 22 mil. dol. 

Maskva. — Sovietų vadas 
Michailas Gorbačiovas nugalėjo 
milžinišką kliūtį Komunistų 
partijos būsimojoje konferen
cijoje: partijos Centro Komitetas 
priėmė jo reformas debatams, 
kai konferencija pradės svars
tyti jai pateiktą dienotvarkę 
birželio 28 d. 

Slaptame pasėdyje Centro 
komitetas patvirtino persit
varkymo planą, kurį pateikė Po-
litbiuras, praneša Sovietų 
Sąjungos žinių agentūra 
„Tassas". Pagrmdiniai reformos 
planai bus pateikti spaudoje, 
kad jų klausimu galėtų būti pra
vestos diskusijos. Neįprastą pra
nešimą apie Centro komiteto 
plenumą padarė Komunistų 
partijos antrasis sekretorius 
Yegoras Ligačiovas. Jis pasakė, 
kad tame plane yra labai 
svarbūs pasiūlymai, kurie 
garantuoja ekonominį atgijimą, 
vyriausybės atvirumą ir socia
listinę demokratiją. 

JAV padės 
provizorinei 
vyriausybei 

Washingtonas. — Amerikos 
vyriausybė pranešė afganų lais
vės kovotojams, jog juos 
palaikys sudarant laiknąją 
vyriausybę, jei jie konroliuos 
didesnę dalį krašto ir jei atitiks 
kitus reikalavimus, praneša 
Valstybės departamentas. Pa-
sekretoriaus Michael Armacost 
asistentas tai pranešė afganų 
partizanams Peshawar mieste, 
Pakistane. 

Valstybės departamento 
oficialus pareigūnas pasakė 
spaudai: „mes nepriimame 
Kabulo režimo ir nelaikome jo 
vyriausubės teisėta. Mes pri
leidžiame, jog Sovietų karių 
pas i t raukimas pakeis 
vyriausybę, visi dalykai rodo, 
kad tik rusų buvimas palaiko 
dabartinę vyriausybę 
valdžioje". 

Pagal Genevoje pasirašytą 
susitarimą, Sovietų Sąjunga 
jau pradėjo pasitraukimą iš 
Afganistano gegužės ^5 d. Per 
būsimuosius devynis mėnesius 
visi Sovietų daliniai turėtų būti 
apleidę Afganistaną. Valstybės 
departamentas sako, jog pagrin
dinis dalykas yra tas, kaip 
rimtai sovietai vykdys pasi
traukimą. Jie gali tai padaryti 
ir per daug trumpesn} laiką. 
Kuo mažiau karių liks Afganis
tane, tuo bus jiems didesnis 
pavojus. Todėl kartą pradėję 
pasitraukimą, jie lengvai per 
pusmetį galėtų tai visiškai įvyk
dyti. 

Amerika mielai sutiks 
provozorinę vyriausybe. Vidury 
vasaros turė tų būt i visas 
kraštas Rezistencijos rankose, 
išskyrus gal tik sostinę Kabulą, 
samprotauja Valstybės depar
tamento atstovas. 

Laukia Amerikos 
patvirtinimo 

„Plenumas priėmė labai svar
bų dokumentą — partijos konfe
rencijai tezes" , kalbėjo 
Ligačiovas, kai jis atvyko į 
Vyriausiąjį Sovietą arba no
minalinį parlamentą. „Šios 
tezės nurodys platformą, lei
džiančią Komunistų partijai eiti 
į priekį". Pr ieš valandą 
Ligačiovas vadovavo disku
sijoms Politbiure, kuris reko
mendavo ratifikuoti vidutinio 
nuotolio ir trumpesniųjų 
distancijų raketų sutar t į , 
pasirašytą Gorbačiovo ir 
Reagano, tačiau su sąlyga, jei 
Amerikos Senatas ratifikuos 
sutartį, ją patvirtins ir Sovietų 
prezidiumas. 

Vakarų diplomatai sako, kad 
sovietų vadai tikrai laukia, kad 
Amerikos Senatas patvirtintų 
susitarimą. Apie tai jiems 
kalbėjęs Viktoras Karpovas, 
Sovietų Sąjungos Užsienio 
reikalų ministerijos ginklų 
kontrolės d i rektor ius . J i s 
pažadėjęs, kad sutartis bus 
patvirtinta, bet „mes nenorime 
būti palikti vieni", todėl ir 
laukiama Amerikos ratifika
vimo. 

— Washingtone Atstovų 
rūmų komitetas naminiams 
reikalams patvirtino nutarimą 
skirti 3.5 mil. dol. naujo prezi
dento įsikūrimo išlaidoms ir 
vieną milijoną prez. Reagano 
persikėlimo išlaidoms padengti. 
Milijono dolerių turėtų, sako, 
užtekti Reagano persikėlimui į 
Californiją ir atidaryti savo 
įstaigą. 

Gorbačiovo manda t a s 
Prezidentas ir Gorbačiovas, 

kurie Maskvoje susitiks šį sek
madienį, pareiškė viltį, kad su
tartis bus patvirtinta abiejų 
valstybių, prieš pradedant vir
šūnių konferenciją. Ligačiovas 
pareiškė, kad ši sutartis „nesilp
nina mūsų krašto gynybos, 
anaiptol, kaip tik sustiprina". 

Be to, Ligačiovas, kuris prieš 
kiek laiko kritikavo reformas, 
pasakė šioje sesijoje, jog Centro 
komiteto nariai vienbalsiai 
pasisakė už tas reformas. 

Gorbačiovas spaudai pasakė, 
jog jis nori mandato iš 5,000 
delegatų partijos konfereniejoje, 
kurios nėra buvę nuo 1941 
metų. Jis nori atpalaiduoti Ko
munistų partijos vadovybę nuo 
kasdieninių Sovietų Sąjungos 
ekonominių valdymo rūpesčių 
ir jas nori perduoti lokalinėms 
taryboms, kurios iki šiol 
turėdavo vykdyti centro 
įsakymus, bet neturėjo teisės 
vietoje spręsti savo ekonominių 
problemų. 

Vakarų diplomatams susidaro 
įspūdis, kad ir toliau partija liks 
vienintelė, iš kurios narių bus 
galima rinkti pareigūnus įvai
rioms pozicijoms. Ga'būt ne par
tijos nariai galės turėti tik 
patariamąjį balsą. Visi suorga
nizuoti sovietų pasisakymai 
spaudoje turėjo padėti Gor
bačiovo rėmėjams konsoliduoti 
savo jėgas. Todėl ir delegatų 
parinkimas į šią konferenciją 
buvo nukeltas mėnesiui vėliau. 

KALENDORIUS 

Gegužės 27 d.: Augustinas 
Kanteburietis, vysk. Leonora, 
Saulė. Neringa. Restituta. 

Gegužės 28 d.: Emilijus, 
Margarita, Rima. Jogirdas, 
Justas, Augis. Aurimas. 

ORAS 

Saulė teka 5:22. leidžiasi 8:14. 
Temperatūra dieną 84 1., nak

tį 60 1. 
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/PORTO APŽVALGA 

ARVYDAS SABONIS 
SPORTO ŠVENTĖJE 

Iš ryto terapija, vėliau truputį 
lengvo krepšinio, po pietų vėl 
terapija. Po kiek laiko tokia pro
grama, kad ir būtina, darosi 
monotoniška, atsiranda nuobo
daus ilgo laiko, o dar labiau, 
kai Portlande lietuvių — kaip ir 
nėra. Nenuostabu, kad Arvydas 
Sabonis pradėjo svajoti apie 
grįžimą į Lietuvą ar bent nusi
kapstyti iki Chicagos kur daug 
lietuvių, kur gegužės 20 d. 
turėjo žaisti sovietų jaunių 
rinktinė su Einikiu ir Markevi
čiumi. Abu Kauno „Žalgirio" 
žaidėjai, abu Arvydo draugai. 

Besvajojant, staiga suskamba 
te lefonas . Ka lba Chicaga, 
kviečia į sporto šventę. Kokia 
staigmena, o atsakymas aiškus. 
Staigmena buvo ir kvietėjams, 
tos sporto šventės organizato
riams, kai pagaliau po dviejų sa
vaičių ieškojimo, dėka R. Dir-
vonio užsispyrimo, penktadienio 
vaka re , prieš pat šventę , 
atsiliepė Sabonis. Staigmena 
buvo visiems sporto šventės 
dalyviams ir sporto mėgėjams. 
O Saboniui išsipildė svajonė, tik 
savaitę anksčiau. 

ŠEŠTADIENIO 
POBŪVIS 

Jaunimo centro didžiojoje 
salėje šeštadienio vakarą buvo 
jaunimo susipažinimo vakaras 
ir šokiai. Prie triukšmingos 
disko muzikos ir šviesų, pilnu
tėlė salė jaunimo nebejautė 
rungtynių nuovargio ir pamiršo 
poilsį rytojui. 

Į mažąją salę rinkosi klubų 
vadovai ir svečiai. 

Išpuoštoje salėje vakarą pra
dėjo ŠALFAS s-gos c.v. pirm. 
Valdas Adamkus prie garbės 

Futbolas Chicagoje 
IR „FALCONS" 

KRITO 
Praėjusį sekmadienį F.K. 

„Lituanica-Liths"' žaidė ketvir
tąsias šių metų pirmenybių 
rungtynes Addison miestelyje, 
IL., prieš graikų „Falcons" ir 
nunešė juos rezultatu 4:1. įvar
čius mūsiškių naudai įkirto E. 
Jenigas, J. Magda ir Steve Jeni-
gas 2. 

Po sužaistų 4 rungtynių „L" 
komanda, surinkusi 8 taškus ir 
pasiekusi 11:2 įvarčių santykį, 
savo sekcijoje stovi pirmoje vie
toje, gerokai atsiplėšusi nuo 
k o n k u r e n t ų ukrainiečių 
„Wings", Wauconda „Chiefs" ir 
vokiečių „Rams". Su jais teks 
susitikti Marquette Parke. 

Ar „Lituanicos" komanda iš 
tikrųjų tokia neįveikiama, kad 
dar nepralaimėjo nė vienerių 
rungtynių? — apdairiam skaity
tojui gali kilti toks klausimas. 

Šiuo tarpu ji stipresnė už 
kitas, nes geriau organizuota. 
Nors visas rungtynes žaidė ne 
savo aikštėje, bet svetur — 
visada pasirodė laiku ir mažiau
sia su 11 žaidėjų. Kaip mėgėjų 
komandoje — didelis pliusas. 
Truputį juokinga? 

Šį savaitgalį, Kapų puošimo 
šventės proga, futbolo 
rungtynių nebus. Sekančios 
rungtynės bus birželio 5 dieną 
prieš Wauconda „Chiefs" ir bir
želio 12 — prieš italų „Maroons" 
Marąuette Parke. Šių rungty
nių metu jau tikrai galėsime 
sužinoti a r „Lituanicos" koman
da yra tikrai stipri. _ _ 

«J. J . 

stalo pakviesdamas Konstantą 
Savicką ir svečius iš Lietuvos — 
Arvydą Sabonį ir dr. Kęstutį 
Vitkų. Jiems, o taip pat ir 
„Margučio" radijo programos 
vedėjui Petrui Petručiui, po gėlę 
prisegė to vakaro organizatorė 
Renata Žilionienė. „Išeivijos 
Lietuvių Sporto" knygą kiekvie
nam padovanojo buvęs sąjungos 
centro v-bos pirm. Pranas 
Berneckas iš Toronto. V. 
Adamkus trumpai paminėjo, 
kad ši sporto šventė yra 50 m. 
sukaktis nuo I-mos Lietuvos 
Tautinės Olimpiados Kaune, 
kuri buvo suruošta 1938 m. ir 
turėjo būti ruošiama kas penke
ri metai . Jos simbolinis 
tęstinumas dabar vykdomas 
ŠALFAS s-gos, o šiemet 
Australijos lietuvių sporto 
sąjungos Adelaidėje. Taip pat 
pažymėjo, kad K. Savickas yra 
Lietuvos krepšinio tėvas, daug 
prisidėjęs, kad Amerikos 
lietuviai krepšininkai padėjo 
laimėti Lietuvai Europos meis
terio titulus 1937 ir 39 m., ir 
kad didžiulis jų būrys dalyvavo 
toje pirmoje tautinėje olimia-
doje. Jį ir pakvietė trumpam 
žodžiui. 

K. Savickas papasakojo apie 
savo apsilankymą Lietuvoje, 
pirmąsias krepšinio ir plaukimo 
t r en i ruo tes bei tol imesnę 
pagalbą iš Chicagos. 

Toliau buvo pristatytas dr. K. 
Vitkus, kuris, kaip žinome, darė 
Arvydui antrąją operaciją. Pir
moji buvo padaryta jo tėvo, jam 
asistuojant. Taip pat žinome, 
kad prieš keletą mėnesių 
Lietuvoje jis pareiškė: „... abi 
operacijos padarytos gerai, 
pagrindinis gydymo darbas 
užbaigtas sėkmingai; dabar 
bereikia atstatyti raumenų ir 
sausgyslių normalias funkcijas; 
Čia procesas ilgas ir sudėtingas 
ir būtų naudinga pasitarti su 
Vakarų pasaulio specialis
ta i s . . . " . Jo linkėjimui a r 
patarimui išsipildžius, nėra 
abejonės, kad pirmoje eilėje jam 
rūpėjo sužinoti, ką pasakys apie 
jo operacijas specialistai šiame 
krašte. Pirmieji tyrimai buvo 
daromi Columbus mieste (Geor-
gia) su vietos ir Portlando spe
cialistais. Tyrimai buvo tęsiami 
Portlando mieste. Pagaliau 
rasta, kad operacijos padarytos 
labai gerai, kad jokių naujų 
operacijų nebereikia. Tuo būdu 
dr. K. Vitkus prilygsta geriau
siems pasaulyje. Jis trumpai 
nušvietė Arvydo dabartinį stovį, 
pripažindamas, kad terapijos 
daromos pačiomis moder
niškiausiomis priemonėmis, 
kad progresas matomas kas-

38-tųjų ŠALFA3S Sporto žaidynių Chicagoje krepšinio meistro „Lituanicos" komandos kapitonui 
A. Tamošiūnui pergalės trofėjų įteikia Lietuvos krepšinio žvaigždė — Kauno „Žalgirio" centro 
puolėjas Arvydas Sabonis. 

dien. Tačiau kiek ilgai šis 
gydymo procesas tęsis, dar per 
anksti spėlioti, bet tai daug 
priklausys nuo paties Arvydo 
pastangų. 

KALBA ARVYDAS 
SABONIS 

Valdui Adamkui buvo ne
sunku pristatyti Sabonį, jo 
laimėti titulai prilygo jo ūgiui 
ir siekė lubas. Trumpai — 
paskutiniai jo laimėjimai su 
Kauno „Žalgiriu" yra: 3 metus 
iš eilės Sovietų Sąjungos meis
teriai, 2 metus iš eilės Europos 
taurės varžybų finalistai ir 1986 
m. pabaigoje Argentinoj lai
mėta Tarpkontinentinė taurė, 
nugalėjus Brazilijos, Puerto 
Rico, Argentinos ir Jugoslavijos 
meisterius. Nuo 17 m. amžiaus 
jis jau pagrindinis sovietų 
rinktinės centras, o ji, be jo jau 
spėjo pralaimėti Graikijai, 
Europos pirmenybėse ir bendrai 
nebelaikoma neįveikiama jėga. 
Arvydas, padėkojęs už pakvie
timą apsilankyti Chicagoje, 
pareiškė, kad jis grįš į krepšinio 
aikštę ir padės Žalg i r iu i" at
gauti sąjungos titulą, 
pralaimėtą šiais metais be jo... 
Jis autoritetingai stipria savo 
nuomone toliau atsakinėjo į 
daugybę klausimų, o kiek 
vėliau ten pat davė ir 
pasikalbėjimą „Margučio" radi
jo programai, kuri kitą dieną 
buvo perduota į Lietuvą. Čia jo 
suglausti atsakymai į įdomes
nius klausimus: 

— Esu labai patenkintas te
rapijomis ir kasdien matau pro
gresą, kur i s matuojamas 
laipsniais; 

— krepšinio aikštėje esu kas
dien: iki šiol tik lengvai dirbau 
su kamuoliu metimų tikslumui 
ir driblingui, o ateinančią savai
tę jau pradėsiu ir su kai kuriais 
Portlando profesionalų koman
dos žaidėjais; 

— buvau su Portlando pro
fesionalais jų rungtynėse; jie 
puikiai žaidžia ir atrodė geresni 
už Utah, kuriai jie pralaimėjo; 

— į Amerikos olimpinės krep
šinio rinktinės trenerio pareikš
tą nepasitenkinimą dėl mano 
gydymo, mano reakcija nedidelė 

38-tųjų ŠALFAS s-gos sporto žaidynių pobūvyje, vykusiame Jaunimo centre, 
svečiui — „Žalgirio" Arvydui Saboniui gėle sega pobūvio organizatorė R. 
Žilionienė. Greta - adv Konnie Savickus — Lietuvos krepšinio „tėvas". 
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— jis be reikalo jaudinasi, nes 
nemanau, kad jau būsiu pilnai 
pasveikęs žaisti ateinančioje 
olimpiadoje, o iš kitos pusės — 
malonu girdėti, kad jis mane 
taip vertina...; 

— nėra pasaulyje turbūt nei 
vieno krepšininko, kuris ne
svajotų žaisti profesionalų 
komandoje, ypač NBA lygoje, 
kuri yra geriausia pasaulyje; 

— ar aš žaisiu už Portlandą, 
nežinau: yra daugybė įvairiau
sių paragrafų, kurie turi būti iš
spręsti tarp mūsų krepšinio fe
deracijos ir Portlando „Trail 
Blazers" klubo bei NBA lygos; 

— baigminės jūsų sporto 
šventės krepšinio rungtynės 
buvo mėgėjiško lygio, bet 
metimai labai puikūs; 

— vizitas Chicagoje buvo la
bai puikus, priėmimas labai 
šiltas ir draugiškas, o lietuvių 
daugybė Jaunimo centre šeš
tadienį ir sekmadienį per 
banketą Tautinių šokių šventei, 
o taip pat ir sporto salėje per 
baigmines rungtynes labiausiai 
nustebino... 

• 

ORGANIZACIJA IR 
TALKININKAI 

Sporto šventės organizacija iš 
varžybinės pusės visų sporto 
šakų vadovų darbas buvo 
atliktas be priekaišto, visos 
varžybos vyko tvarkingai ir 
laiku. Pagarba priklauso A. 
Tuskeniui — ledo ritulys, Z. 
Žiupsniui — t inkl in is , P. 
Šalkauskui — šachmatai, N. 
Shotas — kėgliavimas ir labiau
siai E. Modestui — krepšinis. 
Krepšinio varžybinė sistema jau 
seniai buvo laukiama pakei
timo, jis tą padarė ir visi klubai, 
pagaliau, nebeturėjo skundų ir 
nepasitenkinimų — išvyko pa
tenkinti. Mažas pageidavimas 
gal būtų, kad ta nauja sistema 
galėjo būti panaudota ir jaunių 
varžyboms, o vyrų B klasės 
baigminės rungtynės jokiu 
būdu , nepriklauso prieš 
baigminės A klasės rungtynes. 
Tuo laiku turėtų vykti jaunių A 
klasės krepšinio baigminės, ar
ba vyrų tinklinio. 

Iš bendros organizacinės 
pusės, tai kalba kita: ne
sklandumų ir trūkumų buvo 
nemaža. Stebėtina, kad tokie 
ilgamečiai ir prityrę „Neries" ir 
„Lithuanicos" klubų vadovai, 
šių žaidynių organizatoriai, 
nepajėgia rast i užtekt inai 
pagalbos ir laiko, ar reikalo, 
kiekvieną situaciją smulkiau ir 
tiksliau suplanuoti. 

Šios šventės didieji talki
ninkai ir globėjai, verti di
džiulės padėkos, buvo: dr. L. 
Kriaučeliūnas už finansinę 
paramą, I. Regiene, „Draugo" 
redaktorė ir P. Pet ru t i s , 
„Margučio" vedėjas, už propa
gandą, Kazė Kuraitytė už gėles, 
Ankaus kepykla už pyragus ir 
duoną, ponia Šalkauskienė už 

; vaišes šachmatininkams ir 
pagaliau — šeštadienio pobūvio 
organizatorė — Renata Žilio
nienė su savo talkininkais 
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MŪSŲ DAUGIAU 
NEGU DVYLIKA 
Gegužės 6 d. „Draugo" spor

to puslapyje, prisimenant Lie
tuvos tautinės olimpiados 50 
metų sukaktj, rašoma apie 
Šiame krašte gyvenančius 12-ka 
tos olimpiados dalyvių, nors 
duodama 14 pavardžių. Šalia 
kitų nepaminėtų, pasigendu ir 
savo pavardės. Olimpiadoje 
dalyvavau lengvosios atletikos 
varžybose (100 m, 200 m, 400 m, 
šuolyje į tolį ir dvejose es
tafetėse), startuodamas už Šau-

Golfas 
GERESNIO KAMUOLIO 

TURNYRAS 

Dvejetų „geresnio kamuolio'' 
turnyre dalyvavo trisdešimt 
porų. Orui pagerėjus, patirtis 
išsiveržė į priekį. Pirma vieta 
teko patirties ir jaunatvės kom
binacijai. Antrą kartą laimėtojų 
tarpe atsiranda J. Baranauskas 
ir M. Karalius — sveikiname! 

I vieta: E. Lapas ir T. Lapas 
— 60 smūgių 

II vieta: B. Racevičius ir S. 
Virpša — 61 smūgis 

m vieta: J. Baranauskas ir L. 
Kalvaitis — 62 smūgiai 

Artimiausias smūgis prie 
vėliavėlės ,,par 3 " — M. 
Karalius 

Artimiausias smūgis prie 
vėliavėlės „par 4" — V. Brizgys. 

Ačiū Gražinai ir Arūnui Va-
siams, kurie dalyvius taip gra
žiai priėmė savo rezidencijoje 
ant pat „mūšio" lauko. 

LIETUVIAI ! 
DVIRATININKAI 

AMERIKOJE 
Pasaulio dviračių lenktynių 

meisteris Gintautas Umaras, ir 
lietuviai dviratininkai Artūras 
Kasputis ir Linas Gutautas 
atstovaus Sovietų Sąjungos 
rinktinei, birželio 5 dieną daly- . 
vaudami specialiose varžybose 
su JAV-ių rinktine. Varžybos ' 
vyks Boulder City, Nevadoje, 
netoli Las Vegas, vadinamo Las 
Vegas Sporto Festivalio proga ir 
bus rodomos per NBC televiziją. 
Įdomu, kad JAV-ių rinktinės 
sudėtyje yra James Urbonas iš 
Boulder, Colorado. Be Sovietų ir 
JAV rinktinių, šiose olimpinio 
pasiruošimo lenktynėse dar 
dalyvaus šimtas vyrų ir 
penkiasdešimt moterų. 

Šalia lenktynių dviračiais, 
bus varžomasi gimnastikoje, 
bokse ir plaukime. Festivalyje 
dar dalyvaus sportininkai iš 
Lenkijos, Vengrijos ir Jugosla
vijos. 

b . 

J. ir D. Kaunais, J. Gry-
bauskiene ir Č. Žilioniu. Visų 
bendras darbas paliks šią šven
tę ilgai prisimintiną. 

V. G. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 

U.S.A 
Kanadoje OT.S.A.) dol. . . 
Užsienyje 
Savaitinis (Šest. pried.) . 

• Administracija dirba kasdien 
nuo "8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. 

metams Vi metų 3 mėn. 
$60.00 $35.00 $20.00 
$6000 $35.00 $20.00 
$6000- $35.00 $20.00 
$35.00 $20.00 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

lių sąjungą („Grandis"). Švedų 
estafetėje laimėjome po sidabro 
medalį (Zaskevičius, Bakūnas, 
Andriūnas, Sodaitis — 2-05,3). 

Būkite malonūs pirma proga 
papildyti ankstyvesnį rašinį. Su 
gražiais linkėjimais. 

Juozas Sodait is 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEL1CKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Tel. 925-8288 

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

SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tai. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Ofa. 735-4477; 
Raz. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

2655 W. 69 St 
Tel. 776-9691 

pirm. 12-2 v. p.p.: treč 12-2 v. p.p. 
penkt.: 1-3 v. p.p. 
3900 W. 95 St. 
Tel . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto te l . — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd . 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir ( namus 

Kab. te l . 471-3300; raz. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 Si Kadzie Ava., 
Chicago. III. 60652 

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

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 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, I I I . 
Tel. 925-2670 

1185 Oundee Ave , Elgin, III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 563-0700 
Valandos pagai susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL. 
Tel . 598-8101 

Vai. pagal susitarimą 

DR. VILIJA R. KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chlropraetlc — 
5522 8 . Woif Rd. 

Westem Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Tel kabineto Ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyrus treč. Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR.FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRJSTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
.Contact lenses" 

2618 W. 71 st St. — Tel . 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

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

3 iki 7 v.v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 

2636 w 71 st. St., Chicago, III. 
Tei.: 436-0100 

11800 South west Highway 
Palos Haights. I I I . 30463 

(312) 361 -0220 (312) 361 -0222 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto te l . RE 7-1168; 
Rezld. 385-4811 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
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Visuomenėje ir Bažnyčioje 

PAGARBA MOTERIMS 
JAV vyskupų pastoralinio 

laiško apie moterų rolę Bažny
čioje pirmasis projektas sukėlė 
nemaža triukšmo — iš abiejų 
pusių — nežiūrint to, kad jį 
rašant buvo naudotasi 75,000 
katalikių pasisakymais iš 100 
JAV vyskupijų. Laiške, 
šaukiantis liautis „nusidėjus 
žeminant dėl lyties" („the sin of 
sexism"), siūloma pakeisti ka
nonus, kurie draudžia mote
rims/mergaitėms patarnauti 
prie Mišių. Nors šiame 164-ių 
psl. laiške, išleistame š.m. ba
landžio 18 d., nereikalaujama 
šventinti moterų į kunigus, 
rašoma, kad moterys turėtų 
pilnai dalyvauti visose baž
nytinėse bei liturginėse tarnys
tėse, nereikalaujančiose kuni
giškų šventimų. Laiške taip pat 
raginama išstudijuoti galimybę 
šventinti moteris diakonėmis. 

Laiške kunigai yra raginami 
pašalinti moteris žeminančius 
požiūrius, kai neatsiklau
siama moterų nuomonių bei 
sumanymų kaip menkaverčių, 
ar kai jos traktuojamos, kaip 
vaikai („patronizing", „condes-
cending"). Net rašoma, kad klie
rikuose pasireiškiantis nesuge
bėjimas su moterimis dirbti, 
kaip su sau lygiomis, turėtų 
būti laikomas kliūtimi šventi
mui į kunigus. 

Pripažįstama, jog „Bažnyčios 
mokymas apie vedybinį gyve
nimą, ginant moterų kilnu
mą, kovojant su lytiniu išnau
dojimu, pametimu ir smurtu" 
yra atkirtis sekuliarinei kultū
rai, „kuri dažnai moteris nu-
menkina iki sekso objekto". 
Tačiau laiške taip pat pami
nima, jog nors ginama moters 
gimdymo ir vaikų auklėjimo 
rolė, bažnyčia mažai padeda ne
tekėjusioms ar išsiskyrusioms 
moterims, našlėms, ar moti
noms, kurios turi pačios vienos 
vaikus auginti. Laiške vyrai 
raginami rimtai priimti savo 
atsakomybę lytinio santykia
vimo sferoje, vaikų pradėjime 
bei auginime. 

Laiško, [ -adinto ,Jšgaaymn 
paslapties bendrininkai" (Part-
ners i n the Mystery of Redemp-
tion" Ikslas vra kt'urvuose 
skyrių.—; pagvildenti moterų 
diskriminavimo pasekmes jų 1. 
savęs kaip asmens sąvokai, 2. 
santykiavimui su kitais, san
tykiavimui 3. bendruomenėje ir 
4. Bažnyčioje. Kiekvienas sky
rius padalintas į dvi dalis: pir
mojoje moterų pasisakymai tuo 
klausimu, tiek minint kas jas 
paremia kaip asmenis, kas jas 
žlugdo; o antrojoje — Bažnyčios 
mokymas tuo klausimu ir vys
kupų atoliepis į problemas. 

Skyriuje apie moters kaip 
asmens sąvoką, rašoma, kad 
diskriminacija „nuasmenina 
moteris... jas nuvertina kaip ne
reikšmingas, kaip vyrų pa
valdines ar vyro asmens pratę-
sėjas... Moterų diskriminavimas 
ugdo vergovės nuotaiką, kuri 
skaldo ir naikina". Laiške 
reikalaujama pilnų, lygių teisių 
moterims darbų rinkoje bei vie
šame gyvenime. Tuo pačiu rei
kalaujama, kad būtų išsau
gomos moterims „specialios tei
sės vaikų auklėjime bei bend 
ruomenėje", kad būtų apsaugo
mos jų specifinės rolės kaip 
žmonų bei motinų. 

Laiško tikslas yra iškelti kaip 
moterys diskriminuojamos, ar 
jų to patyrimą, nenutylint ir 
bažnytiniame gyvenime tyčia ar 
netyčia vykdomo moterų pa
žeminimo. Todėl raginama ne 
tik žodžiu Bažnyčioje skelbti 
moterų lygų kilnumą su vyrais, 
bet ir veiksmu oficialioje 
bažnytinėje sąrangoje. 

Rašoma, kad jei norima, jog 
bendruomeniniame gyvenime 
vykdoma moterų diskriminacija 

KREIPIMASIS DĖL LIETUVIŲ 
KOLEGIJOS ROMOJE 

vaikų, ypač berniukų auklėji
mą, ir vyrų švietimą, kad jame 
būtų pabrėžta pagarba moters 
asmeniui ir kad jiems būtų 
įskiepijamas pasibjaurėjimas 
smurtu prieš moteris ar jų lyti
niu išnaudojimu, kas šiuo metu 
nėra ypatingai mokyklose iške
liama, jei ir iš viso minima. 

Kalbant apie ekonominį tei
singumą moterims ir šeimai, iš
našoje paminima, kad JAV yra 
vienintelė iš pramoningų vals
tybių, neturinti įsakymų, rei
kalaujančių, kad darbdaviai 
gimdančiai moteriai turi išsau
goti darbą ir duoti kokią nors 
ekonominę lengvatą. Tačiau 
vyskupai pabrėžia negalį pa
remti viešoje gyvenimo sferoje 
propaguojamo „Lygių Teisių 
amendmento" (Eąual Rights 
Amendment), kadangi jį galima 
interpretuoti, kaip užtikrinan
tį moterims teisę į abortus. 

Nors pakilo nemaža balsų, no
rinčių priminti, kad šis laiškas 
ne vietoj, nes padorios mo
ters tikrasis pašaukimas tėra 
šeimoje, esant žmona ir motina, 
laiško trūkumus keliančiųjų 
tarpe yra ir santūrių balsų, ke
liančių klausimus, į kuriuos 
vyskupams būtų vert inga 
atsižvelgti, ruošiant laiško 
antrą projektą, kuris, surinkus 
visus vyskupų pasisakymus dėl 
šio pirmo projekto, turėtų būti 
parengtas jų rudeniniam suva
žiavimui 1989 m. 

Viena pastarųjų yra „Natio
nal Catholic Register" laik
raščio redaktorė Joan Frawley 
Desmond, jame rašan t i 
1988.V.22. Pagal ją paties 
laiško sąranga ir turinys „apri
boja ir kai kuriais atvejais net 
sumaišo tikinčiųjų supratimą 
apie Bažnyčios mokymą,apie 
kunigystę ir moterų šventimą, 
kaip ir apie gimdymų kontrolę". 
Jos supratimu, laiškas pernelyg 
pabrėžia moterų patyrimą, 
nutylėdamas doktrininį moky
mą, kas yra didelis nukrypimas 
nuo tradicinio ganytojiškų laiš
kų stiliaus, kurie nurodo Bažny
čios atoliepius į socialinius bei 
bažnytinius .-Jausimus, 
neturinčioms mokomo autori
teto. Nors tai nebūtų savyje 

Rašo, jog jie per daug vie
tos skiria moterims, Bažnyčioje 
bloga šiuo atveju, tačiau laiško 
silpnybė yra tai, kad vyskupai 
šių pasisakymų nenaudoja išei
ties tašku paaiškinti iškilusius 
bažnytinio mokymo nesupra
timus, pažiūrų klaidas, ar or
ganinio ryšio tarp bažnytinės 
doktrinos ir gyvenimo patirties, 
bei pabrėžti didžiulius skir
tumus „arp sekuliarinio femi
nizmo ir krikščioniškojo. 

„Gaila", ji rašo, „kad jie šią 
progą praleido. Beje, nors skun
dų balsai ryškiai išdėsto ir tik
ras ir įsivaizduojamas netei
sybes prieš moteris Bažnyčioje, 
vyskupų pasisakymai tėra tik 
anemiški, nepilni ir neįtiki
nantys. Blogiausia, įsižeidusių 
karš takoš išk i komentarai , 
palikti be tiesioginio vyskupų 
atsakymo, palieka Bažnyčiai iš
tikimų moterų patirtį be nuo
rodų, kaip jų patyrimas turi būti 
vertinamas bei vedamas bažny
tinio mokymo". Prel. W. Smith 
klausia, kuria prasme šis laiš
kas yra pastoracinis. Jis susi
rūpinęs tuo, kad Bažnyčios 
mokymas apie gimdimų kontro
lę šiame laiške pavadintas 
„idealu", ne norma, ir kad kal
bama apie „dialogą apie abor
tą", lyg būtų leistina tuo klau
simu įvairios nuomonės. 

Laiške įvairios grupės, pagal 
sau rūpimus reikalus, mato 
įvairias problemas. Kaip ir visi 
grupiniai dokumentai, taip ir 
šis susilauks dar daug diskusijų 
ir svarstybų, kurios, jau vien dėl 
to, kad sudaro progą gvildenti 
žmonių santykiavimo sąrangą 

Balandžio 24 — pasaulinėje 
dvasinių pašaukimų dienoje 
meldėmės ir už lietuviškus 
pašaukimus, kurių mums taip 
reikia. Karšta ir nuolatinė 
malda yra viena iš pagrindinių 
sąlygų, kurią Viešpats pastatė, 
kad „Tėvas siųstų daugiau dar
bininkų į savo pjūtį". Tad 
neturime ribotis tiktai viena 
maldos diena, bet ir kasdien 
savo maldose bei geruose dar
buose stenkimės prisiminti 
lietuviškų dvasinių pašaukimų 
reikalą. 

Šį pirmąjį kartą kreipiuosi į 
visus tautiečius (tes) daugiau 
žemiškais bei medžiaginiais 
reikalais, liečiančiais mūsų 
kolegią (seminariją) Romoje. 

Lietuvių Šv. Kazimiero kole
gija yra ne vien seminarija, bet 
taip pat ir vienintelis lietuvių 
dvasinis centras Romoje ir viso
je Italijoje. Be to, jis yra ir liks 
ateityje vienintelis neoficialus 
pastovus ryšys Lietuvos 
tikinčiųjų, ypač esančių už Lie
tuvos ribų, su Šv. Sostu. Iki šiol 
jos išlaikymu rūpinosi lietuviai 
geradariai laisvajame pasauly
je. Jei kada nors Dievo planuose 
Lietuvos laisvės durys pra
sidarys, Lietuvos episkopatas 
jau turės savo kolegiją krikščio
nybės centre pastatytą ant stip
rių pagrindų ir galės ją toliau 
patys globoti. Bet tas laikas dar 
gali būti tolimas. 

Tad ir kreipiuosi į Jus su 
reikalu, kurį jau reikėjo iškelti 
prieš keletą metų: Šv. Kazi
miero kolegijos tolimesnis 
išlaikymas ir ypač jos ateities 
užtikrinimas. Kreipiamės da
bartiniu laiku į Jus dėl įvairių 
priežasčių: dolerio vertės per 
pusę nukr i t imas , labai 
pakilusio Italijoj pragyvenimo 
kainų augimas, kai kurių kole
gijos pastatų skubių ir didesnių 
bei būtinų remontų darymas, o 
taip pat ir spartesnis kolegijos 
išlaikymo neliečiamo fondo (En-
dowment Fund) padidinimas. 

Kolegijos iš laikymo ne
liečiamo fondo (KINF) reikalas 
yra labai opus. Jį pradėjome 
1984 m. Šv. Kazimiero 500 m. 
jubiliejaus proga, kai Lietuvos 
Vyčiai „įsūnijo" kolegiją ir pra
dėjo siųsti aukas tam fondui. 
Vyčių įnašas (fondas) jau viršija 
50,000 dol. Šia proga reiškiam 
pagarbą ir padėką visiems vy
čiams už jų dosnumą bei nuola
tinę paramą. Bet jų vienų čia 
neužtenka. Prie šio fondo 
kviečiame prisidėti kiekvieną 
lietuvį kunigą ir pasaulietį lais
vajame pasaulyje. 

Visuose pasaulio kraštuose, 

kur tik yra katalikų vyskupija, 
kartą į metus yra daroma viena 
r inkl iava išlaikyti vietinę 
seminariją. Tai daryti ne vien 
leidžia, bet ir įsako Bažnyčios 
kanonai (žr. ypač kan. 263 ir 
264). Todėl vyskkupo P. Bal
takio, OFM, palaiminimu krei
piamės pirmą kartą į visą 
l ietuvišką katališkišką 
visuomenę kviesdami visus į 
talką: kartą į metus skirti bent 
vieną medžiaginę auką vie
nintelei lietuviškai seminarijai 
už Lietuvos ribų. Ne kiekviena 
šeima gali paaukoti Dievui 
sūnų ar dukterį, bet kiekviena 
šeima gali ir privalo prisidėti 
prie pašaukimų reikalo ne tik 
malda, bet ir medžiagine 
parama. 

Š.m. gegužės 29 d. Šventasis 
Tėvas suteiks mūsų kolegijos 
auklėtiniui diakonui Pauliui 
Mališkai kunigystės šventimus. 
Tai ne tik kolegijos, bet ir visos 
Lietuvos bei visuotinės Bažny
čios didelė švente. Mūsų kole
gijos alumnui Robertui Rakaus
kui liepos 10 d. Aušros Vartų 
Dievo Motinos bažnyčioje Nevv 
Yorke vyskupas P. Baltakis, 
OFM, suteiks diakonato 
šventimus. 

Deja, lietuviškų pašaukimų 
skaičiai, kaip ir visur kitur, yra 
gerokai sumažėję. Tikimės su fi
nansiniu vajum pradėti plačiau 
ir garsiau išreklamuoti šią 
mūsų mielą įstaigą. Neturime 
abejonių, kad ir laisvajame 
pasaulyje, ne vien Lietuvoje, yra 
nemažai šaunaus lietuviško jau
nimo, kuris ryžtųsi paaukoti 
savo gyvenimą, jėgas ir talentus 
Dievo garbei ir savo tautos 
labui. 

Tad kreipiamės į Jus, mieli 
lietuviai tikintieji, šiuo opiu 
reikalu, nes jau po 40 kolegijos 
egzistencijos metų atėjo laikas 
ją ne tik kiek nors sumodernint, 
bet ypač įvykdyti tuos skubiau
sius remontus. Jų reikia ne vien 
dėl kokio patogumo ar gražes
nės išorir >s išvaizdos, bet net 
dėl pačiu astatų bei gyventojų 
saugumo. Pagaliau to reika
lauja ir pati Italijos valdžia. 
Įstatymai keičiasi, seni pastatai 
(o mūsų kolegija yra tikrai sena 
ir nepritaikyta tokios įstaigos 
darbo ir gyvenimo sąlygoms) 
turi prisitaikyti prie šių laikų 
naujų reikalavimų. 

Prieš kokį mėnesį kreipėmės 
asmeniškai šiuo reikalu į visus 
lietuvius kunigus. Prašėme, kad 
jie ne vien atsiųstų savo auką, 
bet taip pat šį mūsų projektą 
palaimintų ir jam pritartų. Nuo
širdžiai dėkojam visiems tiems 

kunigams, kurie jau atsiliepė į 
mūsų atsišaukimą. Kaip jų, taip 
ir Jūsų prašome ne tiktai 
vienkartinės aukos ar pasiža
dėjimo, bet ta ip pat drįstame 
prašyti prisiminti savo tes
tamente šią mums taip svarbią 
įstaigą krikščionybės centre 

Romoje, vienintelę laisvajame 
pasaulyje. 

Mes iš savo pusės įvedėm šiais 
metais savo „Seminary 
Purgatorial Society" ir kasdien 
atnašaujame vienerias šv. Mi
šias už mūsų mielus geradarius, 
kaip tai daro veik visos kitos 
seminarijos. Džiaugiamės, kad 
bent tokiu būdu galime Jums 
atsidėkoti už mums teikiamą 
paramą. 

Iš anksto dėkojame Jums už 
bet kokią, kad ir mažiausią, 
auką mūsų lietuviškajai Šv. Ka
zimiero kolegijai Romoje. Per 40 
metų matėme Dievo Apvaizdos 
ranką, laiminančią mus mūsų 
geradarių asmenyse. Esame 
tikri, kad per Jus Viešpats dar 
ilgus metus laimins mus, mūsų 
Bažnyčią ir tautą. 
Prel. Algimantas A. Bartkus, 

Rektorius 

GRAŽŪS KONGRESO 
PRISIMINIMAI 

Dauguma straipsnių apie 
neseniai įvykusį Pasaul io 
lietuvių jaunimo kongresą Aus
tralijoje iki šiol yra buvę gana 
rimtomis temomis. Tačiau kai 
kurie yra pareiškę norą išgirsti 
daugiau apie pramogines kon
greso dalis. Šalia paskaitų ir 
diskusijų buvo laiko ir pasi
l inksmint i . J u k t a i buvo 
jaunimo suvažiavimas. 

Skrendant į Australiją pusė 
lėktuvo keleivių buvo kana
diečiai skautukai, vykstantys į 
skautų tarptautinę stovyklą 
Australijoje, o k i ta pusė 
lietuviai į Jaunimo kongresą. 
Gal ir pasimaišė keli ameri
kiečiai ar australai, bet ne jais 
domėjomės. Lėktuve sutikau 
kelis lietuvius iš Anglijos. Turiu 
prisipažinti, kad nebūdama 
labai gerai susipažinusi su 
anglų ir australų akcentais, 
maniau, kad šalia mūsų sėdėjo 
australas, o ne vykstantis į 
kongresą Edmundas Kvietkaus-
kas, kurio tėvas lietuvis, mama 
estė. Su lietuvaite iš Škotijos 
radome bendrą interesą, tai 
lietuviškos dainos. Gaila, kad 
kiti keleiviai buvo užsispyrę ir 
manė, kad trečią valandą ryto 

nėra la ikas dainuoti , bet 
miegoti. 

Lėktuvas nusileido pirtyje, 
kurią vadina Tahi t i . Ten 
gavome progą pasimankštinti. 
Pagaliau atsiradome karštame 
Sidnėjuje. Neilgai t ruko 
pamatyt i plevėsuojančią 
t r ispalvę, l a ikomą aukšto 
australiečio. Nusitempėme 
lagaminus prie autobusų, o 
autobusai j au pilni. Losan-
gelietis dr. Jonas Damanskis 
pasisiūlė mus nuvežti į lietuvių 
namus. Jis tą dieną buvo išsi
nuomavęs automobilį, tai truko 
laiko priprasti prie vairavimo 
kairėje pusėje. Tik kelis sykius 
nuvažiavome nuo kelio, bet 
nebuvo jokių susidūrimų. 

Pirmas vakaras buvo laisvas. 
Mūsų šeimininko maloni anūkė 
mums aprodė Sidnėjaus sena
miestį, uostą, garsiuosius operos 
rūmus. Tą vakarą patyrėme, 
kad Australijos vyrai yra labai 
draugiški ir sunkiai priima 
atsakymą „ačiū ne". 

Australijoje buvau jau dvi 
pilnas dienas, bet kažko dar 
t rūko. Dar nesijautė, kad 
kongresas tikrai prasidėjo, dar 
nejutau to susijaudinimo, kurio 

tikėjausi. Bet nuvykusi į uostą, 
kur visi rinkosi pirmajam 
kongresiniam įvykiui, „Har-
bour Cruise", pamačiau visą 
uostą pilną lietuvių, ir susi
jaudinimas pradėjo kilti. Ne tik 
mačiau visus senus draugus iš 
įvairių stovyklų Amerikoje ir 
Kanadoje, bet šioje minioje 
laukė visas pasaulis lietuvių, su 
kuriais per sekančias kelias 
savaites teks susipažinti. 

Buvo lengva su kitais susipa
žinti, galėjai prie bet ko prieiti 
ir pradėti kalbas. Prisipažinsiu, 
kad bent dešimt kartų atsakiau 
į klausimą „kaip tau patinka 
Australija?", ir po vienuolikto 
karto jau tas klausimas 
nusibodo. Vėliau teko sugalvoti 
kūrybingesnių atsakymų negu 
„patinka". Pasiskundėme, kad 
australai nežino, kuria puse 
vairuoti, ir net vairas automobi
liuose pritaisytas neteisingoje 
pusėje. Paprašėme, kad austra
lai išmokytų mus kelis austra
liškus išsireiškimus. Paklau
sėme, kur galėtumėm pamatyti 
neužtvertų kengūrų. 

Sutikome penkis italus. Nė 
vienas nemokėjo lietuvių 
kalbos, bet su dviem galėjome 
truputį susikalbėti angliškai, ir 
jie viską išvertė savo draugams. 
Sakė, kad jų močiutė ar senelis 
lietuviai, bet tėvai nemoka lie-

'Nukelta į 4 psl.) 

Iš Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso Australijoje. Vieno posėdžio Sydney prezidiumas: Daiva 
Čekanauskaitė (JAV). Loreta Staniulytė (Kanadai. Bernadeta Abromaitytė'Kan.>, Linas Pocius 
(Aust) , Daniel Josponis 'Urugvajus), Aušra Jasaitytė (JAV). 
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baigtųsi, reikia pasiekti ne tik b a ž n y t i n i o m o k g l o š v i e Soje, yra 
ekonomine bei teisinę moterų s v e i k i n t i n o s ' 
lygybę. Būtina pakeisti ir a.j.z. 

— Viltis nedaug ko verta, jei nėra meilės, pagar
bos, žmogiško draugiškumo... 

— Bet juk turėtų būti kelias atgal, — užsispyręs 
kartoja Petkevičius. 

— Kur atgal? Kam pavasario vėjas, vasarinio dan
gaus žydrynė, paraudusios rudeninio putino uogos, 
baltos sniego skaros ant šimtamečių eglių į širdį įdėjo 
laisvės skonį, tas neiškeis jo į jokius kitus kelius! 
Galbūt man ir mano draugams nebus niekada lemta 
eiti džiaugsmo keliais, galbūt už kiekvieno kampo mus 
tykoja mirtis, bet ir mirti lengviau, kai patyrei, kas 
yra laisvė. Jei mes ir žūsime, tai kaip laisvi žmonės, 
o ne kaip vergai, ne kaip paliegėliai, nemoka tausoti 
didžiausios dovanos — žmogaus ir gimtojo krašto 
laisvės... 

Tylu pasidarė Vaičiūnų kambaryje. Gydytojas Pet
kevičius tik sekė miklias jaunojo Tomo rankas, kurios 
įgudusiai paruošė skystį ir švirkštą injekcijai. 

Danutei Vaičiūnienei Tomo žodžiai įstrigo į širdį 
ne kaip liaupsinimas, perdėtas iškilmingumas, o kaip 
gilūs, ugningi poeto žodžiai, kviečiantieji suprasti 
lietuvio ryšį su gimtuoju kraštu ir jo ryžtą būti laisvu. 
Bet kokia kaina, bet kokia auka... 

Tomo pastabose slypėjo tauri jėga, ji pabrėžė to vyro 
pranašaumą, jo pastangas padėti, jo raminančius, guo
džiančius ir pilnus vilties žodžius: 

— Viskas bus gerai, Danute, viskas bus gerai... 

Jau anksti ryt4 Petras Vaičiūnas atklebėjo su savo 
gaziuku į Pakulėnus. Partijos ir rajono komitetuose 
reikėjo atiduoti sovchozo darbo ataskaitas per praėjusį 
mėnesį, reikėjo užbėgti „Žemdirbių tiesos" redakcijon. 

Negerai, jei laikraštis nesidomi nauju sovchozu. 
Kuo daugiau apie jo ūkį bus rašyta, tuo geriau bus įver
tintas jo asmeniškas darbas. Ir šiuo klausimu Petro 
širdy nebuvo gera. 

„O kas, jei nepatiks mano darbas, nepatiks mūsų 
kuklūs pirmieji žingsniai?" 

Rajono laikraštis per naktį gali tave išaukštinti ir 
per naktį nustumti į balą. O tada sudie svajonėms apie 
geresnį gyvenimą, geresnę padėtį. Tiesa, jis diplomuo
tas agronomas, tačiau rajono valdžia ne taipjau domisi 
išsimokslinimu. Jiems reikia vergiškai patikimo, lo
jalaus žmogaus, o ne specialisto, žinančio, kaip bran
dinti grūdą ir auginti galvijus... 

„Trauk visi velniai tą įkyrią valdžią", — mintyse 
keikiasi Petras, bet ir po keiksmo jam nelengviau. 

Štai praėjusį penktadienį partijos komitete jam taip 
ir pasakė: 

— O kaip su įstojimu į partiją, drauge Vaičiūnai? 
Be partijos bilieto neilgai galėsite direktoriauti... 

Se tau boba ir devintinės! J i s ir partija — turbūt 
nelabai gerai suderinami dalykai. 

Tačiau Petras žinojo, kad, vieną kartą užsiminę 
apie partijos bilietą, vadovai nebeužmirš ir nenusileis... 

Pirmosios pakeliui buvo maža spaustuvė ir laikraš
čio redakcija. Reikia bent parodyti, kad domiesi 
laikraščio darbu — dar pakeliui buvo nusprendęs 
Petras. 

Redakcijos kambarys buvo didelis, bet žemas, ne

tvarkingai prigrūstas kėdžių, suolų, rašomųjų stalų ir 
tiek prirūkytas pigaus tabako dūmais, kad galėjai kirvį 
kabinti. 

Nerūkančiam Petrui darėsi šleikštu tame kam
baryje, bet jis vis tik. kad ir dirbtinai pakeltu balsu, 
šūktelėjo: 

— Labas rytas! 
— A, draugas direktorius, — ne tai pašiepiamai, 

ne tai rimtai pasveikino jį Steponavičius, „Žemdirbių 
tiesos" korespondentas. 

Menkutis, liesas žmogiūkštis tas Steponavičius. Re
ti , geltoni plaukai sušukuoti aukštyn, bet vis draikosi, 
svyra, krinta į šalis, tuo dar labiau pabrėždami jo ne
tvarkingumą. Siauros, vis praviros ar prašieptos lūpos 
atidengia jo retus, tabako rudai nudažytus dantis ir 
daro jį panašų į bebrą. 

— Sveikas Vaičiūnai, — pasigirsta iš kampo kitas, 
svetima tarme paženklintas balsas. 

Tai Slučka, milicijos viršininkas Pakulėnuose. Jis 
nevietinis, nežinia iš kur atkeltas, bet kiekvienam, net 
pirmą kartą pamatytam, sako „tu". 

— Ir vyriausias tvarkdarys čia... — perdėtai 
linksmai sako Petras, nežinodamas, kaip pradėti 
pašnekesį. 

— Tvarkdariu reikia, reikia. — pastebi Stepo
navičius, — ar negirdėjote, kad Raudonės girioje pasi
rodė banditai? Net susišaudymas jau įvyko... 

— Banditai? — nuoširdžiai stebisi Petras ir jį 
užklumpa baimė. Ne vienas jau pasakojo, kad miškuose 
esančios kažkokios gaujos ir kad jos užpuolančios 
sovchozus, kolchozus ar pavienius vadovaujančius 
asmenis. 

• Bus daugiau) 

\ 
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TORONTO „SUTARTINE" 
ATEITININKŲ 

Š V E N T Ė J E 

Toronto „ S u t a r t i n ė " pava
sar in iame Cleve lando atei 
tininkų metinės šventės kon
certe, balandžio 16 d., pa
demonstravo lietuviškos dainos 
ir muzikos skambią harmoniją. 
Gražūs b a l s a i , t a l e n t i n g a i 
va ldoma i n s t r u m e n t a l i n ė 
muzikinė palyda: akordeonas, 
t a m b ū r i n a s , e l e k t r i n i a i 
vargonėliai ir dūdelė susiliejo į 
nuotaikingą koncertinį skam
besį. Scenoje p a v a s a r i u 
gyvenančią j aunys tę daina ir 
muzika reprezentavo sopranai 
Daina ir Z i t a G u r k l y t ė s , 
mezzosopranas Danu tė Par-
gauskaitė ir a l t as Nijolė Beno-
tienė, šio vieneto vadovė. Dai-
ninkių gražūs balsai liudijo, kad 
jos ne tik iš prigimties džiau
giasi muzikiniu ta lentu , bet tą 
talentą yra ugdžiusios studijuo-
damos muziką, o pat i vadovė 
net baigusi konservatoriją. 

Vieneto vadovė Nijolė Beno-
tienė, pasveikinusi susirinku
sius, tarė, kad šiemet, švenčiant 
Dievo Motinos jubiliejinius me
tus, koncertas pradedamas B. 
Andriuškos giesme „Graži Ma
rija tu esi". Toliau „Kaip ver
kiančio smuiko" graudi melo
dija ir rečituojami par t izanų 
dainos žodžiai t a r t u m aidu 
atsiliepė į vyresniosios kartos 
klausytojų patir tą praeitį: ...„ir 
tu nežinojai, i r tu nežinosi, ko 
verkė m o t u l ė s e n a . . . " . G. 
Gudauskienės „Mano tėvų gim
tinė", liaudies daina „Ant kalno 
klevel is" ir M. Tamoš iūno 
„Žmogui mažai tere ikia" leido 
klausytojams pajusti jauno an
samblio muzikinį stilių. Dai
nininkės talkon pasikvietė ir 
pačią auditoriją. Tarp Toronto 
mergaičių ir publikos užsimezgė 
šiltas dainos bendravimas. Į 
„Mylėjau mergelę" ir A. Vana
gaičio „Gražių dainel ių" melo
dijas įsijungė ir auditorija, pri
tardama balsais ir plojimais. Ar
ti 200 asmenų auditorija tar tum 
tapo torontiečių vadovaujamu 
choru. Vadovė s a k ė . k a d 
klevelandiečiams galinti pasta
tyti „gerą pažymį". F . Bajoro 
„Paukštutė lakš tu tė" ir B. Gor-
bulskio „Meilė visur j a u n a " 
buvo užbaigta pirmoji koncerto 
dalis. 

Antroje dalyje skambėjo M. 
Noviko „Žaliojoje stotelėje", 
dzūkų d a i n a , , P a s v a r s c y k 
a n t e l a " . P r i e š p r a d e d a n t 
žemaičių da iną „Vo k lykė 
pempe", kvarteto pranešėja per
spėjo klausytojus: „Toronte gir
dime daugybę kalbų, bet dabar 
padainuosime dainą dar ki ta 
ka lba , k u r i o s i š v e r s t i 
negalime...". 

Bendrai. „Su ta r t i nės" visa 
p r o g r a m a l e n g v o s t i l i a u s , 
maloni gaivinant i muzikinė 
pramoga. Giedri nuotaika buvo 
išlaikyta per visą koncertą ir 
to l iau k l a u s a n t i s k i t ų to
rontiečių dainų: M. Noviko „At
siliepk dainoje", J. Tamulionio 
„Šarkela varnela", M. Noviko 
„Tu netikėjai" , E. Narbuta i tės 
„Pelėdą", A. Raudonikio „Dar 
širdy nesu temus" ir Gorbulskio 
„Gražuolę". 

Klausytojai girdėjo dainų su ir 
be muzikinės palydos. Dainą 
interpretuojantys judesiai, dai
n in ink ių k e i č i a m a scen inė 
apranga, tea t r in is žodis bei 
vaidyba ir gražiu sakiniu tar t i 
komen ta r a i pa l iko ma lonų 
jauno ansamblio prisiminimą. 
Gėlės, plojimai, vadovės Beno-
tienės linkėjimų žodis audi

torijai ir „Ate i t i es" klubo pirm. 
Nijolės Pa lub insk ienės pakvie
t imas svečių vaišėms į svetainę 
užbaigė „ S u t a r t i n ė s " pirmąjį 
pasirodymą Clevelande. Gaila, 
kad šio koncerto negalėjo išgirs
t i j a u n e s n i o j i k a r t a , k u r i 
n u s k u b ė j o į v e s t u v e s i r 
mergvakar į . 

S e k m a d i e n į a t e i t i n i n k a i 
organizuotai su vėliavomis daly
vavo pamaldose Dievo Motinos 
šventovėje, k u r šv. Mišias auko
jo ir pamokslą pasakė dvasios 
vadas kun. G. Kijauskas, SJ. Be 
bendro giedojimo, „Suta r t inės" 
d a i n i n i n k ė s pagiedojo porą 
giesmių. ( „ S u t a r t i n ė s " dai
nininkės kiekvieną sekmadienį 
Anapil io šventovėje, Missis-
sauga, gieda per devintos valan
dos Mišias). 

Po kavu tė s parapijos audito
rijoje daug iau n e g u du šimtai 
susir inko į minėjimą. Pi rm. N. 
Pa lubinsk ienė akademiją pra
dėjo, pakviesdama jai vadovauti 
Vidą Čyvaitę-Svarcienę. Garbės 
prezidiuman pakvies t i : kun. G. 
Kijauskas — dvasios vadas, 
Gabija Juozapavičiūtė-Petraus-
kienė — paska i t in inke , Nijolė 
Pa lub insk i enė — „Ate i t i e s " 
klubo pirm., Dar ius Miciūnas — 
moksleivių a t e i t in inkų CV pir
min inkas , L ina Pa lub inska i tė 
— moksleivių globėja, Aida 
Bublytė — Maironio kuopos 
pirm., Zita S tung ienė — „Gied
ros" korp! a ts tovė , jaunučių 
globėja Ri ta Ma t i enė ir N . Bal
čiūnienė — Ate i t in inkų Fed. 
tarybos na rė . Sugiedojus „Lie
tuvą tėvynę mūsų" , įžodį davė 
7 moksleiviai a t e i t i n inka i ir 7 
jaunesniej i a t e i t i n i n k a i . Va
d i n a s , a t e i t i n i n k ų š e i m a 
Clevelande padidėjo 14 narių. 
Naujuosius n a r i u s r a š t u pa
sve ik ino A F v a d a s Juozas 
Polikai t is ir žodžiu garbės pre
zidiumo n a r i a i . Ate i t in inkų 
Credo ir a t e i t in inkų himnu 
buvo užbaigta sk landžia i pra
vesta šios šven tės oficialioji 
dalis. 

Gabija Pe t rausk ienė iš Toron
to, j aunos ios k a r t o s aktyvi 
veikėja ne t ik ateitininkijoje, 
bet ir ki tose j a u n i m o organiza
cijose, kalbėjo t e m a „Ideologinių 
organizacijų sva rba š iandien". 
Puikiai paruoštoje paskaitoje 
prelegentė a išk ino , jog vien 
dėl to, kad e same lietuviai 
gyvenimas iš mūsų reikalauja 
daugiau negu iš nelietuvio. 
Ideologinės, ka ip atei t ininkų, 
organizaci jos š i a n d i e n stovi 
prieš sunk ius uždavinius šiame 
dažnai ne t ik dieviškąsias , bet 
i r žmogiškąsias ver tybes panei
giančiame pasauly j . Išeinama į 
kovą ka ip Dovydas prieš Galijo
tą. Veikla ideologinėje organiza
cijoje reikalauja didesnio ir ilga
laikio įsipareigojimo, jei norima 
ką nors ver t ingesnio pasiekti . 

Toronto „Sutartinė" ateitininku šventėje Clevelande. Iš k.: Zita ir Daina 
Gurklytės, Danutė Pargauskaitė ir vadovė Nijolė Benotienė. 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

KONGRESO PRISIMINIMAI 
(Atkelta iš 3 psl.) 

t u v i ų ka lbos , todėl i r jie 
n e m o k a . Vėl iau tą vakarą 
paaiškėjo, k a d jie visai ne 
l ietuviai , o Australijos italai, 
kurie pažino vieną Australijos 
lietuvį, kuris juos pakvietė į šį 
subuvimą. Didžiausias juokas 
buvo, kad jie lietuvius vaidino 
beveik visą vakarą. Gerai jautė
mės, sužinojusios, kad tie italai 
ne t ik mus apgavo 

Beveik pamiršau paminėti, kad 
tuose šokiuose už t raukėme 
dainas, i r jau šį kartą dainavo
me, kol gerklės pavargo. 

Buvo labai keista atšvęsti 
Kūčias su penkiais š imtais 
lietuvių, o Kalėdų dieną iš 
pamaldų važiuoti t i es ia i į 
pajūrį. Ar galite a tspėt i ,kaip 
baigėsi mūsų diena pajūryje? 
Taip pat baigėsi, kaip dienos 
stovyklose — susijungęs ra tu , 

Kongreso atidarymo rytą lijo J a u n i m a s sugiedojo „ K a i p 
k ibi ra is . Bet po iškilmingų 
pamaldų diena buvo pragiedrė-
jusi, ir vyko eisena į atidarymą. 
Eisenoje įsimaišė vienas svečias, 
kuris rekordavo pasikalbėjimus 
su jaunimu. Viena draugė jį at
p a ž i n o . Ta i rašy to jas iš 
sovietinės Lietuvos laikraščio, 
gimtojo krašto laikraščio. Net 
S o v i e t a i susidomėjo mūsų 
J a u n i m o kongresu' 

grįžtančius namo paukščius" ir 
„Ateina naktis". Važiuojant 
namo, visas traukinys skambėjo 
lietuviškomis dainomis. 

Po Kalėdų tiesiai į darbą. Tai 
rimta kongreso dalis — Studijų 
dienos. Ten vyko paskaitos, 
diskusijos, veiklos projektų 
pristatymai ir jų patvirtinimai. 
Be to. Studijų dienose buvo 
išrinkta nauja Pasaulio lietuvių 

Po visų atidarymo iškilmių J a u nimo sąjungos valdyba ir 
kongreso atstovus nuvežė i 
N a m a r o o . Ten tu rė jome 
saugotis nuodingų gyvačių ir 
skorpionų. Mums buvo įsakyta 
neišvažiuoti, neišmesti maisto, 
negerti , nedainuoti po dešimtos 
valandos vakaro. Bendras vaiz
das buvo, kad mus atvežė į 
kalėjimą. Šią vietą juokais 
pavadinome „Stalag Namaroo". 
Namaroo vyko paskaitos, pas
kaitos, paskaitos ir paskaitos. 
Kaip buvo grasinama, dešimtą 
valandą įsismaginusius daini
n inkus nusiuntė miegoti. Po 
kelių dienų net ikėta i mus 
p a l e i d o iš ka lė j imo, ir 
autobusais mus nuvežė į aus
t ra l išką Bush Dance. Ten iš
mokome australiškus square 
dances ir susitikome su saulėje 
nudegusiais kongreso dalyviais. 
(O mes, atstovai, dar buvome 
balti ka ip sniego seniai, bet nu
t a r ė m e , kad per sekančias 
kelias dienas pasivysime ir 
būsime raudoni kaip burokai). 

Prelegentė, socialinių mokslų 
magis t rė , sklandžiu žodžiu ir 
pavyzdžiais sprendė mūsų išei
vijoje ak tua l ius tautinius, reli
ginius, kul tūr inius bei sociali
nius k laus imus. 

Po to moksleiviai ateitininkai 
pasirodė su t rumpa menine pro
grama. 

Šven tė s rengimo ir koor
dinavimo darbą atliko „Atei
t ies" klubo valdyba iš N. Palu
binskienės, V. Akelaičio, J. 
Kliorienės, B. Skrinskienės ir 
K. Vaičeliūnienės. 

V. Rociūnas 

Jungtinių Amerikos Valstijų 
valdyba. 

Ten teko artimiau susipažinti 
su k i ta i s atstovais. Mane ypač 
paveikė Pietų Amerikos jauni
mas. Jie buvo tokie nuoširdūs, 
pasiryžę kiek galint daugiau 
išmokti apie savo protėvių 
žemę. J ų padėtis skiriasi nuo 
Amerikos lietuvių. Jų seneliai 
atvyko į Pietų Ameriką lais
vosios Lietuvos laikais dėl 
ekonomin ių priežasčių. Jų 
s ene l i a i neturė jo tok io 
pasiryžimo išlaikyti lituvybę, jie 
pamiršo kalbą, pap >čius, ne
perdavė savo vaikams. Dabar 
mūsų amžiaus jaunimas ieško 

būdų i šmok t i t ą ka lbą , 
papročius, istoriją, Argenti
niečių valdžia ilgą laiką buvo 
diktatūriška, t a i jie neturėjo 
jokių ryšių su dabar t ine Lie
tuva. Viena draugė aiškino, kad 
j ie įsivaizdavo Lietuvą taip, 
kaip jų seneliai ją prisiminė, 
tokią, kokia ji buvo nepriklau
somybės laikais. J ie t ik dabar 
sužinojo Lietuvos tikrąją padėtį. 
Man pasirodė, kad Pietų ameri
kiečiai yra užsidegę dirbti, jiems 
t ik reikia vadų, kur ie galėtų 
parodyt i ka ip v e i k t i . J i e 
pas i ryžę s u r u o š t i p u i k ų 
kongresą Pietų Amerikoje už 
ketverių metų. 

Studijų Dienų ga le vyko 
demonstracija, kur i pateko į 
Australijos laikraščius, televi
zijos žinių programas ir net 
buvo paminėta per radiją tuoj po 
jos įvykimo. Juodai apsirengę, 
dainuodami lietuviškas dainas 
skanduodami politinius šūkius, 
nužygiavome į Sovietų amba
sadą Canberoje. Ambasado
r iams pal ikome spygliuotos 
vielos vainikų ir peticiją, pasi
rašytą visų pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso atstovų. 

Po demonstracijos vykome į 
aerouostą. Buvome nuskraidin
t i į Adelaidę, kur vyko smagios 
Naujųjų Metų iškilmės ir po to 
prasidėjo stovykla. Stovykloje 
išbuvau tik vieną dieną. Tą 
dieną gavau progą pasideginti 
saulėje ir dalyvauti choro bū
relyje, išmokti kelias naujas 
dainas. Stovyklos metu buvo 
labai karšta, tai baseino būrelis 
buvo pats populiariausias. Per 
stovyklos at idarymą pristatė 
naująją P a s a u l i o l i e t u v i ų 
jaunimo sąjungos valdybą. Po 
Mišių dalyviai iš Amerikos gavo 
progą išgirsti kas vyko ir kas 
buvo nutarta studijų dienose. Tą 
vakarą kiekvienas kraštas pasi
rodė. Amerikos atstovai Darius, 
Paulius, Vija ir Gailė parašė 
juokingą dainą apie kongresą, ir 
ypatingai entuziastiški „ameri
kiečiai" dalyviai padėjo ją su
dainuoti. Visi k raš ta i išmokė 
savo kraštų tradicinius šokius 
J a u n i m a s šoko ir da inavo 
beveik ligi pat ryto. 

Sekant į ry tą j a u reikėjo 
keliauti namo, baigėsi atostogų 
l a ikas . Laba i p a s i i l g s t u 
kongreso dienų. 

G. R a d . 
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STAN BALZEKAS, Ltd. 
PONTIAC — SAAB 

6621 W. OGDEN, BERVVYN 
312-788-5700 

receive 

DETEKTYVINIU R O M A N Ų SERIJA 

N'uotykiai, paslaptis, spalvingi žmonių charakteriai — viskas kartu! 
Abidvi knygas išleido Ateities Literatūros Fondas. Jas galima įsigyti 
ir Drauge, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629. Kiekvienos knygos 
kaina 10 dol.; užsisakant paštu, reikia dar pridėti 1 dol. 50 centų 
persiuntimo išlaidoms, Illinois gyventojai dar prideda 80 centų valsti
jos mokesčių. 

Aš pats padėsiu jums iš
sirinkti naują automobilį! $500 

cash back 

88 Pontiac LeMans Aerocoupe 

Kaina prasideda nuo 

$5995 

Pradedant 1988 m. sausio 23 d. kas šeštadienį 
10:10 v.v. iki 12 v.v. vidurnakčio 

per WPNA (buv. WOPA stotis) 1490 AM 

Žemė L 
..Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika • (valkata • moterų pasaulis • aportaa • Htaratūra - kinas - satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
..Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 

10 v.v. Iki 10:10 v.v. 

Alfiance Communications, Inc. 
408 South Oak Park Avenue, Oak Park, IL 60302 

tel. nr. 848-8980 

REAL ESTATE RE AL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 6 3 6 - 5 1 6 9 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią jstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba .norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

ĮB MLŠ KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 . 

Ga*vz 
OLSICK ft CO., REALTORS 
1180 Stata Street 
Lemont. Illinois 60439 
(312) 257-7100 

Neįtikėtinas pirkinys! 2-jų a. namas, 4 
mieg.. rūsys, salonas, valg., šeimos kamb.; 
1 akro sklypas, patio, gėlių darželis, gražus 
išplanavimas, puiki Fox Hills apylinkė 
Lemonte. $149,900. 

Dailus namas, medžiais apaugęs sklypas. 
Pleasantdale apyl. Lemonte. Gražūs me
džiai aplink namą sudaro parko vaizdą. Arti 
greitkeliai. Informacijai skambinkit šiandien. 
$91,900. 

USTINGS NEEDED 
Two to twelve flat buildings. 

Ouallfied Buyers. 
Pree market evaluation. 

Call BIII Paplauskas. 
A & F Real Estate. 

735-8000 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BFI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

m 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

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

HELP VVANTEO 

Creative people desired for Sisters of St. 
Casimir retirement facility. Immediate open-
ings for LPN's: part time 2 days per week 
day and p.m. shift; 3 to 4 days per week 
night shift. Please cail 9 to 5 week days on-
ly: Linda Ewlng, R.N. 776-1324. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Stret 

Tel. — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

No.. 215—61 & Austki. 5V2 kamb. mūras; 
3gražūs mieg. kamb.; T3/* moderni prau
sykla. Delux medžio spintelės virtuvėje; 
gražiai įrengtas rūsys; centralinis šaldymas; 
aluminio „trim", 2Vt auto garažas su au
tom, atidarymu; puikiai išlaikytas. Apžiū
rėkite dabar! 

No. 202 - 72 6 Kedzie. Tik $55,900! 
6 kamb. mūras su 3 dideliais mieg.; 
gražaus medžio spintelės virtuvėje; Vh 
prausyklos; ištisas rūsys: aluminio ,,trim"; 
nauja šildymo sistema, centralinis sald. ir 
elektra. Puikus pirkinys; gerai išlaikytas. 
Skubėkite! 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312) 839-5829 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

RUDENYS IR PAVASARIAI, romanas. I t. 350 
psl., II t. 346 psl., III t. 389 psl. Alb. 
Baranauskas. Visi 3 tomai $10.00 

SUKILIMAS LIETUVOS SUVERENUMUI ATSTA
TYTI. Kazys Škirpa. 583 psl $25.00 

ISLAMAS, religija, kultūra, valstybė. Antanas 
Rubšys. 109 psl $5.00 

GANYTOJAS IR VILKAI, istorinis romanas iš 
vysk. M. Valančiaus laikų. J. Gliaudą. 242 
psl $9.00 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS. Sudarė J. Andrius . . $6.00 
ŠEIMINĖ IR PREZIDENTINĖ LIETUVA. Jonas 

Švoba. 422 psl $10.00 
MAIRONIS, baladės. 102 psl $6.00 
LIETUVOS GINKLUOTOS PAJĖGOS 1918-1940. 

Vitenis Statkus. 1040 psl $27.00 
LENKŲ APAŠTALAVIMAS LIETUVOJE. Kun. 

Kazimieras Prapuolenis. 365 psl $10.00 
AUKSINIO SAULĖLYDŽIO GUNDYMAI, 

romanas, R. Spalis. 384 psl $10.00 
BERŽAS UŽ LANGO, romanas. D. Mackialienė. 

324 psl $10.00 
NAIKINAMIEJI, politinio kalinio pasakojimai. Ava 

Saudargienė. 224 psl m.virš. $9.00 
k. virš. $10.50 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 



Lietuviai Floridoje 
Miami, Fla. 

L A U K I A M E DR. 
A . S T A T K E V I Č I A U S 

Paskutiniuoju metu ne t ik 
daug lankytojų a tvyks ta iš 
p a v e r g t o s Lie tuvos , be t ir 
keletas disidentų, pasižymėju
sių laisvės kovotojų yra pasiekę 
šį kraštą. Daug kas esame gir
dėję, o dar daugiau esame skaitę 
spaudoj pr ieš gerą pusmetį at
vykusio čion nrof. Vy tau to 
Skuodžio pranešimus apie labai 
gražią ir nemažėjančią laisvės 
kovotojų veiklą okupuotoje 
Lietuvoje. Šiomis dienomis vėl 
laukiame atvykstančio iš okup. 
Lietuvos pasižymėjusio pogrin
džio veikėjo/ medicinos daktaro 
Algirdo Statkevičiaus, kur i s 
okupuotoje Lietuvoje bendra
darbiavo su prof. Vyt. Skuodžiu. 

Dr. A. Statkevičius.iš jaunys
tės užgrūdintas laisvės kovo
tojas, j au 1951 m. buvo areš
tuotas už dalyvavimą patrio
t inėj veikloj ir nubaus tas 25 
me tams kalėti . Laimingu atsi
t ik imu j is buvo amnestuotas ir 
paleis tas po devynerių metų. 
Vė l i au buvo a r e š t u o t a s už 
parašymą trijų knygų: Komu
nistų manifesto kritika, Sociolo
ginių tyr imų Lietuvoje išvados 
i r V i s u o m e n ė s g y v e n i m o 
abėcėlė. 

1979 m. rugpjūčio 23 d., 
Maskvoje, jis pasirašė 45 pabal-
tiecių memorandumą, pasmer
kiant į Stal ino ir Hitlerio susi
tarimą, kuriuo Pabaltijo valsty
bės perleidžiamos Sovietų Rusi
jos į takon. 1980 m. rugpjūčio 
8-11 d. Vilniuje buvo paskelbtas 
neva a tv i ras teismas dėl jo 
„didžiųjų nus ika l t imų" , bet 
teismo salėje galėjo dalyvauti 
t ik jo žmona, saugumiečiai ir 
l iudininkai . Tačiau dr. Stat-
kevičiui neleido dalyvauti ir jis 
buvo nute is tas už akių. Spren
d i m a s buvo p r i v e r s t i n a s 
gydymas psichiatrinėje ligoni
nėje Cemiaehovske. 

Nepaisant to, kiek dr. A. Stat-
kevičiui teko iškentėti , kai jis 
buvo kel is kar tus areštuotas , 
t e i s iamas , ilgą metų eilę kali
namas, priverstinai „gydomas" 
psichiatr inėse ligoninėse, jis 
išliko nepalūžęs, gilus patriotas, 
idealistas, teisių gynėjas, nuo
s tabaus ryžtingumo žmogus. 
Ke ldamas reikalą laikytis lais
vių, patvi r t in tų Helsinkio susi
t a r imu, j i s t ampa Helsinkio 
grupės nar iu ir pasirašo Pabal-
tiečių reikalavimą panaikint i 
Molotovo-Ribentropo paktą. 

Ne vieta čia ilgai aprašinėt i 
dr. A. Statkevičiaus didelius ir 
re ikšmingus Lietuvos laisvi
nimo darbus , bet vien t ik iš 
t r u m p a i p a m i n ė t ų g a l i m a 
suprast i , kiek šis didelis patrio
tas yra nusipelnęs visų lietuvių 
r e i k a l i n g o s p a g a r b o s ir 
pagalbos. 

Dr. A. Statkevičiaus tėvai yra 
buvę Amerikos piliečiai, todėl 
čia Miami Beach gyvenančios jo 
sesers Ag. Šatienės pastangomis, 
per S ta te Departmentą y ra iš
rūp in tas jos broliui Algirdui 
Jung t in ių Amerikos Valstybių 
pasas. 

Didelėmis Balfo pi rmininkės 
Marijos Rudienės pastangomis 
ir jos pranešimu, dr. A. Stat-
kevič ius su duk te r im Rasa 
gegužės 21d. , šeštadienį, 9 vai. 
vakare P a n American oro lini
jos lėk tuvu atskrenda į Miami 
In ternat ional aerouostą. Būtų 
labai gražus gestas, kad tą 
šeštadienio vakarą suvažiuotų 
iš plačiosios Miami apylinkės 
didelis lietuvių būrys sut ikt i 
Miami aerouoste daba r dėl 
Lietuvos laisvės kovojantį didelį 
patr iotą dr. A. Statkevičių. 

T e k o p a t i r t i , k a d y r a 
rūp inamas i suruošti platesnį 
pr iėmimą dr. A. Statkevičių pa
gerbti Miami Lietuvių klube. 
Pla tesnių žinių dar ne tur ime, 
bet suinteresuoti jų galės gauti 
per klubo vadovybę ar organiza
cijų ats tovus. 

K. 

JAV Jaunimo sąjungos laikinoji valdyba: Darius Sužiedėlis, pirmininkas; 
Paulius Mickus, vicepirm.; Algis Šilas, iždininkas; Rūta Virkutytė. sekretorė. 

St. Petersburg, Fla. 
B. POVILAIČIO KNYGOS 

PRISTATYMAS 

Gegužės 15 d. įvyko a.a. dr. 
Broniaus Povilaičio knygos 
„Lietuvos žemės ūkis (1918 -
1940)" pristatymas St. Peters-
burgo lietuviams. Pristatymui 
buvo gera proga, nes kiekvieną 
s ekmad ien į po l i e tuv i škų 
pamaldų sus i renka keletas 
šimtų lietuvių pietums lietuvių 

reigas. Gilino augalininkystės 
studijas Vokietijoje ir dėstė kaip 
asso. profesorius Pabal t i jo 
universitete. Po gamtos mokslo 
studijų McGill universi tete 
Kanadoje 1954 gavo filosofijos 
daktaro laipsnį. Paskelbė daug 
straipsnių lietuvių ir nelietuvių 
spaudoje moksliniais žemės 
ūkio tyrimo klausimais. 

Pietums pasibaigus, klubo pir
min inkas Albinas K a r n i u s 
pakvietė agr. Joną Pupininką 

klubo salėje, kurioje ne vieną pristatyti leidinį^koksjis yra. Jis 
kartą yra buvęs ir knygos auto- ilgesnėje apžvalgoje nuosekliai 
rius. Nors jis gyveno Kanadoje, 
bet kol buvo gyvas ir sveikas 
atvažiuodavo į Floridą ir turė
davo susitikimus su čia gyve
nančiais agronomais pensi
ninkais. Dar prieš knygos pa
rašymą viena proga agronomų 
būrelyje darė pranešimą, kad jis 
planuoja rašyti knygą apie 
nepriklausomos Lietuvos žemės 
ūkio raidą ir pažangą. Tuo būdu 
jis norėjo, kad knygos pavidale 
būtų sukaupta medžiaga, iš
blaškyta po įvairius archyvus 
apie Lietuvos žemės ūkį, tik 
kėlė klausimą, kas ir kaip 
finansuos knygos išleidimą. Jo 
tam sumanymui visi pritarė. 
Kruopščiai surinkęs reikalingą 
medžiagą, knygą parašė, atsi
rado *ir knygos iš le idimo 
rėmėjai, tik autoriui gražiai 
išleistos knygos nebeteko pama
tyti. 

Čia t rumpai paminėtina jo 
biografija. J is gimė 1907 Diržių 
k.. Žeimelio v., Šiaulių apsk. 
1925 m. baigęs Linkuvos gimna
ziją įstojo į Žemės Ūkio 
akademiją Dotnuvoje ir 1930 
gavo diplomą. Buvo gabus ir 
darbštus. Tuojau buvo pakvies
tas bendrosios žemdirbystės ka
tedros laborantu, vėliau ėjo 
vyresnio asistento ir docento pa-

apibūdino knygos turinį, palies
damas žemės reformą, kiekvie
ną ūkio šaką, žemės ūkio insti
tucijas ir ekonomines organiza
cijas, kai kur pateikdamas sta
tistinius duomenis. Iš jų matyti, 
kaip vystėsi i r kilo Lietuvos 
žemės ūkio gamyba po Pirmo 
pasaulinio karo iki 1940 okupa
cijos. Tame laikotarpyje žemės 
ūkio gaminiai sudarė didžiausią 
eksporto poziciją. Žinoma, dar 
daug būtų reikėję padėti pa
stangų, kol būtume pasiviję 
pažang iuos ius žemės ūkio 
kraštus. Jau yra žinių, kad 
knyga pasiekė Lietuvą, kur ne
bėra ūkių savininkų, nes visas 
suvalstybintas žemės ūkis yra 
tvarkomas pagal sovietinio 
komunizmo ir rusiško imperia
lizmo planus. 

Susirinkusių tarpe buvo našlė 
Monika Povilaitienė. J i dėkojo 
knygos rėmėjams agronomams# 

ir kitiems, jautr iai prisimin
dama savo vyro gerąsias būdo 
ypatybes. Visi knygos prista
tymo klausyto ja i d a u g i a u 
sužinojo apie žmogų, kur is savo 
darbštumu ir gabumais prisi
dėjo prie žemės ūkio mokslo pra
turtinimo ir jo žinių pasklei
dimo, j N > 

A.fA. 
STEFAI SAVICKIENEI-ČIŽIKAITEI 

mirus , jos seseris BRONĘ, LIOLĘ ir JADVYGĄ bei 
a r t imuosius liūdesio valandoje giliai užjaučiu ir liū
džiu drauge su Jumis . 

Ada Musteikienė 

Rochester, N.Y. 
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A.tA. 
ANN B. KIRKILAS 

MOSTIEKO 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. gegužės 25 d., 2 vai. ryto, sulaukusi 83 m. 

amžiaus. 
Gimė Čikagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Antanas, brolis Leo 

Janush, žmona Florence, mylima draugė Mary Skusil. 
Velionė buvo žmona a.a. George Florian. 
Priklausė St. Simon ir St. Claire „Senior Citizens" 

klubams. 
Kūnas pašarvotas penktadienį, gegužės 27 d. nuo 2 iki 9 

v.v. S- Lack & Sūnūs koplyčioje, 2424 W. 69th St. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 28 d. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėta į St. Simon parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta j St. Mary kapines, Evergreen Park, IL. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, brolienė ir draugė. 

Laidotuvių direkt. S. Lack & Sūnūs. Tel. 737-1213. 

PADĖKA 
1988 m. gegužės 8 d. mirė ir 11 d. buvo palaidotas mūsų 

geras prietelius 

A.tA. 
PRANAS KAVALIAUSKAS 

Kadangi artimų giminių čia jis neturėjo, tai jo laidotu
vėmis nuoširdžiai rūpinosi Vytauto D. rinktinės šauliai, 
kuriems velionis priklausė. Širdingai dėkojame šauliams, 
kurie stovėjo garbės sargyboje su trimis vėliavomis, nešė 
karstą ir atliko kitus patarnavimus. Ypač dėkojam vado
vams M Dapkienei ir J. Gurevičiui už tikrai nuoširdžią 
pagalbą. 

Didžiausia padėka priklauso dr. Petrui Kisieliui, kuris 
ilgus metus kantriai velionį taip nuoširdžiai gydė, o taip 
pat laidotuvių direktoriui Povilui Ridikui už rūpestingą 
bei tvarkingą paskutinį patarnavimą. 

Viktoras ir Kazys J a s m a n t a i 

A.tA. 
MALVINAI RUDAITIENEI 

m i r u s , jo dukras ROMĄ DEGESIENĘ, MALVINĄ 
ŠVARCIENE , jų še imas ir k i tu s ar t imuosius nuošir
džiai užjaučiame. 

A. ir V. Domanskiai 

A.tA. 
PETRUI MAŽEIKAI 

Amžinybėn iškeliavus, gi l iame liūdesy l ikusiems 
žmonai BRONEI, sūnui ROBERTUI, velionio broliui 
JURGIUI ir jo šeimai re iškiame užuojautą ir kar tu 
l iūdime. 

O m a h a . Nebraska 
Julius ir Katryna Rukai 

ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ KAPINĖSE 

MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA 
(MEMORIAL DAY) 

Pirmadienį, gegužės 30 d. 
Sv. Mišios bus lietuviškai 10:30 vai. 

ryto. Jas atnašaus kun. Viktoras 
Rimšelis, MIC, Tėvų Marijonų kongre
gacijos, šv. Kazimiero provincijos pro
vincijolas, koncelebruos kun. Jonas 
Kuzinskas, Svč. M. Marijos Gimimo 
parapijos klebonas ir Sv. Kazimiero 
lietuvių kapinių direktorius. 

Tikintieji galės priimti šv. Komuniją. 
Iškilmėse dalyvaus Dariaus ir Girėno 

veteranų postas, Kolumbo Vyčiai, Lie
tuvos Šauliai. 

Giedos Lietuvos Vyčių choras, va
dovaujamas muz. Fausto Strolios. 

Automobilius bus galima pastatyti kapinėse nurody
tose vietose. 

DRAUGAS, penk tad ien i s , 1988 m. gegužės mėn. 27 d. 

A.tA. 
VYTAUTAS KRIŠČIŪNAS 

Gyveno Čikagoje, Bridgeport apylinkėje. 
Mirė 1988 m. gegužės 24 d., 3:30 vai. p.m . sulaukęs 48 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kėdainiuose. Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvas Jonas, broliai dr. 

Algirdas, Kęstutis ir Povilas-Mindaugas su žmona Diane, 
sesuo Aušra Padalino su vyru Ronald, daug pusseserių, 
pusbrolių ir kitų giminių. 

Velionis buvo sūnus a.a. Janinos Kriščiūnienės. 
Kūnas bus pašarvotas antradienį, gegužės 31 d. nuo 3 iki 

9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio 1 d. Iš koplyčios 10 

vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę tėvas, broliai, sesuo ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A Petkus. Tel 476-2345. 

P A D Ė K A 
A.fA. 

JONAS ANINKEVIČIUS 
Mūsų brangus Vyras, Tėvas ir Senelis mirė 1988 m. 

balandžio 17 d. ir buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame kan. V. Zakarauskui už maldas 
koplyčioje ir velionio palydėjimą į kapines. 

Dėkojame visiems atsiuntusiems gėlių, aukojusiems šv. 
Mišioms ir už įvairias aukas. Didelis ačiū visiems gausiai 
dalyvavusiems koplyčioje ir laidotuvėse. 

Nuoširdi padėka visiems, pareiškusiems mums 
užuojautą spaudoje, žodžiu ir raštu. 

Dėkojame karsto* nešėjams ir laidotuvių direktoriui 
Donald A. Petkui už malonų patarnavimą. 

Nuliūdę: ž m o n a , s ū n u s , duk t ė i r anūkai . 

GAIDAS—DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
P A T A R N A U J A IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 

4 3 4 8 S . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 Wes t 7 1 St . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 S o . 5 0 t h A v.. C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

S T E P O N A S C. LACK ir SŪNŪS 
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 
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x Poezijos dienos bus šian
dien ir rytoj. Šiandien antra-
kaimiečiai skaitys ištraukas iš 
lietuvių humoristinės poezijos. 
Rytoj poetas dr. Henrikas \a-
gys paskaitys savo kūrybos ir iš
traukų iš kantatos libreto 
..Kryžių ir Rūpintojėlių Lietu
va". Tradicinė, iš eilės jau 
penkioliktoji, šventė bus Jau
nimo centro mažojoj salėje. Visi 
prašomi pasidžiaugti šia ne eili
ne proga. Pradžia šiandien 7:30 
vai., rytoj 8:00. Punktualiai. 

x Dainuojančios žemaitės 
— Bronė Stravinskienė, Aldona 
Underienė ir Dana Vara-
neckienė, vadovaujamos Kazio 
Skaisgirio, giedos per šv. Mišias, 
aukojamas už gyvus ir mirusius 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų rėmėjus, birželio 5 d. 8 
vai. ryto Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje Mar-
quette Parke. Po Mišių metinis 
narių susirinkimas parapijos 
salėje. Visi nariai, svečiai ir 
besidomintys seselių bei rėmėjų 
veikla kviečiami dalyvauti. 

x Kazimieras Mikolajūnas 
rašo: Gerbiamieji, atsiliepdamas 
į jūsų prašymą siunčiu $500. 
Esu 95 metų veteranas, pusiau 
aklas, vargina sunki sklerozės 
liga, ir lazda mažai bepadeda, 
sunku rašyti ir skaityti. Bet no
riu, kad mūsų jaunimas šoktų, 
kad lietuviškai kalbėtų, skiriu 
šią auką lietuviškiems rengi
niams Kanadoje paremti. 

x Dėl mirus ių jų prisi
min imo savaitinio Alvudo 
pažmonio Lietuvio sodyboje šį 
sekmadieni nebus. 

x JAV LJS valdyba ir Chi
cagos skyrius kviečia visus i 
„Vyto B." ir 1.000 plokšteliu" 
susipažinimo šokius, ku r i e 
įvyks penktadienį, gegužės 27 d. 
JAV LJS suvažiavimo metu. 
Gintaro svetainėje 9:00 vai. vak. 

x V i t a s A b r o m a v i č i u s , 
Worcester. Mass., Petras Briz 
gys, Hickory Hills. 111., Emilija 
Dėdinas, Brooklyn. N.Y., Gvi
das Valantinas, Cicero, 111., 
Antanina Petrauskas, Detroit, 
Mich., J. Jacinavičius, Chicago, 
111., už kalėdines korteles ir ka
lendorių atsiuntė po 10 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Antanas Šeduikis, Brock-
ton, Mass., „Draugo" art imas 
bendradarbis už parduotas kny
gas atsiuntė 550 dol. ir dar dau
giau įvairių leidinių užsisakė. 
Malonu paminėti, kad Šeduikis 
išplatina daug knygų ir už jas 
sąžiningai atsiskaito. 

x Ona Karosienė, Lemont. 
111., Antanas Vieškalnis, Cen-
terville, Mass., A n t a n a s 
Mingėla, Hamilton, Ont . , 
Kanada, Leonas Sabaliūnas, 
Ann Arbor, Mich., Pranė Lau-
raitytė, Yonkers, N.Y., Antani
na Noreika ir Jurgis Katilius, 
Chicago, 111., Rožė Černiauskas, 
Los Angeles, Ca., Juozas Guzu-
laitis, Chicago, 111., Elena Lape
nas, Oak Forest, 111., Anthony 
Survill, Sacramento. Cal . Mari
ja Soltanas. Jupiter, Fla., Bar
bara Jakutis. Los Angeles. Cal., 
pratęsė „Draugo" prenumeratą 
ir kiekvienas pridėjo po 10 dol. 
auką už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

x K o s t a s Varekoj i s iš 
Chicagos, 111., už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
15 dol. auką ir palinkėjo visiems 
geros sėkmės. Nuoširdus ačiū. 

Lietuvių dailės muziejaus surengtoje parodoje „Religija lietuvių mene" susi
tikę: A. Kezys, V. Kašubaitė-Matranga ir dail. Jurgis Daugvila. 

Nuotr. V. K a s n i ū n o 

x Washingtono LB apy
linkė, kurios pirm. yr Donatas 
Skučas, per kasininką K. Al
meną atsiuntė apylinkės kvotą 
PLB Seimui, Kultūros kongre
sui ir Tautinių šokių šventei 
paremti. Kvotą ne tik, kad 
išpildė, bet padvigubino ir prie
do pridėjo gražią sumą aukų 
rinkimo administracijos išlai
dom padengti. Finansų komi
tetas laukia atsiliepiant ir kitų 
JAV LB apylinkių. 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
R E MAX F I R S T , Rimas 
S tankus , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk.) 
X Albinas Kurkulis . akcijų 

brokeris, dirbąs su Rodman & 
R e n s h a w , Inc. , patarnauja 
akcijų bonų. fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime.' 
Susidomėję skambinkite 977-
7 9 1 6 - (sk.) ! 

x J a u n i m o centre įvyks 
Vilniaus J a u n i m o T e a t r o 
koncertiniai spektakliai sek
madienį, gegužės 29 d. 8 v.v. ir 
pirmadienį, gegužės 30 d. 6 v.v. 
Po spektaklio sekmadienį ten 
pat įvyks susitikimas su Jau
nimo Teatro aktoriais. Bilietai 
į visus renginius įsigyjami Vaz-
nelių prekyboje, tel.: 471-1424. 

(sk) 
x Memorial Day — Miru

siųjų pagerbimo iškilmės Lietu
vių Tautinėse kapinėse įvyks 
gegužės 29 dieną, sekmadienį, 
11:00 vai. ryto. Dalyvaus: 
Amerikos legionierių Don Var
nas Postas, operos solistas 
Algirdas Brazis ir Petro Zalu-
bos dūdų orkestras, šauliai ir 
kitos organizacijos. Pagr indinę 
ka lbą pasakys l i e tuv iams 
žinomas Chicagos veikėjas 
advokatas Edward Vrdolyak. 
Visi Chicagos ir apylinkių lie
tuviai kviečiami gausiai daly
vauti. 

(sk) 

x Dr. V y t a u t a s T a u r a s . 
Chicago, 111, atsiuntė „Draugo" 
paramai 25 dol. Nuoširdus ačiū. 

x Muz. Stasys Sližys, Dear-
born Hts., Mich., Adolfas 
Maslauskas, Hartford, Conn., 
Antanas Pinkus, Los Angeles, 
Cal., Genė Dambras, Mt. Pro-
speckt, 111., Elena Raštikis, Los 
Angeles, Cal., Pranė Butkus, 
Cleveland Hts., Ohio, P. ir B. 
Ezerskis, Cleveland, Ohio, 
Vytautas Montvilas, Toronto, 
Kanada. Benediktas Dapkus, 
Farmington, Conn., pratęsdami 
. .Draugo" prenumeratą , 
kiekvienas pridėjo po 10 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. Nuoširdus ačiū. 

x Juozas J u š k a , St. Peters
burg Beach, Fla., Juozas Fa
bijonas, SLT, Cal., J. Paalksnis, 
Chicago, 111., Elena Tumas, Ful-
lerton, Cal., A. Giedraitis, Wil-
lovvick. Ohio, Vladas Paalksnis, 
Chicago, 111., už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė po 
10 dol. aukų. Nuoširdus ačiū. 

x Cicero, 111., medžiotojų 
k lubas per Juozą Žemaitį at
siuntė 50 dol. su prierašu: „Su 
šiuo laiškeliu siunčiu Cicero me
džiotojų klubo kuklią dovanėlę 
„Draugui"... Nuoširdus ačiū 
visiems klubo nariams už 
lietuviško žodžio rėmimą. Lin
kime sėkmės žuvavime. 

x LB W a u k e g a n , L a k e 
County apylinkė, Wisc., val
dybos ižd. Aldona E. Kavaliū-
nienė atsiuntė 25 dol. su tokiu 
prierašu: „Vykdydama apylin-. 
kės valdybos sprendimą, siunčiu 
.Draugai' 25 dol. čekį". Nuošir

dus ačiū visiems apylinkės na
riams už palaikymą savos spau
dos. 

x Dr. J . Skaudys, VVoodland 
Hills, Cal., dr. A. Stankus, 
Stuart, Fla., Anelė Puodžiūnas, 
Philadelphia. Pa., M. Bucehvicz. 
Brighton, Mass., Algimantas 
Bražėnas, Royal Oaks, Mich., 
Valė Sniolis, Brockton. Mass., 
Constance Yodelis, Momewood, 
111., Jonas Vaškevičius, Mines-
ing, Ont., Kanada, Ona Vait-
kūnas. Detroit, Mich., Jurgis M. 
Fedorovičius, Dorchester, 
Mass., pratęsdami „Draugo" 
prenumeratą, kiekvienas pri
dėjo po 10 dol. aukų. Nuoširdus 
ačiū. 

x Liudas Sagys, Lyndhurst, 
Ohio, lietuvių tautinių šokių va
dovas, veteranas, O. Galvydis, 
St. Petersburg Beach, Fla., 
Kazys Gimžauskas, St. Peters
burg Beach, Fla., Juozas Kor
sakas. Miami Beach, Fla., Re
gina Viliamas. Cleveland, Ohio, 
įvairiomis progoms atsiuntė po 
10 dol. aukų. Labai dėkojame. 

x Norėdami prisidėti prie 
svarbaus Pasaulio lietuvių cen
tro įsteigimo darbo paaukojo 
sekantys: $200 Z. Dapkienė, a.a. 
K. Dapkaus atminimui: $1000 
P. Rimkus, savo anūkų, Lidijos, 
Linos. Loretos Viržintaičių ir 
Petro Rimkaus, vardu: S. Račiū
nienė, a.a. P. Račiūno atmi
nimui. Ačiū visiems!! Aukas 
prašome siųsti: L i thuan ian 
Mission Center, Inc. P.O. Box 
664, Lemont, 111. 60439. 

(sk) 
x Išnuomojama vasarvietė 

Union Pier. MI. Skersai kelio 
- ežeras. Skamb.: Čikagos tel. 
776-4755, Union Pier t e l . 
616-469-4347. 

(sk) 

x Dr. Kastytis J u č a s , der 
matologas veda radijo progra
mas 1490 AM bangomis kiek
vieną šeštadienį 7 vai. ryto. Šį 
šeštadienį, gegužės 28 d. dr. Ju
čas ir dr. Quintin Young, inter-
n i s tas , t u r į s savo radijo 
programą WBZ. diskutuos gub. 
M. Dukakis pravestą sveikatos 
programą Massachusetts valsti
joje ir tos programos įtaką 
visam kraštui. 

(sk) 

Iš lietuvių demonstracijų Chicagoje, Grand Parke,gegužės 22 d. Nuotr. J o n o Kuprio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
NE EILINĖ KULTŪROS 

ŠVENTĖ 

Tokia šventė įvyko gegužės 13 
d. Jaunimo centro kavinėje. Yra 
sakoma, kad žiūrint iš satelitų 
mažai žmogaus pėdsakų žemėje 
tematoma: yra matoma kiniečių 
siena. Egipto piramidės ir gal 
dar šis bei tas. Jeigu kas iš 
amžių perspektyvos pažiūrės į 
mūsų išeivijos veiklą, tai irgi 
daug ko nematys. Garbės prezi
diumai ir skambūs vardai bus 
jau laiko dulkėmis užnešti, bet 
išliks keletas monumentalių 
kultūrinių laimėjimų. Visi 
turime sutikti, kad tų, laimė
jimų priekyje stovės XXXVII 
tomai Lietuvių Enciklopedijos, 
o po jų bus Br. Kviklio atlikti 
darbai. 

Br. Kviklys lietuviškai vi
suomenei yra plačiai žinomas, 
tad pristatymo nereikalingas. 
Jis spaudos darbuotojas, po
puliarių vedamųjų ir įvairių lei
dinių autorius. Atrodo, galėjo 
ilsėtis ant teisėtai užpelnytų 
laurų. Bet ne jis — ne Kviklys! 
Jis ėmėsi monumentalaus 
veikalo leidimo, ne tik ėmėsi, 
bet ir išleido keturis tomus 
„Mūsų Lietuvos". Yra sakoma: 
„Kas veža, tą ir plaka", taip ir 
dabar išėjo. Vietoje to, kad, 
uždėjus jam laurų vainiką, jis 
buvo paragintas išleisti albumą 
apie Lietuvos bažnyčias. Pra
dėjus darbą/pasirodė, kad tai 
nebus tik albumo išleidimas. 
Daug mūsų istorijos yra suriš
ta su bažnyčiomis, tad neuž
tenka tik nuotraukų įdėjimo. 
Reikėjo sur inkt i istorinę 
medžiagą ir ją aprašyti. Medžia
gą ir nuotraukas nebuvo lengva 
gauti, reikėjo daug užsispyrimo 
ir pasišventimo. Ne tik medžia
gą reikėjo surinkt, bet taip pat 
ir pinigus sutelkti. Visų tomų 
išleidimas kainavo apie ketvir
tį milijono dolerių. Taigi kiek
vienos knygos išleidimo kaina 

yra apie 40 dol., o pardavinėjama 
po 20 dol., tai pusė savikainos 
bus padengta aukomis. „Lietu
vos bažnyčių" septyni tomai, tai 
nenykstantis paminklas ne tik 
Br. Kvikliui ir jo bendradar
biams, bet ir visai išeivijos kul
tūrinei veiklai. Tik, žinoma, ne 
visa išeivija prie to kūrinio atsi
radimo prisidėjo. Išleidus septin
tąjį, t.y. paskutinį „Lietuvos 
bažnyčių" tomą ir buvo sureng
tas šio darbo apvainikavimas. 
Prisirinko pilnutėlė Jaunimo 
centro kavinė, kas paskutiniu 
metu ne dažnai tepasitaiko. 

Vakaronę pravedė Aka
deminio skautų sąjūdžio at
stovas fil. Kęstutis Ječius. In-
vokaciją sukalbėjo vysk. V. Briz-
gys. Amerikos Lietuvių biblio
tekos leidyklos vardu kalbėjo 
dail. Petras Aleksa, šio leidinio 
techninis redaktorius. „Kaišia
dorių vyskupijos" knygą prista
tė kun. dr. Ign. Urbonas. Jis 
pats kilimu yra iš tos vys
kupijos, būdamas dzūkas 
jautriai ir šiltai papasakojo apie 
tą vyskupiją. Tai vargingiausia 
ir daugiausia kentėjusi Lietuvos 
vyskupija, davusi kankinius 
vyskupus ir kunigus. Partiza
ninės kovos irgi ilgiausiai ten 
užsitęsė. Kadangi vyskupija 
neturėjo nei seminarijos, nei 
savo laikraščio, tad ir mažai 
žinių apie ją tebuvo. Vis tik pa
vyko darbą atlikti. Fil. Vytenis 
Statkus skaitė temą: Bronius 
Kviklys — skautas. Toliau buvo 
sveikinimai žodžiu ir raštu. Po 
sveikinimų kalbėjo pats 
autorius. Savo kalboje prisiminė 
viso darbo eigą ir vargus. 
Dėkojo visiems talkininkams ir 
rėmėjams. Kol darbas buvo 
atliktas praėjo daug metų, daug 
rėmėjų jau ir į anapilį iškelia
vo. Visų iškeliavusių pavardės 
buvo perskaitytos ir jų atmi
nimas pagerbtas atsistojimu. 

Buvo surengta leidinių pa
roda, taip pat dalyviai turėjo 

progos juos įsigyti. Baigiant šią 
vakaronę f trumpu, bet pras
mingu žodžiu sveikino Milda 
Lenkauskienė, PLB vicepirmi
ninkė. Jos žodis įnešė kiek įvai
rumo, nes prieš ją žodžiu sveiki
nusieji, visi buvo iš Akademikų 
skautų-čių eilių. Buvo pasiges
ta platesnės apimties pager
bimo. Visas pagerbimas vyko 
iškilmingos skautų sueigos bū
du. Rašančiojo nuomone, Br. 
Kviklys yra per didelis ir jo dar
bas išeina iš parapinių ribų į 
tautines platumas, tad ne
reikėtų bandyti jį uždengti nors 
ir garbingiausios organizacijos 
kepure. 

J . Ž. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— „ L i e t u t i s " , S e a t t l e , 
Wash., lietuvių tautinių šokių 
grupė dalyvaus gegužės 28 d. 
3:30 vai. p.p. Murai Amphitheat-
re Siaurės Vakarų etninio gyve
nimo festivalyje. I festivalį 
įėjimas laisvas. Bus galima ten 
įsigyti lietuviškų suvenyrų ir 
lietuviškų atviručių, sukurtų 
Lorettos Werner. Lietuviai 
turėtų festvalyje atsilankyti 
bent tada, kai pasirodys lietuvių 
tautinių šokių grupė. 

— 15,443 doleriai Lietuvos 
laisvinimo reikalams suauko
ti Los Angeles Vasario 16 
minėjimo proga. Aukos pasi
skirstė Lietuvių Bendruomenei 
5,506 dol., Vlikui - 5,286 dol.. 
Altai — 4,061 dol. ir kitoms or
ganizacijoms — 590 dol. 

— Lietuvos Dukterys At
velykio sekmadienį Phoenixe, 
Ariz., turėjo savo pobūvį Edelių 
namuose. Buvo susirinkę apie 
60 žmonių. Lietuvos Dukterys 
su dideliu pasiaukojimu dirba 
labdaros darbus. Šio pobūvio 
pelną taip pat skirs labdarai. 

Dr. R Kriaučiūnas kalba LB Socialinių reikalų tarybos konferencijoje Chicagoje bal. 23 A. 
Nuotr. Rūtos Mufjonytės 

ARGENTINOJE 

— Milda L e n k a u s k i e n ė , 
viešnia iš Šiaurės Amerikos, 
PLB valdybos kultūros komisi
jos pirmininkė, atvyko į Ar
gentiną vasario 12 d. Dalyvavo 
Argentinos organizacijų ir spau
dos tarybos posėdyje, kur ją pa
sveikino pirm. A. Kaminskas. 
Viešnia papasakojo apie Lie
tuvių Kultūros kongresą, ren
giamą Toronte, Kanadoje, 
birželio 24-26 dienomis. Ji 
aplankė Senelių Židinį, paskui 
dalyvavo Lietuvių Centro susi
rinkime ir ten padarė prane
šimą. Sekmadienį buvo lietuvių 
Aušros Vartų parapijoje, o po 
pietų Susivienijimas jai surengė 
specialius pietus. I Montevideo 
išvyko vasario 15 dieną. 

— A. a. Liuda Kunčinai-
tė-Mikulėnienė mirė sausio 5 
d.,laukdama važiuoti į ligoninę. 
Velionė buvo gimusi 1907 m. 
vasario 11d. Luknų km., Vyžuo
nų vlsč., Utenos apskr. Argen
tinoje gyveno nuo 1928 m. 
Vyras a.a. Juozas Mikulėnas 
mirė 1985 m. Palaidota Avel-
lanedos kapinėse. 

— A. a. Vincas Kairys, 64 
metų amžiaus, mirė pereitų 
metų lapkričio 2 d. Argentinoje 
gyveno nuo 1930 m. Buvo vedęs 
Vandą Laniauskaitę. Nuliū
dime liko žmona Vanda, duktė 
Silvija Elena su šeima, žmonos 
brolis Zigmas Laniauskas su 
šeima. Palaidotas Lanus 
kapinėse. 

— Damutė Sabūnaitė, nors 
jau suėjo 85-rius amžiaus metus, 
iš pensijos sutaupiusi pinigų 
tapo „Laiko" laikraščio garbės 
leidėja. Šiuo metu ji gyvena 
Villa del Diąue, Kordobos pro
vincijoje, kur geresnis senatvėje 
klimatas negu Buenos Aires. 

— A l e k s a n d r a J a k š t a i -
tė-Bačkienė vasario 28 d. 
sulaukė 85 amžiaus metus ir ta 
proga jos šeima surengė 
sukaktuvių puotą, kurioje daly
vavo šeimos artimieji ir jos 
anūkai bei giminės. 

— Avellanedos vyskupas 
Hector Ruben Di Monte ofi
cialiai vizitavo kovo 22 d. 
Aušros Vartų parapiją, laikė 
pamaldas ir pasakė pamokslą. 
Lietuviai ir kiti parapiečiai tuo 
buvo labai patenkinti. 

— A. a. Balys Tamošaitis, 
kilęs iš Šiaulių, mirė pereitais 
metais . Palaidotas Lanus 
kapinėse. Liko žmona. 

— A. a. Valerija Purvans-
kaitė-Dominguez, 78 metų am
žiaus, mirė sausio 11d. Liūdesy 
liko vyras. Palaidota Chacarita 
kapinėse. 

— A. a. Vladas Didžiulis 
mirė pereitais metais Lomas de 
Zamora priemiestyje. Buvo 
gimęs 1905 m. balandžio 19 d. 
Palaidotas Lomas de Zamora 
kapinėse. 

— Dr. Aldas M. Šlepetys, 
nors verčiasi medicina ir gydo 
žmones, bet taip pat domisi 
poezija. Jo ispaniškos poezijos 
buvo atspausdinta kelios 
knygos. Jo poezija domisi Is
panijos, Argentinos ir Anglijos 
literatūros žurnalai. Rašo ir lie
tuviškai. Šiuo metu kaip chirur
gas dirba Tornu ligoninėje, pri
klauso daugeliui medicinos 
draugijų, yra parašęs daugelį 
mediciniškų straipsnių. 

— A.a. Bogumila Dubaus-
kaitė-Motiejūnienė mirė Sene
lių Židinyje. Buvo gimusi 1903 
m. sausio 12 d. Šeduvoje. Ją 
slaugė ir globojo Vincė Bik-
nevičiūtė-Gražulevičienė, kuri 
pasirūpino Birutės draugijos 
vardu ir jos laidotuvėmis. Palai
dota Calzada kapinėse. Liko jos 
sesuo Š. Amerikoje ir brolis ok. 
Lietuvoje. 

Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . — 776-8700 

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

i 




