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

Atviras laiškas 
TSRS Generaliniam 

Prokurorui 
(Tęsinys) 

Grigas šoko iš automašinos ir, 
galvodamas, kad jis kur nors 
Rusijoje, bėgo rusiškai: „Aš esu 
Grigas Robertas, Lietuvos pi
lietis. Jeigu mane kas nužudys, 
žinokite, kad tai KGB darbas". 
Užklausti praeiviai atsakė, kad 
naktiniai grobikai atvežė į Jo
niškį (Kauno arkivyskupijos). 
Robertas Grigas nubėgo į baž
nyčią, kur rado zakristijoną, o 
po kiek laiko atėjo du kunigai 
— klebonas Juozas Dobilaitis ir 
vikaras Alvydas Grabnickas. Ti
kintieji davė bėgliui batus, 
striukę (buvo vienmarškinis) ir 
pinigų sugrįžti į namus. R. 
Grigas atliko išpažintį, daly
vavo šv. Mišiose, priėmė šv. 
Komuniją ir po to važinėdamas 
po Lietuvą, informavo apie 
KGB veiksmus. 

Kadangi jau kelios dienos 
Kiauklių klebonijoje buvo at
jungtas telefonas, klebonas 
Rokas Puzonas iš kitur paskam
bino į Širvintų miliciją, pra
nešdamas apie brutalų R. Grigo 
pagrobimą. Milicijos skyriuje 
atsakė, kad, matyt, „kas nors 
pajuokavo..." Tada kun. R. Pu
zonas su svečiais Vytautu Bogu
šiu, Juliumi Sasnausku, Algir
du Masilioniu, Andriumi Tuč-
kumi dviem „Žiguliais" išvyko 
į Vilniaus KGB išsiaiškinti 
Roberto likimo. Abi jų mašinas 
visą kelią lydėjo „Volga" be 
numerių. Vienoje iš Šeškinės 
sankryžų R. Puzono automašiną 
30 min. po vidurnakčio sustabdė 
inspekcijos „Žigulį" Nr. 112. 
Vienas iš inspektorių rusiškai 
pareikalavo dokumentų ir 
atidaryti bagažinę. 

(Bus daugiau) 

Pirmiausiai teisiamas North 
VVashingtonas. — Irano -

Contras byloje teisėjas nu
sprendė, kad admirolo John 
Poindexter ir pulkininko Oliver 
North ir kitų dviejų asmenų 
bylos t u r i būti pravestos 
atskirai. 

Su šiuo teisėjo patvarkymu 
kiekvienas kaltinamasis galės 
turėti savo teismą ir naudoti 
kitų liudininkus, kurie buvo ap
klausinėjami Kongrese. Teisė
jas Gerhard Gesell VVashing-
tone paprašė, kad prokuroras 
paskirtų Poindexterį ar North, 
kurį nors vieną iš jų, kad teis
mas galėtų pravesti jų bylas pir
miau prieš kitus du. 

Pulk. North, adm. Poindexter, 
gen. Secord, Albert Hakim ir 
kiti buvo apkaltinti konspiracija 
aprūpinti Nikaragvos laisvės 
kovotojus gautu pelnu iš 
parduotų ginklų Iranui. Vi
siems buvo suteiktas Kongreso 
imunitetas, išskyrus generolą 
Secord. Pagal imuniteto tai
sykles, joks kaltinamasis negali 
būti nuteistas panaudojant tas 
informacijas, kurias jis suteikė 
Kongresui. 

Pulk. North pirmasis 
Specialus prokuroras Law-

rence Walsh pranešė, jog jis 
nutarė, kad pulk. Oliver North 
būtų teisiamas pirmiau už 
kitus, nesuteikdamas paaiškini-

Gerėja vokiečių 
ekonomija 

Frankfurtas. — Reuterio ži
nių pranešimu, Vakarų Vokieti
jos ekonomija laikos stipriai ir 
vis gerėja. Kainos nekeliamos ir 
pagal Bundesbank duomenis 
vokiečių ekonominis lygis per 
p i rmuosius šių metų t r i s 
mėnesius pakilo 1.5% Bankas 
sako.kad savų prekių parei
kalavimas pakėlė vokiečių 
ekonominį lygį. Taip pa t 
padaugėjo darbų ir įvairių 
prekių produkcija. Bundesbank 
nenumato šiais metais ekono
minio atoslūgio, bet nuolatinį 
gerėjimą. 

Kanados ministeris pirmininkas Brian Mulroney skaito septynių valstybių 
vadų komunikatą, kai buvo baigta Toronte viršūnių konferencija 

ekonominiais reikalais. Kairėje Britanijos min. pirm. Margaret Thatcher. 
JAV prez. Ronald Reagan ir Prancūzijos prez. Francais Mitterand. 

Latviai reikalauja 
suvereninės valstybės 

Gorbačiovo strategija: kalbėti, bet 
nepažadėti 

mo ir motyvų, kodėl jis tokį 
nutarimą padarė. Manoma, kad 
tai padaryta todėl, kad North 
buvo vyriausybės pareigūnas ir 
dalyvavo ginklų pardavime Ira
nui ir pinigų pervedime Contras 
kovotojams. Tačiau prokuroras 
Walsh pareiškė nepasitenkini
mą teisėjo nutarimu teisti kiek
vieną iš jų atskirai. Jis norėjo, 
kad būtų vienas teismas visiems 
kartu. 

Naujas prokuroro siūlymas 
Ši byla yra labai komplikuota 

ir teisininkai ginčijasi kokiu 
būdu pravesti teismą. Teismo 
eigoje bus naudojama ir slaptos 
informacijos iš Saugumo tary
bos veiklos, nes Poindexter ir 
North buvo valstybės saugumo 
tarybos nariai. Manoma, kad 
teismo sesijos nebus viešos pub
likai. Prokuroras dabar vėl pa
siūlė, kad Poindexter ir North 
būtų teisiami kartu. O taip pat 
ir Secord ir Hakim kartu. 

Nėra nuspręsta, kada turi 
prasidėti teismas. Numatytų 
apklausinėjimų prieš teismą 
nebus, nes gynybos advokatai 
pareikalavo dokumentų iš 
Baltųjų rūmų, Teisingumo 
departamento ir Centrinės in
formacijos įstaigos, kad galėtų 
susipažinti su jau įvykusiais 
apklausinėjimais. Šešios žinių 
agentūros paprašė leidimo ap
rašyti teismo eigą, bet šiuo metu 
teisėjas atsisakė patenkinti jų 
prašymą. 

Pagrindinis klausimas yra 
tame, ar Saugumo tarybos 
nariai peržengė savo galios 
ribas, kai pardavė ginklus 
Iranui ir gautą pelną pervedė 
Nikaragvos laisvės kovotojams, 
kad padėtų jų kovoje už laisvę. 

Vėliausių žinių pranešimu, 
teisėjas Gesell atmetė prokuroro 
Walsh dvilypio teismo siūlymą; 
kalt inamieji bus te is iami 
atskirai. 

Maskva. — Latvijos rašytojų 
draugija ir ki t i kul tūrinio 
gyvenimo veikėjai kreipėsi į 
Maskvą, prašydami leisti suda
ryti atskiras taisykles, pagal 
kurias latviai galėtų reguliuoti 
savo gyvenimą. 

Latvijos laikraščiuose buvo at
spausdinta deklaracija, kuria 
kultūrininkai latviai reikalau
ja „suvereninės valstybės" So
vietų Sąjungoje. Jie reikalauja, 
kad Latvijai būtų leista save at
skirai reprezentuoti Jungtinėse 
tautose ir olimpiniuose žaidi
muose. Latviai prašo leisti jiems 
patiems kontroliuoti savo spau
dą ir vizų išdavimą. Taip pat rei
kalauja tampresnių ryšių su 
užsienio latviais ir nori didesnės 
kontrolės karinėje ir slaptojoje 
policijoje. 

Už atsiskyrimą 

Priekaištaudami, kad latviai 
laikomi mažuma savo etnografi
nėse sienose, deklaracijoje rei
kalaujama, kad latvių kalba 
būtų pagrindine respublikos 
kalba ir kad būtų leista vieti
nėm vyriausybėm kontroliuoti 
rusų antplūdį. 

Deklaracija t rumpai užsi
mena apie atsiskyrimą iš 
Sovietų Sąjungos, ko dar nėra 
buvę nė viename oficiliame 
laikraštyje atspausdinta. Kaip 
New Yorke Times koresponden
tas B. Keller pamini, šiai at
siskyrimo minčiai ypač pritaria 
visi disidentai ir kultūrininkai. 

nai šiuo metu labiausiai reika
lauja autonominių teisių, kas 
yra garantuota sovietų kons
titucijoje. Visa tai keliama prieš 
Komunistų partijos konferenci
ją, kuri prasidės antradienį 
Maskvoje. 

Latvijos Komunistų partijos 
centro komitetas praėjusią 
sava i t ę buvo susirinkęs į 
specialią sesiją išdiskutuoti 
tautinių latvių reikalų, bet par
tijos vadai nesutarė, ką daryti 
ir nepriėjo vieningos nuomonės. 
Dainis V. Želmenis, vyriausybės 
pareigūnas^asakė, kad partijos 
nariai reikalavo kelti tuos 
klausimus partijos konferenci
joje Kremliuje. 

Šiuo metu, atrodo, Gorbačio
vo s t ra tegi ja yra leisti 
pasisakyti tautybėms spaudoje 
ir komitetuose, bet nieko joms 
nepažadėti. 

Latvija, kaip ir Estija su 
Lietuva, buvo prie Sovietų 
Sąjungos prijungtos prievarta 
1940 m., pastebi New York 
Times. Amerika niekada nepri
pažino šios aneksijos ir leidžia 
veikti diplomatinėms atstovy

bėms VVashingtone. 
Latvijos rašytojų draugija tu

rėjo savo suvažiavimą birželio 1 
ir 2 dienomis ir reikalauja per
žiūrėti Sovietų Sąjungos rolę ir 
duoti didesnę politinę nepri
klausomybę." 

Latvių kalba oficiali 
respublikos kalba 

Rašytojų manifestui pritarė 
latvių žurnalistai, architektai, 
artistai, kinų darbininkai ir 
kitų unijų vadovybės. Latvių 
unijos reikalauja, kad latvių 
kalba būtų oficiali respublikos 
kalba visur, o rusų kalba naudo
jama tik susižinojimui su kito
mis tautybėmis. Estai, kaip 
skaitėme vakar , anksčiau 
paskelbė labai panašius savo 
reikalavimus. 

Dainis Želmenis, Latvijos 
komunistų vyriausybės spaudos 
sekretorius, pasakė, kad latvių 
partijos vadas Boris Pugo 
dalyvavo minėtame susirinkime 
ir rašytojams pasakė „toleran
tišką kalbą". Bet partijos posė
dyje komiteto kai kurie nariai 
įspėjo, kad „ekstremistai" ran
da pritarimo respublikoje. Kon
servatyvieji partijos vadai, sako 
Želmenis, išsigando, kad birže
lio 13 d. demonstracijoje Rygo
je buvo nešami plakatai su užra
šais: „Raudonoji armija, 
važiuokite namo!" arba "Lauk 
raudonarmiečiai!". 

„Teroristinė 
valstybė"? 

Makinac Island. Guberna
toriaus M. Dukakio, kuris nori 
būti JAV prezidentu, šalinin
kai, susirinkę šiame Michigan 
valstijos kurortiniame mieste, 
priešinosi pastoriaus Jesse 
Jacksono reikalavimui, kad 
Pietų Afrika būtų Demokratų 
partijos platformoje įrašyta 
„teroristine valstybe". 

Pagaliau abeji išlygino savo 
skirtingas nuomones Pietų 
Afrikos reikalu, bet Dukakio 
rėmėjai atsisakė priimti Jack
sono siūlymą padidinti mokes
čius, palaikyti palestiniečių 
valstybės įsteigimą ir sus
tabdyti karines išlaidas. Tie 
Jacksono siūlymai buvo atmes
ti. 

Platformos projekto sudaryto
jai čia surašė tik bendro pobū
džio naujas švietimo gaires, 
žmogaus teisių, butų aprūpi
nimo, sveikatos apdraudos, 
ekonomijos, darbo ir aplinkos 
svarinimo pasisakymus. Nei 
Dukakis nei Jacksonas neda
lyvavo šiame pasitarime. Gub. 
Dukakis, kuris yra griežtai 
nusistatęs prieš segregaciją 
Pietų Afrikoje, tačiau atsisakė 
Pietų Afriką vadinti „teroris
tine valstybe",kaip to nori Jack
sonas. 

Atsisveikinimas su prezidentu 

— Seoule du tūkstančiai stu
dentų demonstravo, reikalauda
mi amerikiečius išvežti savo 
kariuomenės dalinius iš Pietų 
Korėjos. 

Reikalauja autonomijos 

Latvių reikalavimai yra vė
liausi visoje sovietų tautybių 
reikalavimų serijoje, kurie šiuo 
metu reiškiasi prieš Maskvo9 
hegemoniją. Estai , lietuviai, 
armėnai, azerbaidžanai ir gruzi-

Torontas. — Septynių di
džiųjų demokratijų vadai, pabai
gę savo pasitarimus ekonomi
niais pasaulio klausimais, buvo 
Kanados vyriausybės pakviesti 
į Ontario meno galeriją priva
čiam atsisveikinimui. 

Amerikos prezidentas R. Rea-
ganas dalyvavo paskutinį kartą 
ekonominėje konferencijoje. 
Atrodo, kad tai paskutinė jo-
kel ionė į užsienį. Šešių 
valstybių vadai reiškė pasi
tenkinimą Reagano 8 metų eko
nomine politika visais jo pre
zidentavimo metais, ypač laisva 
prekyba, mokesčių sumažinimu 
ir daugelio taisyklių panaiki
nimu, o svarbiausia, sveika 
JAV ekonomija kuri atsiliepė ir 
kitiems kraštams. 

Pastovi dolerio vertė 
Konferencijos uždaromasis 

posėdis įvyko Toronto simfonijos 
salėje. Kanados ministeris pir
mininkas Brian Mulroney pagy

rė Reagano vadovavimą ir pasa
kė, jog „Ronald Reagan šian
dien išvažiuoja iš Kanados 
lydimas mūsų pagarbos ir mei
lės". Britanijos ministerė pir
mininkė M. Thatcher, stipriau
sia Reagano ideologinė sąjungi
ninkė, padėkojo už tokią svarbią 
prezidento rolę ekonominėje sri
tyje nuo pat 1980 metų. 

Toronto konferencija laikoma 
pasisekusia. Vienas iš susitari
mų ypač svarbus, jog visi sep
tyni sutarė, kad dolerio vertė 
būtų pastovi pasaulio ekonomi
joje. Konferencija pripažino 
labai gerėjančią ekonomiją Pa-
cifiko kraštuose — Singapore, 
Formozoje, Pietų Korėjoje ir 
Hong Konge. 

— Los Angeles Times prane
ša, jog Kinija yra pasiruošusi 
siųsti trumpų distancijų raketas 
Sirijai. Washingtone dėl to yra 
daug nepasitenkinimo, kadangi 
didėja pavojus Izraeliui. 

Mokesčių kėlimo klausimas 

Šio pasitarimo dalyviai mo
kesčių padidinimo klausimą 
neįrašė į platformą, bet 
pasisakė už fiskalinę atsa
komybę. Jacksonas nori dides
nių mokesčių turtingiesiems ir 
korporacijoms, kad būtų dau
giau pinigų socialinėms prog
ramoms ir deficito sumažini
mui. Dukakis pasisako už efek-
tingesnj esamų mokesčių iš
rinkimą. 

Nors Pietų Afrikos klausimas 
nebuvo sutartas, bet vėliau 
Dukakio ir Jacksono šalininkai 
sakė, jog Pietų Afriką bus ga
lima vadinti , . terorist ine 
valstybe". Jacksono palaikyto
jai tada reiškė, jog yra labai 
patenkinti gubernatoriaus po
zicija, kad nesipriešinama 
vadinti Afriką tuo išsireiškimu. 

Daugelis politinių komenta
torių, tiek demokratų, tiek ir 
respublikonų tarpe, nepritaria 
šiai pozicijai, nes Pietų Afrikos 
situacija nėra taip lengvai 
išsprendžiama, kadangi jai 
gresia komunizmo pavojus ir 
aparteido politika yra vienas iš 
tų būdų tam pavojui atitolinti. 

TRUMPAI 
IS VISUR 

— Toronte Japonija ir 
Amerika pasirašė bendradar
biavimo sutartį mokslo ir tech
nologijos srityse. Japonija taip 
pat sutiko importuoti kai 
kuriuos maisto gaminius iš 
Amerikos. 

— Japonija pranešė Toronto 
ekonominėje viršūnių konferen
cijoje, kad septyniolikai netur
tingųjų kraštų panaikina 
palūkanų mokėjimus už bendrą 
skolą, kuri toms valstybėms yra 
5.5 bil. dol. sumoje. 

— Sovietų Sąjunga įsakė 
išvykti dviem Kanados diploma
tam iš Maskvos ir trim kitiem 
pranešė, kad jie nepageidau
jami, kai Kanada anksčiau 
įsakė septyniolikai sovietų 
diplomatų palikti Kanadą. 

— Los Angeles mieste kalbė
damas Jesse Jackson ragino 
Demokratų partijos delegatus 
nenusisukti nuo jo ir konven
cijoje pirmame balsavime bal
suoti už jį. 

— Filipinų kariai aršiai kovo
jo su komunistai partizanais 
prie amerikiečių Clark oro 
bazės ir tose kovose žuvo 
komunistų vienas svarbiųjų 
vadų, kurie organizuodavo 
puolimus prieš amerikiečių ir 
filipiniečių karius. 

— Londone buvo parduotas 
Antonio Stradivario darytas 
cello instrumentas už 1.2 mil. 
dol. 

— New Yorke baleto žvaigž
dės M. Baryšnikovo menedžeris 
pranešė, jog dėl būsimos šokėjo 
kelėno operacijos yra atšau
kiami visi jo šią vasarą 
spektakliai. 

— Amerika pasiuntė dar 250 
karių į Panamą, kad sustiprin
tų amerikiečių bazės saugumą. 

— Vokietijoje įvyko skilimas 
Žaliosios partijos narių tarpe. 

— Japonijos ministeris pir
mininkas Noboru Takeshita iš 
Toronto konferencijos atvyko į 
Chicagą, vienintelėje jo susto
jimo vietoje Amerikoje. 

— Evanstono St. Francis li
goninėje laserio pagalba buvo 
išgelbėta žmogaus gyvybė, kai 
jo arterijos buvo užsiblokavusios 
jau beveik 99%. 

— Illinois senatas priėmė 
įstatymą, kad visi vairuotojai 
turėtų apdraudą. Gub. Thomp-
sonas tam įstatymui pritaria. 

— Japonijoje, Saporo mies
te, įvyko Pabaltijo tautų tauti
nių drabužių paroda. Iš paverg
tos Lietuvos į parodą buvo pa
siųsta visų Lietuvos regionų et-
nografinė apranga. 

— Maskvoje Tass paskelbė, 
kad sekmadienį Irano gyvento
jai puolė Sovietų Sąjungos 
ambasadą Teherane su akme
nimis ir Molotovo kokteiliais. 
Demonstratoriai apsupo am
basados ir konsulato pastatus ir 
susidarė sovietų diplomatams 
didelis pavojus. Demonstracijos 
buvo suruoštos protestuojant 
prieš Sovietus, nes jie parduoda 
ginklus Irakui. 

KALENDORIUS 
Birželio 24 d.: Jonas Krikšty

tojas. Simplicija, Algimantas, 
Budytė. 

Birželio 25 d.: Vilhelmas, 
Prosperas, Baniutė, Febronija. 

ORAS 
Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:29. 
Temperatūra dieną 901., nak

tį 56 1. 
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/PORTO APŽVALGA 

AUSTRALIJON 
BESIRUOŠIANT 

SKUBĖKIME REGISTRUOTIS 

Iki III PLS Žaidynių beliko 6 
mėnesiai — atėjo galutinio apsi
sprendimo valanda. Jei galu
tinis sprendimas yra Važiuo
jame, tai 

1. Reikia nedelsiant įmokėti 
50 dol. užstato už kiekvieną 
vykstant į . Čekius siųsti į 
American Travel Service 
Bureau, 9727 So. VVestern, Chi-
cago, 111. 60643. Paskutinė 
da ta y r a birželio 30 d., po jos 
patys klubai turės tvarkyti savo 
kelionę. 

2. Reikia Australijos žaidynių 
leidiniui kiekvienos komandos 
ir kelių pavienių sportininkų 
nuotraukų su pavardėmis ir 
trumpu aprašymu ne vėliau 
kaip iki birž. 30 d. 

3. Reikia iki liepos 20 d. dar 
įmokėti po 150 dol., norint užsi
garantuoti dabartinę kelionės 
kainą. 

4. Reikia duoti sąrašą visų, 
kurie norėtų Adelaidėje apsi
stoti motelyje, nes organiza
toriai galės pas žmones patal
pinti tik 150 sportininkų. Mo
telių kainos yra prieinamos: 
Kambarys su 3 lovomis kainuo
ja maždaug 32-39 dol, tai yra po 
13 dol. asmeniui dienai. 

5. Reikia didesnių klubo 
pastangų paremti savo sporti
ninkus, sutelkiant lėšų kelionės 
išlaidoms. Pridedame pavyzdį, 
ką ir kaip planuoja paremti savo 
sportininkus New Yorko LAK. 

6. Reikia būtinai sutvarkyti 
sportines uniformas, nes per 
sporto šventę Chicagoje 
daugumas komandų atrodė 
liūdnai. III PLS Žaidynės ir 
Australijos Lietuvių Dienos bus 
Australijos lietuvių didžiausias 
ir iškilmingiausias renginys 
nuo lietuvių įsikūrimo Australi
joje, tvarkingos uniformos ir 
t inkama reprezentacija yra 
būtina ŠALFAS s-gos nariams. 

Netrukus gausite smulkią 
informaciją su skrydžiu nume
riu, laiku, mokėjimų sąlygomis 
ir pan. — visą tai baigia ruošti 
American Travel Service 
Bureau. Skridimų dienos lieka 
tos pačios, kaip anksčiau buvo 
pranešta. 

Pajudėkime ir nedelsiant pa
darykime kas reikia ar 
prašoma. 

Vyt. Grybauskas 
Išvykos vykd. vicepirmininkas 

ATSILIEPKITE 

Kvietimas 1938 m. Lietuvos 
Tautinės Olimpiados 

dalyviams 

1988-tais, III Pasaulio 
Lietuvių Sporto žaidynių me
tais, sukanka 50 metų nuo Lie
tuvos Tautinės olimpiados, 
vykusios Kaune ir Klaipėdoje 
1938 m. liepos 16-31 dienomis. 
Joje dalyvavo 2000 Lietuvos ir 
išeivijos sportininkų iš JAV-bių, 
Anglijos, Brazilijos, Latvijos ir 
tuo metu lenkų okupuotos Lie
tuvos sostinės Vilniaus. 

Olimpiadoje buvo pravestos 
šios varžybos: lengvoji atletika, 
plaukimas, sunkumų kilno
jimas, boksas, žirginis sportas, 
dviračių lenktynės, sklandymas 
ir motorinis skraidymas, šau
dymas, krepšinis, tinklinis, fut
bolas, lauko ir stalo tenisas, 
irklavimas ir buriavimas. 

Šios reikšmingos sukakties 
proga, III Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynių rengėjai nori 
pagerbti buvusius mūsų 
Tautinės olimpiados daly-
vius-veteranus, kurie III P.L.S. 
Žaidynių metu viešės Adelai
dėje. Jie bus Žaidynių org. komi
teto svečiai ir dalyvaus jų pa
gerbimo priėmime, kurio metu 
jiems bus įteikti sukakties 
prisiminimui specialiai pa
gaminti medaliai. 

III P.L.S. Žaidynių rengėjai 
kviečia buvusius Lietuvos 
Tautinės olimpiados dalyvius, 
kurie Žaidynių metu viešes 
Adelaidėje, pranešti raštu org. 
komitetui — 3rd World Lithu-
anian Sports Festival Commit-
tee, 27 Rickaby Street, Croydon 
Park, 5008, Austral ia — 
suteikiant apie save š ias 
detales: 

1. Vardas ir pavardė, 2. 
Gimimo data, 3. Dabartinis 
adresas, 4. Klubas, organizacija 
ar sąjunga už kurią turėjo star
to teisę Tautinėje olimpiadoje, 5. 
Kokiose Taut. olimpiados 
varžybose dalyvavo. 

Užsiregistruoti prašome ne 
vėliau š.m. spalio 1 d. 

III P.L.S. Žaidynių 
Org. Komitetas 

Arvydas Sabonis sus i t inka su Los Angeles lietuviais. Iš kai rės : buv. krepšinio 
žvaigždė P r a n a s Lub inas , d r . Zigmas Brinkis ir V y t a u t a s Vidugir is . 

NEW YORKO LAK RUOŠIASI 
AUSTRALIJON 

Pranas Gvildys, buvęs Kana
dos stak) teniso meisteris, 
daugkartinis mūsų meisteris, 
nenuilstantis sporto darbuo
tojas, daug metų dirbęs su 
Toronto „Vyčiu" vėliau atgai-

jokių primokėjimų. Nusileidę 
Sydnėjuje, ten būsime 2 dienas. 
Gruodžio 25 d. išvyksime i 
Adelaidę. Iš ten sausio 1 d. pa
kilsime į Melbourną, kur 
svečiuosimės dvi dienas. Sausio 

vinęs Rytų Sporto apygardą, 4 d. pakilsime namų link, arba, 

Futbolas Chicagoje 

LITUANICA - WINGS 2:3 

Praėjusį sekmadienį „Litua-
nicos" komanda žaidė septin
tąsias šių metų pirmenybių 
rungtynes prieš stiprią ukrai
niečių komandą „Wings" ir 
pralaimėjo rezultatu 2:3. 
Kadangi „Liths" vieninteliai 
visoje lygoje ligi šiol ėjo be 
pralaimėjimo, pralaimėjimas 
prieš seniai bematytus „Wings" 
pasidarė nemaloni staigmena. 
Pagr indinė pralaimėjimo 
priežastis — mūsiškių komando
je trūko 3 pagrindinių, tarp jų 
2 pačių geriausių, gynikų Mark 
Jenigo ir mažiuko St. Maestrio. 
„Wings" sužaidė gana ryžtingai 
ir su didele laimės doze prie 

mūsų vartų pelnydami lengvus 
įvarčius. Prieš juos dar teks 
žaisti baigiantis pirmenybių 
sezonui, lapkričio 6 dieną. Bus 
proga atsirevanšuoti. „Liths" 
komandos įvarčius pelnė saugai 
Scanlonas ir Phil Abidas. 

J . J . 

PASKUTINĖS 
RUNGTYNĖS 

Šį sekmadienį, birželio 26 dieną, 
,,Lituanicos" komanda žais 
paskutines pavasario rato pir
menybių rungtynes pr ieš 
„Rams" komandą. Rungtynės 
bus Marquette Parke, toj pačioj 
aikštėje, kurioje pralaimėta 
prieš „Wings". Ar jau laikas 
pradėti tikėti prietarais? 

Rungtynių pradžia 3 vai. po 
pietų. 

nutarė, kad reikia New Yorko 
LAK sportininkus gabenti į 
Australiją, į IlI-sias Pasaulio 
Lietuvių Sporto žaidynes. Sykį 
nutarta, delsimui laiko nebėra; 
darbas pradėtas , numatyt i 
planai vykdomi. Jis yra kelionės 
organizatorius, o su juo dirba: 
klubo pirm. A. Mičiulis, A. 
Jankauskas , V. Kulpa, R. 
Kezys, P. Torney ir kt. Kaip ir 
ką jie planuoja — visos detalės 
ir informacija vaizdžiai išdės
tyta specialiai tai kelionei išleis-
tame biuletenyje — „New Yorko 
LAK žiniose". Šta i kelios 
ištraukos: 

„... Suburti didesnį skaičių 
sportininkų į lietuvišką klubą 
darosi vis sunkiau. Prieauglio 
mažėja visose lietuviškose or
ganizacijose: dalis išsikelia, 
dalis įsijungia į amerikietišką 
veiklą ir pan., o naujų vadovų 
kur i e pajėgtų p r i t r a u k t i 
jaunimą, neatsiranda. Tas ne
įveikiamas amerikietiškas nu
tautinimo katilas savo tikslą 
pamažu pasiekia. 

,,Tik didesni sąskrydžiai 
sėkmingai sutraukia jaunimą 
pabendrauti. Dėl to N. Yorko 
LAK pasiryžimas dalyvauti 
žaidynėse Australijoje — krep
šinio, tinklinio, lauko teniso, 
šachmatų, plaukimo ir raket-
bolo šakose — yra sveikintinas 
įvykis, žvelgiant iš lietuviš
kumo taško. Nors pradžioje daug 
kas pesimistiškai žiūrėjo į tokią 
tolimą kelionę ir didžiules 
išlaidas, ši išvyka bus įvykdyta. 
Atletų klubas vyksta su vyrų ir 
jaunio krepšinio komandomis, 
moterų tinklinio ir būriu pa
vienių sportininkų ir vadovų, iš 
viso 50 asmenų (be ekskur
santų)! Tai žymiai didesnis 
skaičius negu dalyvavo Chica
goje vykusiose metinėse 
žaidynėse". 

Kelionės planai ir informacija 
tame biuletenyje yra anglų 
kalba, nes norima, kad visi 
gerai suprastų kas planuojama 
ir prisidėtų su savo idėjomis, 
darbu ir dalyvavimu lėšų 
telkime. Žaidynės vyks nuo 
gruodžio 26 d. iki sausio 1 d. 
1989 m., t.y. tarp Kalėdų ir N. 
metų. Australijoje tuo metu pati 
vasara, be to, šįmet ir Australi
jos 200 metų gyvavimo šventė, 
todėl keliautojų bus begalės. 

„Norint užsitikrinti vietą lėktu
vuose, turėjome įmokėti 16,000 
dol. užstato. Todėl buvo labai 
svarbu iš sportininkų gauti po 
300 dol., o likusius sumokėti, 
mokant po 100 dol. kas mėnesį. 
Čekiai siunčiami V. Kulpai. 
Kelionės kaina — 1,513 dol. as
meniui. Iš New Yorko išvyks
tama gruodžio 21 d. (data ne
bepakeičiama), tačiau grįžtant 
sustojimai Tahiti, N. Zelandijoje 
a r Hawajuose bus galimi ir be 

kas norės, galės dar paatosto
gauti ir kitur. 

„Sport ininkai Sydnėjuje, 
Adelaidėje ir Melbourne bus 
aprūpinti maistu ir nakvyne. 
Ekskursantams yra užten
kamai motelių ir viešbučių 
labai prieinamomis kainomis. 
Jei ir sportininkų kas pagei
dautų apsigyventi motelyje, turi 
tuoj užsiregistruoti. 

„Esame pasiryžę savo sporti
ninkams padėti, kiek tik bus 
įmanoma. Išvykos komitetas or
ganizuoja bendrą lėšų telkimą, 
tačiau žymiai padidėjus vyks
tančių skaičiui, kiekvienam 
sportininkui parama, tikriau
siai, sumažės. Atletų klubas 
turi daug idėjų ir planų savo 
sportininkams paremti, jie yra: 
1. Loterija. 2. Keli šokių vakarai 
(datos dar nenumatytos). 3. 
Aukų rinkimas iš biznierių ir 
kitų asmenų. 4. Piknikas, kuris 
ruošiamas šį šeštadienį Vebeliū-
nų sodyboje. 5. Vadinamas 
„garažo" išpardavimas ir „blu
sų" turgus rugsėjo 10-11 die
nomis Lietuvių Kultūros centre. 
6. Koncertas spalio 1 d., daly
vaujant Montrealio ansambliui. 
7. Meno paroda (Marijos Žu
kauskienės darbai). 8. Dar pla
navimo stadijoje — krepšinio 
rungtynės prieš New Jersey 
„Jets" ir keletas bingo žaidimų. 
Manome, kad sutelksime 16,000 
dol. kas žymiai palengvins spor
tininkų kelionės išlaidas. 

„Klubo komandų ir pavienių 
sportininkų pasiruošimas vyks 
visą vasarą. Krepšinio koman
da turės eilę rungtynių prieš 
amerikiečių komandas. Moterų 
tinklinio komanda dalyvaus ke
liuose turnyruose, ir jau dabar 
rodo žymią pažangą. Tenisi
ninkai, šachmatininkai ir plau
kikai ruošiasi pavieniui daly
vaudami turnyruose ir treni
ruotėse". 

Gal ne tokioje apimtyje, bet 

LIETUVIAI 
SOVIETŲ JAUNIŲ 

RINKTINĖJE 

Kauno „2algirio" žaidėjai 
G. Einikis ir G. Markevičius 
neseniai su sovietų jaunių 
r inkt ine lankėsi JAV-se. 
Einikis yra 18 m., 6'-8" ūgio 
„Žalgirio" centro puolėjas, šiuo 
metu užimąs Sabonio vietą, o 
Markevičius pretenduoja į 
Chomičiaus vietą. Pirmasis jau 
turi reikalingus duomenis: gerą 
kūno sudėjimą, gerą metimą per 
galvą, ir puikų kamuolio per
davimą. Trūks ta greičio, 
patyrimo ir bent kelių inčų ūgio, 
kad būtų pirmos eilės centras. 
Žinoma, dar toli gražu nuo 
Sabonio, nors toje jaunių rinkti
nėje jis buvo pagrindinis žai
dėjas, pasigėrėtinas prie lentų ir 
geras taškų medžiotojas. Marke
vičius gerai valdo kamuolį, 
aštriai ir tiksliai pasuoja, bet 
dar toli iki Chomičiaus tolimų 
metimų ir veržlumo. Jis toje 
rinktinėje taip pat buvo pagrin
dinis gynėjas. 

Ta Sov. Sąjungos jaunių 
r inkt inė sužaidė čia 10 
rungtynių, iš kurių 6 laimėjo ir 
4 pralaimėjo. Paskutinės rung
tynės vyko Chicagoje prieš Il
linois jaunių rinktinę. Čia 
reikia pridurti, kad sovietų 
jaunių amžius yra 20 m. im
tinai, o tuo tarpu amerikiečiai 
yra iš gimnazijų, t.y. 18 m. 
amžiaus. Chicaga tokiomis ir 
panašiomis rungtynėmis su 
užsieniečiais visiškai nesidomi, 
ir didžiulis Horizon stadijonas 
buvo kaip ir tuščias. Rungtynes 
paskutinėje sekundėje tolimu 3 
taškų metimu laimėjo chica-
giečiai 84-83. Dvi minutes prieš 
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pabaigą sovietai turėjo dar 7 
taškų persvarą, tačiau visiškai 
pasimetė prieš amerikiečių 
spaudimą. Jų pasuotės buvo 
greitos ir tikslios, greiti ant
puoliai puikiai išdirbti, tačiau 
stokojo šuolių pr ie lentų, 
gynimas buvo silpnokas ir meti
mai iš toliau vos vidutiniški. 
Ki tos sovietų pra la imėtos 
rungtynės buvo Lexingtone 12 
taškų skirtumu, Indianoje ir 
Iowoje keliais taškais. 

V.G. 

DR. K E N N E T H J . Y E R K E S 
D R . M A G D A L E N B E U C K A S 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Uthuanian Plaza Court 
Tai. 925-8288 

J* 
P r a n a s Gvildys 

„ŽIEŽIRBA" ŠIAULIUOSE 
EGZISTAVO 

„Sporto Apžvalgos" š.m. 
balandžio 1 d. laidoje rašiny, 
„Įžūlus Lietuvos sporto istorijos 
nuvertinimas", sakiny: „Jokios 
.Žiežirbos' sporto klubo 
Lietuvoje nebuvo" — tur iu 
patikslinti, kad toks klubas 
tikrai buvo Šiauliuose. Jis buvo 
įkurtas maždaug 1936-37 
metais. Savo patalpas turėjo ir 
ten pat sportuodavo, Varpo ir 
Pagyžių gatvių, buv. Klaipėdos 
gubernatoriaus Kurkausko 
nuosavybės užpakal in iame 
name. To klubo dalyviai, t ikra 
tiesa, ir buvo laisviau galvo
jantis jaunimas, nors jokio parti
nio, raudono nusistatymo bent 
viešai stengėsi neparodyti. Buvo 
futbolininkai, stalo teniso, 
bokso ir kt. dalys. Šiaulių 
mieste tas „Žiežirbos" klubas 
buvo visiems gerai žinomas. 
Futbolo rngtynes turėdavo su 
kitais klubais. 

Tame pat kieme gyvenau (bet 
tam klubui nepriklausiau) 
1933-39 metų laikotarpy ir to 
„pažangaus" klubo veikimą 
kiekvieną dieną matydavau. 

Sį reikalą iškeliu, turėdamas 
omeny dabar ta ip j a u t r ų 
„glasnost" laikotarpį, ypač ir 
mūsų sportininkų tarpe. Kas 
buvo, tai buvo, ir negalime pa
neigti, kad paskui neužsigautų 
dėl paprasto vėjelio papūtimo... 
Matyt, rašinio autorius yra ne 
iš to krašto, o mes, šiauliškiai, 
galime pasidaryti labai ambi
cingi, kai kas apie Šiaulius ir 
jų „Žiežirbą" pradeda gana 
griežtai atvirkščiai rašyti. Ačiū! 

pasiruošimo pastangas rodo ir 
kiti klubai , kaip Detroito 
„Kovas", Bostono „Grandis", 
Clevelando „Ža ibas" , Los 
Angeles „Banga" ir Chicagos 
„Ner i s " jaunių krepšinio 
komanda. Juos pristatysime 
vėliau. Gaila, kad tokie klubai, 
kaip Chicagos „Lituanica", To
ronto „Aušra" ir „Vytis" dar 
nepajudino piršto, ir jų daly
vavimas yra labai abejotinas. 

V.G. 

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

SPECIALYBĖ — 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., ant r . ketv . penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

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

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

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

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD 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. 
Te l . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos 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 Dundės A ve. Elgin, I I I . 60120 
Tel. 7420255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9095 S. Robertą Rd., Hickory Hiils, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

" hemoroidų gydymas 
5 5 4 0 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
Contact lenses" 

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

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 

T e l . kabineto ir buto: OLymptc 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. Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Tel . 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. 
Tel.: 436-0100 

11800 Southvrest Highway 
Palos Heights, III. 60463 

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Kabineto tel . RE 7-1168; 
Rezid. 385-4811 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st 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. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9. antr 12-6. penkt 10-12, 1-6 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ.PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv. 2-5 v p p. 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. 776-2880, rez. 448-5545 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2 4 5 4 W 71 St ree t 
Te l . 434-6777 

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDS VIŽINAS. M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus hgų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tei. 585-7755 

JOHN P. VVAITKUS. M.D., FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W 43 St., Tel. 927-3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai pagal susitarimą pirm . antr 
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Ekonominis teisingumas 

TENAI IR ČIONAI 

NUO PJEDESTALO VERČIA STALINĄ 
BRONIUS VAŠKAITIS 

1986 m. JAV vyskupai parašė 
ganytojišką laišką apie eko
nomiją; 1987 m. pop. Jonas 
Paulius II — encikliką „Apie 
socialinius rūpesčius" , pa
keldamas tuos rūpesčius į glo
balinę skalę, o vargas pasauly
je koks buvo, toks liko. Štai 
skaitau apie belgę vienuolę ses. 
Marie-Emmanuelle Cinąuin, 
padedančią Egipto Cairo miesto 
šiukšlių bei skarmalų atrin-
kėjams, didžiausia dalimi 
atvykusiems iš Aukštutinio 
Egipto kaimų, ieškant pragy
venimo, atsistoti ant kojų. Ji 
taip pasakoja apie savo pro
jektus tenai: „Dabar stengiamės 
šiukšlių atrinkėjų vežimus, asi
liukais tempiamus, pakeisti 
traktoriukais. Mūsų apylinkės 
gub. Abu Taleb labai geras, stip
riai padeda. Taipogi daugiausia 
iš JAV-ių gautais pinigais sta
tome tiems žmonėms namus. 
Dabar šiukšlininkai jau turi 
savo organizaciją. Man beliko 
,tik' padėti jiems su pinigais. 
Netrukus jie bus visai sava
rankiški. Mat, egiptiečiai yra 
išradingi. Gi jie pastatė pi
ramides, kai mūsų europiečiai 
ainiai dar giriose gyveno. Ta
čiau, kaip ir kiti Trečiajame 
Pasaulyje, jie neturi pinigų. 
Su pagalba jie pasidarys pir
maujančiu Afrikos kraštu". 

Užklausta, a r iš JAV siunčia
mi du bilijonai dolerių netur
tinguosius pasiekia, ji atsiduso: 
„JAV-ių šalpa — geras daiktas, 
bet anot (Pietų amerikiečio 
vysk.) Helder Camara: ,Mes 
nenorime jūsų ,šalpos'. Mes 
norime, kad jūs mokėtumėte tei
singumu pagrįstą kainą už 
mūsų prekes... Kai geriate puo
delį kavos Amerikoje, netur
tingas ūkininkas, kuris jos grū
dus išaugino negali pragyventi, 
iš to, ką jis uždirba už savo 
derlių'. Jei tavo samdomas tar
nas kenčia, kadangi nemoki jam 
pakankamos algos, kokia pras
mė jam protarpiais bonusus 
duoti' jį paverti elget: 
Trečiasis pasaulis yra priverstas 
būti elgeta". 

Užklausta, ką ji galvoja apie 
encikliką, liečiančią socialinį 
teisingumą, ses. Cinąuin at
sakė: „Gerai, tai gerai. Popie
žius ir vyskupai apie tai kalba, 
bet žmonės nesupranta. Jie 
nemato sąryšio tarp vargo ir tei
singumu pagrįstos algos. Ameri
kos katalikai yra geraširdžiai. 
Bet jie turi suprasti, ką reiškia 
būti teisingu". 

Sesers Cinąuin žodžiais jau 
beveik dvidešimtmetį kalba iš 
misijų grįžę su Trečiojo pasaulio 
neturtėliais dirbusieji, ypač 
europiečiai. Štai neseniai teko 
skaityti Chicagos arkivys
kupijos laikraštyje, kaip viena 
indė kaip tik tokiu būdu padeda 
vargo ištiktoms indėms. Nuo 
1986 m. Pušpika Freitas į JAV-
es importuoja iš Indijos dra
bužius ir namų apyvokos 
reikmenis per „Market Place: 
Handwork of India" įstaigą. 
Jungianti labdarą su verslu, ši 
jos įsteigta organizacija impor
tuoja tik luošų žmonių pa
gamintas prekes. Kai P. Freitas 
šią įmonę įkūrė prieš dvejus 
metus, jai rūpėjo sudaryti vieno 
Bombėjaus varguolių kvartalo 
moterims darbą, kurį jos galė
tų dirbti,nepasitraukusios nuo 
savo vaikų ir namų. Ji pasako
ja, „Jei motina turi išeiti dirb
ti, vyriausia duktė turi nurauk
ti mokslą, kad galėtų vaikus 
prižiūrėti. Dabar tos motinos 
gali dirbti namuose ir uždirbti 
daugiau per dieną negu dirb
damos 10 vai. namų valyto
jomis" . 

Freitas, sociologė, susipaži
no su šių moterų būkle, vado
vaudama Vokiečių Raupsuotųjų 
Šalpos draugijos išlaikomai re
abilitacijos klinikai. Ten ji 

pastebėjo, kad varge moterys 
dažnai buvo vienintelės šeimos 
pajamų uždirbėjos. 

MarketPlace poveikis yra ne-
vien ekonominis. „Čia daly
vaujančios moterys įgijo pasi
tikėjimą savimi ir dabar jau su
geba viena kitai padėti", sako 

Freitas. „Kartą per mėnesį tu
rime susirinkimus ir kartais 
iškylas. Pavyzdžiui, nors Bom
bėjus yra pajūrio miestas, kai 
kurios moterys buvo niekuomet 
nemačiusios jūros". Sužinojus, 
kad kai kurios moterys buvo be
raštės, ji įvedė joms rašy-
mo-skaitymo kursus. Dau
gumas MarketPlace gaminių 
yra parduodami per asmenis ir 
parapijas Chicagoje ir Min-
neapoly Minnesotoje, vis ieš
kant naujų rinkų. 

Tačiau vargas nesiriboja 
Trečio Pasaulio kraštais. Jo ran
dama ir Amerikoje, ypač mies
tuose, kur būdavo didžiosios 
plieno liejyklos, vadinamame 
„Rust Beit". Vienas tokių yra ir 
buvęs lietuvių pirmųjų žings
nių Amerikoje miestas Pittsbur-
gas, kur š.m. kovo 2-5 dienomis 
vyko JAV ir britų architektų 
suorganizuota „Miestų perkū
rimo konferencija". Pavadinta 
„Tarptautiniu forumu apie 
miestų ateitį", šios konferenci
jos tikslas buvo dorotis su 
rengėjų konstatuota padėtimi: 
„Pramoninė revoliucija miršta. 
Kaminai griaunami, kuriasi 
globalinė ekonomija". 

Nors Pittsburgas yra tik 
vienas daugelio „Rūdies ruožo" 
miestų, jis yra būdingas. Tik 
prieš 20 metų Pittsburgo plieno 
bei metalo pramonėje dirbo 
200,000 žmonių, o ją palaikė 
gausi anglies, stiklo bei aliumi-
nijaus pramonė, remiama di
delių raštinės bei menedžmen
to kadrų. Dabar jau daugumas 
fabrikų užsidarė ir Mononga-
hela upės krantuose išdy
gusiuose plienininkų miestuose 
daugiausia gyvybės yra bedar
bių pašalpų įstaigose. 

Miestus perkurti, pasirodė 
konferencijoje, nori visi, tiek 
įvairūs verslininkai, tiek ir gy
ventojai, bet šios dvi grupės 
kitaip mato miesto ekonominį 
pagrindą. Verslininkai ir fi
nansininkai nori kuo greičiau 
pristatyti naujų raštinių pasta
tų bei įvairių „po-industrinių" 
t.y., aukštos-technologijos, kom
piuterinių patarnavimų teikian
čių įmonių, smulkių verslininkų 
pramonės. Gi šių miestų gyven
tojai nori kurti Pittsburgo bei 
kitų aplinkinių miestų ateitį 
stambių gamyklų pramonės pa
grindu. Jų argumentas: versli
ninkai bei finansininkai Pitts-
burgui nežada geresnės ateities, 
nes jų aukštos technologijos pro
jektai teduos geriau apmokamų 
darbų tik palyginti mažam skai
čiui gyventojų. Gi darbininkų 
uždarbiai smulkios pramonės 
įmonėse, k.t. „greito maisto" 
parduotuvėse, įvairiose krau
tuvėlėse, bei smulkiuose fab
rikėliuose nežada geresnių algų 
gyventojams. 

Kyla klausimas, ar patiems 
amerikiečiams yra išmintinga 
visą savo didžiąją pramonę, k.t. 
plieną, perleisti užsieniui, pa
skelbus „postindustrinę erą". 
Kaip šie pasikeitimai yra 
paveikę Amerikos miestų gy
venviečių bendruomenių tamp
rumą, kad ir lietuvių? Gi joms 
yrant pakilo ir kriminaliniai 
nusikaltimai, narkotikų varto
jimas, bei kitos didmiesčių pro
blemos. Kaip tik tuo laiku, kai 
Trečiojo pasaulio kraštai randa, 
jog jų atei t is yra kūrime 
savųjų bendruomenių gyve 
narnose apylinkėse, atrodo, kad 
JAV-ėse galvotrūkčiais lekiamą 
į „nepriklausomumą" — tiek 
ekonominį, tiek socialinį — 
elektronikos pagalba. 

a.j.z. 

Šiuo metu pasaulyje turbūt 
nėra kito krašto, kuriame kur
suotų tiek daug staigmenų, 
sensacijų, kaip Sovietų Sąjungo
je. Visi tie netikėtinumai, siur
prizai, kartais vieni kitiem 
prieštaraujantys, daugiausia 
yra susieti su kova tarpe užsili
kusios Stalino gvardijos sargų ir 
Gorbačiovo pasekėjų. Pirmieji, 
bijodami netekti privilegijuotų 
postų, bet kokia kaina nori iš
laikyti senąją tvarką, o gorba-
čiovininkai, bandydami krašte 
išjudinti stagnaciją, ryžtasi juos 
pašalinti iš viešojo gyvenimo, 
kad lengviau būtų įgyvendinti 
užsimotas reformas. Jau ilgokai 
užsitęsusi kova kol kas yra be 
aiškių pergalės ženklų. Atrodo, 
kad artėjant komunistų partijos 
didžiajam suvažiavimui (birže
lio pabaigoje), Gorbačiovas yra 
užsimojęs griebtis kitokios 
kovos taktikos — galimai labiau 
sukompromituoti buvusį sadis
tinį diktatorių Staliną. Masėse 
sukėlus juo pasibjaurėjimą, 
žymiai susilpnės jo palikuonių 
galia. Tuo būdu susidarys geres
nės sąlygos Gorbačiovo planų 
realizavimui. 

Nakties glūdumoje d ings ta 
Stalino statula 

Gegužės 18 The Philadelphia 
Inąuirer pasirodė i lgokas 
Amerikos Maskvoje reziduojan
čio korespondento Steve Gold-
stein s t raipsnis , k u r i a m e 
atskleidžiama kaip pradėta 
niekinti plėšriu žvėrių virtusį 
diktatorių. Būdinga, kad šio 
darbo ėmėsi ne koks pogrindžio 
leidinys, o Komsomolskaya 
pravda, labai uoliai propaguo

janti komunistines idėjas jauni
mo tarpe. 

Gegužės 16 minėtame dien
raštyje pasirodęs Nikolai 
Savelyev'o, gyvenančio šiauri
niame Sibire, straipsnis, didžiai, 
nus teb ino ne t ik Sovietų 
Sąjungos, bet ir kitų kraštų gy
ventojus. Straipsnyje atsklei
džiama, kaip buvo nuversta 25 
pėdų (apie keturių namų aukš
tų) marmurinė Stalino statula, 
susijusi su tam tikra istorija. 

Šio šimtmečio ketvirtajai 
dekadai e inant į pabaigą, 
Stalino įsakymu buvo pradėtas 
tiesti 800 mylių geležinkelis, 
kuris turėjo sujungti du šiaurės 
Sibiro miestus: Salechardą ir 
Igorką. Pasak straipsnio 
autorių, prie darbo buvo suva
ryta tūkstančiai politinių kali
nių ir paprastų kriminalistų. 
Nėra abejonės, kad jų tarpe ne
mažai buvo ir nekaltų lietuvių, 
nes Igarka minima iš Sibiro 
grįžusiųjų mūsiškių. 

1949 Stalino paliepimu dalis 
darbininkų buvo paimta nuo 
geležinkelio darbų į Kureyką 
gyvenvietę, kuri yra prie Jenise-
jaus upės, jungiančios Karą jūrą 
su Irkutsku. (Vėl lietuviams 
gerai ž inomas kankin imo 
miestas). Jie Kureikoje Stalino 
garbei turėjo pastatyti didžiulį 
muziejų, vadinamą panteonu, ir 
ant Jenisejaus upės kranto jau 
minėtą milžinišką statulą. Mat, 
toje vietoje prieš bolševikų 
revoliuciją (1913) ketverius 
metus gyveno caro ištremtas 
Stalinas. 45 pėdų aukščio ir 150 
pėdų ilgio pastato viduje yra 
trobelė, kurioje gyveno trem

tinys diktatorius. Visas komp
leksas dieną-naktį buvo stipriai 
saugomas. 

1950 baigus statybą, Stalino 
asmeniniu įsakymu dviem 
valandom turėjo sustoti kiekvie
nas praplaukiantis laivas ir jo 
įgula bei keleiviai su gėlėmis 
pašlovinti „tėvelį" Staliną. Tas 
ritualas aštuonerius metus buvo 
atliekamas ir po jo mirties. 1961 
atsirado žmonių, kurie nedrą
siai Igorko pareigūnams pradėjo 
aiškinti, jog Stalinas vis tiek 
nebegrįš, tai gal jau laikas su
stabdyti tą priverstinį tirono 
pagerbimą. „Naktį,# slapta, 
naudojant virvę, statula buvo 
nuversta į upę", rašo Savel-
jevas. Tačiau tuo nesibaigė 
Stalino prisiminimai, kas liečia 
navigaciją upe. Laivų kapitonai 
vengdavo plaukti per tą vietą, 
kurioje, kad ir gelmėse, gulėjo 
nuvainikuotas Stalinas. Neno
rėdavo pergyventi keisto 
jausmo. 

Rašoma, kad dabar sovietų 
valdžia nežino, ką daryti su pan
teonu. Yra siūlančių jame 
įruošti muziejų Sibire nukan
kintų garbei. Tačiau Saveljevas 
klausia: „Bet kur mes galime 
rasti jų vardus ir kiek jų ten 
šiaurėje buvo?" Tai keistas išsi
sukinėjimas, panašus į aiški
nimą, kad rusai dabar negali 
surasti Molotovo-Ribbentropo 
gėdingo pakto. Nėra abejonės, 
kad nukankintųjų sąrašai guli 
slaptuose seifuose. Kaip žinoma, 
sovietų pareigūnai yra labai 
uolūs s ta t is t ikos vedėjai. 
Rašoma, kad jie „suskaičiuoja" 
net ir kiek Lietuvoje yra zuikių. 

Istorikų manymu, bestialaus 
diktatoriaus užmačias vykdant, 

buvo sunaikinta 20-30 milijonų 
rusų, ukrainiečių, lietuvių, lat
vių, estų, vokiečių, lenkų ir kitų 
tautybių žmonių. I tuos skaičius 
neįeina Rusijos kulokai ir 
Ukrainos ūkininkai. Suminėti 
milijonai mirė nuo kulkų, 
vergiško darbo, šalčio, bado, 
ligų, daugiausia šiauriniame 
Sibire. 

Bendruomenės ir jaunimo vadovai po posėdžio Chicagoje. Iš kairės: PLB pirm. Vytautas Kamantas, PLJS pirm. 
pavaduotoja Mirga Šaltmiraitė. PLJS pirm. Alvydas Saplys, PLJS vicepirm. Rita Rudaitytė ir „Pasaulio lietuvio' 
redaktorius Bronius Nainys. Nuotr. Jono Tamulaičio 

Trumpas žvilgsnis į praeitį 
Šia proga pravartu bent trum

pai prisiminti anuos baisiuosius 
laikus. Leiskime apie juos kal
bėti Matildai Mėlienei, knygos 
„Kryželiai Arktikoje" autorei. 
Ji, aprašiusi deportuotųjų šiau
rės ašigalyje tragiškas kūrimo
si sąlygas, gyvenimą be langų, 
durų susirištose apledėjusiose 
landynėse, nežmoniškai skurdų 
maisto davinį, sunkų darbą, pa
stebi: „Nuo tokio gyvenimo ir 
maisto pradėjome veik visi 
sirgti. Jau beveik pusė mūsų 
žmonių, buvo sutinę nuo bado. 
Dar prisidėjus cingai (skorbutui, 
sukeltam dėl vitaminų stokos, 
B.V.), pradėjo tinti ir juoduoti 
kojos, dantų smegenys ir pakilo 
labai aukšta temperatūra. 
Baisiai kankino cinginiai ne
paprasti skausmai, o žiauriau 
už visus skausmus kankino 
parazi tai" . Kokios gi to 
pasekmės? Bado, ligų 
iškankinti, kaip rudens lapai 
krito jauni ir seni. Nežmoniš
koje padėtyje atsidūrė gyvi likę 
mažyčiai našlaičiai. 

Medicinos daktarė Grinkevi-
čiūtė, gyvenusi kitur, bet pana
šiose sąlygose, savo ilgame 
straipsnyje atidengia dar baises
nį vaizdą. „Laidotuvių brigada 
po tris asmenis kiekvieną dieną 
iš barakų išvilkdavo lavonus, 
kraudavo juos į roges ir, 
įsikinkę į virvelines šlajas, 
vilkdavo keletą šimtų metrų už 
barakų ir ten kraudavo į stirtas 
Laidotojai buvo patys labai 
nusilpę ir todėl nepajėgdavo 
lavonų nutraukti nuo aukštuti 
nių gultų (narų). Prie kojų pri
rišdavo virvę ir bendromis 
jėgomis nutraukdavo žemyn. 
Kada siausdavo pūga, mirusie
ji po keletą parų gulėdavo kar 
tu su gyvaisiais". Ji dar prideda, 
kad utėlės, kurių ir taip kiekvie
nas turėjo aibes, greitai bėgdavo 
pas gyvuosius. 

Toliau autorė rašo: „Lietuvos 
(turėtų būti Dotnuvos. B.V.) 
žemės ūkio akademijos rekto
rius Vilkaitis buvo sargas. Jis 
saugojo rudens metu sugautų 
žuvų statines. Išsekęs sukrito 
ant statinės ir mirė. Gerbdami 
žymų mokslininką, žmonės 
sukalė jam karstą. Bet po savai
tės karstas dingo (grečiausiai 
kiti jį sunaudojo kurui, B.V.) ir 
profesorius gulėjo kartu su 
kitais stirtoje. Jo žmona neteko 
proto, sūnus ir duktė liko 
našlaičiai". 

Šie keli pavyzdžiai, tai tik 
mažytė iškarpa baisiosios 
tragedijos, sukeltos dvide

šimtojo šimtmečio viduryje ne 
gamtinių nelaimių, epidemijų, 
o išsigimusio, žmogiškumo 
jausmus bei sąžinę praradusio 
asmens. Be galo sunku suvokti, 
kodėl tie milijonai nekaltų žmo
nių, kaip ir Kristus, turėjo nešti 
tokį sunkų gyvenimo kryžių. 
Greičiausia j iems Visatos 
Kūrėjo buvo skirta kokia nors 
svarbi misija. Gal, kad mūsų ir 
ateinančių kartų gyvenimas 
eitų prasmingesniais keliais, 
gal ji yra susijusi su Rusijos 
atsivertimu. 

Kitas kaltinimas Stalinui 
Tame pačiame Komsomols-

kąja pravda numeryje rašoma, 
jog gegužės 15 Maskvoje buvo 
demonstruojamas dvi valandas 
užtrukęs dokumentinis filmas, 
pavadintas „Procesas". Jame 
teisminės procedūros formoje 
bandoma įrodyti, kad Stalinas 
dėl aukštų karininkų persekio
jimo vos nepralaimėjo II-jo 
pasaulinio karo. 

Patiem komunistam pradėjus 
griauti Stalino genialumo, 
neklaidingumo mitą ir vie
šumon kelti jo niekšybes, ma
sėse vulkaniškai gali išsiveržti 
jam didžiulė neapykanta, nes 
Sovietų Sąjungos valdose yra ne 
daug šeimų, kurios vienokiu ar 
kitokiu būdu nebūtų nukentė
jusios nuo jo režimo. Tuo 
susidarytų gera proga reika
lauti, kad nekaltų aukų pager
bimui būtų statomi paminklai, 
muziejai. Iškiltų nukentėju
siems kompensacijos klausimas, 
kankintojų nubaudimas. Ar 
visa tai bus laimėta, sunku 
pasakyti. Tačiau, kaip ten 
bebūtų, į šią akciją aktyviai 
turėtų įsijungti ir išeivijos lie
tuviai. 

Amžinybėn iškeliavusiem, 
kad ir viską laimėjus, neturėtų 
jokios reikšmės. Betgi būtų 
didelė paguoda dar gyviems 
likusiems, o ateinančioms kar
toms pamoka. 

IŠSIRINKO NAUJOS 
BIBLIOTEKOS PLANĄ 

Speciali komisija išsirinko 
naujosios Chicagos biblio
tekos planą. PriLnias rūmų pro
jektas firmos Hammond Beeby 
ir Yale universiteto architektū
ros dekano. Kainuos 140 mili-
ionu. Numatoma užbaigti 1991 
State ir Van Buren gatvių 
sankryžoj. Rūmų viduje numa
tyta platus kiemą-. 

REKORDINIS KARŠTIS 

Birželio 20 d. Chicagoje 
temperatūra pasiekė 104 laips
niu. Tai buvo rekordinis šiai 
dienai karštis, nors yra buvusi 
diena Chicagoje,, kada karštis 
siekė 10r) laipsnius. Pirmadienį 
truputį palijo, tai sudžiūvusi 
žolė šiek tiek atsigauna. 

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 

VLADAS RAMOJUS 
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Mokinių skaičiui smarkiai didėjant K. Donelaičio 

lituanistinė mokykla 1960 m. rudenį jau buvo įsikū
rusi Marųuette Parko, pačios didžiausis lietuvių koloni
jos parkui priklausančiame Fieldhouse. Vienas kitas 
jos skyrius dar pasiliko Tėviškės parapijos patalpose, 
kur pati mokykla buvo įkurta. 

Pirmąjį šeštadienį mokykloje mokslui prasidėjus 
mama Gintautą nuveždama, kartu nusivežė ir viene
riais metais jaunesnį Gintauto brolį Eugenijų. Gintauto 
mokytoja tada buvo Stasė Vaišvilienė, mano pažįstamo 
dar iš Panevėžio gimnazijos sportininko Vlado Vaiš
vilos žmona, vėliau žinoma Montessori mokyklų 
mokytoja. Pamačiusi apie motinos sijoną besitrinantį 
penkiametį Eugenijų, ji pasiūlė, kad tegu ir tas vaikas 
pabūna kartu mokykloje. Taip netikėtai klasėje 
pasiliko abu mūsų sūnūs, kur po ketverių metų abu 
kartu baigė K. Donelaičio žemesniąją ir dar po ketverių 
metų Chicagos aukštesniąją lit. mokyklą Jaunimo cen
tre. Perkelti iš vienos mokykos į kitą reikėjo del to. kad 
K. Donelaičio mokyklos vadovybė, apie 19^4 m. įstei
gusi ir aukštesniąją lit. mokykla, dvejais metais 
sutrumpino mokslą, teigdama, kad ir per trumpesnį 
laiką yra įmanoma išeiti numatyta kursą. Tačiau kai 
kuriems tėvams tos sąlygos atrodė nepriimtinos, jie 
pasisakė prieš lituanistinio mokslo metų sutrumpinimą 
ir savo vaikus perkėlė į mokyklą, esančią Jaunimo cen

tre, kur ir šiandien vaikai tebesimoko ketverius metus, moksleivius ateitininkus ir net i kalėjimą pasodindavo 
Su K. Donelaičio lit. mokyklos vedėju, vėliau jau tuos, kuriuos pagaudavo gimnazijoje slaptai veikiant, 

direktorium, pedagogu Julium Širka susipažinę greitai Tokių pavyzdžių ypač pasitaikė Biržų gimnazioje. 
tapom gan artimais draugais. Juk reikėjo apie mokyklą 
ir rašyti. O kas rašo į laikraščius, tai tas bent Chica
goje laikomas artimu ir gerbiamu žmogumi. Aplamai 
aš gerbiau J. Širkos apsukrumą ir dinamiškumą. 

Tuo metu daugumas pedagogų dar buvo iš nepri
klausomos Lietuvos buvusių mokytojų, taigi kartu ir 
konservatyvių pažiūrų. Tokie pat buvo ir vadovėliai: 
paruošti dar nepriklausomoje Lietuvoje ar Vakarų 
Europos pabėgėlių stovyklose, kur, mano manymu, 
turėjom pačias geriausias mokyklas, puikiai lietuvių 
kalbos išmokiusias to meto mokinius. Tai ypač patyriau 
dirbdamas lietuvių spaudoje. Tuo tarpu lit. mokyklose 
Amerikoje, mokiniams mokantis iš pasenusių va
dovėlių, pasitaikydavo ir kurjozų. 

Kartą senų pažiūrų geografijos mokytoja vieną iš 
mūsų sūnų pričiupo už tai, kad jis nežinojo, kiek 
kilometrų ilgio turėjo nepriklausomos Lietuvos 
geležinkelių tinklas? Tarsi tas vaikas, jau vyru tapęs, 
kada nors sugrįš į Lietuvą ir tos žinios jam pravers. 
O jei ir sugrįš, tai Lietuvos geležinkelių tinklas jau bus 
visai kitoks, negu jo tėvams ar seneliams bėgant iš 
Lietuvos pro Kybartus, Tauragę ar kitas vietoves. 

Iš gramatikos, pavyzdžiui, vaikas turėjo mokėti net 
apie kokį ten atitrauktinį daiktavardį, užuot žinojęs, 
kur yra reikalinga nosinė ar kablelis. 

Tokie dalykai pasitaikydavo beveik visose laisvo
jo pasaulio lituanistinėse mokyklose. Bet kartą mūsų 
vaikus K. Donelaičio lit. mokykloje palietė ir politinis 
reikalas. Žmona, nuo jaunystės skautė, ir ateitininke 
niekad nebuvusi, pasakojo savo sūnums apie gyvenimą 
nepriklausomoje Lietuvoje. Tarp tų pasakojimu buvo 
įpintas ir faktas, kaip Smetonos valdžia uždaro 

Sūnus kartą K. Donelaičio mokykloje per pamoką 
apie ateitininkų persekiojimą prasižiojo vienai moky
tojai, kuri savo pažiūromis pritarė tautininkams. Na, 
ir užriko ji, kad sūnus netiesą kalbąs. Liepė pasakyti, 
kas jam apie ateitininkų persekiojimą pasakojo. Sūnus 
išsigandęs sumurmėjo, kad mama sakė. Tada mokytoja 
visos klasės akivaizdoje sūnaus motiną išvadino mela
ge. Taip ir pasibaigė, atrodo, dėl nieko kilęs inciden
tas. Tačiau, iš kitos pusės žiūrint, mokytoja labai nepe
dagogiškai pasielgė, savo mokinio motiną išvadinus 
melage. Tas kartėlis ir toliau pasiliko širdyje. 

Tai tik vienas kitas nuotykėlis. Šiaip mokykla 
buvom patenkinti, o žmona kurį laiką aktyviai dirbo 
Algio Regio vadovaujamam tėvų komitete. Man teko 
įvairiais atvejais, mokyklos vedėjo paprašytam, rašyti 
entuziastingus straipsnius apie tą lituanistinio mokslo 
įstaigą, kuri ilgainiui įnešė savo ryškią duoklę lit. 
mokslui ir auklėjimui. 

K. Donelaičio mokyklai išleidžiant pirmąją abi
turientų laidą „Drauge" rašiau: 

„ ,Myleki Lietuvn iš tolo, vis;i širdim, vis-tis 
jausmais', tai žodžiai iš poeto Bernardo Brazdžionio 
eilėraščio, kuriuos K. Donelaičio vardo lit. mokykla 
Chicagoje pasirinko kaip obalsį ne tik šiai dienai, bet 
visam savo egzistencijos laikui. Kad vaikai, gimę toli 
nuo jų tėvų gimtosios Lietuvos, šioje mokykloje besi
mokydami lituanistinių dalyku, pirmoje eilėje savo 
tėvų gimtosios kalbos, daimmd.imi lietuviškas dainas 
ir šokdami tautinius šokius, pamiltų Lietuvą iš tolo 
ir užaugtų susipratusiais lietuviais 

daugiau) 
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CLEVELANDAS KANADOS 
RENGINIŲ TALKININKAS 

Kanados lietuviai savo di
džiaisiais šių metų renginiais 
atkreipia viso laisvojo pasaulio 
lietuvių išeivijos dėmesį. Visų 
akys žvelgia į Torontą ir 
Hamiltoną ir juose vyksiantį 
Kultūros kongresą, PLB seimą 
ir Tautinių šokių šventę. Aišku, 
kad tokių plačios apimties ren
ginių vieni Kanados lietuviai 
nepajėgtų įvykdyti. Kanadiečių 
lietuvių vadovai pajėgė į šiuos 
istorinius renginius ir jų or-
gaizavimą įjungti gyvąsias 
l ietuvių jėgas, pademonst
ruojant lietuviškos išeivijos 
gyvastingumą, kūrybingumą 
bei tautinį nusiteikimą dar ir po 
40 metų gyvenimo svetimose 
kultūrose, skirtingose eko
nominėse sąlygose bei gre-
siančiojo nutautėjimo baimėje. 
Tokie akivaizdūs faktai ir šiuo
se plataus masto Kanados susi
bėgimuose tikriausiai turės ir 
palaimingos įtakos, ne tik 
planuojant ateitį, bet ir mė
ginant stabilizuoti dabartinius 
įsipareigojimus bei nustatant 
darbų pirmumo eilę. Todėl ir 
šiemetiniai Kanados renginiai 
įgauna žymiai gilesnę ir pla
tesnę prasmę, negu tik dešimties 
malonių dienų pasisvečiavimas 
svetingoje Kanadoje. 

Clevelandas visada buvo ir 
pasilieka jautrus tokių lie
tuviškų demonstracijų nuošir
dus talkininkas, ar tai vyktų 
čia, Clevelande, Chicagoje, New 
Yorke, Kanadoje, ar kituose 
k raš tuose . Ir 1988 metų 
Kanados renginių visumoje Cle
velandas ateina su savo nuošir
džia talka. 

Kultūros kongrese 
Pasaulio lietuvių ketvirtojo 

kul tūros kongreso rengimo 
komisijai vadovauja PLB vice-
pirm. Milda Lenkauskienė ir 
programos koordinatorius 
akronietis Pranas Joga. M. 
Lenkauskienė jau beveik visą 
šimtmečio ketvirtį, įsijungusi į 
Lietuvių Bendruomenės veiklą, 
ilgametė PLB valdybos vice-
pirm., dabar išrinkta į JAV LB 
tarybą, įvairiais lietuvių išei
vijos reikalais yra lankiusi 
pasaulyje išsiblaškiusius 
lietuvius, ir dabar įvykstančio 
Kultūros kongreso reikalais vėl 
buvo Europos ir Pietų Amerikos 
lietuvių telkiniuose. 

Pranas Joga, buv. „Studentų 
gairių" redaktorius, buv. Vysk. 
M. Valančiaus lit. mokyklos ve
dėjas Clevelande, dabar dėstąs 
lietuvių kalbą Kento valstybi
niame universitete, neša sunkią 
ir sudėtingą šio kongreso pro
gramos koordinatoriaus naštą: 
spaudos ir radijo informacijos, 
korespondencijų, spaudos 
konferencijų, reklamų, spaus-
dinių, programos dalyvių infor
macijos ir 1.1. Kiti Clevelan-
diečiai, talkinantieji rengimo 
komisijai yra: Nijolė Kers-
nauskaitė, kun. Gediminas Ki-
jauskas, SJ, Viktoras Mariūnas, 
Jonas Kazlauskas ir Juozas 
Stempužis. 

Dievo Motinos parapijos kle
bonas, kun. G. Kijauskas vado
vauja simpoziumui, kur bus 
svarstoma „Religijos reikšmė 
tautiniam išlikimui". Temos 
koreferentai bus: doc. V. Skuo
dis, kun. dr. K. Trimakas, dr. A. 
Norvilas ir kun. P. Dilys. Spau
dos ir radijo svarsty bose daly
vaus ir Clevelando „Tėvynės 
g a r s ų " vedėjas Juozas 
Stempužis. 

Kongreso koncerte Rita Čy-
vaitė-Kliorienė iš Clevelando ir 
Dalia Skrinskaitė-Viskontienė 
iš Toronto diriguos Clevelando 
Dievo Motinos parapijos choro ir 
Toronto „Volungės" lietuvių 
dainos ansamblio mišriam 
chorui, kuris atliks J. Naujalio-
Juzeliūno, J. Govedo, M. K. 
Čiurlionio, J. Žilevičiaus, A. 
Mikulskio, J. Kačinsko ir L. van 
Beethoveno kūrinius. Dainuos 
solistai: Danutė Kušlikytė ir Jo
nas Vaškevičius, pianistai V. 
Bakšys ir Leokadija Paulaus
kai tė-Kanovičienė. 

Rita Čyvaitė-Kliorienė forte-
piono mokėsi pas prof. Andrių 
Kuprevičių ir Clevelando vals
tybiniame universitete gavo 
bakalaurą Summa cum laude. 
1974-81 metais įsteigė ir va
dovavo pagarsėjusiam mer
gaičių vokaliniam vienetui 
„Nerija". Gimnazijoje ir uni
versiteto metais iškili leng-
vat letė , tinklinio žaidėja, 
„Žaibo" klubo narė. Gastroliavo I 
Vakarų Europoje. 1975 m. iš
rinkta Clevelando valstybinio 
universiteto „Female athlete of 
the year". Kurį laiką dėstė 
muziką Roxboro Junior High, 
dabar vadovauja Dievo Motinos 
parapijos chorui, ta lkina 
„Uždainuokim!", jaunų vyrų 
vokaliniam vienetui, „Grandi
nė lės" orkestro vadovė 
(1981-87). buvo Liet. Muzikų 
sąjungos muzikinės komisijos 
pirmininkė. Moko dainavimą 
Šv. Kazimiero lituanistinėje 
mokykloje. Ritai nesvetimas ir Į 
muzikinis kūrybos pasaulis: 
aranzamentai, orkestracijos, au
tentiška kūryba. 

Pasaul io Lietuvių 
Bendruomenės seime 

PLB seimas vyks birželio 
28-30 dienomis Toronte. Daly
vaus atstovai iš 19-kos kraštų. 
Jie aptars dabartinę padėtį ir 
nustatys ateities veiklos gaires, 
rinks naują PLB valdybą. Iš 
Ohio apygardos išrinktieji į PLB 
septintąjį seimą: dr. Viktoras 
Stankus, Romualdas Bublys ir 
Milda Lenkauskienė tarp 29 
kitų seimo atstovų rinks naują 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdybą. Inž. Vytautas 
Kamantas 10 metų sėkmingai 
vadovauja šiai pasaulinės apim
ties lietuvių išeivijos organiza
cijai. Tai didelis vieno asmens 
pasiaukojimas bendruomeninės 
idėjos plėtime ir šauni tarnyba 
Lietuvai ir lietuviams. 

Tautinių šokių šventėje 

Jau aštuntoje laisvojo pasau
lio lietuvių tautinių šokių 
šventėje Clevelandui atstovaus 
„Grandinėlė" su savo vete
ranais vadovais Liudu ir Alek
sandra Sagiais. Jie į dviejų tūks
tančių šokėjų pynę-ratelius 
įjungs ir 74 šokėjus iš veteranų, 
studentų ir vaikų grupių. Šiuo 
metu „Grandinėlė" neturi 
jaunių grupės. Grupės repetuoja 
du kartu į savaitę. Vadovui Sa-
giui talkina Renė Motiejūnai-
tė-Booth, Kristina Liutku-
tė-Freudenberger, Ilona Čiu-
berkytė-Smith ir Eglė Giedrai-
tytė-Laniauskienė. 

I šventę, kiek girdėti, vyks 
daug Clevelando ir apylinkių 
lietuvių, daugiausiai automo
biliais, nes iki Hamiltono tiktai 
penkių valandų kelionė. Bet yra 
organizuojama ir ekskursija 
autobusais, kuri asmeniui 
kainuos tiktai 40dol. (kelionė į 
abi puses ir šventės koliziejaus 
bilietas). Išvyks sekmadienį, 
liepos 3, 8 vai. ryto ir grįš tos 

pačios dienos 22 vai. vak. Išvyką 
organizuoja Lietuvių klubas ir 
LB apylinkė. Dėl informacijų 
kreiptis į Zenoną Obelenį (Šv. 
Jurgio parapija) ir Gintautą 
Gašką (Dievo Motinos parapija). 
Telefoninės informacijos gauna
mos skambinant į Lietuvių klu
bą, tel. 531-2131. 

Ingrida Bublienė, JAV LB 
kultūros tarybos pirmininkėj 
atstovauja aštuntosios tautinių 
šokių šventės rengimo komitete 
Krašto valdybai. Ingridos 
Bublienės vadovybėje per tris 
kadencijas — devynerius metus 
Kultūros taryba tapo svaria 
lietuviškos kultūros reprezenta
cijos propagavimo institucija. 
Rengiamos metinės premijų 
šventės yra susilaukusios 
teigiamų įvertinimų ir padėkos. 
Energingoji Tarybos pirmi
ninkė, girdėti, kandidatuos 
ateinčiame LB tarybos suvažia
vime į LB krašto valdybos pir
mininkes. 

Lėšų telkimas ir reklama 
Vien „glostymu avelės nepa

sotinsi", teigia liaudies išmintis. 
Dideli renginiai — didelis ir jų 
biudžetas. Reikia daug pastan
gų, kad 200,000 dol. biudžetas 
būtų subalansuotas. Bilietai, lo
terija, suvenyrai, leidiniai, or
ganizacijų ir pavienių asmenų 
aukos — šaltiniai, maitinantieji 
visų renginių iždą. 

Clevelandas neatsilieka 
visose šių rėmėjų kategorijose. 
Daug pavienių asmenų jau yra 
pasiuntę pinigų ir vis dar 
siunčia tiesiog į finansų komi
tetą. Tie duomenys kasdien 
keičiasi, todėl tikrų sumų dar 
nežinome. Geradaris, pasižy
mėjęs tiktai XY, yra pasiuntęs 
5,000 dol. Petras Milašius, di
džiausias Lietuvių Fondo mece
natas Ohio valstijoje, .Grandi
nėlei" davė 1,000 dol. LB 
Clevelando apylinkė paskyrė 
1,000 dol. „Grandinėlei", 500 
Kultūros kongresui ir 500 PLB 
seimui. 

Clevelandan atsiųstieji bilie
tai į Šokių šventę ir banketą iš
parduoti. Vytautas Staškus, 
„Taupos" vedėjas, jau pasiuntė 
daugiau negu 8,000 dol. Visi 
renginiai plačiai reklamuojami 
parapijų biuleteniuose, „Dir
voje", „Draugo" Clevelando 
žiniose, per „Tėvynės garsų" 
radiją, Dievo Motinos parapijos 
„Mūsų žingsniuose". Skoningi 
renginių plakatai matomi 
daugely lietuvių lankymosi 
vietų. Jie kviečia į Torontą ir 
Hamiltoną. Clevelandas tomis 
dienomis pajudės šiaurės kryp
tim. Iki malonaus pasimatymo! 

V. Rociūnas 

KAZLAUSKŲ JAUNIMAS 
- DAKTARAI 

Jonas ir Stasė Kazlauskai (čia 
baigę universitetus: Jonas 
sąskaitybos ir Stasė pedagogi
nius mokslus su magistro laips
niu) gali tikrai džiaugtis ir di
džiuotis, kai jų trys vaikai 
Romas, Andrius ir Rita, baigę 
aukštuosius mokslus, savo 
studijas apvainikavo daktaro 
laipsniais. 

Romas Kazlauskas 1978 me
tais baigė Clevelando valsty
biniame universitete chemiją ir 
kaip pirmas to universiteto gra-
duantas gavo National Science 
Foundation stipendiją tolimes
nėms studijoms Massachusetts 
Institute of Technology, kur 
1982 metais birželio 1 gavo 
chemijos doktoratą. Romas tuo 
savo mokslų nebaigė ir jis, jau 
kaip Harvardo universiteto sti
pendininkas, tęsė studijas post-
doctor laipsniui. Po trijų studijų 
metų jis buvo pakviestas dirbti 
į General Electric pagrindinę ty
rinėjimų laboratoriją, Schenec-
tady, N.Y., o nuo šių metų 
rugsėjo pradės dirbti McGill 
universitete, Montrealyje, 
Kanadoje, kaip chemijos depar
tamento asistentas profesorius 
su jau universitetus baigusiais 
studentais. 

CLASSIFIED GUIDE 

Trys Kazlauskų daktarai: Romas, PhD; Rita, MD ir Andrius PhD. 

Romas gimnazijos ir studijų 
metu gan aktyviai reiškėsi lie
tuvių jaunimo judėjime: buvo 
ate i t in inkas , sport ininkas, 
baigė lit. mokyklą, šokėjas. Kol 
kas dr. Romas tebeleidžia vien
gungio dienas. 

Andrius, gavęs bakalaureatą 
iš chemijos ir biologijos, taip pat 
Clevelando valstybiniame uni
versitete, 1986 metais studijas 
apvainikavo daktaro laipsniu. 
Pakviestas į Fred Hutchinso;i 
Cancer Institutą Seattle, Wa-
shington, dirba su žinomu 
ląstelių augimo tyrinėtoju Jona-
than Cooper, Ph.D., siekdamas 
post-doctor laipsnio. 

Andrius Clevelando lietuvių 
jaunimo tarpe buvo vienas iš 
didžiai entuziastingų jaunuolių. 
Jis baigė lituanistinę mokyklą 
ir Clevelando lit. pedagoginius 
kursus. Nuo jaunų dienų 
ateitininkas, dažnas valdybų 
narys, stud. ateitininkų CV 
vicepirm., jaunimo stovyklų 
Dainavoje ir Neringoje vadovas 
ir paskaitininkas. Šešerius 
metus mokytojavo Clevelando 
lituanistinėje Šv. Kazimiero 
mokykloje. 

Sukūręs šeimą su Lione, poeto 
Kazio ir Kazimieros Bradūnų 
dukra, kuri Chicagoje lietu
viškąjį išsilavinimą gavo litu
anistinėse mokyklose ir Pedago
giniame lituanistikos institute. 
Ateitininkė, moksleivių atei
tininkų vadovė, tautinių šokių 
vadovė stovyklose, studentų 
ateitininkų draugovės valdybos 
narė, moksleivių globėja. 

Lionė turi bakalaureatą iš psi
chologijos ir magist: laipsnį iš 
pedagogikos. Dabar VVashingto-
no valstybiniame universitete 
Seattle dirba kaip gabumo ver
tinimo projektų koordinatorė — 
patarėja. 

Įsikūrę Pacifiko pakraštyje, 
jie aktyviai įsijungė į tos apy
linkės lietuvių gyvenimą, abu 
šoka tautinių šokių šokėjų gru
pėje „Lietutis". 

Jauniausia Kazlauskų šeimos 
narė (g. 1962 m.) šiemet birželio 
mėn. baigė Medical College of 
Ohio, Toledo, Ohio, gaudama 
MD laipsnį. Ji su savo vyru 
Thomas A. Campbell, turinčiu 
doktoratą iš biologijos, per
sikelia į Baltimorę ir abu gilin
sis savo specialybėse: Rita dirbs 

University of Maryland ligoni
nėje, specializuodamasi vaikų 
ligose, o Thomas gilins studijas 
Johns Hopkins ligoninėje, ruoš
damasis post-doctor laipsniui. 

Rita, kuri savo profesiniame 
gyvenime pasilaiko savo 
mergautinę pavardę, gyven
dama Clevelande lietuvių jau
nimo sąjūdyje buvo labai gyva, 
vertinga narė: ateitininkė, sto
vyklų vadovė, tautinių šokių 
šokėja, baigė lit. aukšt . 
mokyklą, Dainavos stovyklos 
vadovė, mokytojavo lituanis
tinėje mokykloje, ateitininkų 
valdybų narė ir t.t. 

Tai labai trumpas žvilgsnis į 
gražų Kazlauskų šeimos atža
lyną. Talentas, ryžtas, mokslo 
aukštybių siekimo akstinas ir 
mūsų lietuviškos išeivijos už
davinių samprata lydi jų dienas. 

Sveikinimai ir linkėjimai 
Kazlauskų daktarams Romui, 
Andriui ir Ritai! 

V. Rociūnas 

KUN. GEDIMINAS 
KIJAUSKAS, S.J. 

Dievo Motinos lietuvių pa
rapijos klebonas vyksta į Kul
tūros kongresą Toronte, kur 
birželio 26 vadovaus svarsty-
boms — Religijos reikšmė tau
tiniam išlikimui. Po kongreso 
klebonas vyksta į jėzuitų poilsio 
namus prie Montrealio, kur pra
leis atostogas iki rugpjūčio 1. Jį 
Clevelande pavaduos prel. Alek
sandras Goldikovskis ir kun. 
Jonas Kidykas, S.J., iš 
Chicagos. 

Grįžęs iš poilsio klebonas su 
parapiečiais turės išspręsti bu
vusios parapinės mokyklos 
patalpų ir seselių namų panau
dojimo problemą, nes Dievo 
Motinos parapijos mokykla dėl 
mokinių sumažėjimo su šiais 
mokslo metais uždaro duris. Li
tuanistinė mokykla veiks ir to
liau. Parapijinė mokykla buvo 
vedama seselių kazimieriečių. 

Kas savo gyvenime išmoko tos 
išminties — niekam netarnauti, 
kaip tik Dievui, tas neš valdo
vo skeptrą. Kiekvienas kitas 
yra vergų vergas. 

H. Muckermann 

LITERATŪRINĖ NAUJIENA! 

K A Z Y S A I J M K N A K K A Z Y S A L M E N A S 

LIETINGOS 
DIENOS 
PALANGOJE 
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DETEKTYVINIU ROMANU SERIJA 
Nuotykiai, paslaptis, spalvingi žmonių charakteriai — viskas kartu! 
Abidvi knygas išleido Ateities Literatūros Fondas. Jas galima įsigyti 
ir Drauge, 4545 VV. 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. 

REAL ESTATE 
REAL ESTATE 

RE/MAX-
REALTORS 

efe GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, Kad esate arba .norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės (kainavimas nemokamai. 

lOartuąty. KMIECIKREALTORS. 
S A. 7922 S. PULASKI RtT 

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 
Ščerbaitai Mayer dėl sąžiningo "patar-1 
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

Namas apžiūrėjimui, sekmadienį, birželio 
26 d 1-4 p.p.. 3807 W. 58th Pi. 3 mieg. 
mūras, tik 4 metų amžiaus, geriau kaip nau
jas; 20 pėdų virtuvė su daugybe ąžuolinių 
spintelių; 1 % prausyklos; ištisas rūsys; 
didelis baseinas; centralinis šaldymas; 
daug priedų. Puikus pirkinys! Skambinkite 
dabar! 

Namas apžiūrėjimui, sekmadieni, birželio 
26 d , 1-4 p.p., 3549 W. 78th St. 6 mieg. 
mūras; vienas sav. 31 metus; moderni 
virtuvė; didelis vonios kamb ; ištisas rūsys; 
apšildomas 2 auto garažas; aluminio 
„trim"; didžiulės rūbinės; naujas stogas ir 
šildymo sistema; daug priedų. Skambinkite 
dabar! 

Namas spžlūrėjfcnui, sekmadienį, birželio 
26 d. 1-4 p.p. 3900 W. 63rd St. Žavus 2-jų 
mieg. ..condo"; 2-jų aukštų; graži virtuvė, 
vonios kamb. daug priedų; % bl. iki auto
busų sustojimo, mėsinės, daktaro, vaisti
nės, kepyklos ir restorano. Skambinkite da
bar! 
Namas apžiūrėjimui, sekmadienį, birže
lio 26 d. 1-4 p.p. 6110 S. Msjor. 5V2 kamb. 
mūras; 3gržūsmieg.. kamb.; 1 % moderni 
prausykla. Delux medžio spintelės 
virtuvėje; gražiai įrengtas rūsys: centralinis 
šaldymas: aluminio „tr im", 2V2 auto 
garažas su autom atidarymu; puikiai 
išlaikytas. Apžiūrėkite dabar! 

No. 202 — 72 & Kedzle. Tik $55,900! 
6 kamb. mūras su 3 dideliais mieg.; 
gražaus medžio spintelės virtuvėje; IV2 
prausyklos: ištisas rūsys; aluminio „tr im"; 
nauja šildymo sistema, centralinis šakj. 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 REAi T V 
T a i . — 434-7100 

Ontuifc 
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m MIS KOMPIUTERI!/ 
'pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL BACE REALTORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

- 778-2233 

OLSICK & CO-, REALTORS 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 
(312) 257-7100 

Erdvus , , ranch" t ipo namas; 3 mieg. 
k.; šeimos kamb. su židiniu kampe; 
AM/FM stereo „ in te rcom" . Ištisas 
rūsys; prijungtas 2V2 auto garažas. 
Hilttop Estates. Lemont $148 ,000 . 

Hilltop Estates „ 2 step ranch" namas; 
šeimos kamb. su židiniu; suveriamos 
durys atsidaro į patio. Skambinkite dėl 
detalių. $ 1 4 1 , 0 0 0 . 

Sav. parduoda namą, 8009 S. Sacra-
mento; 4 mieg. + raštinei kamb., 
įrengtas rūsys, 2 auto. garažas. 
Maždaug $70,000. Skamb. 737-8016. 
Kalbėti angliškai. 

FOR RENT 

Išnuomojama pusė patogaus 2-jų 
miegamųjų buto gyventi kartu su švaria ir 
tvarkinga vyresnio amžiaus moteriške 
Brighton Parke, prie lietuvių bažnyčios, arti 
CTA autobuso ir krautuvių, ramioje gatvėje 
$160 Į mėnesi 

Skambinti 434-3062 

GREIT NESĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

Ant VVisconsin upės kranto, netoli Wiscon-
sin Delis, gražiame pušyne parduodamas 
2 mieg. nuolatiniam gyvenimui namas su 
visais patogumais ir daug priedų. Parduoda 
savininkai, nebrangiai. 

Skambinti 608-254-2918. 

H E L P W A N T E D 

SECURITY GUARDS 
P.T. & F.T. Mušt have car, speak & 
vvrite English. S.W. Area. Will train. 
Retirees vvelcome. Apply only Monday 
ihru Friday 9:00 A M . — 3:00 P.M. 
7801 South Kedzie 

Skubiai reikalingos dvi lietuvės 
dirbti chemikalų fabrike kaip anodizuo-
tų aluminio dalių sudėliotojos į len
tynas. Reikia šiek tiek anglų kalbos. 
Tel . 243-0844. 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Strat 

Te l . — GA 4-8654 

NERINGOS Restoranas, 2632 W. 
71 st St. 476-9026, bus atidarytas nuo 
7 ryto iki 9 vakaro. Lietuvių Festivalio 
dieną, birželio 25 d. , šeštadienį. Ne
ringos Restoranas turės savo preky
stalį prie 69 & Washtenaw. Ateikite 
ir paragaukite skanaus lietuviško 
maisto! • 

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

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Oaužvardienė 

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

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu, 
šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
ki tataučių visuomet buvo 
didelis. 

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

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



MOSU KOLONIJOSE 
Worcester, MA 

TRAGIŠKOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS 

Worcesterio ir jo apylinkių lie
tuviai, birželio 12 d. minėjo Lie
tuvos istorijoj niekada neuž
mirštamą masinį lietuvių 
ištrėmimą. 

10 vai. r., Šv. Kazimiero 
bažnyčioje, kun. Jonas C. Pet
rauskas atnašavo šv. Mišias už 
Lietuvą. Jis pasakė tai dienai 
pritaikytą pamokslą. Visos or
ganizacijos dalyvavo su vėlia
vomis. Per Mišias giedojo muz. 
O. Keršytės vadovaujamas pa
rapijos choras. 

Po šv. Mišių, vietos šaulių 
būrys, vadovaujamas vado A. 
Grigalausko, organizacijos bei 
Mišių dalyviai prie šventoriuje 
esančio paminklo, išklausė 
pirm. St. Rudžio kalbą. Jis 
priminė, kad kovojanti tauta 
išlieka laisva ir gyva. Lietuva 
nėra laisva, bet ji yra gyva ir 
kovojanti dėl savo laisvės. O tai 
reikalauja aukų... „Čia susi
rinkę ir norime juos pagerbti bei 
pasisemti stiprybės tolimesnėje 
kovoje dėl Lietuvos laisvės". 
Padėtas vainikas. 

3 vai. p.p. Maironio Parko pa
talpose vyko minėjimo aka
demija, kurią sklandžiai pra
vedė pirm. S. Rudys. Susikaupi
mo minute pagerbti visi 
žuvusieji. Kun. J. Petrauskui 
sukalbėjus invokaciją, gausiai 
susirinkę vietos lietuviai ir 
svečiai, išklausė prof. dr. Vai
devučio Mantauto paskaitą. 
Prelegentas vaizdžiai išdėstė 
anuo metu pergyvenimus 
Lietuvoje, pacituodamas ir 
mūsų žymiųjų poetų bei Šv. Raš
to ištraukas. Jis priminė, kad 
mūsų tremtiniai broliai ir sesės 
nemirė veltui. Jie laikomi šven
taisiais. Prisimindami juos, mes 
turime vilties, kad Lietuva bus 
laisva. 

Po paskaitos, prof. dr. V. Man-
tautas turėjo pasikalbėjimą 
su „Worcester Telegram" dien
raščio reporteriu. Kitą dieną, 
minėtame laikraštyje buvo 
patalpintas ilgokas straipsnis 
„Lithuanians Remember De-
portees"; atspausdinta ir 
paskai t ininko nuotrauka. 
Straipsnyje smulkiai išdėstyta 
masinių deportacijų padaryta 
žala Lietuvai, Latvijai ir Estijai. 
Paskaitininkas pastebėjo, kad 
vien iš jo šeimos ir giminių 25 
buvo ištremti, iš jų 10 mirė. Jis 
tuomet buvęs 14 metų. Pasi
slėpęs krūmuose, išvengė 
Sibiro... 

Džiugu, kad minėjimo atgar
siai pasiekia ir nelietuvius. LB 
pirm. Stasys Rudys turi glau
džius ryšius su vietos laikraščio 
vadovybe, kuri į svarbesnius 
renginius atsiunčia reporterius. 
Paminėtina ir Worcesterio 
WICN FM radijo stoties perduo
damos liet. programos, vedamos 
Edvardo Meilaus. Jo teikiami 
reportažai apie Lietuvą, 
nemažai prisideda prie pa-

PAPLŪDYMIŲ SARGAI 

Chicaga turi 11 mylių 
smėlio paplūdymių. Jie 
dabar atidaryti iki Darbo die
nos. Juose nuo 9 v. r. iki 9:30 v. 
vakaro budi 375 sargai, 
pasikeisdami. 

GRAŽINS UŽ TELEFONUS 
85 MIL. DOL. 

Illinois komercijos komisija 
nustatė, kad Illinois Bell tele
fonų bendrovė per metus turėjo 
85 mil. dol. nepateisinamo 
pelno. Įsakyta tai bendrovei 
grąžinti vartotojams tuos pi
nigus. Dabar kuri laiką nuo iš
siunčiamų sąskaitų bus 
numušama 1 dol. mėnesiui, o 
rugpjūčio mėn. — sąskaitas 
sumažins net 5 dol. 

stangų, supažindinti ir kita
taučius su mūsų reikalais. 
Minėjimas baigtas giesme „Ma
rija, Marija". 

J. B. 

METINIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Birželio 12 d., sekmadienį, 
tuoj po išvežimų minėjimo, Mai
ronio Parko patalpų žemutinėje 
salėje Worcesterio ir jo apy
linkių LB narių metinis susi
rinkimas praėjo darbingoje nuo
taikoje. Susirinkimui dieno
tvarkę pateikė ir jį pravedė 
pirm. Stasys Rudys. Sekreto
riavo Petras Mikšys. 

Pirmininkas trumpai per
žvelgė praėjusių metų valdybos 
veiklą. Jis pateikė ir finansinę 
apyskaitą. Pajamų turėta — 
2,333 dol. (Likutis iš pr. metų — 
1571 dol.): už parduotus keps
nius. Birželio minėjimo aukos, 
surinktas solidarumo mokestis 
ir banko nuošimčiai. Dabar 
kasoje likę — 1,789 dol. Turėta 
viso — 544 dol. išlaidų (parama 
liet. spaudai, aukos Vasario 
16-tos dienos proga, Liet. radi
jo programai, klebono išleistu
vėms, pašto išlaidosi VIII Tau
tinių šokių šventei, IV Kultūros 
Kongresui ir VII PLB seimui 
per valdybą paaukota 505 dol. 
Daugelis aukojo betarpiškai. 

Pirmininkas dėkojo nariams už 
bendradarbiavimą ir kvietė ir 
toliau tokiu pat pasiryžimu 
dirbti. Ypatinga padėka tenka 
Maironio Parko vadovybei už 
leidžiamas pasinaudoti vasarą 
— vėsiomis, o žiemą — šiltomis 
patalpomis, ačiū visoms darbš
čioms narėms, kurios kasmet 
suruošia kepsnių išpardavimą ir 
gautas pajamas skiria LB-nei. 
Paminėtini ir Balfo veikloje 
dirbantieji — Povilas Babickas 
ir Jonas Pipiras. Pernai jų dėka 
surinkta ir Balfui įteikta — 
1,965 dol. Pasveikintas į LB 
tarybą ir PLB seimą išrinktas iš 
Worcesterio apylinkės E. 
Meilus, jr. 

Revizijos komisijos pirm. 
Jonas Tamašauskas perskaitė 
revizavimo aktą. Patvirtinta, 
kad nuo pat LB įsteigimo iždi
ninko pareigas einančio Algio 
Glodo pavyzdingai vedamos iždo 
knygos. 

Po to sekė valdybos narių 
rinkimai (A. Glodas, P. Mikšys, 
I. Pipiras, A. Shumvvay, J. 
Baškys, J. Pauliukonytė), kurių 
dviejų metų terminas pasibaigė. 
Jie buvo perrinkti, išskyrus 
sekr. Petrą Mikšį. Jis atsisakė 
savo kandidatūros. LB pirmi
ninkas ir v-bos nariai nuo
širdžiai dėkoja P. Mikšiui už 
taip kruopščiai eitas sekre
toriaus pareigas. Apsvarsčius 
iškeltus klausimus ir sumany
mus susirinkimas baigtas prie 
kavutės ir užkandžių. 

J . B. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

MALVINA OBELENYTĖ 
RUDAITIENĖ 

Mirė 1988 m. balandžio mėn. 24 d., sulaukusi gilios 
senatvės. Palaidota Visų Sielų kapinėse Chardon, Ohio. 

Mūsų gili padėka kun. Juozui Bacevičiui už atnašau
tas gedulingas šv. Mišias, visas laidojimo apeigas ir 
palydėjimą velionės į amžino poilsio vietą. 

Nuoširdžiai ačiū visiems dalyvavusiems laidotuvėse, 
atsisveikinime koplyčioje ir pareiškusiems mums užuo
jautą žodžiu, raštu ir per spaudą. 

Širdingai dėkojame už prisiųstas gėles, aukojusiems šv. 
Mišioms ir už kitas gausias aukas velionės atminimui. 

Nuoširdi padėka p. Juozui Stempužiui už atsi
sveikinimo pravedimą koplyčioje. Dėkojame karsto 
nešėjams ir laidotuvių direktoriui William Jakubs, Jr. už 
rūpestingą patarnavimą. 

Visiems, kuriems neturėjome galimybės asmeniškai 
padėkoti, tariam nuoširdų ačiū! 

Dukterys, žentai, anūkai, jų šeimos ir proanū-
kai-proanūkės. 

A.tA. 
JONEI GURKIENEI 

mirus, jos vyrą vilnietį VYTAUTĄ ir sūnų ARVYDĄ 
su šeima nuoširdžiai užjaučiame. 

O. ir P. Žilinskai 

PASSBOOK 
SAVINGS ' • •# 
wt btst wty to! 

• • • us for 
tyjttttifc finandng. 

AT OUR 10W RAUS 

TO f IT v O U « I M C O M I 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAD CMICAGO, ILL. 
P«t«r Kazar.auskM. frM. Tai.: 847-7747 
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SEUVING CH1CAGOLAND SINCE IMS 

A.tA. 
JONAS MIKELAITIS 

Gyveno Brighton Parko ir Marąuette Parko apylinkėse. 
Mirė 1988 m. birželio 23 d., sulaukęs 87 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Ella McDonald, 

žentas Terry, sūnus Klaus-Michael, marti Katherine, trys 
anūkai, sesuo Eiizabeth Maki ir kiti giminės. 

Kūnas pašarvotas penktadieni, birželio 24 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Lack & Sons Hickory Funeral Home koplyčioje; 9236 S. 
Roberts Rd. Atsisveikinimas penktadieni, 7 v.v. koplyčioje. 

Laidotuvės įvyks šeštadieni, birželio 25 d. Iš koplyčios bus 
atlydėtas į Lietuvių Ev. Liuteronų Tėviškės parapijos 
bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Bethania kapines. 

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

Nuliūdę duktė, sūnus, sesuo, žentas, mart i ir anūkai. 
Laidotuvių direkt. S. C. Lack & Sons. Tel. 430-5700. 

DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. birželio mėn. 24 d. 

VIENERITJ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
Chem. inž. 

REMIGIJUS V. 
DAMUŠIS 

Š. m. birželio mėn. 29 d. sukanka vieneri metai, kai 
staigiai ir netikėtai mirė mūsų mylimas Sūnus ir Brolis. 

Šv. Mišios už jo sielą bus atnašaujamos Clevelande, 
Dievo Motinos šventovėje, š.m. birželio mėn. 29 d. vakare 
ir Lietuvoje, Deltuvos bažnyčioje. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti 
velionį Remigijų savo maldose. 

Nuliūdę tėvai ir brol is . 

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 - sveikata - moterų pasaulis • sportas - literatūra - kinas 

Labanaktis, vaikučiai 
Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams' 

10 v.v. iki 10:10 v.v. 
Affiance Communications, Inc. 

408 South Oak Park Avenue. Oafc Park, IL 60302 
tel. nr. 848-8980 

PASAULIO LIETUVIŲ 
CENTRAS 

Šią savaitę prisidėjo sekantys aukotojai naujomis auko
mis arba padidindami savo įnašus. 

Ar galime jūsų pavardes skelbti kitą savaitę? 
AuKas prašome siųsti U t h u a n i a n Mission Center, 

Inc. P.O. Box 664, Lemont , I I I . 6 0 4 3 9 . 
$2000 Domanskiai, Rimas ir Pranutė. 
$1200 Kereliai, Irena ir Albertas; Rimai, Genė ir 

Rimvydas. 
$1100 Mozoliauskai, Ramojus ir Janina. 
$1000 Baltrušaičiai, Antanas ir Adelė: Baniai, Albinas 

ir Jean; Dailidės, Zigmas ir Maria; Dubinskas, V.J.; Juzėnai, 
Ignas ir Lilė; Katilius, Ei izabeth; Kvedaras, Marija; 
Laurinaitienė, Aldona, atminimui Marcelės Knataitienės; 
Lėliai, Dr. Eligijus ir Alė; Lietuvių Bendruomenės Lemonto 
apylinkė; Lintakai. Julius ir Birutė; Norusis, Marija, atminimui 
Vlado !r Izabelės Norušių; Paketuris, Leonora; Ringus, Elena; 
Sinkus Vytautas; Stephenson, Bruce ir Marija; šalčiai, Jonas 
ir Laima; Urbučiai, Algimantas ir Dalia; Vitkai, Aleksas ir Dr. 
Danguolė. 

$600 Gyliai, Linas ir Dana. 
$500 Pilipauskas, Bronė. 
$400 Patlabos, Stasys ir Regina. 
$300 Kiršinąs, Stasys. 
$250 Lukauskas, Stephen. 
$200 Kucinai, Eugenijus ir Marytė; Laureckas, Ona ir 

Meilutė; Poskočimai, Remigijus ir Rasa; Šoliūnas. Vida, 
Stankai. Constantine ir Vida. 

$100 Howes, John ir Izabelle: Tiškai, Bronius ir Agota; 
Žumbakis, Paul. 

A.tA. 
STAFANIJA BUŠKIENĖ 

MOCKUTĖ 

Gyveno Čikagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. birželio 22 d., 3:25 vai. p.p., sulaukusi 72 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Klaipėdos mieste. Amerikoje išgyveno 38 

metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukros Genė ir Biruta; 

sūnūs: Vaclovas, marti Charmaine; Alvydas, marti Pamela; 
Algimantas, marti Robinn; Romanas; anūkai: Laura, April, 
Tracey, Nicole, Anthony, Abby, Eric ir kiti giminės Lietuvoje. 

Velionė buvo našlė a.a. Antano Buškaus. 
Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, birželio 23 d. nuo 6 iki 

9 v.v. ir penktadieni, birželio 24 d. nuo 3 iki 9 v.v. Petkus Mar
ąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 25 d. Iš koplyčios 9:45 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę dukros, sūnūs, marčios ir anūkai. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

Mylimai Motinai 

A.tA. 
MARIJAI SVENTICKIENEI 

mirus, sūnų EDMUNDĄ ir visus artimuosius, išsi
skyrimo skausme giliai užjaučia ir k a r t u liūdi. 

Krikšto duktė Irena, 
Janina, Bronius ir Andrius Racevičiai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 9744410 
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 

:i 
-

C\. 



DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. birželio mėn. 24 d. 

x Juozas Polikai t is , PLB 
seimo narys ir Ateitininkų fede
racijos vadas, birželio 28 d. Ro
moje dalyvaus ten vyksiančiose 
į kardinolus pakelto vysk. 
Vincento Sladkevičiaus įves
dinimo į kardinolų kolegiją 
iškilmėse, atstovaudamas PL 
Bendruomenei ir jos pirm. Vy
tautui Kamantui. 

x Kun. Kęstutis Tr imakas , 
klinikinis psichologas, birželio 
26 d. Toronte Pasaulio lietuvių 
rV kultūros kongreso svars-
tybose „Religijos reikšmė tau
tiniam išlikimui" bandys at
sakyti į klausimą; Kokia tauta 
y ra a tspar i išblėsimui, 
iškrypimui, išnykimui ir isto
rijoje prasmingai išlieka? 

x Cicero vysk. M. Valan
čiaus atei t ininkų tėvų komi
teto ruošiamas vartotų knygų ir 
vartotų vaikų rūbų ir žaislų 
išpardavimas bus birželio 
26 d., Šv. Antano parapijos 
mažojoje salėje Cicero. Išpar
davimo valandos — 9 v.r. iki 2 
vai. p.p. Susidomėjusius malo
niai prašome atsilankyti. 

x Tamara Kelerytė-Schmidt 
iš Vak. Vokietijos, lankydamasi 
Chicagoje, dalyvavo čia praėjusį 
savaitgalį vykusiame lietuvių 
evangelikų liuteronų sinode. Ji 
yra Vak. Vokietijos liet. 
evangelikų liuteronų tarybos 
vicepirmininke ir tos tarybos 
pavedimu organizuoja liet. 
evangelikų liuteronų išeivijoje 
sinodą, kuris rugpjūčio 5-7 die
nomis vyks Annabergo pilyje, 
Vak. Vokietijoje. Po viešnagės 
Chicagoje T a m a r a Kelery
tė-Schmidt išvyko į Alaską. 

x Savaitinių Lietuvio sody
boje A l v u d o pažmonių šį 
sekmadienį nebus — visi vyksi
me į Lietuvos Aidų radijo 
parengimą ir liepos 4-tą. 

x „Chronicle of the Catho-
lic Church in Li thuania" , nr. 
74, išversta į anglų albą, išėjo iš 
spaudos. Viršelis papuoštas 
vyskupų, švenčiančių Lietuvos 
krikšto 600 metų sukaktį 
Vilniuje. Iš lietuvių kalbos 
originalo vertė kun. Kazimieras 
Pugevičius, redagavo Marian 
Skabeikienė. Leidžia Lietuvių 
Katalikų religinė šalpa, prisi
dėjus Liet. Kunigų vienybei. 

x P a t i k s l i n i m a s . Ko
rektūros klaida buvo birželio 23 
d. laidos 4 psl. atspausdintame 
Broniaus Nemicko surinktų 
nacių potvark ių vert ime 
antrašte „Lietuvos jaunimą 
vokiečiai grobstė". Pirmoje 
skiltyje „Slaptai" užvardintą 
potvarkį pasirašė H. Himmler 
(ne Himmber). 

x Metų ketvirčiui suėjus ir 
JAV Nepriklausomybės šventės 
proga, Čikagos Kasos įstaigos 
veiks pakeista tvarka: ketvirta
dienį, birželio 30 d. Kasa 
uždaryta; penktadienį, liepos 1 
d. bus atliekamos tik smulkios 
(teller) operacijos. Šeštadienį ir 
pirmadienį, l iepos 2 ir 4 d. 
visos Čikagos Kasos įstaigos 
uždarytos . Antradienį, liepos 
5 d. visos įstaigos veiks nor
malia tvarka. Pageidaujama, 
kad Kasos nariai atliktų savo 
f inansinius r e ika lus prieš 
ketvirčio užbaigimo laikotarpį. 

(sk) 

x Lietuvos Aidų radijo pro
gramos gegužinė-pobūvis įvyks
ta b i r ž e l i o 26 d. Šaulių 

x Kun. dr . J o n a s Sakevi-
č ius , MIC, Londono Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
klebonas, iš Anglijos buvo atvy
kęs poilsiui pas savo artimuo
sius — seserį dr. Joaną Danile
vičienę, brolių Juozo, Gedimino 
ir Česlovo šeimas bei kitus 
gimines. Birželio 23 d. jis jau 
išvyko atgal į Londoną perimti 
savo pareigas. 

x Dr. Ona ir dr . J o n a s Dau
girdai susilaukė antrojo sūne
lio. Mažasis Adomas Stasys 
gimė birželio 18 d. Šeimos padi
dėjimu džiaugiasi brolis Kęs
tutis, seneliais iš naujo tapę 
Jadvyga ir Petras Klioriai bei 
Halina ir Kristupas Daugirdai. 

x J a u n i m o cen t ras ir kavi
nė dėl švenčių liepos 3 ir 4 
dienomis bus uždarytas. Po di
džiųjų švenčių Kanadoje Jau
nimo centro kavinė sekmadie
niais bus atdara kaip kitais 
sekmadieniais. 

x A. a. savanor is -kūrė jas 
pik. J o n a s Švedas sudėtine 
auka buvo įamžintas Tautos 
fondo Lietuvos Laisvės ižde. 
Aukoti Tautos fondui, vietoj 
nuvystančių gėlių, jau darosi 
prasminga tradicija. 

x Dr. Alg i rdas Statkevi-
čius, neseniai iš ok. Lietuvos 
atvykęs Lietuvos Helsinkio 
grupės narys, dalyvaus PLB 
seime Toronte ir antradienį, bir
želio 28 d., 7 vai. vak. seimo na
riams ir svečiams kalbės apie 
kultūrą ir tautinę laisvę, apie 
paskutinių dienų įvykius Lie
tuvoje ir atsakys į klausimus. 
Seimas vyks Loews VVestbury 
viešbutyje Toronte. 

x Aldona Veselkienė birže
lio 27 d. Toronte Pasaulio lietu
vių IV kultūros kongreso svars-
tybose „Tautodailė — sodžiaus 
dailė" iškels vaizdajuostės rei
kalingumą ir jos panaudojimą 
lietuvių tautodailės kūrybai ir 
puoselėjimui. 

x Pasaul io Lietuvių centro 
nar ių verbavimo komisija 
kviečia v isus į savo susi
rinkimus kas antradienį, cen
tre, 511 E. 127th, Lemonte. 
Susirinkimai vyksta 7:30 v.v. 
Tuo pačiu galima apžiūrėti 
pastatą ir susipažinti su vyk
domais planais. Smulkesnėm ži
niom s k a m b i n t J . Riškui 
655-4110. 

(sk) 

x Dr. Kastyt is J u č a s , der 
matologas veda radijo programą 
1490 AM bangomis kiekvieną 
šeštadieni 7 vai. ry to . Šį šeš
tadienį, birželio 25 d. Šioje pro
gramoje kalbės Mr. Tomas 
Sandburg tema „Lėšų telkimas 
ligoninėms ir kitoms, pelno 
nes iekiančioms, organiza
cijoms". 

(sk) 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX F I R S T , R i m a s 
S tankus , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x Alb inas Kurkul is , akcijų 
brokeris, dirbąs su R o d m a n & 
Renshaw, Inc. , patarnauja ak- n a m u o S e , 2417 W. 43rd St., Chi-
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime Susi 
domėję skambinkite 977-7916. 

(sk) 

Lietuvių Fondo vadovybės dalis, dalyvavusi LF vakaronėje, birželio 10 d. Jaunimo centre. Iš kairės: A. Juodvalkis, 
M. Remienė, St. Baras, D. Kojelytė, dr. A. Razma, A. Steponavičienė ir dr. F. Kaunas. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Kam laukti iki šešta
dienio? Lietuvių Festivalis pra
sideda ši penktadieni Playhou-
se svetainėje. Muzikinę pro
gramą praves Vyto B. Pagei
daujama visų rimto pasispar
dymo! P layhouse , 2515 W. 
69th St. 

f«Vi 

cago. Pradžia 12 vai. Gros Ra
manausko orkestras; įvairios 
vaišės ir kitos įdomybės. Visi 
klausytojai ir svečiai kviečiami 
atsilankyti. 

(pr.) 
x J aun imo centrui reikalin

gas da rb in inkas nepilnam 
laikui. A. a. J. Aninkevičiaus 
vieton. Skambinti S. Endrijonie-
nei 925-2221 a r b a sekmadieni 
778-7500. 

(pr.) 

ŠVIETIMO TARYBOS 
SKELBTO KONKURSO 

LAIMĖTOJAI 

JAV LB Švietimo tarybos tau
tinio auklėjimo skyrius buvo 
paskelbęs Lietuvos vaizdų 
albumų konkursą. Konkurse 
dalyvavo 17 jaunuolių. Kai 
kurie buvo paruošę po du ar tris 
albumus. iŠ dvidešimt penkių 
prisiųstų albumų du laimėjo 
pirmąsias vietas — K. Jakštytė 
ir T. Vasiliauskas (abu Kr. 
Donelaičio lit. mokyklos), trys 
laimėjo antrąsias vietas — L. 
Augiūtė, R. Kvantaitė ir J. Val-
kiūnas (visi Kr. Donelaičio lit. 
m.) ir ketvirtąją vietą — V. 
Vygantaitė (Aukšt. lit. mok.). 
Likusiems septyniems daly
viams buvo paskirtos penktosios 
vietos. 

Konkurso komisija džiaugiasi 
parodytu dideliu susidomėjimu 
Lietuvos vaizdų albumų 
konkurse. Reikia pastebėti, kad 
kai kurie albumai yra aukštos 
meniškos vertės bei didelių pa
stangų įdėjimu, ruošiant šiuos 
albumus. 

R. Kučienė 

GEGUŽĖS 22 D. 
DEMONSTRACIJOS 

1948 m. gegužės 22 d. Lietuvą 
nusiaubė antra didelė trėmi
mų banga, kada buvo išvežta 
200,000 Lietuvos gyventojų. Mi
nint šią liūdną sukaktį ir deri
nant savo veiksmus prie Lie
tuvoj ir kituose miestuose 
Amerikoj įvyksiančių demonst
racijų, Lietuvių Jaunimo 
sąjungos Chicagos skyriaus 
valdyba suruošė demonstra
cijas. 

Gegužės 22 d. Chicagoj buvo 
graži saulėta diena — ne karšta, 

x „ L i t u a n i c o s " fu tbo lo 
k o m a n d a šį sekmadienį, 
birželio 26 d., 3 val.p.p. žais 
paskutines šio pavasario rato 
pirmenybių rungtynes prieš 
„Rams" komandą. Rungtynės 
vyks Marųuette Parko aikštėje. 

x Stepas Jakubickas , „Die
nos įvykių sūkuriuose, 1915 -
1986", išėjo iš spaudos autoriaus 
pastangomis. Tai 1909 m. spalio 
8 d. Stepo Jakubicko at
siminimai nuo jo gimimo iki 
netolimų metų dabartyje, ei
nant kryžiaus kelius savoje ir 
svetimose žemėse. Knyga 
gražiai išleista, 250 psl. 

x P i rmas pr i s i šu t in inkų 
pu lkas ir penktas samagono 
batai ijonas susiburtuos ir posė
džiaus Playhouse įstaigoje, šeš
tadienį, birželio 25 d. nuo 2 
v.p.p. iki 3 v. ryto. Bus prista
tyta šios vasaros manevrų 
planai. Visi nariai, ypač vetera
nai, kviečiami entuziastiškai 

ne drėgna, nelijo. Žmonės 
būriais rinkosi į numatytą 
vietą. Tiesą sakant, vienu bloku 
toliau į pietus nuo Buckingham 
fontano, nes prie fontano 
demonstruoti negavo leidimo. 
Taigi rinkosi būriais į naujai 
nurodytą vietą — kas miesto 
autobusais, kas specialiai 
nusamdytais autobusais ar 
savom priemonėm. Žmonių mi
nia didėjo, bet ir čia buvo 
pasakyta — vaikščioti šali
gatviu neturim leidimo, prašom 
stovėti ant žolės, kitoj pusėj tų 
juodų balionų. Klusniai 
stovėjom ant žolės, anoj pusėj 
juodų balionų, giedodami 
giesmes ir patriotines dainas. 
Mirgėjo plakatai, šūkiai, vėlia
vos, minia tebestovėjo. 

Jaunimo sąjungos Chicagos 
skyriaus valdybos pirmininkas 
Jonas Cinkus lietuviškai ir ang
liškai paaiškino šių demonstra
cijų reikšmę. Po trumpo Mykolo 
Drungos lietuviško žodžio Alg. 
Sodonio angliško vertimo ir 
kun. Ant. Saulaičio, SJ, angliš
kai sukalbėtos maldos buvo į 
orą paleisti juodi balionai. 
Tikėjom, kad jie toli nukris, 
tačiau daugelis iš jų pakibo 
artimiausių medžių viršūnėse. 
O minia vis dar tebestovėjo ant 
žolės ir kantriai kažko laukė. 
Galų gale 3000 kojų pajudėjo 
fontano link. Gražiai, tvar
kingai, be stumdymosi, be šūka
vimų šventadieniškai apsirengę 
jaunesni ir vyresni šaligatviu 

žingsniavo, nešdami vėliavą, 
plakatus ir šūkius. Einant per 
gatvę, policininkui pristabdžius 
automobilius, paskubėjome ir 
kitus paraginome skubėti ir ne
trukdyti judėjimo. Graži diena, 
malonus oras, gera neskubant 
paėjėti. Taigi apėjome aplink 
fontaną ir priekyje sustoję 
sugiedojom Lietuvos himną. 
Niekas nestabtelėjo, niekas 
nepaklausė, kas mes, ko mes 
norim, ką čia veikiam,ir polici
ninkai pravažiuodami pamojuo
davo ranka. 

Ar demonstracijos pasisekė? 
Taip ir ne. 

Teigiamai vertinant reikia 
pasakyt i , kad į Jaunimo 
sąjungos kvietimus ir atsi
šaukimus atsiliepė apytikriai 
1500 žmonių. Žmonių buvo 
daug, plakatai padaryti, šūkiai 
išrašyti, demonstracija tvar
kinga, leidimai gauti. Ir... išsky
rus mus pačius, kas į mus at
kreipė dėmesį? Jei tuo laiku 
nepravažiavo paežere, tai ir 
žinot nežinojo. 

Jaunimo sąjungos Chicagos 
skyriaus valdyba pirm. Jonas 
Cinkus, Audra Kubiliūtė, R. K., 
Algis Sodonis ir Edvardas Tus-
kenis, talkininkai — Gailė 
Eidukaitė, Ramunė Gaižutytė, 
Rita ir Kristina Likanderytės, 
Rasa Miliauskaitė, Asta Spur-
gytė, Irena Jasiukaitytė, Daiva 
Vizgirdaitė, Jonas Kuprys ir 
kiti, kurių pavardžių nespėjau 
sužinoti, daug dirbo pieš-

d a l y v a u t i . P l a y h o u s e 2 5 1 5 W. ? ^ š y t B i r u t ė Pūkelevičiūtė, atlikusi menine programą Amerikos Lietuvių 
6 9 t h S t . Tautines sąjungos seime Daytona Beach, Fla., gegužės 21-22 dienomis. 

(sk) Nuotr Ged. Biskio 

darni plakatus, sugalvodami 
šūkius, nuo ankstyvo ryto at
važiavę į paskirtą vietą pripū
tė balionus, prikalinėjo plaka
tus, vos nepalįsdami po automo
bilių ratais, kišo kiekvienam 
pravažiuojančiam ir praei
nančiam atsišaukimus, kas čia 
vyksta. Tiesa, fotografų buvo 
daug, bet vis tai mūsų pačių 
žmonės. Ir kitą dieną vienai 
Jaunimo sąjungos atstovei 
paskambinus į „Sun-Times" re
dakciją paklausti, ko ten vakar 
buvo susirinkusi minia, gautas 
atsakymas, kad jie neturi 
pakankamai žmonių visur 
suspėti. Po poros dienų vykusi 
demonstracija Skokie miestely 
užėmė to paties laikraščio 
nemažą puslapio dalį. Ameri
kiečių spaudai išsiuntinėti pra
nešimai ir aprašymai, atrodo, 
nukeliavo tiesiai į redakcijos 
krepšį. 

Kaip demonstruoti, kad mus 
matytų? Kaip atkreipti į save 
kitų dėmesį? Muštis, šaukti, 
rėkti, peiliais badytis, atsistoti 
ant galvos? Tas mums nepriim
tina. Tačiau, kai ir vėl jaunimas 
kvies — eikime, dalyvaukime 
dideliais būriais, miniom, kad ir 
su leidimais, kad ir ramiai apei
ti apie fontaną, bet būkime, gal 
gi kas nors ir pastebės. 

Al. Likanderienė 

ŠEŠTOJO MOKSLO IR 
KŪRYBOS SIMPOZIUMO 

S P A U D O S 
KONFERENCIJA 

Prieš pradėdami informuoti 
spaudą, rengėjai pirmiausiai 
turėjo save painformuoti. Tad 
birželio 10 d. Jaunimo centro 
posėdžių kambary įvyko simpo
ziumo tarybos ir valdybos pasi
tarimas. Nors jau ir vasaros 
sezonas, bet savaitgalis buvo 
renginiais perkrautas. Visuo
menė buvo raginama pasi
tikti aerodrome naujausią į lais
vę atvykusį disidentą dr. 
Algirdą Statkevičių. Balfas 
rengė jam priėmimą ir buvo 
kviečiami spaudos atstovai. 
Jaunimo centro kavinėje vyko 
Lietuvių fondo spaudos kon
ferencija, tad nors persiplėšk! 
Posėdžio dalyviai buvo painfor
muoti apie būsimo simpoziumo 
apimtį, laiką ir vietą. Taip pat 
pradėjo aiškėti įvairių sekcijų 
vadovų sudėtis, kuri dar nėra 
galutinai užbaigta. Simpoziu
mas rengiamas 1989 m. lapkri
čio 22-26 dienomis. 

Kitą dieną, t.y. birželio 11 d., 
šeštadienį „Seklyčioje" įvyko 
plačios apimties konferencija su 
spaudos ir radijo darbuotojais. Į 
konferenciją buvo pakviesti 15 
laikraščių bei žurnalų ir 3 radijo 
valandėlių atstovai. Iš viso 
dalyvavo 18 spaudos ir radijo 
darbuotojų, tad gražus skaičius. 
Konferenciją pradėjo Albertas 
Kerelis, vėliau pakviesdamas 
Juozą Žygą, kuris pasveikino 
spaudos darbuotojus ir kiek
vieną iš jų asmeniškai pristatė. 
Visiems dalyviams susipažinus, 
Alb. Kerelis plačiau paaiškino 
apie simpoziumo reikšmę ir jo 
parengiamuosius darbus. Rimas 
Vaičaitis kiek plačiau apžvelgė 
mokslinę programą ir iškėlė 
lietuviškos terminologijos sto
kos klausimą. Šis klausimas yra 
labai opus, kadangi paskaitos 
bus lietuviškai, tad prelegentai 
pajunta aštrią terminijos stoką. 
Leonas Maskaliūnas daugiau
siai kalbėjo organizaciniais 
klausimais. Kiek plačiau su
stojo prie patalpų klausimo. 
Rengėjų nuomone, Jaunimo 
centras tokiam renginiui yra 
per ankštas, tad paskaitos bus 
skaitomos Lemonte. Nuo 
Jaunimo centro ir viešbučių eis 
specialūs autobusai. Kazys 
Ambrozaitis susirinkusiems pa
aiškino, kokiu pagrindu yra 
sudaroma simpoziumo taryba. 
Dail. Ada Sutkuvienė trumpai 
apžvelgė meno parodos rengimo 
klausimą. Kaip jau buvo 
minėta, įvairių sekcijų vadovai 
dar yra komplektuojami. Susi
pažinimo vakaro rengimą apsi-
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— Antanas Kizlauskas bu
vo aprašytas JAV gamtos 
apsaugos (EPA) V regiono ap
linkraštyje „Inside Story". A. 
Kizlauskas yra gamtos apsau
gos tyrinėtojas ir nuosėdų tar
šos special is tas . 1973 m. 
magistru baigęs I l l inois 
universitetą, jis pradėjo dirbti 
JAV EPA Great Lakęs regione. 
Šiame darbe jam teko ilgomis 
kelionėmis plaukioti po Didžiuo
sius ežerus, tyrinėjant taršos ke
lius bei procesą. Jis yra vienas 
narių-steigėjų JAV-Kanados 
tarptautinės komisijos žemse-
mybos pakomisijos, turįs gyvą 
ryšį su kanadiečiais šios srities 
darbuotojais. Antanas yra daly
vavęs ta rp taut inėse konfe
rencijose su V. vokiečiais, olan
dais ir japonais nuodingų nuosė
dų jūros dugne klausimais. 
Vadovavęs kelioms didelėms 
studijoms, jis yra autor ius 
dvylikos studijinių straipsnių ir 
skaitęs tomis temomis paskai
tas įvairiuose tarptautiniuose 
suvažiavimuose. Už nuopelnus 
dirbant su Niagaros upės nuodi
jimo komitetu ir „Upper Great 
Lakęs Connecting Channels" 
studija Antanas Kizlauskas 
buvo apdovanotas EPA bronzi
niu medaliu. Su žmona dail. 
Diana (Gelažiūte) augina du 
vaikus: Dalią 13 m. ir Andrių — 
7 m. Hickory Hills Chicagos 
priemiesty. Savo sūnaus pasie
kimais džiaugiasi Antano tėvai 
ciceriškiai Bronė ir Juozas 
Kizlauskai. 

ėmė Matilda Marcinkienė ir 
Aldona Vaitienė. Literatūros 
vakarą Irena Kerelienė ir Dalia 
Šlenienė. 

Po to buvo klausimai ir trum
pos diskusijos. Daugiaus ia 
diskusijų sukėlė p a s k a i t ų 
nukėlimas į Lemontą. Buvo 
bandyta atsakyti, bet dabar dar 
sunku pasakyti, kiek nukėlimas 
palies lankytojų skaičių. Gir
dimi neigiami atsil iepimai. 
Diskusijoms pasibaigus. buvo 
vaišės. Vaišėms einant į galą, 
susirinkusiems buvo pristatytas 
tik vakar į Chicagą atvykęs dr. 
Alg. Statkevičius. Jis trumpu 
žodžiu prabilo į susirinkusius. 
Atvyko į Floridą pas savo gimi
nes. Jo žodžiais, jis „gyvena prie 
jūros — laisvos jūros, kuria lais
vai laivai plaukioja be sargybų 
ir be patrulių". Trumpai atsaki
nėjo į susirinkusiųjų klausimus. 
Alb. Kerelis pakvietė svečią 
kitais metais dalyvauti simpo
ziume su referatu. Svečias 
mielai pažadėjo dalyvauti. B. 
Brazdžionis užrekordavo su juo 
trumpą pasikalbėjimą, kurį jau 
perdavė radijo bangomis. Sve
čias asmeniškai susipažino su 
visais konferencijos dalyviais. 
Jam padarė įspūdį, kad yra tiek 
daug l ie tuviškos spaudos 
darbuotojų. 
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