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Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Žvilgsnis į praėjusius 
1987 metus 

Bedieviai šiais praėjusiais me
tais veikė visais jiems priei
namais kanalais, kad, minint 
krikšto jubiliejų Evangelijos 
Duonos dvasia alkstančiam 
mūsų jaunimui būtų pateikta 
jam neįkandamu, t.y. be atskiro 
religino auklėjimo ir pasi
ruošimo nesuprantamu būdu — 
pamaldos laikomos lotynų 
kalba. Ar ne paradoksas — kai 
Romoje šv. Tėvas Aušros Vartų 
Gailestingumo Motinos šventėje 
už Lietuvą aukoja šv. Mišias 
lietuvių kalba, tai Lietuvoje 
jubiliejaus iškilmėse ir net toje 
pačioje Aušros Vartų Dievo 
Motinos iškilmėje Vilniaus 
šventovėje koncelebracijai susi
rinkusiems kunigams vyskupi
jos valdytojas uždraudė lietuvių 
kalba celebruoti šv. Mišias. 
Tegul liaudis ir jaunimas nesu
pranta, ką kunigai kalba, kaip 
meldžiasi. I akmenį vyniojama 
dvasinės gyvybės duona! Dėl 
tariamai svarbių, o pagrinde tik 
žadamų nuolaidų perduokit 
bedieviams jaunos kartos sielas, 
nekovokite už jas. Tai šėtono 
klasta! 

Žvelgiant į ateitį, į spetintąjį 
krikščionybės šimtmetį, kaip 

pirmaeilis uždavinys Lietuvos 
Katalikų Bažnyčiai iškyla 
būtinybė sukrikščioninti bedie-
vinamą jaunąją mūsų tautos 
kartą. Tikroji kova už Lietuvos 
ateitį vyksta jauno žmogaus 
širdyje, už ką jis apsispręs: už 
Kristų, Jo Evangeliją, ar už be
dievių žadamus, bet dažniausiai 
neišpildomus „pažadus", o gal 
ir už kitus šios žemės valdovų 
naiviems savo vergams nume
tamus blizgučius. 

Septintas krikščioniškos Lie
tuvos šimtmetis turi prasidėti 
intensyvia kova už jaunas šir
dis. 

Šie metai pažymėti ir drą
sesniu mūsų tautiečių šauksmu 
„Laisvės Lietuvai!" Kiekvie
nam žmogui, juo labiau tautai, 
įgimtas laisvės troškimas. Šiais 
„persitvarkymo" ir „demokra
tizacijos" laikais lietuviai viešai 
pareiškė pasaulio ir sovietų 
imperijos vadovams, kad laisvė 
brangi ir mūsų tautai. 

1988 m. — Marijos metai. Per 
600 m. tautos sukurtos gilios 
meilės Marijai tradicijos kviečia 
visus į šį maldos ir moralinio at
sinaujinimo kelią — laisvės 
kelią! 

Kongreso nariai padeda 
Pasaulio Taikos tarybai 

New Yorkas. — „National 
Review" toliau rašo, jog kitas 
senatorius — John Kerry buvo 
laivyne Vietname ir kai sugrįžo 
iš ten, suorganizavo Vietnamo 
veteranus prieš karą ir kai 
perėjo į politiką, pradėjo 
agituoti už Amerikos kariuo
menės išvežimą iš Lotynų 
Amerikos, Afrikos, Azijos ir 
Europos. Kai buvo išrinktas į 
Senatą, jis pradėjo ieškoti 
narkotikų pardavėjų Contra vy
ruose, bet tai jam nepasisekė. 
FBI surado, jog jo paties žmonės 
buvo įsivėlę į narkotikų 
prekybą ir tada sužinota, kad ir 
patys sandinistai joje dalyvauja. 

Slaptoje veikloje 

Edward Boland iš Massachu-
setts, pagarsėjęs savo penkiais 
konstituciniais papildymais, su 
kitais demokratais išėjo prieš 
administracijos slaptą veiklą. 
1982 m. jo tarnautojai rūpes
tingai Atstovų rūmų Žvalgybos 
komitete nuslėpė šešių demo
kratų dalyvavimą Pasaulio 
Taikos tarybos veikloje, kuri 
buvo sovietų globojama. Tie šeši 
yra: Charles Rangel iš New 
Yorko, ir jau mūsų minėti 
Dellums, Conyers, Dymally, 
Leleand ir Edwards. Vienas 
demokratų buvo FBI investi-
guojamas, kai slapti Valstybės 
departamento dokumentai at
sirado sandinistų ambasadoje, 
bet staiga šio reikalo tyrinė
jimas buvo prieš metus 
nutrauktas. 

Vienas dalykas yra aiškus, 
sako abu komentatoriai, jog „šie 
demokratai nenusipelno izolia-
cionistų pavadinimo, kaip kad 
dažnai jie yra vadinami". Jie 
ypač rūpinasi tuo, kas darosi už 
Amerikos sienų ir jie daug daro, 
kad padėtų tiems įvykiams. 
Senieji izoliacionistai buvo 
patriotai ir jie nenorėjo susidėti 

su kitais kraštais, bet, kai 
reikėjo kariauti, jie pirmieji 
įstojo į karių eiles ir ėjo kovoti 
už Amerikos reikalus. To nega
lima pasakyti apie naujuosius 
„izoliacionistus". 

Kas atsitiko su demokratais 
Kas atsitiko sa Demokratų 

partija, klausia Michael Waller 
ir Joseph Soibran „National 
Review" žurnale. Respublikonai 
Reagano metais nuostabiai 
subrendo. „Kai aš atėjau į 
Kongresą 1975 m.", sako Henry 
Hyde, „Bella Abzug buvo 
neefektingas balsas iš tolimo
sios ka i rės" . ,Jei ji būtų 
šiandien Kongrese", sako jis, ,ji 
būtų daugumos vadė". Kaip ir 
daugelis kitų respublikonų, 
Georgijos valstijos Gingrich 
palygina dabartinius demokra
tus Britanijos Darbo partijai. Jis 
mano, jog „amerikiečiai yra ne
rangūs pastebėti pasikeiti
mams, bet tie demokratai tikrai 
nori patalpinti Oliver North į 
kalėjimą; jie ir prez. Reaganą 
norėjo apkaltinti ir patraukti 
,tieson\" 

Sen. Dornan, kai vėl sugrįžo 
į Senatą tik po 4 metų, pastebėjo 
didelį pasikeitimą. Jis sako, jog 
daugelis naujų kongresmenų 
yra nustebę ta radikalia reto
rika, kurią jie girdi Atstovų rū
muose. Ir tai nėra kalbos prieš 
aną Nikaragvos Samozą. Ir 
dabar, kai jie pamatė tikrąjį 
sandinistų veidą, jie vis tiek bal
suoja už sandinistų politiką. 

Jesse Jackson nelaimėjo prezi
dentinės demokratų nominaci
jos, bet jis pirminiuose rinki
muose buvo pirmaujantis 
kandidatas daugelį kartų. Jo 
žvilgsnis taip pat pakrypęs 
kairėn. Demokratų konvencija 
pasirinko kandidatą, kurio 
užsieno politika sutampa su 
Labour partija, kaip sako resp. 

Gubernatorius Michael Dukakis priima sveikinimus, kai ji i JAV preziden
to postą pasiūlė A.F.L. — C.I.O. unija. Šalia jo dešinėje matyti tos 
darbininkų unijos prezidentas Lane Kirkland. 

Kiekviena tauta laisvės turi tiek, 
kiek jos išsikovoja 
Reportažas iš Vilniaus 

(Tęsinys iš praėjusio numerio laidos; 

„Ne tas yra didis" 

Minėjimo dalyviai susikaupę 
klausosi Vinco Kudirkos 
eilėraščio „Ne tas yra didis", 
kurį deklamuojs Lietuvos TSR 
valstybinio akademinio dramos 
teatro aktorius Ramūnas 
Abukevičius. 

Žodį taria kunigas Edmun
das Atkočiūnas: „Tegyvuoja 
atgimimas, kurį pagimdė 
motinų ašaros". Kalbėtojas 
kviečia visus grįžti prie Dievo, 
daugiau spausdinti religinės 
literatūros, steigti vienuolynus 
ir t.t. 

Po šios kalbos minėjimo vedė
jas V. Landsbergis sako, kad 
girdėjome pasisakymą su 
polinkiu į diktatą, tačiau jis 
manąs, kad esame prieš bet 
kokį diktatą, esame už laisvą 
mintį. 

Istorikas Gediminas Rudis 
sako, kad V. Molotovo — J. Rib-
bentropo paktas brangiai atsiėjo 
ne tik kitų tautų, bet ir Tarybų 
Sąjungos liaudžiai. Jis pareiškia 
įsitikinimą, kad būt ina 
paskelbti šios sutarties slap
tuosius protokolus ir, kad tai ne 
tiek istorikų kvalifikacijos, kiek 
jų pilietinės drąsos problema. 
Oratoriaus nuomone, visuome
nės nepatenkina 1940 metų 
socialistinės revoliucijos 
Lietuvoje koncepcija ir kad šiuo 
klausimu reikia surengti atvirą 
mokslinę diskusiją. 

Prie mikrofono — filosofas Ar
vydas Juozaitis. Sakydamas, 
kad šiandien — dvasinio apsiva
lymo diena, j is pareiškia 
napasitikėjimų profesoriaus R. 
Žiugždos ir jo bendraminčių 
istorikų darbais. 

Ministerio Urbšio kalba 

„Atėjo laikas, kai istorikai 
turi ne tik paaiškinti faktus, bet 
ir duoti jų moralinį vertinimą", 
sako V. Landsbergis. Primin
damas, kad istoriją geriau 
suprasti padeda gyvų jos 
liudininkų žodis, jis siūlo susi
rinkusiems pasiklausyti 1938 -

kongr. James Courter iŠ New 
Jersey valstijos. 

Rytoj apie staiga „pabudusį" 
patriotizmą ir komunistų koali
ciją. 

1940 metų Lietuvos užsienio 
reikalų ministro J. Urbšio 
kalbos apie jo susitikimą su J. 
Stalinu įrašą. 

Istorikas Liudas Truska 
suabejojo, ar TSRS — Vokietijos 
nepuolimo sutartis pasitarnavo 
Tarybų Sąjungos politikai. Jo 
manymu, šis pak tas buvo 
laidotuvių varpai daugeliui 
šalių. Istorikas priminė stalinis-
tinius V. Molotovo žodžius, kad 
ateityje mažos valstybės turėtų 
išnykti. 

— Atėjo atgailos metas, — 
sako L. Truska. — Istorikai turi 
atgailauti labiau negu bet kas. 

Lietuvos TSR užsienio reikalų 
ministras Vladislovas Miku-
čiauskas pasmerkia gėdingą 
1939 m. rugpjūčio 23 d. pasira
šytą dokumentą ir pareiškia, 
kad stalinizmo aukos nusipelnė 
paties didingiausio paminklo. 
Greičiau jį sukurti ir pastatyti 
— visų mūsų pilietinė ir patrio
tinė pareiga. 

— Laikas išgydo žaizdas, — 
sako kalbėtojas, — bet randai 
dažniausiai l ieka v isam 
gyvenimui. Žmogus nori būti 
tikruoju savo žemės^avo krašto 
šeimininku. 

V. Mikučiauskas prisimena ir 
Didžiojo Tėvynės karo aukas, 
sakydamas, kad žmonės ir sta
linizmo metais, ir tada dažniau
siai žūdavo dėl to, kad mylėjo 
savo Tėvynę. Šiandien reikia 
daugiau pagarbos ir tolerancijos 
vieni kitiems. <Bus daugiau) 

Slaptas protokolas 
Vilnius. — Lietuvos Persi

tvarkymo sąjūdis paskelbė dar ir 
kitą labai slaptą protokolą, kaip 
Stalinas-Hitleris prekiavo valsty
bėmis. 

Visiškai slaptai! 
Maskva, 1941 m. sausio 10 d. 

Vokietijos pasiuntinys grafas 
dr. von Šulenbergas, įgaliotas 
Vokietijos Reicho iš vienos 
pusės, ir TSRS Liaudies Komi
sarų Tarybos pirmininkas V. 
Molotovas, TSRS Vyriausybės 
įgaliotas iš antros pusės, susi
taria: 

1. Vokietijos vyriausybė at
sisako nuo savo pretenzijų į tą 
Lietuvos teritorijos dalį, kuri 
minima 1939 m. rugsėjo 28 d. 
slaptame papildomam protokole 
bei pažymėta prie to protokolo 
pridėtame žemėlapyje. 

2. Tarybų Socialistinių Res
publikų Sąjungos vyriausybė 
yra pasiruošusi Vokietijos 
Reichui už minėto protokolo I-
ame punkte įvardintą teritori
ją išmokėti 7,500,000 aukso 
dolerių arba 31,500,000 reichs
markių. 

Šią 31,5 min. reichsmarkių 
TSRS vyriausybė sumokės 
tokiu būdu: 

1/8 t.y. 3,937,500 reichs
markių — spalvotais metalais, 
kurie bus pristatyti per 3 mėne
sius po šio protokolo pasi
rašymo; 7/8 arba 27,562,500 
reichsmarkių — auksu, kuris 
bus atskaitytas iš Vokietijos 
mokos auksu; apskaičiavimus 
Vokietija turi padaryti iki 1941 
m. vasario 11d.: tuo pačiu Vo
kietijos ekonominės delegacijos 
pirmininkas dr. Šnurė ir užsie
nio prekybos liaudies komisaras 
Mikojanas pasikeis atitinka
mais raštais dėl ekonominių 
tarpusavio pristatymų pagal 
1941 m. sausio 10 d. susitarimo 
ir Vokietijos Reicho ir Tarybų 
Sąjungos 1940 m. vasario 11d. 
ekonominę sutartį. 

3. Šio protokolo parašyti du 
originalai vokiečių kalba ir du 
or iginalai rusų ka lba ir 
įsigalioja tuojau pat po pasi
rašymo. 

Už Vokietijos Reicho 
vyriausybę 

F. Šulenbergas 

Pagal TSRS vyriausybės 
įgaliojimą 

V. Molotovas 
Šalt.: SSSR - Germanija 1939 

- 1941. - 1983, p. 141 

Sovietų Sąjungoje 
du nauji dekretai 
Daugiau teisių KGB^agentams 

Lech VValesa vakar kalba žurnalis
t ams . 

Solidarumo 
pranešimas 

Varšuva. — Po pasitarimų su 
komunistų Lenkijos Vidaus 
reikalų ministeriu gen. Czeslaw 
Kiszczak Varšuvoje Solidarumo 
vadas Lech Walesa paprašė, kad 
lenkai nustotų streikuoti ir 
grįžtų į darbus. Walesa pasakė, 
jog abi pusės sutiko toliau tęsti 
pas i t a r imus , kad išvestų 
Lenkiją iš didelių ekonominių ir 
politinių sunkumų, įskaitant ir 
Solidarumo sąjūdžio legalizavi
mo klausimą. 

Pasitarime dalyvavo dar ir 
lenkų pol i tbiuro narys 
Stanislaw Ciosek, o iš Bažnyčios 
pusės vysk. Jerzy Dabrowski. 
Keturių pasitarimai užsitęsė tik 
dvi valandas. Po to lenkų tele
vizijoje buvo pranešta, jog po 
ilgų vyriausybės pasitarimų 
įvyko minėtas susitikimas ir 
yra numatyta platesnės apim
ties komisija, kuri tęs pradėtus 
pasitarimus. Partijos vadas gen. 
Jaruzelskis studijuojąs tautinio 
susitaikinimo planą, įskaitant 

Maskva. — Sovietų Sąjunga 
suteikė savo Vidaus reikalų 
ministerijos daliniams didelę 
galią, įskaitant ir teisę pavar
toti ginklus prieš viešas de
monstracijas ir teisę įsiveržti j 
privačius namus, ieškant nusi
kaltėlių. 

Šį dekretą priėmė Sovietų 
Aukščiausias prezidiumas arba 
nominalinis parlamentas liepos 
28 d., bet iki šiol nebuvo pa
skelbtas ir nepraneštas centri
nėje spaudoje. Tą pačią dieną 
Prezidiumas priėmė kitą dekre
tą, kuris reikalauja, kad ruošia
mos demonstracijos būtų pra
neštos 10 dienų iš anksto ir 
suteikė teisę vietinei vyriausy
bei jas uždrausti, neleisti. Šitas 
dekretas buvo paskelbtas tuojau 
pat. 

Šie abu dekretai buvo išleisti 
tada, kada vyriausybė pradėjo 
labiau kontroliuoti daugėjan
čias demonstracijas ir kitus su
sibūrimus visame krašte, kai 
Gorbačiovas paragino atvirai 
kelti sovietų gyvenimo klausi
mus ir juos viešai diskutuoti, 
įsakymas Vidaus reikalų minis
terijai leidžia kontroliuoti vie
šas demonstracijas bei susirin
kimus ir specialiais atvejais juos 
išvaikyti. Paskutiniu metu 
KGB tokių veiksmų vengdavo. 

,.Jie nori daugiau 
kontrolės" 

Tie daliniai, kurie kai kada 
vakariečių pavadinami Tautine 
gvardija, iki šiol būdavo naudo
jami saugoti kariniams įrengi
mams, lydėti kaliniams ir pat
ruliuoti darbo stovyklose. Jie 
taip pat būdavo panaudojami 
numalšinti vidaus neramu
mams stovyklose. Vakarų diplo
matai mano, jog šiuo būdu pra
dedama kovoti prieš viešų 
demonstracijų idėją. Duodant 
daugiau teisių sulaikyti de
monstracijas, yra ženklas, kad 

— Nikaragvoje sandinistų 
prez. Daniel Ortega įsakė 
nuvertinti jų piniginį vienetą 
cordobą 120% ir padidinti val
džios darbininkams atlyginimą 
140%. Ekonomistai apskaičiuo
ja, jog pragyvenimo išlaidos pa
kilo 4,000% ir metinė infliacija 
pasiekė 12,000%. 

— Filipinų vyriausybė nutarė 
parduoti New Yorke esančią 
buvusio prezidento Ferdinando 
Marcos nuosavybę ir gautą 
pelną paskirti žemės ūkio 
reformų finansavimui. 

— New Yorke miesto meras 
Edward Koch, tarpininkaujant 
New Yorko valstijos gybernato-
riui Mario Cuomo. padavė 
ranką Jesse Jackson ir tuo 
išlygino buvusius nesusipra
timus, įvykusius pirminių rin
kimų metu New Yorke. Jie abu 
yra Demokratų partijos nariai. 

— Panamos pašalintasis 
prez. Eric Delvalle atvyko į 
Miami Amerikos kariniu lėktu
vu. Sakoma, kad prezidentas vėl 
greitai sugrįš į Panamą. 

— Gvatemalos kairieji parti
zanai susitiko su Bažnyčios ir 
politinių partijų atstovais Costa 
Ricos sostinėje pasitarimams. 
Vyriausybės atstovai nedaly
vauja. 

KGB nori vėl daugiau turėti 
galios>kontroliuojant protestus. 

Vakarų diplomatai pastebi, 
jog tie įsakymai buvo išleisti po 
įvykusių neramumų šį pavasarį 
ir šią vasarą. Šimtai tūkstančių 
demonstrantų Pabaltijo respub
likose — Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje išreiškė tų kraštų 
tautiškumą, rašo vėl New York 
Times. Armėnų išsiveržimas į 
gatves, protestai pačioje Mask
voje, reikalaujant kelių partijų 
sistemos, ir pradedą tautiškumą 
reikšti ukrainiečiai suneramino 
Komunistų partijos politbiurą. 

Vidaus reikalų ministeris 
Aleksandr Vlasovas pasakė, jog 
paskutiniu metu Kremliaus to
lerancija ir padidėjęs atvirumas 
iššaukė maždaug 600 mitingų 
ir gatvių demonstracijų vien tik 
šiais metais. 

Ginkluoti daliniai 
Sovietų Sąjungos konstitucija 

garantuoja susirinkimų laisvę, 
eisenas ir demonstracijas. Nau
jasis įsakymas specialiai nepa
aiškina, ką vidaus reikalų 
daliniai turės daryti, bet kons
tatuoja, kad jiems leista kovoti 
ir panaudoti „specialią techno
logiją ir ginklus". Dekretas taip 
pat leidžia eiti į privačius butus, 
įstaigas ir organizacijas, kad ga
lėtų suareštuoti įtariamus nusi-
kaltėlius ; arba eiti ten, kur 
manoma, kad gali būti pažeista 
viešoji tvarka. Politinės grupės 
jau pareiškė, kad tai yra asme
ninio privatumo pažeidimas ir 
suvaržymas viešų debatų, jų už-
smaugimas. Demokratų unijos 
atstovas pareiškė: „Mūsų teisi
niai patarėjai negali suprasti, 
kaip šiais glasnost ir perestroi-
kos laikais galėjo būti priimtas 
toks įsakymas be diskusijų", 
pasakė Yuri Mitiunov. 

Daliniai jau sulaikė 
protestuotojus 

Neleidimas diskutuoti šių 
dekretų priešinasi ankstesniam 
Gorbačiovo pareiškimui, kuris 
viešai pasmerkė tuos, kurie 
išleidžia įsakymus be viešų 
diskusijų ir konsultacijos su 
žmonėmis. Dekretas buvo at
spausdintas Aukščiausio Sovie
to biuletenyje, kurio teleidžia-
mas labai ribotas skaičius. Poli
cija jau turėjo tuos punktus, 
kurie buvo dabar įsakyti Vidaus 
reikalų ministerijai. 

Maskvoje prieš savaitę Vidaus 
ministerio daliniai jau padėjo 
policijai išvaikyti demonstran
tus, kurie buvo susirinkę parke 
paminėti 20 m. sovietų invazi
jos sukaktį į Čekoslovakiją. Tie 
daliniai jau spardė ir mušė žmo
nes. Vidaus reikalų ministerijos 
daliniai, kaip žinome, jau buvo 
panaudoti Jerevane liepos pra
džioje, kai šimtai tūkstančių 
armėnų demonstravo. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 2 d.: Ingrida. Anto-

ninas, Kalista, Protenis. Tugau-
dė. 

Rugsėjo 3 d.: Grigalius Di
dysis, Bronislava, Mirga. Sirpu-
tis, Auksė, Bronislovas. 

Solidarumą ir Bažnyčią, pašli 
jusią ekonomiją, darbininkų rei
kalavimus ir 38 bilijonų skolą 
užsieniui. 

T" ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 6:16, leidžiasi 7:24. 
Temperatūra dieną 811., nak

tį 55 1. 
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/PORTO APŽVALGA 

PAKELIUI Į AUSTRALIJĄ 

DALYVAUS KAUNO 
„ŽALGIRIO" 

SPORTININKAI!!! 
III-jų Pasaulio Lietuvių Spor

to žaidynių organizacinio komi
teto pakviesti, su Australijos 
Lietuvių Bendruomenės Krašto 
tarybos pritarimu, sporto šven
tėje Adelaidėje dalyvaus Lie
tuvos „Žalgirio" s-gos spor
tininkai. 15 asmenų grupėje bus 
Kauno , ,Žalgir io" jaunių 
krepšinio komanda (20 m. ir 
žemiau^ du plaukikai, 2 stalo 

tenisininkai ir vienas lauko 
teniso žaidėjas. 

Šią sensacišką naujieną teko 
išgirsti telefono pranešimu iš 
Lietuvos, man besilankant pas 
Melbourno l ietuvių radijo 
valandėlės vedėją G. Lands
bergį. Apie tai, ir plačiau apie 
žaidynių organizavimą bei 
sustojimus Melbourne ir Syd-
nėjuje, kitą kartą. ^ ^ 

VYTAUTAS GRYBAUSKAS 
ADELAIDĖJE 

Rugpjūčio 14 d. iš Chicagos, 
pasitarti 3-čiųjų Pasaulio Lie
tuvių Sporto žaidynių reikalais, 
į Adelaidę atskrido ŠALFASS, 
o taip pat ir Siaurės Amerikos 
išvykos organizacinio komiteto 
vicepirmininkas Vytautas Gry
bauskas. Jį pasitiko Žaidynių 
organizacinio komiteto pirmi
ninkas J. Jonavičius. Supuolimo 
atveju, tuo pačiu laiku Adelai
dės aerodrome iš Melbourno 
žaisti o-tas tarpvalstybines 
krepšinio rungtynes atskrido 
Sovietų Sąjungos r inkt inė, 
kurioje startavo 3 lietuviai: Ša
rūnas Marčiulionis, Valdema
ra s Chomičius ir Rimas 
Kurtinaitis. 

Tikriausiai tai pirmas atvejis 
išeivijoje, kad kartu pabend
rauti prie to paties vaišių stalo 
Lietuvių namuose susėdo trijų 
kontinentų lietuviai sporti
n inkai bei sporto vadovai. 
Vakaras praėjo labai malonioje 
nuotaikoje, pasikeista suveny
rais, apžiūrėtas Adelaidės lietu
vių muziejus, nusifotografuota 
ir kartu uždainuota: „Lietuviais 
esame mes gimę"... Šis vakaras 
paliko neišdildomus prisimi
nimus visiems, ypač mūsų 
jaunimui, galint asmeniškai 
pabendrauti , pasikalbėti su 
pasaulio krepšinio garseny
bėmis. Kitos dienos rungtynėse 
Sovietai įveikė australus 93:82. 

Grįžtant prie V. Grybausko 
vizito, tai pirmiausia išvykos va
dovui buvo parodyti visi sta
dionai, plaukimo baseinas, 
lauko teniso aikštės ir t.t., ką V. 
Grybauskas labai teigiamai 
įvertino. 

Antradienį, rugpjūčio 16 d., 
Lietuvių namuose įvyko ben
dras Žaidynių organizacinio 
komiteto ir Š. Amerikos išvykos 
vadovo posėdis. Čia paaiškėjo, 
kad didžiausia problema yra 
svečių apgyvendinimas, nes at
vyksta net 200 sportininkų bei 
vadovų. Dabar t in iu metu 
Adelaidės tautiečiai pasižadėjo 
privačiai apgyvendinti 90 spor
t in inkų , pigesniuose vieš
bučiuose surasta 70 lovų, tad 
dar trūksta arti 40 lovų: jei už 
tai teks apmokėti organizaci
niam komitetui, tas pareikalaus 
labai daug išlaidų, kurių komi
tetas dar neturi. Tačiau, būdami 
optimistai, tikimės, kad mūsų 
tautiečiai Australijoje ateis 
mums į pagalbą, nes tai yra visų 
Australijos lietuvių bendras 
garbės reikalas. 

Vytautas Grybauskas apibū
dino, kaip vyksta išvykos orga
nizaciniai darbai. Pranešė, kad 
„Pasaulio Lietuvis" žurnalo 
redaktorius Bronius Nainys 

pažadėjo skirti nemažai vietos 
rašiniams bei nuotraukoms 
prieš Žaidynes. Čia pat nutarta 
redaktoriaus paprašyti, kad tas 
būtų patalpina spalio mėn. 
leidinyje, tad skubiai ruošiame 
rašinius ir piešinius viršeliams, 
kad viskas laiku būtų ant 
„P.L." redaktoriaus stalo ir kar
tu iš anksto dėkojame. 

V. Grybauskas pranešė, kad 
daugiausia sportininkų at
vyksta iš New Yorko LAK — 40. 
Chicagos „Neris" - 30. Cle-
velando „Žaibas" — 30, Los 
Angeles „Banga" — 25, Detroi
to „Kovas" — 22, Toronto „Vy
tis" — 18, Bostono „Grandis" — 
14, Chicagos „Lituanica" — 10, 
VVashingtono „Vėjas" — 3 ir 
daugiau. 

Kitomis dienomis V. Grybaus
kas apžiūrėjo viešbučius, 
kuriuose pramatoma apgyven
dinti sportininkus, aplankė 
keletą savo sporto draugų ir 
penktadienio rytą, organiza
cinio komiteto pirmininko 
Jurgio Jonavičiaus palydėtas, 
išvyko į Melbourną. Kaip žinia, 
prieš Žaidynes Š. Amerikos 
sport ininkai keletą dienų 
praleis Sydnėjuje, o po Žaidynių 
viešės Melbourne. Po vizito 
Adelaidėje Grybauskas išvyko 
į Melbourną su „Varpo" ir Syd-
nėjaus „Kovo" vadovais pasi
tarti dėl viešnagės tenai. 

Baigiant šį trumpą V. Gry
bausko apsilankymo aprašymą 
yra būtina paminėti šio sporto 
veterano sumanumą ir neiš
semiamą energiją. Tos kelios 
dienos Adelaidėje buvo praleis
tos labai darbingoje atmosferoje, 
tad dabar jau matomas 3-čiųju 
PLSŽ pasisekimo užtikrinimas. 

R. Sidabras 

Adelaidėje posėdžiavo III-jų Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynių organizatoriai. Iš k.: sėdi — S. 
Visockis, Vyt. Grybauskas, III-jų PLS žaidynių org. komiteto pirm. J. Jonavičius, St. Urnevičius, 
R. Pocius. Stovi — E. Taparauskas, P. Andrijaitis, R. Sidabras ir A. Skiparis. 

„VĖJAS" JAU SUBRUZDO 
Praėjusią savaitę šio dien

raščio sporto skyriuje buvo 
rašy ta , kad steigiamas 
reprezentacinis išeivijos 
lietuvių krepšinio vienetas. 
Tam vienetui buvo parinktas 
vardas „Vėjas", kurs jau ir pra
dėjo „pūsti", tiksliau — pradėjo 
rimtą darbą ir savo egzistenciją. 
Užpereitą savaitę į Torontą 
suvažiavo daugumas į tą 
vienetą pakviestų žaidėjų. Jų 
tarpe R. Šimkus ir M. Vaitkus 
iš New Yorko, A. Baris ir G. 
Shimko iš Chicagos, P. Gražu
lis iš Detroito, L. Rautinšas, S. 
Arlauskas, R. Sysak, J. Karpis 
iš Toronto ir dar keletas iš 
Hamiltono bei kitur. Trūko C. 
Aleksino, buvusio profesionalo, 
S. Puidoko (dar Italijoje) ir kitų. 
Jie visi apsimokėjo savo kelionę, 
tikėdamiesi pakliūti j pagrin
dinį vienetą, kurio pirmas pasi
rodymas bus kitų metų liepos 19 
d. — rugpjūčio 3 d. Lietuvoje. Po 
šios pirmos kelionės tos koman
dos — rinktinės egzistencija 
nesibaigtų, o keletą metų ji dar 
dalyvautų tarptautiniuose tur
nyruose ar rungtynėse. 

Komandos treneris Pat 
Torney turi tinkamą patyrimą 
ir yra ilgametis New Yorko 
„Atletų" klubo narys ir pirmos 
komandos treneris, davęs šiai 
komandai net keletą meisterys-
čių. Jis, nieko nelaukęs, pui

kioje Toronto universiteto salėje 
pradėjo rimtas treniruotes ir 
sužaidė keletą rungtynių prieš 
estų rinktinę. Estai, kurie 
netrukus išvyksta į Švediją, 
laimėjo abejas rungtynes . 
Dalinai turbūt dėl to, kad Pat 
Torney norėjo išbandyti visus 
žaidėjus, o labiausiai gal dėl to, 
kad estų rinktinėje žaidė Jonas 
Karpis, Kanados rinktinės žai
dėjas, kuris talkins estams 
Švedijoje. 

Su įdomumu buvo išklausytas 
vieno kelionės biuro atstovo 
pranešimas, kad ateinančių 
metų kelionė į Lietuvą gal bus 
žymiai pigesnė, nes nebereikės 
skristi per Maskvą, o lėktuvas 
nusileis Palangoje. Pasirodo, 
kad Palangos aerodromas jau 
yra pritaikytas ir didesniems 
lėktuvams, nes vasarą Palanga 
yra užkimšta vasarotojais iš So
vietų Sąjungos. 

„Vėjo" komandos-rinktinės 
iniciatorius ir pagrindinis orga
nizatorius yra Rimas Miečius, 
Toronto „Aušros" sporto klubo 
vadovas, kadaise žaidęs 
krepšinį už Chicagos „Nerį". Jis 
šį vienetą organizuoja grynai 
savo asmeniška iniciatyva, 
neatstovaudamas ŠALFAS s-
gai ir net nei jos rėmuose, pana
šiai kaip pernai Chicagos tinkli-
ninkės, ar krepšinio rinktinė 
prieš daugelį metų. 

V. G. 

Algis Rugienius, Detroito „Kovo" 
pirmininkas. 

CICERO „ATEITIS" 
VĖL NUGALĖTOJA 

Trumpai prieš šių metų anks
tyvus karščius Chicagoje buvo 
pravestos 38-sios Š. Amerikos 
Lietuvių Sporto žaidynės. Čia 
daugiausia dėmesio sutraukė 
vyrų krepšinio varžybos, kurio
se dalyvavo 18 komandų — 7 A 
klasėje, o 11 — B klasėje. A kl. 
žaidimuose pirmąją vietą iško
vojo Chicagos „Lituanica", o B 
kl. — Cicero „Ateitis". 

Reikia pažymėti, jog „Atei
ties" pergalė šiose žaidynėse 
nebuvo pirmoji ar atsitiktinė. 
Šis jaunas klubas (įsisteigė 1977 
m.), pradėjęs veikti vietos atei
tininkų kuopos eilėse, pirmais 
gyvenimo metais V. Vakarų 
apygardos jaunių B klasėje 
iškovojo I vietą. Patį didžiausią 
laimėjimą šie jauni krepši
ninkai pelnė 1980 m. Detroi
te vykusiose Š. Amerikos pirme
nybėse, kur jaunių A klasėje 
pasipuošė meisterių titulu. 
Tada perėjusi į vyrų grupę, 1982 
m. Clevelande komanda jau 
laimi I vietą vyrų B klasėje. 

Šių metų laimėjimas „Atei
čiai" buvo gal kiek išskirtinas, 
nes vyrų B klasėje dalyvavo net 
11 komandų ir per dvejas dienas 
reikėjo sužaisti net 5 rungtynes, 
kas karštoku oru nėra lengvai 
pakeliama pastanga. 

P i rmame rate „Atei t i s" 
lengvai įveikia „Lituanicos II" 
(81 64) ir Toronto „Vytį" (76-43). 
Tada patenka j antrąjį ratą, 

Edis Š u l a i t i s Cicero „Ate i t i e s" 
krepšinio komandos kap i tonas , 
priima 38-jų Š. Amerikos Lietuvių 
Sporto žaidynių vyrų B klasės 
nugalėtojų taure. 

Nuotr Ed. Šu la i č io 

kuris jau vyko vieno minuso sis
tema. Čia pirmąja ciceriečiu 
auka buvo Detroito „Kovas", 
kuris turėjo pasiduoti 60-47. Pu-
siaubaigmė „Ateitį" suvedė su 
Hamiltono „Kovu", kuris, ne
blogai pasipriešinęs pirmame 
kėlinyje, negalėjo atlaikyti 
ciceriečiu spartos po pertraukos. 
„Ateitis" laimėjo 76-50. 

Baigmines rungtynes su „Li
tuanicos II" buvojau tik forma-

IR SPORTININKAI 
SIEKIA 

IŠSILAISVINIMO 

Išsilaisvinimo iš sovietinės 
okupacijos jungo siekiančioje 
Lietuvoje, išsilaisvinimo iš „di
džiojo brolio" mintį pradeda 
kelti ir sportininkai. Štai Lie
tuvos Persitvarymo sąjūdžio 
biuletenyje atspausdintos R. 
Rimdžiaus užuominos šiuo 
reikalu. Straipsnelį perspaus
diname be pakeitimų ar pa
taisymų. Rašoma: 

KIEK DAR GYVUOSIME 
BE LIETUVOS SAVARANK. 
OLIMPINIO KOMITETO? 

Artėja Seulo Olimpinės 
žaidynės. Iki šiol Lietuvos spor
tininkai startavo 11-oje žaidy- j 
nių (žinoma, jeigu neskaičiuo
tume po įvairiausias pasaulio 
šalis išsibarsčiusių ir jas atsto
vaujančių mūsų tautiečių) 1924 
ir 1928 metais Lietuvos atstovų 
startai nebuvo sėkmingi, o 1932 
ir 1936 metų Olimpiadose Lie
tuva net nedalyvavo. 

Nuo 1952 m. Lietuvos TSR 
atstovai vyksta į Olimpiadas 
TSRS rinktinių sudėtyje (nors 
tai tarptautiniu mastu nepažy

mima — S.Ž."). Nuo to laiko mes 
pelnėme 15 aukso, 16 sidabro, 
14 bronzos medalių. Daug tai ar 
mažai? Žiūrint į ką lygiuosimės. 
Bet akivaizdu, kad dalyvauti ir 
laurus skinti sugebame. Į Seulą 
turėtų vykti apie 20 Lietuvos 
sportininkų. (Tai — puiki 
komanda — „S.Ž."). 

Ekonomiškai savivaldi Lie
tuvos respublika turės pati fi
nansuoti svarbią mums visiems 
gyvenimo sritį — sportą. Kaip 
tai darysime? Ar ir toliau daly
vausime olimpiniame judėjime, 
pasaulio pirmenybėse TSRS 
rinktinių sudėtyje? Gal gi visko 
imkimės patys! (Drąsos! — 
„S.Ž."). XIX partkonferencinėse 
rezoliucijose pasakyta: „... 

lumas. Rungtynių pradžioje 
„Ateitis" sukalė nemažą taškų 
kapitalą, tad antrame kėlinyje 
neturėjo reikalo „plėšytis", nors 
laimėjo dar ir šiaip dideliu skir
tumu 60-40. 

..Ateities" komandos kapi
tonu yra (nuo pat įsisteigimo 
dienų) Edis Šulaitis. Didie
ji komandos ramsčiai, komando
je irgi žaidžia 11 metų, yra 
Cicero „All-Star" krepšinio 
rinktinės nariai, broliai Owen-
sai. 

Smagu, kad Ciceroje dar išsi
laiko keli lietuvių sporto klubai 
(čia yra ir Cicero „Vėtra", kuri 
žaidynėse laimėjo moterų tinkli
nio meisterio vardą). Gaila, kad 
sportininkai nesusilaukia finan
sinės paramos. , ,Ateit į" 
anksčiau finansiniai yra rėmusi 
LB Cicero apylinkė ir keli gydy
tojai, tačiau jie, matyt,pavargo. 

(eš.) 
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reikia plėsti sąjunginių respub
likų teises apribojant TSRS 
kompetenciją, vykdant decent
ralizaciją, st iprinant sava
rankiškumą ir atsakingumą 
ekonomikos, socialinio ir kultū
rini vystymo, gamtos apsaugos 
sferose'\ 

Tai BŪTI ar NE Lietuvos Na
cionaliniam Olimpiniam Komi
tetui? TAIP! 

R. Rimdžius 
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OLIMPIADA ALASKOJE? 

Ankorage, Alaskoje, balsuo
tojai 2-1 balsų santykiu nutarė 
siūlvtis apsiimti finansinį įsipa
reigojimą, jei ten vyktų 1992 m. 
Žiemos olimpinės žaidynės. 
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Lietuviams baigiant 

MARIJOS METUS 
Šiemet rugpjūčio 15, ar sek

madienį, rugpj. 14 daugybėje pa
saulio Marijos šventovių buvo 
užbaigti 1987 m. Sekminėse po
piežiaus Jono Pauliaus II-jo pa
skelbti Marijos metai. Jiems 
Bažnyčią paruošė tų metų 
Apreiškimo šventėje kovo 25 d. 
paskelbta enciklika apie Mariją, 
„Išganytojo motina", kurioje 
buvo gvildenamas Marijos vaid
muo šių dienų Bažnyčioje ir 
pasaulyje, duodamas teologinis 
pagrindas pamaldumui į Mariją 
moderniame pasaulyje. 

Marijos metų paskelbimo prie
žastys buvo įvairios. Pirmiau
sia, pasiruošti 2000 metais pra
sidedančiam trečiam Bažnyčios 
tūkstantmečiui, o taip pat pa
gerbti Mariją 14 metų prieš jos 
Sūnaus 2,000 metų gimimo 
jubiliejų. Nors nėra duomenų is
toriškai konstatuoti, kiek metų 
Marija buvo, Jėzui gimus, pagal 
seną tradiciją ji tuo metu 
turėjusi keturiolika metų am
žiaus. Taigi, pagal šią tradiciją 
1987 m. buvo ir jos gimimo 
2,000 metų sukaktis. 

1987 metais taip pat sukako 
1,200 metų nuo 787 m. vykusio 
paskutinio pasaulinio ekumeni
nio Bažnyčios suvažiavimo prieš 
didįjį išsiskyrimą graikų nuo lo
tynų Bažnyčios 1054 m. Vienas 
iš Marijos metų tikslų buvo pra
šyti Marijos užtarimo kaip 
Bažnyčios Motinos, meldžiantis 
už krikščionių vienybę. 

Marijos metų tikslas taip pat 
buvo atnaujinti tikinčiųjų dva
sinį gyvenimą visame pasau
lyje-

Vieningai viso pasaulio tikin
tiesiems meldžiantis, nestebė
tina, kad daugelis Marijos metų 
maldų tikslų per tuos metus 
įvyko ar pradėjo vykti. Krikš
čionių vienybės atžvilgiu įspū
dingiausias, be abejo, buvo Sv. 
Petro bazilikoje atšvęstas 
dogminis sutarimas su provosla-
vais dėl tūkstantmetinio ginčo 
apie Kristaus prigimtį. Buvo 
daugelis ir smulkesnių pa
siekimų krikščionių vienybės 
srityje tarp įvairių krikščio
niškų bendruomenių, kurios 
ilgainiui suves krikščionis 
vienybėm 

Viso pasaulio krikščionių dva
sinio atkutimo apraiškas ma
tome ne tik visame pasaulyje 
kylančia pagarba Bažnyčios va
dams, kuri gi nekiltų, jei nekil
tų žmonėse vertinimas Bažny
čios nešamo krikščioniško 
mokslo — tiek tikinčiųjų, tiek ir 
Kristumi netikinčiųjų tarpe. 
Matome po truputį gausėjančius 
pašaukimus, vis sąmonin-
gesniais besidarančius tikin
čiuosius, nebijančius drąsiai 
išpažinti savo dvasines ver
tybes. 

Religinį atgimimą matome ir 
lietuviuose. Lietuvoje tai ypač 
kelia nuostabą, susižavėjimą, 
kai atvežtose vaizdajuostėse ma
tome dešimčių tūkstančių mi
nias susirinkusias sakramentų 
teikimui, tokias pat plaukian
čias po Žemaičių kalvarijos 
kalnus, giedančias giesmes, 
besiklausančias ugningųdvasią 
keliančių pamokslų, skati
nančių į drąsų, krikščio
niškomis dorybėmis žydintį 
gyvenimą — ir visa tai krašte, 
kur už tokį tikėjimą net ir „per
sitvarkymo" metais baudžiama 
ne tik ekonominiai, bet dažnai 
ir fiziniu įkalinimu, neretais at
vejais pasibaigiančiu mirtimi. 

Religinį atgimimą matome ir 
savose lietuviškose parapijose, 
vėl pradėjus po truputį gausėti 
žmonių ne tik sekmadienių pa
maldose, ypač tose parapijose, 
kur yra jaunų šeimų, bet ypa
čiai per didžiąsias šventes, vėl 
daug kur prisirenkant pilnoms 
bažnyčioms. Ar sutapimas, kad 
mūsų, Marijos ypatingai globai 
pavestos tautos krikščionybės 
600 metų jubiliejus, švęstas ne 
tik Romoje ir Lietuvoje, bet ir vi

same pasaulyje, įvyko Marijos 
metais? Ar sutapimas, kad Lie
tuvoje Marijos metais įvyko pa
čios didžiausios Lietuvos laisvės 
troškimo manifestacijos, ir kad 
tos pačios ryškiai iškelia ir išlai
ko krikščionybės bruožą mūsų 
tautos charakteryje — ne tik de
monstracijose matytuose tran-
sparentuose bei plakatuose, bet 
ir vertybėse, kurias kelia ir 
nereliginai tautos vadai? 

Be abejo ne vien tik sutapi
mas, kad baigiant Marijos 
metus ir išeivijos lietuviuose 
naujai sužydi pamaldumas 
Marijai. Skaitėme, jog rugsėjo 
11 d. Putname vyks Šiluvos 
atlaidai su Mišiomis, konfe
rencija ir procesija, be to, ir su 
vaizdajuostėmis iš Šiluvos 
šventovės šiandieninėje Lie
tuvoje. 

Rugsėjo 11 d. Šiluvė — Lie
tuvos globėja Marija bus garbi
nama ir Chicagos apylinkių lie
tuvių. Jau gerą pusmetį spe
cialus komitetas, susidarantis iš 
Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikų Federacijos Chicagos 
apylinkės ir Marąuette Parko 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos atstovų ruošia ypa
tingas pamaldas Marijos metų 
užbaigimui lietuviuose. Ypač 
prasminga, kad šis, visas Chica
gos lietuvių parapijos jungian
tis Marijos metų užbaigimo ren
ginys vyksta Švč. Merg. Mari
jos Gimimo šventovėje, kuri 
buvo paskelbta ypatinga, su 
atlaidais, Marijos metų šven
tove Chicagos arkivyskupijoje. 

Prasminga ir tai, kad ši graži, 
lietuviškosios Chicagos centro 
šventovė savo visoje arkivys
kupijoje išgarsėjusiuose 
vitražuose ir paveiksluose at
vaizduoja keliolikos garsiausių 
Marijos šventovių Lietuvoje Ma
rijos atvaizdus. Tad ši vieta ypa
tingai padeda maldininkams 
tremtyje jungtis su Lietuvos 
maldininkais, rugsėjo 8 d., Ma
rijos gimimo, mūsų tradicinės 
tautos šventės proga, suplau
kiančiais į pačios Marijos ypa
tingam savo užtarimui pasirink
tos žemės šventoves, melsti jos 
užtarimo šiais kritiškais Lietu
vos ateičiai laikais. 

O Šiluvoje Marija Lietuvą 
pasirinko ypatingai savo globai, 
savo apsireiškimu ant Šiluvos 
akmens pamiškėje jau 1608 me
tais, keliais šimtmečiais anks
čiau negu Liurdas, Fatima, ar 
Medjugorje. Tenai ir į kitas 
šventoves lietuviai šįmet rink
sis ypač gausiai, nežiūrint 
galimų trukdymų. O trukdymų, 
be abejo, bus, jei ne oficialiais, 
persitvarkymo sąjūdžio patvar
kymais, kurie trukdymus smer
kia, tai to sąjūdžio priešininkų 
pastangomis, kurie, kaip teko 
girdėti pernai, pasirūpino, kad 
autobusai, paprastai vežantys 
žmones į tuos miestus, sugestų 
ar būtų kitur išsiųsti. 

Chicagos ir apylinkių lietu
viai gi turės progą jungtis prie 
Lietuvos maldininkų rugsėjo 11 
d. 2 v.p.p., renkantis Marijos 
gimnazijos kieme, iš kur pra
sidės eisena su giesmėmis, ku
rios metu bus kalbamas rožan
čius. Procesijos giesmėms vado
vaus trimitų ansamblis, daly
vaus lietuviškų organizacijų 
vėliavos, baltai apsirengusios 
mergaitės barstys po Marijos 
kojom gėlių žiedus. Bus einama 
į stotis, kuriose bus sukalbama 
po dalį rožančiaus. 

Maldoje jungsimės su visais 
lietuviais, prašydami Marijos 
užtarimo ne tik Lietuvai, bet ir 
visoms mūsų lietuviškoms pa
rapijoms tremtyje. Dėkosime 
Marijai už jos ištikimą globą 
mūsų tautai, mąstysime apie 
Marijos, visos Bažnyčios ir visų 
tikinčiųjų motinos vaidmenį 
mūsų neramiame, greitai besi
keičiančiame pasaulyje. 

a.j.z. 

NESUTARIMAI YRA 
PIKTYBINIAI AUGLIAI 

Pokalbis su dr. Antanu Razma, Liet. Bendruomenės krašto 
valdybos kandidatu pirmininko postui 

Dr. Antanas Razma nėra eili
nis asmuo lietuviškoje veikloje. 
Išeivija jį žino daugiausia iš Lie
tuvių Fondo kūrimo ir milijonų 
rinkimo. Bet jis nebuvo vienas, 
o ėjo su kitais, talkininkaujant 
jam, kad tik tikslas būtų pasiek
tas. Lietuvių Fondas jau yra 
išaugęs ir skirsto pelną 
daugeliui reikalingų kultūrinių 
pasirodymų ir studijuojančiam 
jaunimui. 

Jis taip pat Lietuvių Bend
ruomenėje nėra eilinis asmuo. 
Jau daug metų yra taryboje, 
rengė Lietuvių dienas, dirbo ki
tose organizacijose. Dėlto dalis 
išrinktosios naujos tarybos na
rių kaip tik jį siūlo geriausiu ir 
patikimiausiu kandidatu į LB 
krašto valdybos pirmininkus. 

Manome, kad paruoštas su juo 
pasikalbėjimas labiausiai iš
ryškina jo nusistatymą L. Bend
ruomenės ir visuomeninio dar
bo išeivijoje atžvilgiu. Verta 
susipažinti su jo atsakymais, iš 
kurių ryškėja jo ateities veiklos 
planai, kurie reikalingi išei
vijai, ypač šiuo metu, kai nauji 
įvykiai reiškiasi ok. Lietuvoje. 

— Daug bendruomeninin-
kų norėtų matyti J u s ir JAV 
LB kraš to valdybos pirmi
ninku. Je igu sut inkate, t a d 
koks svarbiaus ias motyvas 
buvo teigiamai apsispręst i? 

— Bendruomenininkų ir kitų 
organizacijų veikloje dirban
čiųjų prašomas sutikau kandi
datuoti į JAV LB krašto valdy
bos pirmininkus. Pagrindinė 
priežastis apsisprendimui yra 
noras dar aktyviau darbuotis L. 
Bendruomenėje dabar, kai tau

toje reiškiasi laisvėjimas iš 
priespaudos. 

— Ar galima sudaryti JA V 
LB krašto valdybą vienoje 
vietovėje? 

— JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardoje, kuriai priklausau, 
turime stiprių jėgų, darbščių 
bendruomenininkų, kuriuos su
telkus galima sudaryti JAV LB 
krašto valdybos branduolį 
vienoje vietoje. Tuo nesiribojant, 
reikia įtraukti į darbą patyru
sius asmenis iš kitur. 

Vadovaudamas Lietuvių Fon
dui, rengdamas antrąsias Pa
saulio Lietuvių dienas ir dirb
damas kitose organizacijose, pa
tyriau, kad, turint vykdomosios 
vadovybės branduolį vienoje 
vietoje ir reikalui esant pasi
telkus žmones iš kitur, darbas 
eina daug sklandžiau. 

— Visuomenėje yra kilęs 
susirūpinimas dėl renkamų 
lėšų tikslingo s n io sunau
dojimo. Ką J ū s manote tuo 
klausimu daryti? 

— Kaip anksčiau minėjau, 
turint valdybos branduolį vie
noje vietoje, susitaupo didelės 
kelionių išlaidos. Dirbdamas L. 
Fonde didžiai vertinau visuome
nės suaukotus pinigus ir sten
giaus juos taupiai ir tiksliai 
naudoti tik skirtiesiems tiks
lams. 

— Ar nereikėtų keisti JAV 
LB tarybų suvažiavimų po-

veiklos pagerinimas visada yra 
siektinas ir sveikintinas. Aš 
tvirtai tikiu, kad naujoji JAV 
LB taryba tai atliks. 

— Visuomenė yra susirūpi
nusi paskut in iu metu pasi
re iškusią į tampa Bendruo
menėje. 

— Dirbdamas minėtų organi
zacijų vadovybėse, sugebėjau j 
kiekvieną veiklą įnešti entu
ziazmą, draugiškumą, koopera-
vimą ir pagarbą vienas kitam. 
Taip pat kiekvienam dirban
čiam nepaneigiau jo užsitarnau
to viešo ar kitokio pripažinimo 
už jos ar jo atliktus darbus. 
Niekados neturėjau sunkumų 
su ra s t i t a lk in inkų savo 
visuomeninei veiklai. 

Vadovaudamas JAV LB kraš
to valdybai, mėginsiu pasinau
doti minėtais veiklos bruožais ir 
tokiu būdu sumažinti bet kokią 
įtampą sudėtingoje bendruome
ninėje veikloje. 

— Kokie J ū s ų ryšiai liktų 
su Lietuvių Fondo vadovy
be? 

— Lietuvių Bendruomenė ir 
Lietuvių Fondas vienas kitą 
papildo ir jie yra didieji or
ganizatorių ir finansų šaltiniai 
išeivijos veiklai. Aš pasiliksiu 
Lietuvių Fondo taryboje taip 
kaip ir iki šiol. LF taryboje yra 
didelis skaičius buvusių arba 
dabar aktyvių LB vadovybės 

būdžio, kad mažiau butų kai- narių. Bei šiol daug dėmesio sky-
bų ir rezoliucijų, o daugiau 
darbų ir realių nutarimų? 

JAV LB tarybos funkcijų, 
suvažiavimų darbų keitimas 
nėra valdybos, bet tarybos 
kompetencija. Mano nuomone, 

riau LF reikalams. Šiuo metu 
Lietuvių Fondui vadovauja 
pasišventę ir gabūs organizato
riai, kaip Stasys Baras (LF tary
bos pirm.), Marija Remienė (LF 
valdybos pirm.) ir kiti Lietuvių 

Dr. Antanas Razma — kandidatas j JAV LB pirmininkus 

Laisvės Lietuvai — šūkis, kurį turi matyti praeiviai. Nuotr. Rasos Miliauskaitės 

Fondo tarybos bei valdybos na
riai. 

— Kokius santykius turėtų 
J A V LB krašto valdyba pa
laikyti su apygardomis ir 
apylinkėmis? 

Kuo artimiausius... Apylinkės 
ir apygardos yra Lietuvių Bend
ruomenės veiklos gyvybės ži
diniai. Ten prasideda visų planų 
įgyvendinimas ir iš ten ateina 
piniginės aukos didiesiems LB-
nės darbams. Už tai krašto val
dybos ryšiai su apylinkėmis ir 
apygardomis turi būti nuola
tiniai ir labai glaudūs. Kiek 
įmanoma turėtų būti dažni pasi
tarimai tarp krašto valdybos ir 
apygardų bei apylinkių valdv-
bų. 

— Ko labiausiai lauktumė
te iš lietuvių visuomenės 
JAV-bėse? 

— Kaip pradžioje trumpai 
minėjau, mano lietuviškos 
veiklos kredo buvo ir yra: Gyva 
lietuvybė išeivijoje ir tautos 
i šs i la i sv in imas Lietuvoje. 
Kaip matote, norint siekti šio 
kredo idealo realizavimo, veik
los barai labai platūs ir nesi
baigiantys ir kiekvienas lietuvis 
reikalingas. 

Aš pats pasižadu ir visus ki
tus prašau — panaudokime savo 

įtaką bei gabumus ir įjunkime 
visas išeivijos idėjines, kūry
bines, organizacines, finansines, 
informacines ir visas kitas pajė
gas lietuvybės išlaikymui ir tau
tos laisvės laimėjimui. 

Kas negali veikloje dalyvauti 
— turi prisidėti aukomis, kas 
apdovanotas kūrybiniais talen
tais — turi įsijungti savo kūry
bos laimėjimais, kas dirba infor
macijos tinkle — turi aštria 
žurnalistikos plunksna pagy
vinti lietuvišką veiklą bei supa
žindinti pasaulį su mūsų tautos 
siekimais, kas gali organizuoti 
ir dirbti praktiškoje veikloje — 
turi paskirti savo laisvalaikį 
visuomeninei veiklai. To 
reikalauja išeivija ir mūsų 
karžygiška tauta. Visi kartu bū
tumėm nuostabi jėga ir įgyven-
dintumėm milžiniškus užsimo
jimus lietuvybės ir tautos labui. 

— Kokie turė tų bū t i L. 
Bendruomenės santykiai su 
kitais veiksniais išeivijoje? 

Išeivijoje tarp visų veiksnių ir 
organizacijų turi būti tamprus 
bendradarbiavimas. 

Nesutarimai — nepateisi
nami, nes tai yra mus naikinan
tys piktybiniai augliai. Juos tu
rime be sąlygų išrauti. 

B. R. 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 

ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 

Kita pusė buvo apkabinėta pasibaisėtinais vėzdais 
ir ietimis, kai kurios jų buvo aprūpintos žvilgančiais 
dantimis ir buvo panašios į dramblio kaulo pjūklus, 
kitos gi papuoštos žmogaus plaukų kuokštais. Kartu 
su tais ginklais maišėsi ir senos ietys ir sulaužytos bei 
sulankstytos perstekės. Kai kurios jų turėjo paaiški
nimus: „Su šita ietimi, anksčiau tiesia, o dabar 
sulenkta, Natanas Swain prieš penkiasdešimt metų 

bus geriau, jei čia pat pradėsi apsiprasti su šitais 
dalykais. 

Aš atsakiau nemėgstąs miegoti dviese vienoje lovo
je, tačiau šiaip ar taip tai priklausė nuo to. kas tas 
perstekininkas buvo per žmogus. 

— Na, tai gerai. Ali right. Sėskis. Ar tamsta vaka
rieniausi? Tuojau bus paruošta! 

Aš atsisėdau ant seno medinio suolo, viso iš-
braižinėto skustuvais. Kitam gale vienas jūreivis 
peiliuku stengėsi jį dar labiau išgrąžinti. 

Pagaliau mus keturis ar penkis pašaukė vaka
rienės gretimajame kambaryje. Ten buvo žvėriškai 
šalta, nes ten nebuvo židinio (šeimininkas sakėsi 
negalįs leistis tokios prabangos ). Vien tebuvo dvi 
liūdnos riebalinės žvakės. Mums reikėjo užsisagstyti 
švarkus ir verdančios arbatos puodukus apgrubusiais protarpyje tarp aušros ir saulėleidžio užmušė penkioli . . 

ka banginių". „Ši perstekė, kuri dabar atrodo kaip P i r * t a i s k e l t l P r i e l ū P u - T a č i a u ™ a i s t a s b u v o * a u s u s 

kamščiatraukis, Javos jūroje buvo mesta į bangini, ir sotus. 
kuris su ja pabėgo ir kuris po kelių metų buvo nudob
tas Baltajam iškyšulyje". 

Iš tamsaus koridoriaus ėjai į salę. Ji buvo dar niū
resnė už koridorių, su žemomis lubomis, atsirėmusio
mis į senas ir sunkias sijas ir nudilusių lentų grindimis. 
Vienoje pusėje stovėjo ilgas, žemas stalas su suskilu
siomis lentynomis, pilnomis dulkinų retenybių, surink
tų iš visų pasaulio kraštų. 

Įžengęs į tą patalpą pamačiau būrį jaunų jūreivių, j 
apstojusių stalą ir blankioje šviesoje bežiūrinčiu į tas 
retenybes. Kreipiausi į šeimininką ir pareiškiau norą 
gauti kambarį, tačiau jis man atsakė: 

— Namai perpildyti. Nėra nė vienos laisvo* lovos. 
Bet palauk — pridūrė, stuktelėjęs sau j kakta, — ar 
tamsta neturėsi nieko prieš pasidalinti lova su vienu 

— Kur gi tas perstekininkas? — paklausiau 
šeimininką. 

— Netrukus grįš — atsakė. 
Nebebuvo kas daryti: tas perstekininkas pradėjo 

man rūpėti. Pasiryžau šiaip ar taip, jeigu mums reikė^ 
kartu miegoti, jis turės pirmas nusirengti ir atsigulti 

Baigę vakarieniauti mano bendrai sugrįžo į barą 
o aš, nežinodamas ką daryti, ryžausi prale 
žiūrovo rolėje. Netrukus lauke nuaidėj 
triukšmas. Atsistojęs šeimininkas sušuko: 

— Tai „Grampo" įgula. Šį rytą paskelbtas jų at
vykimas. Trejus metus išbuvo kelionėje. Valio, 
vyručiai! Dabar patirsime paskutines naujienas iš 
Fidžio salų. 

Pasigirdo sunkūs jūreiviškų batų žingsniai korido-

jūreivių. iš tikrųjų įspūdingo? išvaizdos. Įsisupę j odi
nius apsiaustus, galvas isivynioję į vilnones skaras, 
prakiurusias ir sulopytas, o nuo jų barzdų karojo ledo 
varvekliai. Jie atrodė kaip Labradoro meškų tuntas. 
Jie tik ka išlipo iš laivo ir tai buvo pirmieji namai, į 
kuriuos jie įėjo. Tad nenuostabu, kad jie tiesiai 
nužingsniavo prie baro. kur tuojau paprašė išsigerti. 
Vienas jų nusiskundė stipria sloga ir jam buvo 
paduotas mišinys džino su melasa, tiršta, kaip smala. 
Jis tvirtino, kad tai esąs puikiausias vaistas nuo 
stipriausių slogų ir peršalimų, kokie tik gali pagrieb
ti Labradoro pakraščiuose. 

Alkoholis greitai susimetė į jų galvas, kaip papras
tai yra, kad ir su patvariausiais girtuokliais, tik ką 
išlipusiais iš laivo, ir jie ėmė triukšmauti Pastebėjau 
vieną ju besilaikant nuošaliai. Jis nenorėjo gadinti 
bičiuliu nuotaikos savo rimtu veidu, nors ir stengėsi 
netriukšmauti. Jis tuojau mane sudomino. 

Jis buvo aukštas ir kresnas. -Jo veidas buvo labai 
įdegęs, o dantys kontrastuodami žėrėjo baltumu. Jo 
giliose akyse plaukiojo atsiminimai, kurie neatrodė 
jam esą malonūs. Kai jo bičiulių triukšmavimas pasie
kė aukštumos, tas vyras nepastebėtas paspruko, ir aš jo 
daugiau nebemačiau, ligi jūroje tapo mano draugu. Po 
kelių minučių jo bendrai pastebėjo jo dingimą. Kaip 

-&»•'-" ' """*' atrodė, jis naudojosi didele pagarba ju tarpe, nes tuoj įleisti vakarą . . . . , . n ,, . . , ., D „ . . 0.. . , • . - . t - pradėjo saukti: „Bulkington!.. Kur vra Bulkmgtonas? įdėjo didel i* . . . . . . . , .. J ir įsejo is užeigos jo ieškoti. 
Jau buvo apie devynias ir tyla rodės beveik 

nuostabi po tokios orgijos. Pradėjau save sveikinti dėl 
vieno sumnnv mo. kuris man atėjo i galvą kaip tik prieš 
jūreivių įsibrovimą. 

perstekininku? Berods vyksti medžioti banginių? Tad riuje. Durys plačiai atsidarė ir per jas įvirto į vidų būrys 
i Bus daugiau 1 
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SEPTINTOJI 
TAUTINĖ 

STOVYKLA (2) 
LIUDA RUGIENIENĖ 

Šeštadienis. Prie registracijos 
stoviniuoja būreliai žmonių. 
Vieni atvažiavę vaikus aplan
kyti, kiti draugus, o daugumas 
tai skautai ir skautės, kurie 
nori nors savaitgalį tautinėje 
stovykloje praleisti. Prie vartų 
budi, kaip ir visose didžiosiose 
stovyklose praeityje, Miško 
broliai. Svečius sveikina ir kur 
eiti nurodo. Pravesti bet kokią 
sudėtingesnę programą šian
dieną yra sunku, tačiau aka
demikai šią progą išnaudoja, 
nes jų stovykoje skaičiai smar
kiai pagausėję. Paskaitą skai
tyti pakviečia rezistentą dr. 
Algirdą Statkevičių. Vidudienio 
saulė negailestingai kaitina. 
Paska i t i n inkas aps iv i lkęs 
A.S.S. marškinėliais, papuoštais 
ryškiomis t au t inėmis spal
vomis, dėvi akademikų kakla
raištį ir skautišką kepurę. Nesi
skiria nuo kitų skautų ir, jei 
nežinotumei fakto, kad jis į JAV 
atvažiavo prieš tris mėnesius, 
niekuomet nepagalvotum, jog 
neskautavęs visą amžių. 

Dr. A. Statkevičius savo žo
dyje ypatingai pabrėžia, kad 
mūsų pagrindinis ginklas u i 
savo tautą yra moral in is , 
„paremtas ne neapykantos, o 
žmoniškos meilės principais", 
nes „komunistai lieka tiek pa
žangūs, kad kaimynines tautas 
nori matyti su kilpa ant kaklo. 
Vis dar nenori suprasti, kad 
nežmoniškumu pagrįstoj poli
tikoj negali būti taikos, tai t ik 
Hitlerio ta ika" . Šiuo metu 
Sovietų Sąjungoj išgyvenama 
ne vien socialoginė, bet ir ekolo
ginė, ypač ekonominė krizė. 
„Neįmanoma pagaminti tinka
mos poros batų". Karinės pra
monės vystymas veda prie 
nuolatinio gamtos naikinimo. 
Mums yra labai svarbu supras
t i , kad komunis ta i imasi 
provokacinių metodų, bando 
mus skaldyti. Mums reikėtų 
žiūrėti ,,į tai, kas mus jungia, o 
ne į tai, kas mus skiria". Sį prin
cipą turėtume pritaikyti ir tarp
tautinėje plotmėje. „Mes rusą 
norime matyti, kaip gerą kai
myną, o ne kaip okupantą". 
Mūsų geras elgesys turėtų būti 
pavyzdžiu kitoms tautoms. San
tykiuose su Lietuva reikia pri
taikyti tokią sąlygą; kam mūsų 
veiksmas padeda — tautai ar 
valdžiai? Tautai taip pat kenkia 

„perdėtas optimizmas ir per di
delis pesimizmas". Pašnekesį 
užbaigė mintimi, kad į ateitį 
„norime eiti su pagrindiniu 
žmogaus teisių užtikrinimu". 
Turime reikalauti Lietuvai 
nepriklausomybės. 

Dr. A. Statkevičiaus pareikš
tas mintis jaunimas nuoširdžiai 
sutinka, buvo klausimų, o aš 
išskubu į svečių priėmimą. Svei
kinti tautinę stovyklą atvyko 
estų, latvių, vengrų, nemažai 
amerikiečių skautų ir garbės 
svečių. Savo žodyje vyskupas 
Paulius Baltakis, OFM, pa
reiškia, kad jis negali įsivaiz
duoti išeivijos, jei ji neturėtų 
l ie tuvių skau tų . ,,Visi 
visuomenės veikėjai yra kilę iš 
jaunimo organizacijų". Tautinę 
stovyklą taip pat sveikina JAV 
Lietuvių Bendruomenės vardu 
j .v.s. fil. Bronius Juodelis ir fil. 
dr. Viktoras Stankus, Vliko — 
v.s. Vytautas Jokūbaitis, Lie
tuvių Šaulių sąjungos — Myko
las Abarius. Svečiams prista
tomi buvusieji Lietuvių Skautų 
sąjungos pirmijos pirmininkai, 
Brolijos vyriausi skautininkai, 
Seserijos vyriausiosios skauti-
ninkės ir Akademinio Skautų 
sąjūdžio pirmininkai. Pristatyta 
ir šios stovyklos vadovybė: sto
vyklos virš ininkas v.s. fil. 
Petras Molis, Brolijos — v.s. 
Gediminas Deveikis, Seserijos 
— v.s.t.n. Stefa Gedgaudienė, 
Akademinio Skautų sąjūdžio — 
v.s. fil. Danutė Eidukienė ir 
daugelis kitų pagrindines parei
gas einančių asmenų. Sueigą 
pravedė v.s. fil. Lilė Milukienė. 

Daugumas stovyklos svečių 
šeštadienį praleidžia belanky
dami įvairias pastovykles, pa
rodas, krautuvėlę, paštą, o ir 
prie valgyklos reikia eilutėje pa
stovėti, nes valgydinama trimis 
pamainomis . V a k a r a s ap
vainikuojamas laužu. Sukrau
tas įspūdingai, lyg didžiulė 
piramidė dauboje. Kalnelin 
susėda ne tik tūkstantinė skau
tų, bet dar ir keli šimtai svečių. 
Kas yra buvęs laužavedžiu, tai 
žino, kaip sunku tokį būrį links
mai nus i te ikus ių žmonių 
sutvarkyti , tačiau šį kartą 
neblogai sekasi. Pasirodymai 
trumpi, dainos gerai diriguoja
mos, gaila, tik, jog didžiausią 
įspūdį palieka amerikiečiai 
gilvelistai, kurie sugeba ir 

MOSU KOLONIJOSE 
Kennebunkport, Me. 

ATEITININKŲ 
KULTŪRINĖ SAVAITĖ 

Šiemet rugpjūčio 13 dieną 8 
vai. p.p. Pranciškonų vasarvie
tės auditorijoje buvo atidaryta 
ateitininkų kultūrinė savaitė. 
Koncertą atliko Berklee kole
gijos profesorius M. Marvuglio 
ir kompozitorius Jeronimas Ka
činskas. 

Tipingas buvo vieno vasaro
tojo pasakymas: „Tik viena flei
ta, kodėl ne daugiau instrumen
tų? Koncertui pasibaigus, tas 
pats asmuo kalbėjo — fleita 
buvo daug gražesnė, kaip kai 
kurie balsai". 

Fleitistas pradėjo koncertą 
moderniąja muzika, būtent F. 
Bajoru. Jeronimas Kačinskas, 
gyvenantis So. Bostone ir profe
sorius Barklee kolegijos, rašo 
irgi moderniai, bet jo veikalai 
pasižymi tam tikra individualia 
nuotaika ir lietuvišku charak
teriu. Barokinės J. B. Loeillet 

sonata elegantiška, išraižyta 
melodijomis ir pagražinimais, 
lengvai suprantama ir jos malo
nu klausytis. Koncerto pro
gramą sudarė dvi pjeses — F. 
Bajoras: Flessbile ir Rubato, J. 
Kačinskas — Močiutės rauda; J. 
B. Loevillet Sonata Nr. 1 — A-
dagio, Allegreto, Adagio, Gigą; 
J. S. Bach Arioso, G. Hue — 
Fantaisie; F. Chopin — Varia
cijos Rossini tema; P. Jardanyi 
Sonatina. Paskutinis veikalas 
yra vengrų kompozitoriaus, 
kuris naudojo vengrų liaudies 
dainas, tuo išsiskirdamas iš kitų 
kompozitorių. 

Solistas turi pilną toną, kuris 
imituoja žmogaus balsą, ypač 
pasižymi muzikalumu, kuris vi
suomet klausytoją palietė. Ir šis 
koncertas, nors keistu mums 
mažai girdėtu instrumentu,pa
darė įspūdį besiklausantiems. 
Po koncerto buvo vaišės ir malo
nūs pašnekesiai, kurie visuomet 
palydi koncertus Kennebunk-
porto vasarvietėje. 

Elena Vasyliūnienė 

CLASSIFIED GUIDE 

LSS tarybos pirmininkas v.s. Petras Molis prisega „Geležinio Vilko" ordiną kun. A. Saulaičiui 
Tautinėje stovykloje. N W ^ B a c e y i č i a u s 

juokus ir rimtas mintis aiškiai 
ir įdomiai perduoti. O kur gi 
mūsų skautininkai? Nejaugi pa
miršome kaip? Bendrai didysis 
laužas geras ir palieka teigiamą 
įspūdį. Smagu stebėti, kai po 
programos prie laužo renkasi 
įvairios grupės, kaip vyčiai, vyr. 
skautės, „Gintaro" mokykla, 
akademikai savo dainų pa
dainuoti. Vėlyvo vakaro metu 
vyksta akademikų pasiža
dėjimai, saulei tekant skautų 
vyčių įžodis, o vyr. skaučių 
didelis būrys davė įžodį savaitės 
pradžioje. 

Sekmadienis. Dešimtą vai. pa
grindinėje vėliavų aikštėje šv. 
Mišios. Stiebai, papuošti (vėlia
vos dar nepakeltos) Marijos 
vėliavomis, pagamintomis 
pagal įvairias Lietuvos šven
toves, kaip pavyzdžiui Šv. 
Mikalojaus Vilniuje. Altorius 
priekyje vėliavų. Vėl susėdame 
kalnelyje. Prieš pamaldoms pra
sidedant , groja sesių dūdų 
orkestras, atvykęs iš Škotijos (iš 
Europos stovyklauja 25 sesės ir 
broliai). Diena nuostabiai graži. 
Nuo ežerėlio (nedrįstu vadinti 
ežeru) pučia malonus vėjas. Šv. 
Mišias atnašauja vyskupas 
Paulius Baltakis, OFM, kun. 
Jonas Pakalniškis ir kun. An
tanas Saulaitis, SJ. Seselė Igne 
paruošė specialų tau t ine i 
stovyklai mišiolėlį, pavadintą 
„Diev's yra čia!" Pirmame 
puslapyje įrašyta: „Ši knygelė 
tepadeda visiems, kurie ja 
naudosis,tampriau įausti krikš
čionybės vertybes savo 
gyvenimo audinyje". Visus skai
tinius, maldas, giesmes praveda 
pats jaunimas. Vyskupas pagal 
sekmadienio evangeliją pasako 
reikšmingą pamokslą, ragina 
skautus būti individais (kiek
vienas iš mūsų turime net skir
tingus pirštų nuospaudus), iš
vystyti savo ta len tus , jų 
neužkasti į žemę, nes vieną 
dieną būsime Dievui atsakingi. 
Jaunimas nuoširdžiai šv. Mišių 
aukoj dalyvauja. 

Tuoj po iškilmingų pamaldų 
rikiuojamasi ir rengiamasi 
iškilmingam vėliavų pakėlimui 
bei paradui. Žodis „paradas" 
šioj stovykloj nepopuliarus, va
dinama eisena ar dar kuo kitu. 
Svečiai sustoja tribūnoje prieš 
vėliavą, jaunimas išsirikiuoja 
prie ežero, pasipuošę tvarkin
gomis uniformomis ir besišyp
sančiais veidais. 0 vėliavų, 
vėliavų! Vienetų, stovyklinių 
gairių, istorinių! Seserijos 
rankose mažos tr ispalvės, 
kurias mergaitės nuolatos 
mojuoja. Vaizdas ne vien įspū
dingas, bet ir jaudinantis. 
Atnešama didžiulė trispalvė, 
kuri bus parvežta į nepriklau
somą Lietuvą. 

Šias iškilmes praveda v.s. 
Irena Kerelienė. Pradeda žo
džiais: „Suvažiavom iš penkių 
šalių į septintąją t au t inę 
stovyklą ,Lietuvą\ kurią mes 
patys sukūrėme svetingoje 
žemėje". Su poeto žodžiais 
prisimena: „Dabar ne mes tau
toj, o mumyse tauta gyvena ir 
čia — egzilyje, tenai — tremty, 

ir ten — tėvynėje". Cituoja ir 
Bronių Kviklį: „Jau vien faktas, 
kad mūsų skautybė tiek metų 
išsilaikė tėvynėje ir emigracijo
je, rodo, kad ji daug ko verta". 
Pamini ir „Skautų Aido" 
sukaktį, nes šįmet suėjo 65 
metai nuo pirmojo numerio 
išleidimo. Pristatomas vys
kupas, mūsų skautininkas 
Paulius Baltakis, OFM, ir 
organizacijų atstovai, „Dirvos" 
redaktorius Vytautas Ged
gaudas. Perskaitomas pre
zidento Ronald Reagan laiškas. 
LSS kas metai skelbia skau
tiškam jaunimui rašinių kon
kursą. Laimėtojams įteikiamos 
dovanos. Apdovanojami Lie
tuvių Skautų sąjungoj nusi
pelnę vadovai ordinais. Gele
žinio Vilko (pačiu aukščiausiu) 
ordinu v.s. fil. Antanas Saulai
tis, SJ, ir v.s. Irena Kerelienė. 
Užsibaigus oficialiai iškilmių 
daliai, prasideda „eisena". Žy
giuoja jaunų šeimų pastovyklė, 
mažiausiųjų, tuomet Seserija, 
Akademinis Skautų sąjūdis, 
Brolija. Gausu plevėsuojančių 
trispalvių, pakyla geltoni, žali 
ir raudoni balionai. Tribūnoj 
stovintieji, svečiams padedant, 
tai gerbia vėlfavas, tai ploja. 
Visiems smagu! Reikia pasi
džiaugti, kad ilgų kai' ; nebuvo, 
trumpą ir prasmingą žodį tarė 
L.S.S. pirmijos pirm. v.s. fil. Pet
ras Molis, iškeldamas skautų 
organizacijos prasmingumą. 

Iškilmės baigiasi apie vidu
dienį, tai jau ir pietų metas. 
Vieni valgykloje pietauja, o kiti, 
savo eilės belaukdami, dalinasi 
įspūdžiais, bendrauja. 

Po pietų vyksta mugė Seseri
joje. Ten ir iškeliauju. Išstatyta 
tautodailės paroda, įvairūs au^ 
diniai, gausu juostų, verpsčių. 
Vyr. skautės, paruošusios stotis 
apie garsiąsias lietuves moteris, 
apsirengusias pagal atitinkamą 
laikotarpį, aiškina svečiams 
apie Birutę. Oną, Sofiją, 
Gražiną, Barborą Radvilaitę, 
Emiliją Pla terytę , Nijolę 
Sadūnaitę. Labai patinka, kad 
sesės neskaito iš lapukų. Sadū-

naitės areštą vyr. skaučių bū
relis suvaidina. Čia ilgiau su 
sesėmis pasikalbu. Jos mokėsi 
Vasario 16-tos gimnazijoj, buvo 
Lietuvoj, žavisi Sadūnaitės pa
vyzdžiu ir jaučia pareigą rugpjū
čio 23 d. (juodojo kaspino diena) 
ką nors ypatingo stovykloje 
suorganizuoti. Reikia tikėtis, 
kad joms gerai pasiseks. Aikš
tėje svečiams groja dūdų 
orkestras, o man netenka ilgiau 
svečiuotis, skubu į „Miško 
ženklo" (gilvelistų) sueigą, kuri 
kitoj pusėj ežero, dar už brolių 
stovyklos. Gerai, kad Lietuvių 
Skautybės fondo suvažiavimas 
nepasibaigęs ir mus pavėžina 
automobiliu. 

„Miško ženklo" sueigoje apie 
40 gilvelistų. Lietuvių drau
govei vadovauja v.s. fil. Česlo
vas Kiliulis, o sueigą praveda 
v.s.fil. Laimutė Kiliulienė. Dvi 
sesės sėkmingai užbaigė kursą 
ir gavo gilvelistų kauliukus. 

Sekmadienio vakaras sto
vykloje ramus. Nuo intensyvios 
programos esame pavargę. 
Vakarinė programa taip pat ra
mi: vakaronės, pabendravimas, 
vyresnieji žiūrime filmus apie 
demonstraciją Vingio parke, 
83-čių metų jubiliejinę stovyklą, 
Maironio minėjimą Lietuvoj. 

DEGINO GORBAČIOVO 
IŠKAMŠAS 

Indijoje Indijos Komunistų 
organizacijos naxalitų frakcijos 
vadai degino Gorbačiovo ir 
Trotskio iškamšas, pavadinda
mi juos visiems žinomais 
kontrevoliucionieriais. Vadai 
Sobudh Mitra ir Sabuj Sen savo 
kalbose pareiškė, jog M. Gorba
čiovas esąs „vėliavnešys anksty
vesnio sąmokslo, kurį išperėjo 
Chruščiovas, Kosyginas ir Brež
nevas tam, kad apjuodintų 
Staliną ir iškraipytų garbingą 
skyrių sovietinėje istorijoje". Jų 
supratimu, glasnost ir perestroi-
ka tėra tik įrankiai sugriauti 
m a r k s i z m o - l e n i n i z m o 
laimėjimus. 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

fa t f 

Q u a r i c r I y 

see us for 

AT OUR 10W UTB 
VVITM P * P A V M t N T 

TO riT VOUD INCOMt 

Mutual Federal 
S avings and loan 

2212 VVEST CERMAfC ROAO CMICAGO. ILL. 60606 
P»t«r Kazanauskas, Prmt. U\., 847-7747 

SERVING CHICAGOLANDSINCE IMS 

REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
391-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba,nonte būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

Parduodamas 24 metų mūrinis 
,,bungalow" Archer & Cicero apyl., St. 
Richards parapija, netoli Madam Cur-
rie mokyklos; 3 mieg., salonas 12x19; 
virtuvė-valgomasis; 1% prausyklos; 
rūsyje dušas; ąžuolinės grindys ir 
spintelės; didelis ištisas rūsys; aptver
tas kiemas; sandėlis. $69,500. 
Skambinti 371-7651. 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIOEO REKORDERIUS 
(312) 839-5829 

Parduodu dalį salono, valgomojo 
ir miegamojo baldų. Skambinti nuo 
6 v.v. te l . 925-0743. 

HELP WANTED 

Reikalinga moteris namų ruošos 
darbams 2 dienas sav., Valymas ir 
skalbimas. Geras atlyginimas. Čika
gos universiteto apyl. Reikalingos 
rekomendacijos. 

Skambinti 643-9420 

Reml ingas pianistas sugebąs 
skanlbinti nekompolikuotas gaidas 
vieną dieną savaitėje už atlygi
nimą. Skambint i vakara is 
779-0111. 

LEADING SHEET METAL 
FABRICATOR 

HAS IMMEDIATE OPENINGS: 
* SHEAR OPERATOR 
* PRESS BRAKE 
* ASSEMLBY PACKER 
* MATERIAL HANDLER 
1st & 2nd SHIFTS: 
Mušt speak Engiish 
Experience necessary. 
We offer atractive starting rate and 
excellent benefits including profit 
sharing. 
COME IN AND APPLY: 

READY METAL MFG. CO. 
4500 W. 47th St. 

Chicago, III. 60632 
equal opportunity employer m/f 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 

Tol. — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALGIRDAS LEONAS 

GIEDRE 

REAL ESTATE 

"iBsGt KOMPIUTERI^ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTOOS 

INCOMC TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZ1E 

77S-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

OntuK 21 
OLSICK A CO., REALTORS 
1180 State Street 
Lamont, IHInoJe 60439 
(312)257-7100 

Namas apžiūrėjimui! šeštadienį, rugsėjo 
3 d. 1-3 v. p.p., 1243 State St., Lemonte. 
už $98,500 galite nupirkti šį remontų ne
reikalingą 3 mieg. namą: didelis, medžiais 
apaugęs sklypas; 2 auto garažas, plius visi 
namų apyvokos prietaisai. Puikus pirkinys! 

Naujai atremontuotas „ranch" namas 
su skliautų lubom salone; neutralios 
spalvos; ūkiška virtuvė su daugybe 
spintelių. Tikras lėlių namelis Sunku rasti 
Lemonte tokį namą tik už $104,900. 

•s*4.._'fiayl 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ SCERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

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

FOR RENT 

DIRSĖ APTS. — Motei sav. GENĖ 
DIRSĖ praneša, kad persikėlusi įnau
ją vietą. 3614-16 Gurt Btvd., St Pate 
Beach, FL 33706 , t a i . 
813-367-2668, jau pasiruošė sve-
čius-atostogautojus maloniai priimti. 
Nuosavybė ant jūros kranto; su visais 
patogumais. 

Išnuomojamas 5 kamb. butas 
su šiluma, kilimais, šaldytuvu, 
virykla. $390 į mėn. + „secur i ty" 
įmokė j imas. S k a m b i n t i 
737-7711. Kalbėti angliškai. 

Išnuomojamas 6 kamb. butas II 
a. su šiluma ir kilimais, Marquette 
Parko apyl. Tik suaugusiems. 
Skambinti 434 -9369 . 

Ši istorinė apysaka yra iš 13-jo 
amžiaus gyvenimo Lietuvoje, vaiz
duojanti tų laikų gyvenimą, papročius, 
karo žygius, jaunatvišką meilę ir prisi
rišimą prie senosios tikybos. 

Knyga 166 psl., kieti viršeliai, gražiai 
išleista. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė 1984. Kaina su persiuntimu 
$8.00 Illinois gyventojai moka $8 50. 

Užsakymus siųsti; 
DRAUGAS 
4S45 W. 63rd Street 
Chicago, IL 60629 

LIETUVOS GINKLUOTOS 
PAJĖGOS 1916-1940 M. 

1987 m. pabaigoje pasirodžiusi 
Vytenio Statkaus parengta knyga 
susilaukė plataus skaitytoj dėmesio 
ir labai teigiamo vertinimo. Knygoje 
surinkti duomenys apie nepriklau
somos Lietuvos kariuomenės 
kūrimąsi, organizaciją, mokymą, 
tarnybas, ginklavimą ir kt., atseit, 
duotas išsamus jos sudėties ir 
veiklos vaizdas Aprašyta ir visa eilė 
kariuomenei giminingų organiza
cijų bei sambūrių. Knygoje 1040 
puslapių, per 300 iliustracijų, kelios 
spalvotos uniformų ir ženklų 
lentelės. įrišta kietais viršeliais. 
Knygos išleidimą finansavo 
Vydūno Jaunimo Fondas. 

Kaina su persiuntimu kainuoja 
$29.00, Illinois gyventojai moka 
$31.00. Užsakymus siusti; 

. DRAUGAS 
4545 W 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

I 



«* 
Vilniuje badaujantieji slepiasi palapinėje nuo lietaus. 

Nuotr. A. Algmino 

RENGINIAI CHICAGOJE 
R u g s ė j o 7 d. — Dr. Jučo pa

skai ta „Išsiplėtusios venos". 1 
vai. p.p. „Seklyčioje". 

R u g s ė j o 8-11 d. - Santa
ros-Šviesos federacijos 35-tas 
suvažiavimas Tabor Farmoje, 
Sodus, Mich. 

R u g s ė j o 11 d. — Chicagos ir 
apylinkių lietuvių iškilmingas 
Marijos Metų užbaigimas ir 
Šiluvos atlaidai Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijoje, Marquette 
Parke . 2 vai . p.p. 

— Lemonto apylinkės gegu
žinė Ateit ininkų namuose. 

R u g s ė j o 14 d. — Paskaita 
„Seklyčioje". 

R u g s ė j o 17 d. — Tautinių 
n a m ų s u k a k t u v i n i s pokylis 
Tautiniuose namuose. 

— Beverly Shores Lietuvių 
klubo rudens spalvų balius SPA 
restorane. 

Rugsė jo 18 d. — ..Lietuvos 
Aidų" gegužinė Šaulių namuo
se. 

R u g s ė j o 21 d. St. Žilevičius 
„Seklyčioje" rodys skaidres iš 
Lietuvos ir Europos. 2 vai. p.p. 

Rugsė jo 25 d. — „Draugo" 
banketas Mart iniąue salėje. 

R u g s ė j o 27 d. — Vyr. Liet. 
centro savanorių pietūs „Sekly
čioje". 

R u g s ė j o 28 d. - Adv. V. Lie-
tuvniko paskaita „Palikimai gi
minėms Lietuvoje". 3 vai. p.p. 
„Seklyčioje". 

R u g s ė j o 30 d. — „Ateities" 
savaitgalis Jaunimo centro ka
vinėje. 

R u g s ė j o 30 — spa l io 1 d. — 
LB XII-tos Tarybos pirmoji 
sesija. 
Spal io 1 d. — „Kernavės" tun

to veiklos 30 metų sukakties 
pokylis Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejaus „Gintaro" salėje. 

— „Atei t ies" vakaras Jau
nimo centro didž. salėje. 

— Suvalkiečių draugijos 50 
metų s u k a k t u v i n i s pokylis 
Šaulių namuose. 

Spa l io 2 d. — „Nauji vardai 
— nauji balsai I" koncertas Jau
n i m o c e n t r e . Rengia 
„Margut i s" . 

— „Atei t ies" akademinis sa
vaitgalis Ateit ininkų namuose, 
Lemonte. 

— Pranciškiečių seserų rėmė
jų seimas Marijonų vienuolyne. 

Spa l io 5 d . — Jolitos Kriau-
č e l i ū n a i t ė s p a s k a i t a 
„Seklyčioje" 2 v. p.p. 
Spa l i o 8 d. — Lietuvos Ka

t a l i k ų Bažnyčios Kronikos 
vakaras Jaun imo centro didž. 
salėje. 

— Jūrų šaulių „Klaipėda" 
kuopos metinis pokylis Šv. An
tano parapijos salėje, Cicero. 

Spa l io 9 d . - Spalio 9-tosios 
— Vilniaus pagrobimo minėji
mas J aun imo centre. Rengia 
Vilniaus kraš to lietuvių są
jungos Chicagos skyrius. 

— Anastazi jos ir Antano 
Tamošaičių knygos „Lithua-
nian Sashes" supažindinimo 
k u l t ū r i n ė popie tė Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejuje. 
Rengia Lietuvių Tautodailės 
insti tuto Chicagos sk. 

Spalio 15 d. — „Puota jūros 
dugne" —jūrų skautų tradicinis 
pokylis Jaunimo centre. 

Spalio 16 d. — Putnamo 
seselių rėmėjų madų paroda 
Jaunimo centre. 

Spalio 21 d. — Metinis Lie
tuvių Foto parodos atidarymas 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre. Rengia Budrio vardo 
Foto archyvas. Tęsis iki spalio 
30d. 

Spalio 22 d. — Lietuvos Duk
terų draugijos Rudens balius 
Jaunimo centro didž. salėje. 

— Anglijos Lietuvių klubo 
Chicagoje balius Šaulių namuo
se. 

Spal io 22-23 d. - LITHPEX 
XXII, Chicagos Lietuvių Fila
telistų draugijos „Lie tuva" 
paroda, Jaunimo centro maž. 
salėje. 

Spa l io 23 d . Australijos 
„Svajonių aidai" koncertas Jau
nimo centro didž. salėje. 

— Visuomenės supažindi
nimą su knyga „Lietuviai tau
tininkai — komunistų kanki
niai" Lietuvių Tautiniuose na
muose 3 vai. p.p. rengia Ameri
kos Lietuvių Tautinė sąjunga. 
Kalbės ALT s-gos garbės narys 
Vytautas Abraitis. 

— Sv. Kazimiero seserų rėmė
jų metinė vakarienė Pressman 
salėje, prie 57-tos ir Kedzie. 

— Filatelistų pobūvis Jauni
mo centro maž. salėje. 

Spal io 28 d. — Jono Aisčio 
„Raštų" pirmojo tomo sutiktu
vės Jaunimo centro kavinėje. 
Ruošia atei t ininkų sendraugių 
Chicagos skyr. 

Spalio 29 d. — Metinis Lie
tuvių Golfo klubo pokylis Bal
zeko Lietuvių Kultūros muzie
jaus „Gintaro" salėje. 

Spalio 30 d. — Dainavos an
samblio „Užgavėnių" spek
taklis Marijos aukšt . mokyklos 
salėje. 

— Vėlinių minėjimas Sv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse prie 
steigėjų paminklo . Rengia 
Bendruomenės Pasaul ieč ių 
komitetas ir Sklypų savininkų 
draugija, garbės sargyboje daly
vaujant Vytauto Didž. šaulių 
rinktinės šauliams, šaulėms ir 
visuomenei. 

Lapkričio 4 d. - Vakaronė ir 
foto parodos premijų įteikimas 
J a u n i m o cen t ro kav inė je . 
Rengia Budrio vardo Foto 
archyvas. 

L a p k r i č i o 5 d. Lietuvių 
operos tradicinis balius, koncer
tas ir laimingų bilietų trau

kimas Jaunimo centro didž. 
salėje. 

— „Lietuvių Balso" laikraš
čio v a k a r a s L i e tuv ių Tau
tiniuose namuose. 

L a p k r i č i o 6 4 - Kr . Do
nelaičio lit. mokyklos madų pa
roda J aun . centro didž. salėje. 

— Panevėžiečių klubo susi
r inkimas Jaun imo centro maž. 
salėje. 

— Marijonų bend rada rb ių 
žaidimų popietė Marijonų vie
nuolyno salėje. 

L a p k r i č i o 12 d. — Lietuvių 
Fondo vajaus pokylis Marti
niąue salėje. 

— „Grandies" bal ius Jau
nimo centro didž. salėje. 

— LB Brighton Parko apylin
kės met in is pokylis Šau l ių 
salėje. 

— Lemonto apylinkės Rudens 
balius Amber Shires salėje. 

L a p k r i č i o 13 d. — Tilžės 
Akto — Maž. Lietuvos susi
j u n g i m o su Didžiąja 
paskelbimo, 70 metų sukak
ties minėjimas Šaulių salėje. 2 
v. p.p. Rengia Maž Lietuvos 
Rezistencinis sąjūdis. 

L a p k r i č i o 18 d. Lietuvoje 
skautybės įkūrimo 70-mečio mi
nėjimas Jaunimo centre. Rengia 
Ch icagos s k a u t i n i n k ų , - k i ų 
Ramovė. 

L a p k r i č i o 19 d. — Chicagos 
Aukšt. Lituanist inės mokyklos 
— CALM metinis pokylis Jau
nimo centro didž. salėje. 

L a p k r i č i o 20 d. — „Nauji 
vardai — nauji balsai H" koncer
tas Jaunimo centre. Rengia 
„Margutis" . 

— Kariuomenės šventės mi
nėjimas Jaunimo centro maž. 
salėje. 

L a p k r i č i o 24 d. — Jaun imo 
šokiai Jaun . centro didž. salėje. 
Reng i a L i e t u v i ų J a u n i m o 
sąjunga. 

L a p k r i č i o 26 d. — Futbolo 
klubo „Lituanica" tradicinė se
zono užbaigimo vakar ienė ir šo
kiai Lietuvių Taut iniuose na
muose. 

- ANTRO KAIMO sukaktu
vinis 25 m. spektaklis Jaun imo 
centro didž. salėje (su šiandieni
niais ir veteranais vaidintojais). 

L a p k r i č i o 27 d. - ANTRO 
KAIMO 25 m. jub i l i e j in i s 
spektaklis Jaunimo centre didž. 
salėje, dalyvaujant daug iau 
negu 20 vaidintojų. 

G r u o d ž i o 2 d. — Ateitininkų 
sendraugių Chicagos skyr iaus 
v a k a r o n ė J a u n i m o c e n t r o 
kavinėje. 

Nėra vilties išsigelbėti be 
Evangelijos. Arba išmoksite pa
sidaryti krikščionimis, persiė-
musiais gailestingumu, arba 

amžių amžius draskysi tės iš 
sambūrio į sambūrius ir iš žu
dynių į žudynes iki visuotinio 
sunaikinimo dienos. 

G. Papini 

D R A U G A S , penktadienis , 1988 m. rugsėjo mėn. 2 d. 

G r u o d ž i o 4 d. — Jaun imo 
centro metinė vakar ienė didž. 
salėje. 

G r u o d ž i o 10 d . — A. Kairio 
dramos premjera J a u n i m o cen
tro didž. salėje. Ruošia Krikščio
nybės jubiliejaus komitetas . 

— Balzeko Lietuvių Kul tūros 
muziejaus banketas muziejaus 
„Gintaro" salėje. 

G r u o d ž i o 11 d. — A. Kairio 
dramos pasta tymas Jaun imo 
centre. Atlieka Los Angeles 
Lietuvių Dramos sambūr i s . 
Rengėjas — Lietuvos Krikščio
nybės jubiliejaus komitetas . 

G r u o d ž i o 25 d. — J a u n i m o 
šokiai Jaunimo centro didž. 
salėje. Ruošia a k a d e m i k a i 
skautai . 

G r u o d ž i o 31 d. — Lietuvių 
Operos Naujų Metų sut ikimo 
balius Jaunimo centro didž. 
salėje. 

— Dainavos meno ansamblio 
Naujų Metų sutikimas Jaunimo 
centro kavinėje. 

Mylimai Mamytei 

A.tA. 
RASAI KAPOČIENEI 

mirus, mūsų brangią sese AURELIJĄ K A P O Č I Ū T Ę 
giliai užjaučiame ir l iūdime k a r t u 

KERNĄ VĖS Skaučių tuntas 

Liet. Kar iuomenės Kūrėjui-Savanoriui 

A.tA. 
STASIUI BIKULČIUI 

mirus , jo sūnums, giminėms, pažįstamiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia 

Liet. Kar. Kūrėjų-Savanorių 
V. D. Skyriaus Valdyba ir nariai 

A.tA. 
ADOLFUI MARKELIUI 

mirus , jo žmoną ALDONĄ, duk ra s DAIVĄ i r RITĄ 
su še imomis bei k i tus a r t imuos ius nuoši rdžia i 
užjaučiame 

Danutė Jagminienė ir duktė Vida 
Elena ir Tadas Varankai 

Mie lam Čiurlionio Galerijos bičiuliui 

rašyt. ADOLFUI MARKELIUI 
m i r u s , jo l iūdinčiai žmonai ALDONAI i r seimai 
nuoširdi užuojauta. 

Čiurlionio galerija 

A.tA. 
rašyt. ADOLFUI MARKELIUI 

mirus , gilią užuojautą re i šk ia jo žmonai ALDONAI 
VALAITYTEI M A R K E L I E N E I 

Stasė ir Bronius Vaškeliai 

Mirus { LAISVĘ redakcijos nariui 

A.tA. 
ADOLFUI MARKELIUI, 

jo žmonai ALDONAI, dukroms DAIVAI ir RITAI bei 
k i t iems ar t imies iems nuoširdžią užuojautą re i šk ia 

/ LAISVE redakcija, 
administracija ir leidėjai 

Mirus 
A.tA. 

KĘSTUČIUI URBUČIUI, 
jo t ėvams ANTANINAI i r PRANUI URBUČIAMS, 
šeimai i r g iminėms re i šk iame nuoširdžiausią užuo
jautą. 

Stasė ir Cezaris Surdokai 
Genovaitė ir Aleksandras Radžiai 

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 - *va«uHa - moterų pasauli* • sporte* • literatūra - ktnee • satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams' 

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

Alllance Communications, Inc. 
408 South Oak Park Avanua, Oak Park. IL 60302 

tai. nr. 848-8980 

P A D Ė K A 
A.tA. 

Dipl. teisininkas 
POVILAS LAURINAVIČIUS 

Mirė 1988 m. liepos 30 d., palaidotas rugpjūčio 3 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiausiai dėkojame prel. J. Prunskiui, prel. D. 
Mozeriui už maldas koplyčioje, kun. F. Kireiliui,kun. dr. M. 
Kirkilui už maldas koplyčioje, ui atnašautas šv. Mišias ir 
palydėjimą j Amžinojo Poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame karsto nešėjams, draugams, pažįs
tamiems ir bendradarbiams dalyvavusiems šermenyse, šv. 
Mišiose ir laidotuvėse. Dėkojame už aukas šv. Mišioms ir 
šeimai, puikias gėles, jautrius užuojautos žodžius asmeniškai, 
raštu ir spaudoie. 

Nepamirštami Vladė Siliūnienė ir dr. Shulz, kurie mir
ties amžino atsiskyrimo metu guodė, ramino ir visokeriopai 
paaejo. ^Nuoširdžiai ačiū jiems, taip pat dr. Vidui Nemickui 
už ilgalaikį gydymą. 

Nuoširdžiausias ačiū laidotuvių direktoriui Gaidas-
Daimid už pagalbą ir rūpestingą laidotuvių tvarkymą. Ačiū, 
labai ačiū visiems. 

Nuliūdusi žmona Marija ir giminės. 

A.tA. 
STASIUI RAMUI 

m i r u s , žmoną ponią J U Z Ę bei a r t imuosius nuošir
džiai už jauč iame ir d rauge l iūdime. 

L. Gudelienė 
S. Ingaunis 
A. Kriaučeliūnienė 
N. R. Sabaliūnai 
K. A. Sadauskai 
I. J. Siručiai 

Hot Springs, Ark. 

K. J. Stasiūnaičiai 
S. P. Smaižiai 
O. Z. Tamašauskai 
L. V. Tamošaičiai 
E. B. V žemiai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D EI K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PKIKMIKSČICOSK 

4 3 3 0 - 3 4 S. C'al ifornia A v e n u e 
T e l e f o n a i - 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 523 -9852 
4 B 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 

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

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St.. Ch icago 
T e l e f o n a s — -I7B-2343 

14 10 So. 5(>th Av. . C ice ro 
T e l e f o n a s — 8 H 3 - 2 I 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SCM'S 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIRKKTOKIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t Hvvy. - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9 2 3 6 S . R o h e r t s R d . - T e l . 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Te le fonas - 652-1003 

Sali v Donald M.. J r . 



x „Draugo" redakcija, ad
ministracija ir spaustuvė atei
nantį pirmadienį, rugsėjo 5 d., 
dėl Darbo dienos bus uždarytos. 
Antradienį, rugsėjo 6 d., „Drau
gas" neišeis, bet redakcija, ad
ministracija ir spaustuvė dirbs 
kaip paprastomis dienomis. 
„Draugas" išeis trečiadienį, 
rugsėjo 7 d. 

x Da inavos a n s a m b l i s 
kviečia visus mėgstančius dai
nuoti asmenis į pirmą naujo 
sezono repeticiją, kuri bus 
antradienį, rugsėjo 6 d., 7:30 
vai. vak. Jaunimo centro 203 
kambaryje. 

x „Margučio" rengiamame 
koncerte, kuris bus spalio 2 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre, programą atliks 
Julianne Barnes — sopranas, 
Algis Valiūnas — bosas-bari-
tonas ir Edward Zelnis — 
tenoras. Akompanuos Manigir-
das Motekaitis. Visi kviečiami 
atsilankyti. 

x „The Observer", liepos-
rugpjūčio mėnesių, angliškai 
leidžiamas Lietuvių katalikų fe
deracijos žurnalas, išėjo iš spau
dos, šiame numeryje rašo apie 
sovietų-nacių sutartį, kuria 
buvo pasidalinta Pabaltijo 
valstybėmis, apie lietuviškų pa
rapijų modelį, kun. A. Svarin
sko paleidimą, kun. S. 
Tamkevičių. Taip pat rašo A. 

DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. rugsėjo mėn. 2 d. 

x Taut in ių šokių ansamb
lio „Grand ie s " šokėjai po va
saros atostogų pradės savo dar
bo metus su buvusių ir naujų 
šokėjų registracija rugsėjo mėn. 
7 d., trečiadienį 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centre. Tautinių šokių 
repeticijas pradėsime Jaunimo 
centre šia tvarka: jaunių ratelio 
šokėjai renkasi rugsėjo 21 d., 
trečiadienį 6:30 vai. vak., o 
studentų ratelio šokėjai rugsėjo 
18 d., sekmadienį 5:00 vai. vak. 

x Lemonto LB gegužinė 
bus Lietuvių centre, Lemont 
rugsėjo 18 dieną. Kviečiame 
visus atvykti ir pasilinksminti 
gražioje gamtoje. Bus proga 
pasivaišinti skaniu maistu ir gė
rimais ir susitikti su draugais. 

x „ B r i d g e s " , Lithu-
anian-American New Journal, 
birželio 6 nr., pasiekė skaity
tojus. Šiame numeryje rašoma 
apie kard. Vincentą Sladkevi
čių, dalyvavimą Baltuosiuose 
rūmuose ir vizitą Sovietų 
Sąjungoje ir Lietuvoje. Gale yra 
šiek tiek informacijos apie 
Kanados meno parodą ir meno 
turtus. Redaguoja Demie Jonai
tis. 

x Inž. Vy tau tas Vidugiris, 
Palos Verdes, Cal., visuomeni
ninkas , vienas iš didžiųjų 
, ,Draugo" rėmėjų, p ra tęsė 
p r e n u m e r a t ą viener iems 
metams ir dar pridėjo visą šim
tinę dienraščio stiprinimui. 
Inž. V. Vidugiriui, mūsų garbės 
prenumeratoriui, už realią auką 
tariame nuoširdų ačiū. 

x D r . P e t r a s Ki s i e l iu s , 
Cicero, 111., Lietuvių katalikų 

Kazlauskas, dr. Linas Sidrys. spaudos draugijos pirmininkas, 
Daiva Meilė ir kt. Žurnalas 
gražiai išleistas. Yra ir lietuviš
kos informalcijos. 

x Gvidas Valantinas, Cice
ro, 111.. pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams su visa -
šimtine. G. Valantiną 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už paramą savai spau
dai labai dėkojame. 

x An tan ina Levickienė, 
Westwood, Md., pratęsė 
prenumeratą, grąžino laimė
jimų šakneles ir kartu atsiuntė 
visą šimtinę. A. Levickienę 
skelbiame garbės prenumera-
tore, o už auką labai dėkojame. 

x Zita Graž i s , Pontiac, 
Mich., atsiuntė visą šimtinę ir 
pratęsė „Draugo" prenumeratą 
vieneriems metams. Z. Gražį 
skelbiame garbės prenumera-
tore, o už auką labai dėkojame. 

x Sol. Margarita ir Vaclo
vas Momkai, Chicago, 111. 
„Draugą" remia įvairiomis pro
gomis. Grąžindami laimėjimų 
šakneles, pridėjo ir 25 dol. auką. 
Labai dėkojame. Vacį. Momkus 
yra Jaunimo centro tarybos 
pirmininkas ir veiklus Lietuvių 
operos narys. 

x Dalia J akas , Norristown, 
Pa., užsisakė naujausių lei
dinių, grąžino laimėjimų šak
neles su 13.20 dol. auka. Nuo
širdus ačiū. 

x Pasaulio lietuvių centro 
antroji gegužinė įvyks sekma
dienį, rugsėjo 4 d. tuoj po 11 v. 
šv. Mišių, centro kieme, 511 E. 
127th St. Lemonte. Bus atsiger
ti, pavalgyti, galėsite pasportuo
ti, padraugauti. Kviečiame 
visus gausiai dalyvauti. 

(sk) 
x Privačiai parduodamas 

vienos šeimos, puikiai įrengtas 
namas Marquette Parke, 72 & 
Francisco apyl. Tel. 469-9463. 
Agentai prašomi neskambint. 

(sk) 

x Mutual Federal Savings 
ieško kasininko-ės (teller) 
pilnam laikui. Reikia mokėti 
rašyt mašinėle. Skambint i 
847-7747. 

IŠ ARTI IR TOLI 

Irenos Smieliauskienės vadovaujama iškili „Grandis" pradės savo darbo metus su registracija 
rugsėjo 7 d., trečiadienį, 7:30 vai. vak. Jaunimo centre. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

v i suomenin inkas , grąžino 
laimėjimų šakneles su 25 dol. 
auka. Nuoširdus ačiū. 

x R ū t a i r inž. Kęstutis Su-
šinskai, Lockport, 111., Andrius 
G. Benotavicius, Palos Hills, 111., 
grąžindami laimėjimų šakneles, 
pridėjo po 12 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Dr. Elena Milius, St. Pe-
tersburg Beach, Fla., parėmė 
„Draugą" 50 dol. auka ir grąži
no laimėjimų šakneles. Nuošir
dus ačiū už mielą auką. 
x Nat iv i ty BVM Mothe r 

Club, Chicago, 111., per Aušrinę 
Karaitytę Valaitienę atsiuntė 
„Draugui" 25 dol. auką ir pa
dėkojo už parodytą bet kokią 
pagalbą klubui. Nuoširdus ačiū. 

x E d u a r d a s J . J a n s o n a s , 
Ostervi l le , Mass., p ra tęsė 
„Draugo" prenumeratą viene
riems metams ir dar pridėjo 20 
dol. auką. E. Jansoną skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
paramą labai dėkojame. 

x Prof. J a c k J . Stukas . Ph. 
d.. VVatchung, N.J., grąžino 
laimėjimų šakneles su 20 dol. 
auka. Irena Radys iš Chicagos 
atsiuntė 17.52 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Dr. Kastyt is J u č a s , der 
matologas (tel. 925-2670) veda 
radijo programas 1490 AM ban
gomis kiekvieną šeštadienį 7 
val.r yto. Šį šeštadienį, rugsėjo 
3 d. Terry Sullivan narys „Il
linois Council for Long Term 
Care", kalbės tema: „Slaugymo 
namų pasirinkimo ir finan
savimo dilema". (sk) 

x A l b i n a s Kurkul i s , akcijų 
brokeris, dirbąs su R o d m a n & 
R e n s h a w , Inc., patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. 
Susidomėję skambinkite 9 7 7 -
7916. ( 8 k j 

x Gre i t pa rduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX FIRST, R i m a s 
S tankus , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

rsk) 

DAINAVOS ANSAMBLIS 
KVIEČIA 

Štai jau ir rugsėjo mėnuo — 
jau baigiasi vasara (kur ji 
vargšelė dingo?) ir prasideda 
ruduo. Su rudens pradžia atsi
naujina ir mūsų visuomeninė 
l ietuviška veikla. Pradeda 
veikti lituanistinės mokyklos, 
renkasi skautai, pirmom repe
ticijom sueina tautinių šokių 
grupės ir chorai, organizuo
jamos vis dažnesnės vakaronės 
ar meno parodos. Jaunimo cen
tro namai vėl pilni įvairiausios 
veiklos, mažesnių ir didesnių 
parengimų, koridoriuose girdisi 
mokyklos direktoriaus balsas, 
jaunesniųjų skaučių balseliai 
bei stiprūs ir pajėgūs chorų 
balsai. 

Naują darbo sezoną taip pat 
dabar pradeda ir lietuvių meno 
ansamblis Dainava. Dainavos 
ansamblis, pradėjęs gyvuoti Ha-
nau stovykloje Vokietijoj 1945 
metais, jau ilgą eilę metų žiūri 
į Jaunimo centrą kaip į antrus 
namus. Šiose patalpose vyksta 
visos ansamblio repeticijos ar 
tai būtų tik dainavimo ar 
režisūrinės repeticijos, visi 
suėjimai, susirinkimai, metų 
užbaigimo baliukai ir įvairūs 
per metus atlikti koncertai. 

Kad naujas sezonas pavyktų 
ir naujas spektaklis būtų 
sėkmingas, reikia naujų daini
ninkų. Netrukus — spalio 30 d. 
Dainavos ansamblis stato naują 
spektakl į „Lietuviškas 
užgavėnes". Čia bus rodomi 
tautiniai šokiai, papročiai, gir
dėsis senovinės liaudies dainos 
ir bus daug sceninės vaidybos. 
Reikia naujų artistų ir choristų 
— jaunų mergelių, triukšmingų 
kaimiečių, pagyvenusių ūki
ninkų, gražių mergelių, nuošir
džių šeimininkių. Bus vietos ir 
progos pasirodyti visiems — ir 
jaunesniems ir vyresniems — nė 
vienas nebus atmestas. Spek
taklį režisuoja Zita Visockienė, 
o dainas bei šokius paruoš Rasa 
Poskočimienė ir Darius Polikai-
tis. Reikia paminėti, kad šiame 
spektakyje bus labai daug vai
dybinių rolių (maždaug 20 kal
bančių, vaidinančių veikėjų). Iš 
tokio skaičiaus didelę dalį šių 
rolių atliks jaunimas, bet bus 
progos pavaidinti ir kitiems. 

Tai kviečiame visus — ir tuos, 
kurie moka dainuoti, ir tuos, 
kurie nelabai išdainuoja, ir 
tuos, kurie mėgsta vaidinti, ir 
tuos, kurie geriau pastovėtų 

x Zarasiškių klubo rudeni
nis piknikas įvyks š.m. rugsėjo 
mėn. 4 dieną, 12:00 vai., Šaulių 
namuose. Visi prašome atsilan
kyti, pasivaišinti, pasižmonėti ir 
pasilinksminti. Valdyba. 

(sk) 

x P a s Norman Burstein 
Chicagoje galima įsigyti įvairių 
kailinių moterims. Ypatinga 
nuolaida vykstantiems į Lietu
vą. Skambinti 312-677-8489. 

(sk) 
x Dail. E. Marčiulionienės 

keramikos dailės paroda ati
darys Čiurlionio Galerijos 
sezoną š.m. rugsėjo 16 d., 
penktadienį, 7:30 v.v. Paroda 
tęsis iki rugsėjo 25 d. 

(sk) 

vienoj vietoj#į pirmąją Dainavos 
ansamblio povasarinę repeticiją. 
Pažiūrėkit, pamatykit, susi-
draugaukit ir pabūkit teatro 
žvaigždėm — valdyba maloniai 
visus priims. 

Pirmoji repeticija bus antra
dienį, rugsėjo 6 d., 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centro 203 kambaryje. 
Ateidami atsiveskite ir kelis 
draugus — bus smagiau dainuo
ti ir vaidinti. 

Rita Likanderytė 

KĄ GALI PADARYTI 
KELI ŽMONĖS 

Yra dar l ietuvių tarpe 
žmonių, kurie gali aukotis 
kokiems geriems darbams, 
nelaukdami iš to jokios sau nau
dos, nei ypatingos garbės. Tokių 
idealistų pasiaukojimu remiasi 
mūsų lietuviškoji veikla. Tad 
būtina jų darbus pastebėti, įver
tinti ir išreikšti padėką. 

Lietuvos pogrindžio spauda 
kaip tik ir gyvuoja tokių pasi
šventėlių dėka. Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronika, lei
džiama Lietuvoje jau 16 metų, 
yra tokio darbo geriausias įro
dymas. Išleidus pogrindyje, ji 
persiunčiama į laisvųjų vakarų 
kraštus, yra verčiama, leidžia
ma sąsiuviniais, o Chicagoje 
Lietuvos Kronikos sąjungos pa
stangomis ji išleidžiama puikiai 
paruoštomis reprezentacinėmis 
knygomis lietuvių ir kitomis 
kalbomis. Ir čia reikia pasi
aukojimo, idealizmo, o svarbiau
sia, nemaža lėšų, nes spaus
dinimo išlaidos vis didėja. Be 
atskirų aukotojų dar prisideda 
ir organizacijos, skirdamos iš 
savo kasos tam t ikras sumas. 
Tai šauliai, Tauragės klubas, 
Panevėžiečių klubas ir kt. 

Šiomis dienomis gražų pavyz
dį davė ir pirmoji LB Brighton 
Parko apylinkė, vadovaujama 
pirm. Salomėjos Daulienės. Ji 
su savo valdybos pagalba 
suruošė gegužinę rugpjūčio 14 d. 
Šaulių salėje ir visų gautąjį 
pelną skyrė Lietuvos Kronikos 
sąjungai, kuri šiuo metu yra pa
ruošusi tris stambius tomus 
anglų VI tomą, lietuvių k. IX 
tomą ir ispanų k. VII t. Spaus
dinant po keletą tūkstančių 
kiekvieno tomo, susidaro didelės 
išlaidos, ateina sąskaitos, ku
rias reikia nedelsiant apmbkėti. 

Ir tai padaryti nėra lengva. Prie 
to dar prisideda persiuntimo 
išlaidos. Kai kurie gautąsias 
Kronikas grąžina, ir už tai 
sąjungai tenka sumokėti. Vie
nos sugrąžintos Kronikos išlai
dos vien pers iun t imui ir 
grąžinimui sudaro 2,50 dol. Tiek 
leidėjai turi gryno nuostolio. Ar 
grąžintojai apie tai pagalvoja? 

Sąjungos valdyba labai įver
tino LB Brighton Parko apylin
kės žygį ir jai yra dėkinga, nes 

JA VALSTYBĖSE 
— Pre l . J o n a s Kučingis 

rugpjūčio 20 d. pakrikštijo Jef-
frey ir Ilonos Bužėnaitės Va-
laikų sūnų Mato Aleksandro 
vardais. Krikšto tėvai buvo 
Amy Cahill ir Jonas Bužėnas. 

— A. a. Bronius Kulys po 
sunkios ligos mirė Woodhavene, 
N. Y., rugpjūčio 9 d. Velionis 
buvo gimęs 1915 m. spalio 6 d. 
Rokiškio apskr. Universitetą 
baigė 1942 m. Buvo mokytojas 
ir direktorius. Amerikoje daly
vavo lietuviškoje veikloje, rašė 
laikraščiuose, taip pat noveles. 
Nuliūdime liko žmona Sofija, 
dukra Regina, sūnus Tadas ir 
giminės ok. Lietuvoje. Palai
dotas iš Apreiškimo parapijos 
bažnyčios Cypress Hills kapi
nėse. 

— A.a. J o n a s Galminas, tu
rėjęs knygyną VVoodhavene, 
N.Y., Romuvą, mirė Jamaicos 
ligoninėje rugpjūčio 21 d. Liko 
motina Josefina Galminienė. 

— Vik to ras Vaitkus, gy
venąs Waterbury, Conn., ir 
turėjęs Spaudos kioską, turėjo 
sunkią širdies operaciją. Ligonis 
pamažu sveiksta. 

Jane Filomena Galdikaitė, Indonezijoje dirbančios mokslininkės dr. Birutės 
Galdikas duktė, su savo ..drauge". 

tai pirmoji kregždė. Tikimasi, 
kad ir kitos apylinkės paseks jos 
pavyzdžiu ir sušelps Kronikų 
leidimą knygomis, kurios, ypač 
kitomis kalbomis, atskleidžia 
pasauliui persekiojamos paverg
tos Lietuvos tikinčiųjų priespau
dą, vargus ir kančias. 

Tad laukiame, kad ir kitos LB 
apylinkės bei kitos organizaci
jos tarp kitų kilnių tikslų 
nepamirštų ir Lietuvos Kro
nikos sąjungos, kai bus skirs
tomas metinis pelnas paskirti 
dalį ir Kronikos reikalams. Tik 
bendru darbu ir auka gali 
išsilaikyti visi kilnūs užmojai ir 
4arbai, taip reikalingi mūsų 
tautos išsilaikymui. 

A. P. B. 

— Lietuvių Bendruomenės 
rudens susirinkimas Seattle 
apylinkės bus Irenos Bray 
namuose spalio 22 d., šešta
dienį, 6 vai.v ak. Bus pasitarta 
aktualiais reikalais, o po to bus 
suneštinis balius ir pokalbiai. 

— Paul ia Bray iš Seattle, 
Wash., šiemet bakalauro laips
niu baigė VVashingtono uni
versitete tarptautinius mokslus. 
Žada pakeliauti po Europą, 
susipažinti su senąja kultūra, o 
paskiau daryti magistro 
diplomą. 

— Lietuvių Jaunimo Seat
tle skyrius birželio 12 d. sukvie
tė pirmą susirinkimą Edžio 
Žvirždžio namuose Olympijoje, 
VVash. 

KANADOJE 

— Montrealio vyrų oktetas 
dalyvavo tarptautiniame fes
tivalyje Chateauguay, Que., 
rugpjūčio 7 d. Šio festivalio me
cenatė supažindino su oktetu ir 
jo vadovu Aleksandru Stan
kevičium. Miesto pareigūnas 
inž. Rytis Bulota oktetą nuošir
džiai priėmė. 

— Hamil tono gyventojai 
Bronė ir Bronius Venslovai, 
pardavė savo turėtą motelį 
„Cherry Beach" ir netoli Ha
miltono pasistatė gražius 
namus, kuriuose žada praleisti 
likusią gyvenimo dalį. Br. 
Venslovas 25 metus dirbo 
„Steko" fabrike, o paskiau 
vertėsi tik motelio bizniu. Jų 
namą pašventino ir gražius lin
kėjimus pasakė Aušros Vartų 
Hamiltone klebonas kun. J. 
Liauba, o sveikinimus perskai
tė J. Gedrimienė. B. Venslovas 
vedė Lenkijos lietuvaitę Bronę 
Šubelkaitę, su kuria išaugino 
jau dabar universitetą baigusį 
sūnų Algį. Jie visi prisidėjo ir 
prisideda prie lietuviškų darbų 
aukomis, patarimais ir pagalba. 

— Ottawos lietuviai, latviai 
ir estai rengia rugsėjo 30 - spalio 
2 dienomis vadinamą „Baltticfest 
88". Jau dabar prie rengimo dir
ba lietuviai: Giedrė Abromaitienė 
Zosė Balsevičienė, Jonas Balse
vičius, Loreta Lukšaitė Cassidy, 
Dana Giedriūnaitė, Eglė Jurgu-
tienė, Rūta ir Raimundas Kil
čiai, Rasa Jurkutė ir Julija 
Mitalaitė. Vėliau reikės ir dau
giau pagalbos, kad šventė gerai 
praeitų. 

— Rūta ir Raimundas Kil
čiai Ottavoje susilaukė pirmo
sios dukrelės. Ji šeimos džiaugs
mą padidino liepos 16 d. Džiau
giasi seneliais pirmą kartą tapę 
Marija ir P ranas Siūliai 
Hamiltone ir ketvirtos dukrai
tės susilaukusi Vanda Kličienė. 

— Hamiltone mirė a.a. Juo
zas Svilas, kuris savo šeimos 
neturėjo, bet buvo labai paslau
gus pagelbėti jaunimo organiza
cijoms, ypač skautams. Velionis 
buvo gimęs 1916 m. birželio 2 d. 
Buvo baigęs Lietuvoje inži
neriją, dirbo savo srityje, bet 
išėjo į ankstyvą pensiją. Mirė 
liepos 23 d. Nuliūdime liko sese
rys Leonilda ir Birutė, brolis 
Vytautas bei jų šeimos. 

— Dr. P. Klemka Edmon-
tone, Alb., penkerius metus 
praktikavo mediciną. Bet šiais 
metais pavasarį savo kabinetą 
perleido draugui, o pats išvyko 
į Helifaksą ir ten universitete 
Dalhousie perims savo buvusio 
profesoriaus pareigas, o jis iš
vyko į JAV pagilinti savo 
studijų. 

— Iš E d m o n t o n o , Alb., 
lėktuvais ir automobiliais į Ha
miltono Tautinių šokių šventę 
išvyko apie 16 asmenų. Visi 
grįžo su gerais įspūdžiais. Dvi 
jauniausios šio miesto gyven
tojos — Edita Nazaraitė ir 
Angelė Augutytė dalyvavo 
aktyviai ir Lietuvių kultūros 
kongrese Toronte. 

— Šiluvos Marijos bažny
čioje Londone, Ont., klebonas 
kun. I. Mikalauskas palaimino 
moterystės sakramentą Julie 
Hovvard ir Eugenijui Judickui. 
Vestuvinės vaišės vyko puikio
je salėje, kurioje dalyvavo lie
tuvių ir kanadiečių būrys, linkė
dami jauniesiems gražaus 
gyvenimo. Jaunojo tėvai Dana 
ir Pranas Judickai yra dideli 
lietuvių veiklos ir parapijos 
rėmėjai. 

LSS tarybos pirmininkas v.s. Petras Molis prisega „Padėkos" ordiną j.v.s. G. Treinienei Tau-

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . _ 776-8700 

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

tinėje stovykloje. Nuotr. VI. Bacevičiaus 


