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„LKB Kronika", Nr. 76 Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padauginki 

Pareiškimai ir protestai 
TSKP CK Generaliniam eekratorlul M. Gorbačiovui 

Nuorašai: 

1 . Lietuvos vyskupams 
ir vyskupijų valdytojams 

2. TSRS KGB Generaliniam 
Viršininkui Čabrlkovui 

3. TSRS Generaliniam prokurorui 
4. Jaunimo laidų redakcijai 

5. LTSR prokurorui 
6. „Komjaunimo Tiesa" redakcijai 
7. „Valstiečių laikraštis" redakcijai 
8. „Komunistinis rytojus" redakcijai 
9. Alytaus m. ir raj. švietimo skyriui 
10. Alytaus m. prokurorui 

Gražulių šeimos ir kitų dalyvių 

Pareiškimas 
(Tęsinys) 

Į tai, kad nepilnametį Dap-
kūną VRS sumušė nepilname
čių reikalų skyriaus viršininkas 
majoras Verenius, prokuroro 
padėjėjas Bakučionis atsakė: 
„Š i s kaltinimas iškilo iš 
kolektyvinių pareiškimų. Kodėl 
p a t i motina Dapkūnienė 
neatėjo j prokuratūrą skųstis? 
Motinos tokia tyla kelia abe
jonę, todėl raj. prokuroras 
atsisakė kelti baudžiamąją 
bylą". 

Negi apie įstatymo pažeidimą 
gali pranešti tik motina? 

Negi apie įstatymo pažeidimą 
gali pranešti tik motina? 

Bakučionis, norėdamas įrody
t i , kad Gražulienės sveikata 
gera, paskaitė iš poliklinikos 
gautą raštą. Jame buvo pažymė
ta , kad ji paskutinį kartą 
lankėsi poliklinikoje 1985.X.10. 
J is pridūrė: „Gal ji kitur gydėsi, 
tačiau jos sveikata nepablogė
jus!. 

Negi Bakučionis yra ne tik pro
kuroras, bet ir gydytojas. Iš tik
rųjų, atvažiavęs pažiūrėti „rei
do" vietos, prokuroro pavaduo
tojas net nepaklausė, kokia Gra
žulienės sveikata, o daro išva
das, kokias tegali daryti medi
kas. 

Nors Gražulienė kurį laiką ir 
nesikreipė į polikliniką, tačiau 
ji yra persirgusi insultu, o dabar 
serga hipertonine liga ir steno
kardija. Antpuolis su šunimis ir 
įvair iausi gąsdinimai jos 
sveikatos būklę pablogino. 

Gražulienę kaltino už savi
vališką statybą. Tai tiesa. Bet 
ji, prieš pradėdama statybas, 
kreipėsi pas raj. pareigūną 
leidimo. Jai buvo atsakyta taip: 
„Gražulienė, neprašyk leidimo, 
tau jo niekas neduos. Jeigu tavo 
vaikai būtų ne kunigai, o parti
niai, gautum visus leidimus. 
Statykis, visi dabar statosi, ir 
dauguma be leidimų". 

(Bus daugiau) 

Siūlo pakeisti Lietuvos konstituciją 
Vilnius. — Vilniaus radijas 

anglų kalba pranešė, kad Lietu
vos Mokslo Akademijos komisi
ja įteikė Aukščiausiai Tarybai 
savo pasiūlymus konstitucijos 
pakeitimams. Komisija pareiš
kė, kad kai kurios Lietuvos ir 
SSRS konstitucijų klauzulės pa
neigia respublikos suverenumą, 
ūkinę, visuomeninę ir kultūrinę 
nepriklausomybę. Nuo 1940 -
1941 metų padidėjo centrinių 

valdybų įtaka, jos tapo biuro-
kratiškesnėmis ir Lietuvos 
kompetencija buvo sumažinta. 
Daugeliu atvejų, respublika 
tekontroliuoja antraeilius daly
kus. 

Komisija siūlo pakeisti kons
tituciją ir užtikrinti, kad 
Lietuvos teritorijoje išimtinai 
galiotų Lietuvos įstatymai; So-

Prašo perkelti 
Stalino palaikus 

Maskva. — Maskvoje leidžia
mas laikraštis „Ogoniok" nese
niai atspausdino skaitytojo 
laišką, kuriame sovietinė 
valdžia yra kviečiama iškelti 
Stalino palaikus iš kapinių prie 
Kremliaus mūro sienos, kur yra 
pala idot i žymūs asmenys. 
Laiško autorius, Maskvoje gyve
nan t i s intelektualas Alek-
sander Veinštein, klausia: Ar 
tai nėra įžeidimas, kad di
džiausias visų laikų ir visų 
tautų kriminalinis nusikaltėlis 
ilsėtųsi prie Kremliaus sienos, 
greta Lenino mauzoliejaus? AP 
agentūra pažymi, kad „Ogo
n iok" laikrščio paskelbtas 
la iškas yra pirmas viešas 
prašymas, kad Stalino palaikai 
bū tų pašalinti iš Sovietų 
Sąjungos didvyrių kapinių. 

vietų Sąjungos įstatymai Lie
tuvos teritorijoje įsigaliotų tik 
Lietuvos įstatymams leidžiant, 
o ne atvirkščiai. Tokie konstitu
ciniai pakeitimai padėtų suval
dyti visasąjungines ministeri
jas, kurioms priklauso Lietuvos 
pramoninės įmonės, privedusios 
prie dabartinės ekologinės padė
ties. Kiti pakeitimai reikalingi 
reguliuoti imigracijai į Lietuvą 
iš kitų respublikų. 

Pagaliau skrydis į 
erdves 

Cape Canaveral. — NASA 
administracija praneša, jog 
„Discovery" erdvėlaivis bus iš
keltas į erdves rugsėjo 29 d. Tai 
bus pirmas skridimas po 32 
mėnesių, kai įvyko didžioji 
katastrofa ir kai „Challenger" 
susprogo ir buvo užmušti visi 
astronautai. 

Ketverių dienų misija baig
sis spalio 3 d., kai „Discovery" 
erdvėlaivis nusileis Edvvards 
oro bazėje Californijoje. Iš šio 
erdvėlaivio astronautai paleis 
naują žinių rinkimo satelitą, 
kuris kainavo 100 mil. dol. 

Šio erdvėlaivio pakilimas 
buvo atidėtas kelis kartus, nes 
vis buvo surasta įvairių 
trūkumų pačiame erdvėlaivyje, 
kuriuos reikėjo pašalinti, o kai 
kurias dalis ir pakeisti nau
jomis. Manoma, kad būta ir 
sabotažo veiksmų. FBI pradėjo 
tyrinėjimus ir surado daug 
įrodančios medžiagos, kad buvo 
norėta vėl specialiai pakenkti ir 
šiam skrydžiui. 

Sovietų komunistai 
išrinko naujus vadovus 

Estijai padaryta išimtis 

Po perversmo Haiti valstybėje gen. Prosper Avril, viduryje, pasiskelbęs krašto valdytoju, žygiuoja 
su pulk. Jean-Claude Paul, dešinėje, ir su gen. Michael Nicolas, kairėje, į prezidento rūmus. 
Pašalintasis prezidentas Henri Namphy pabėgo į Dominikonų respubliką. 

Stebėtinas speakerio 
palankumas sandinistams 

— Turkija perkėlė 2,000 
kurdų, pabėgusių iš Irako, prieš 
jų pačių norą į Iraną. 

Washingtonas. — Atstovų 
rūmų Speakeris Jim Wright 
pasakė, jog Centrinė Žvalgybos 
agentūra (CIA) tyčia išprovo
kavo opozicijos veiklą Nikarag
voje, norėdama, kad sandinistų 
vyriausybė persistengtų reaguo
dama į jų veiksmus. „Mes turi
me aiškius įrodymus iš CIA 
žmonių, kad jie tyčia darė tokius 
dalykus, kur ie priverstų 
Nikaragvos vyriausybę prarasti 
lygsvarą", pasakė Texas demo
kratas savo kasdieninėje žinių 
apžvalgoje. 

Speakerio komentarai yra iš 
viso pirmą kartą girdimi tokio 
pobūdžio, jog vyriausybės ofi
cialus žmogus viešai kalbėtų 
apie tokius veiksmus ir 
pareikštų, kad CIA turi daryti 
pranešimus Kongresui. 

Amerikos administracija jau 
nuo 1981 m. padeda Contras 
kovotojams, kurie yra pasiryžę 
išlaisvinti savo kraštą iš 
marksistų režimo ir Kongresas 
skiria lėšas Nikaragvos laisvės 
kovotojams. Sandinistai dažnai 
sako, jog Amerikos CIA savo 
slapta veikla padeda opozicijai, 
ką ir Jim Wright teigia savo 
pareiškimais. 

Skelbia neleist inas žinias 

Neseniai Kongreso jungtinis 
komitetas pravedė apklausinė
jimus apie ginklų pardavimą 
Iranui ir gauto pelno perdavimą 
Contras kariams. Baltųjų rūmų 
Saugumo tarybos narys pulk. 
Oliver North kaltinamas už tai, 
kad padėjo Nikaragvos laisvės 
kovotojams. Slapti dokumentai 
valstybės saugumo klausimais 
ir dabar neskelbiami, nes jie yra 
valstybės paslaptis. Speakerio 
Wright pranešimas, atrodo, yra 
iš slaptų liudijimų Kongresui, 
kurių negalima skelbti viešai. 
Wright nepasakė šaltinių, 
kuriais pas i remdamas jis 
skelbia šias savo žinias 
Amerikos visuomenei ir pasau
liui. Pagal dabartinius įsta
tymus, liečiančius žvalgybos 
veiklą užsienyje, tik prezidentas 
tegali įsakyti, ką skelbti visuo
menei. VVright tokio leidimo iš 
prezidento neturi. 

Kosmetinė demokratija 

Baltieji rūmai pasakė, jog Jim 
Wright kal t inimai kenkia 
visam Nikaragvos laisvės 
klausimui ir nė jokia Nika
ragvos opozicija neturėjo jokių 
ryšių su Amerikos žvalgyba. 

Valstybės departamentas taip 
pat pasmerkė Speakerio Wright 
pranešimą: „Jis tik padeda san
dinistams tokiais ginklais, 
kokių jiems dabar reikia". Jie 
tebelaiko politinius kalinius 
kalėjimuose ir dar tuos 39, 
kuriuos suėmė liepos 10 d., 
kurie demonstravo prieš Sandi
nistų vyriausybę Nandaime 
mieste. 

Kaip žinome, Jim Wrihgt yra 
pataręs Nikaragvos sandinis
tams suvaidinti ..kosmetinę 
demokrat i ją" iki kol bus 
išrinktas naujas Amerikos pre
zidentas. Daugelis Kongreso 
nar ių stebisi speakerio 
negatyvia veikla, kuri kenkia 
Amerikos interesams. 

Amerika nedalyvavo 
O Senato Žvalgybos komiteto 

atstovas pranešė, jog komitetas 
dvi dienas apklausinėjo 
reikalingus asmenis po to, kai 
įvyko Nandaime demonstraci
jos, ir aiškiai nustatė, kad 
Amerikos vyriausybė nebuvo 
įsivėlusi į tų neramumų orga
nizavimą, kaip teigia Jim 
Wright. 

Sandinistai neseniai įsakė 
išvažiuoti Amerikos ambasa
doriui ir kitiems septyniems 
mūsų diplomatam:-, bet tai 
nieko nereiškia speakeriui. 
Praėjusį pirmadienį sandinistai 
nesutiko, kad kiti pasitarimai 
vyktų kitoje vietoje, o tik jų sau
gumo kontroliuojamam Manag-
vos mieste. 

— Washingtone šį penkta
dienį Helsinkio komitetas, 
kuriam vadovauja Steny Hoyer 
ir Dennis DeConcim. Amerikos 
Senato patalpose išklausys Soli
darumo spaudos reikalų vadovo 
Janusz Onyskiewich pranešimo. 
Po to jis tuoj pat išskris atgal į 
Lenkiją. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Baltieji rūmai paprašė 
ištirti Atstovų rūmų speakerio 
Jim Wright veiklą ryšium su jo 
pareiškimu spaudai, kad ši 
administracija su CIA pagalba 
padėjo Nikaragvos opozicijai 
organizuoti demonstracijas, ar 
jis neperdavė slaptų valstybės 
žinių, žurnalistams, kadangi 
Kongreso vadai, pagal įstatymą, 
yra Žvalgybos informuojami 
apie slaptus įvykius, tačiau jie 
neturi teisės tų žinių perduoti 
kitiems. 

— Sovietų Sąjungos Užsie
nio reikalų ministeris Edward 
Shevardnadze atvyko į Wa-
shingtoną ir čia dvi dienas turės 
pasitarimus su Valstybės de
partamento sekre to r iumi 
George Shultzu. Tai bus pasku
tiniai jų pasitarimai šios admi
nistracijos kadencijoje. 

— Bostono policijos sąjunga 
viešai paskelbė savo nutarimą 
balsuoti už viceprezidentą 
Bushą, nežiūrint, kad Dukakis 
yra jų valstijos gubernatorius. 

— L i b a n o p e r l a m e n t a s 
nepajėgia susitarti, kas turi būti 
nauju prezidentu. Penktadienį 
baigiasi dabartinio prezidento 
Amino Gemayelo terminas ir jis 
nebeturi teisės daugiau būti 
renkamas pagal jų konstituciją, 
kai yra išbuvęs prezidentu 6 
metus. Jei Libano parlamentas 
neišrinks naujo prezidento, tai 
kariuomenė perims k ra š to 
valdymą, pasakė kariuomenės 
vadas gen. M. Aoun. 

— Demokratų partijos vadas 
Paul Kirk trečiadienį užtikrino 
susinervavusius Illinois valsti
jos demokratus, kad jų kandi
datas į prezidentus gub. M. 
Dukakis atgaus l a ik ina i 
prarastą žmonių pasitikėjimą ir 
laimės prieš viceprezidentą 
George Bushą. 

— Popiežius J o n a s Pau l iu s 
II, vos tik sugrįžęs iš Afrikos, 
vėl paskelbė, kad vizituos Eu
ropos institucijas Strasburge. 
Be to, jis lankysis Metzo ir Nan-
cy vyskupijose Prancūzijoje nuo 
spalio 8 iki 11 d. Strasburge 
susitiks su Prancūzijos respub
likos prezidentu, ap lankys 
Europos tarybą. Tarptautinę 
Žmogaus teisių komisija ir 
Teismą. 

Maskva. — Sovietų Sąjungos 
komunistai pirmą kartą da
lyvauja vietiniuose rinkimuose 
truputį demokratiškesnėse sąly
gose negu kad būdavo praeity
je. Partijos nariai sako, jog jie 
„išbalsavo savo senuosius vadus 
iš pareigų plačiu mastu". 

Naudodami slaptus sąrašus ir 
iš jų pasirinkdami kandidatus, 
komunistai maždaug trečdaliu 
iš pirmųjų 30,000 rinkimų 
fabrikuose, ūkiuose ir mokyk
lose pasirinko naujus vadus, 
pasakojo Georgi Kriučkovas, 
Komunistų partijos Centro ko
miteto narys rinkimų reikalams. 
Tačiau kai kurie kritikuoja šį 
rinkimų būdą, sakydami, jog jis 
nebuvo visiškai demokratiškai 
atliktas, kadangi senieji parti
jos nariai vadovavo kandidatų 
parinkimui. Šiuo metu dar ne
žinoma ar naujai išrinktieji pa
laikys Gorbačiovą prieš senuo
sius konservatorius komunis
tus. 

Į sakyta sumažinti 
biurokrat i ją 

Praėjusią savaitę Gorbačio
vui, kuris lankėsi Krasnojarske, 
buvo praneš ta , jog Sibiro 
regione 40% buvo pakeisti že
mesnieji viršininkai ką tik įvy
kusiuose balsavimuose. „Tai 
rodo, jog ką mes nutarėme par
tijos konferencijoje, jau neša 
gerus vaisius", kalbėjo Gor
bačiovas gatvėse žmonėms. 
„Žmonės išrinko tuos, kuriais 
pasitiki". 

Kriučkovas taip pat pasakė, 
jog Politbiuras įsakė sumažinti 
partijos biurokratiją. Jis mano, 
kad respublikų ir apskričių apa
ratas bus bent trečdaliu suma
žintas. Taip pat bus panaikinti 
partijos skyriai, kurie rūpinosi 
žemės ūkiu ir industrija. Indus
trijos ministerija panaikins 
maždaug 400,000 darbų, kurie 
bus pervesti atskirų vietovių 

žmonių susidarys iš viso 
400,000 asmenų. Dabar išrink
tieji viršininkai bus kartu ir 
delegatai partijos konferencijo
je, kuri įvyks lapkričio mėnesį. 
Ten bus išrinkti aukštesni 
pareigūnai miestams ir apskri
tims visame krašte. Krašto ir 
respublikų vadai bus išrinkti 
vėliau, bet dar prieš partijos 
kongresą, kuris įvyks 1991 m. 

Naujose taisyklėse raginama 
turėti kelis kandidatus ren
kamai pozicijai. Reikalaujama, 
kad būtų slapti balsavimai, 
bet ne tik rankų pakėlimai. 

Viena išimtis yra padaryta 
Estijos respublikai, kurioje 
leidžiama Estijos Liaudies fron
tui, susidariusiam iš komunistų 
ir nekomunistų narių, rekomen
duoti kandidatus į reikalingas 
pozicijas. 

Nauji pakeitimai 
Pagal praėjusios vasaros par

tijos suvažiavimą, partijos vadai 
ir Aukščiausias sovietas lapkri
čio mėnesį turi išleisti naujus 
įstatymus rinkimams ir konsti
tuciniams pakeitimams. Pava
sarį bus renkamas vadinamasis 
Liaudies deputatų kongresas, 
kuris išrinks jų parlamentą ir 
prezidentą. Šiai sistemai yra ir 
kritikų. Maskvos universiteto 
ekonomistas G. Popovas pasakė, 
kad naujos rinkimų taisyklės 
yra bevertės. Jis „Maskvos 
žiniose" rašo, jog rinkimų 
varžybos yra „tuščia frazė", 
kadangi senoji gvardija visada 
nominuos daugiau savo kandi
datų, kad užtikrintų savo dau
gumą. 

žiniai . 
Parti jos konferencija 

lapkričio mėnesį 

Rinkimai, kurie prasidėjo šį 
mėnesį, yra tik žemesniųjų pa
reigūnų, ir jie neliečia partijos 
vyresniųjų tarnautojų ir jų virši
ninkų. Panaikintųjų skyrių ir 
ministerijų tarnautojai galės 
gauti darbus provincijose. Tokių 
vyriausybės įstaigose dirbusių 

Viktoras Petkus 
Lietuvoje 

Vilnius. LIC žinių agentūra 
praneša, jog sąžinės kalinys 
Viktoras Petkus, Lietuvos Hel
sinkio grupės steigėjas, rugsėjo 
12 d. grįžo į Lietuvą. Jam buvo 
leista iš tremties išvažiuoti ne 
visam laikui, bet atostogauti. 
Pagal gautas žinias iš Lietuvos, 
V. Petkui įsakyta spalio 11d. 
vėl būti tremties vietoje. 

Yra žinoma, jog kai kuriems 
kitiems tremtiniams buvo leista 
taip pat laikinom atostogom 
sugrįžti į namus, kurie turėjo 
paskirtu laiku prisistatyti į 
tremties vietą, bet atėjus tam 
laikui, nebuvo verčiami išvykti. 

Kitos tautybės sveikina savo 
sugrįžusius sąžinės kalinius. Jei 
kas iš lietuvių norėtų pasveikin
ti mūsų taurųjį kalinį ir 
kovotoją už žmogaus ir visos 
t a u t o s te i ses , gali siųsti 
telegrmas šiuo adresu: Viktoras 
Petkus, B. Dauguviečio 1-10, 
Vilnius, Lithuania. 

Kritiška armėnų 
padėtis 

Maskva. — Sovietų Sąjunga 
paskelbė karo meto stovį Nagor-
no-Karabacho srityje ir įvedė 
griežtus suvaržymus. 

„Tassas" pranešė, jog šią 
savaitę susirėmimuose buvo pa
degta 15 namų, sudegintos 
kelios mašinos ir įvyko susi
šaudymai tarp policijos ir gy
ventojų, kurie reikalauja, kad 
būtų sujungti su Armėnija. Pir
mą kartą buvo naudojami ne tik 
revolveriai, bet ir šautuvai. 
Pagal specialų išimties stovį, 
kareiviai gali areštuoti darbi
ninkus, jei jie tęsia streiką ir 
neina į darbą. Atvyko daug ka
riuomenės dalinių, kurie 
sudaryti ne iš vietinių 
gyventojų. Nagorno-Karabacho 
sritis yra valdoma Azerbaidža
no, kurioje trys ketvirtadaliai 
gyventojų yra armėnai. Žmo
nėms uždrausta pasirodyti gat
vėse nuo 9 vai. vakaro iki 6 vai. 
ryto. Reikalaujama turėti 
specialius leidimus. Bet kokie 
susirinkimai griežtai drau
džiami. Užsienio žurnalistai, 
kurie norėjo nuvykti į Jerevaną 
ir į Stepenakertą buvo sulai
kyti. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 23 d.: Linas. Teklė, 

Galintas. Galintė. 
Rugsėjo 24 d.: Gerardas. 

Ema, Gedvinas, Sana. Juodis. 

ORAS CHICAGOJE 
Saule teka 5:38. leidžiasi 6:48. 
Temperatūra dieną 72 1., nak

tį 60 1. 



DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. rugsėjo mėn. 23 d. 

/PORTO APŽVALGA 

AUSTRALIJA SUDARĖ 
KREPŠINIO RINKTINĘ 

Kaip jau buvo rašyta, IlI-se 
P.L.S. žaidynėse Australijos 
Lietuvių Sporto sąjunga nutarė 
dalyvauti krepšinio varžybose 
su viena iš visų miestų sudaryta 
krepšinio rinktine ir dar su 5 ar 
6 atskiromis komandomis. Aus-
traliečiai gerai žino, kad Š. 
Amerikos lietuvių komandos 
yra pajėgesnės, todėl ir daro 
vieną rinktinę, kad galėtų 
rimčiau pasipriešinti ir gal 
padaryti pačias varžybas įdo
mesnes. Ypač dar, kai atrodo, 
kad žaidynėse dalyvaus ir 
Kauno „Žalg i r io" jaunių 
krepšinio komanda. Planuoja
ma, kad ji dalyvautų vyrų 
varžybose ir, gal būt, žaistų 
baigmines rungtynes su jaunių 
klasės nugalėtoju dėl aukso 
medalių. 

Australijos krepšinio rinkti
nės treneriu yra paskirtas Pet
ras Andriejūnas iš Sydnėjaus, o 
tos rinktinės vadovas bus 
Aleksas Talauskas iš Adelaidės. 
Rinktinės sąstatas yra toks: P. 

Futbolas Chicagoje 

PRALAIMĖJIMAS 
DVIEJUOSE 
FRONTUOSE 

Antrąsias rudens rato rung
tynes „Lituanica - Liths" ko
manda praėjusį sekmadienį, 
rugsėjo 18 d., žaidė Chicagos 
priemiestyje Wauconda, esan
čiame maždaug 60 mylių nuo 
Chicagos, prieš vietos komandą 
„Chiefs". Jei ,,L" komandos 
nuvykimas laiku į rungtynes ir 
kėlė šiek tiek abejonių, bet apie 
pralaimėjimą niekas nė minties 
neprisileido. 

— Juk pavasario rate lengvai 
nešėme tuos „Chiefs" net 5:0. 
Dabar užteks, jei bent 9 mūsų 
žaidėjai bus aikštėje, — pasiti
kinčiai kalbėjo V. Martinkus. 

— Tas tiesa, bet reikia žinoti, 
kad po praėjusių rungtynių su 
turkų „Bullets" 2 geriausi 
mūsų žaidėjai, abu gynikai, yra 
diskvalifikuoti ir jų nebus. 

Jau pirmame puslaikyje iš 
keleto prasiveržimų „Chiefs" 
įkirto du įvarčius, nes mūsų 
gynimas be Mark Jenigo ir 
Steve Maestrio nesugebėjo už
dengti kiek greitesnių puolėjų. 

Antrame puslaikyje nors Alg. 
Krygeris ir įkirto garbės įvartį, 
bet tą garbę nustelbė du iš 
aikštės pašalinti mūsų žaidėjai 
ir trečias iš 11 metrų baudos 
gautas įvartis, kas užtikrino 
„Chiefs" pergalę. 

Pralaimėjimas prieš silpnokus 
„Chiefs" dviejuose frontuose — 
įvarčiais ir pašalintais žaidėjais, 
kurie bus diskvalifikuoti — 
gerokai sumažino turėtą realią 
galimybę pakilti į Major divi
ziją. Per dvejas rungtynes taip 
beprasmiai prarasti 4 žaidėjus 
— daugeliui sunkiai supranta
mas reiškinys, o „Liths" koman
dai žiaurus nuostolis. 

Ar tai kam sudaro vadinamą 
„Fun"? J . J . 

SAVAITGALIO 
RUNGTYNĖS 

Šį sekmadienį, rugsėjo 25 d., 
3 vai. po pietų „Liths" koman
da žais trečiąsias iš septynių 
rudens rato rungtynes prieš 

Adomavičius — Melbournas, E. 
Kasperaitis — Sydnėjus, E. Ra
gauskas — Melbournas, D. 
Sadauskas — Melbournas, M. 
Šepokas — Sydnėjus, broliai D. 
ir W. Stanwix — Hobartas, A. 
Svaldenis — Sydnėjus, P. Ver-
byla — Melbournas ir A. Wiasek 
— Geelongas. 

Rinktinė yra, be abejonės, pati 
pajėgiausia, kokią tik austra-
liečiai yra turėję. Pirmą kartą 
ji turės gerą ūgį ir A. Svaldenį. 
Šis neperseniausiai yra atkelia
vęs iš Lietuvos, kur krepšinio 
pradžią gavo k a r t u su S. 
Marčiu l ioniu . J i s žaidžia 
Sydnėjaus australiečių profe
sionalų komandoje ir yra 6'-8" 
ūgio. Kiekvienu atveju krep
šinio varžybos bus labai įdo
mios. New Yorko LAK, Detroito 
„Kovo" a r Toronto „Vyčio" 
laukia geras pasipriešinimas, o 
laimėtojo, ar bent dviejų fi
nalistų, atspėti negalėtų nei 
pats Saliamonas. 

V. 

Chicagos „Ner ies" 13-kamečių mergaičių t inklinio komanda, la imėjusi I m ą vietą „Amer ican 
Cha l l enge Cup", III-čia vietą AAU-USA Junior Olympics ir V-tą vietą U.S.A. National 's Jun io r . 
Kairė je t rener is Z. Žiupsnys. 

Golfas 

METINĖS ŠALFAS SĄJUNGOS 
GOLFO ŽAIDYNĖS 

ukrainiečių „Lions". Rungtynės 
bus Park Ridge, 111., Woodland 
Parke. 

Veteranų komanda žais šešta
dienį, 5 vai. vakare , prieš 
„Schvvaben" veteranus jų aikš
tėje Buffalo Grove, Illinois. 

Rungtynes prieš lenkų „Royal 
Wawel" praėjusį šeštadienį 
veteranai, po apylygės kovos, 
pralaimėjo rezultatu 2:4. Abu 
įvarčius mūsiškių naudai įkirto 
N. Cattersonas. 

1988 metų ŠALFAS Sąjungos 
XXIII-čios tarpmiestinės ir indi-
vidual inės varžybos vyko 
rugsėjo 3-4 d., Bay Valley Hotel 
and Resort, Bay City, Michigan. 

Individualinės varžybos buvo 
pravestos šiose klasėse: Meis
terių (0-7 HCP), „A" (8-14 HCP), 
„B" (15-20 HCP), „C" (20-26 
HCP), „D" (27 - HCP), Senjorų 
virš 55 m., Moterų (0-36 HCP). 

Tarpmiestinės varžybos: šeši 
geriausi rezultatai iš 9 žaidėjų 
vyrams ir keturi geriausi iš 6 
žaidėjų moterims. 

Šiose metinėse golfo žaidynėse 
dalyvavo 114 žaidėjų. Gaila, kad 
jų tarpe nebuvo nei vieno jaunių 
ir jaunučių klasėse. 

Žaidynes vykdė Detroito Spor
to klubas „Kovas" ir jos būtų 
praėję labai sėkmingai jei oras 
būtų daugiau kooperavęs su 
rengėjais. Po tokios sausos 
vasaros, gamta atsilygino lietu
mi labai nelaiku. Bet golfinin-
kai yra gerai užsigrūdinę ir 
smulkus lietus nenubaidė nei 

vieno norinčio žaisti. 
Viena nemaloni klaida įsivėlė 

beskubant ir beskaičiuojant re
zultatus: moterų komandinėse 
— tarpmiestinėse varžybose 
pirmą vietą laimėjo ne Toronto, 
bet Chicagos moterų komanda. 
Rezultatai lieka tie patys 820 
vs. 824, bet vardai buvo per 
klaidą sukeisti. Rengėjai už tai 
labai atsiprašo ir stengsis tą 
klaidą atitaisyti. 

Vytas Petrulis 
Žaidynių komiteto vardu 

METINIŲ ŠALFASS GOLFO 
ŽAIDYNIŲ LAIMĖTOJAI 

Čia skelbiame visų klasių 
pirmųjų trejų vietų laimėtojus. 

Meisterių klasė: I — M. Pet
rošius (Chi), II- P. Stukas (Chi), 
III - A. Keveza (Tor). 

„A" klasė: I - R. Kleiza (Chi), 
II- T. Vaitkus (Chi), III - A. Na
gevičius (Cle). 

„B" klasė: I — A. Šimkus 
(Tor), II — S. Ignatavičius (Tor), 
III — J. Rusinavičius (Tor). 

„C" klasė: I - V. Polteraitis 
(Det), II- J. Valaitis (Chi), III -
R. Grigas (Tor). 

„D" klasė: I — J. Dauskurdas 
(Chi), II - J. Baycroft - (Tor), 
III - C. Bertman (Roch). 

Senjorų klasė: I — L. Juraitis 
(Chi), n - J. Jarulaitis (Det), m 
- S. Kėkštas (Tor). 

Moterų klasė: I — A. Vait
kienė (Chi), D. Deksnytė (Tor), 
III - R. Stverak (VA). 

Tarpmiestinės komandinės 
varžybos: I vieta — Chicagos 
vyrų „A", II vieta — Toronto 
vyrų „A", III vieta — Cleve-
lando vyrų. 

Moterų — I vieta — Chicagos 
moterų komanda, II vieta — To
ronto moterų komanda, III vieta 
— Detroito moterų komanda. 

IV vieta — Toronto vyrų „B", 
V vieta — Detroito vyrų ko
manda, VI vieta — Chicagos vyrų 
„C", VII vieta — Chicagos vyrų 
„B", VIII vieta — Toronto vyrų 
„C" komanda. 

Kiti laimėtojai: 
Amžinos Jaunystės taurė — J. 

Jarulaitis (Detroitas). 
Ilgiausias smūgis: Vyrų — M. 

Salem (Clevelandas), Moterų — 

SPORTINIS GYVENIMAS 
K. BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

„Valstybinis gedulas" — skel
bė vokiškų Austrijos, Šveicari
jos ir Vokietijos dienraščių spor
to psl. (pirmadieniais sportui 
skiriami 5-6 psl.),pranešdami V. 
Greckio perėjimą iš Edmontono 
klubo į L. Angeles „Kings" ko
mandą. Nemačiau, tačiau spau
da taip pat teigė, kad Edmonto
no radijo stotis šią žinią priėmė 
tylos minute, o prie Edmontono 
„Oilers" stadiono buvo iškelta 
juoda vėliava. 

Nustebimas, nusivylimas, ka
dangi šio lenkų kilmės žaidėjo 
(jį teko matyti Hamiltone, žai
džiant už Bramtoną Ontario 
jaunių lygoje) metinis atlygini
mas siekė 900 tūkst . dol., plius 
— 4 mil. dol. įvairių reklaminių 
pajamų. Taigi, čia pinigai nevai
dino rolės, tačiau spėjama, kad 
šia tranzakcija ledo ritulys dar 
daugiau pri trauks žiūrovų, ka
dangi V. Grecki yra tik ką 
gardžiai iškeptas „kąsnis", ge
rai išreklamuotas Kanados bei 
JAV spaudoje, televizijoje ar 
sportinėse radijo žiniose. 

Vokiečiai teigė, kad filmų 
mieste skraidė šampano kamš
čia i . Tokiu „ l a i m ė j i m u " 
džiaugėsi miesto meras Tomas 
Bradley, o „karaliaus" klubo sa
vininkas pareiškė, kad V. Grec
ki yra tinkamas asmuo klubo 
vardui bei to miesto filmų 
žvaigždėms. Greičiausiai ženg
ti tokį žingsnį V. Greckį pri-
.vertė jo žmona Janet Jonės (ves
tuvių suknelė — 20 tūkst. dol.!), 
vaidinusi antraeilėse filmų ro
lėse (pvz. „Police Academy), pa

skleisdama savo nuotraukas 
pornografiniuose žurnaluose. 
Bulevardinis beveik 4 mil. egz. 
Vokietijos dienraštis „Bild" 
sporto sk. patalpino pusnuogės 
Janet Jonės 1987 m. nuotrauką 
iš „Playboy" žurnalo, kartu pri
dėdamas, kad ji buvo įsivėlusi į 
karštas meilės istorijas, jų tarpe 
ir su V. Gerulaičiu. 

Suminėjęs teniso žvaigždę, no
rėčiau vyresnės kartos atstovus 
perkelti į prieškarinius laikus, 
suminėdamas prancūzo, le-
gendarinio lauko teniso žaidėjo 
Jean Borotros pavardę, jo 90 m. 
gimtadienio proga. Gimęs 1898 
m. netoli Ispanijos sienos (bas
kų krašte), du kartus laimėjęs 
Vimbledono pirmenybes ir dau
gelį kartų Australijos, Prancū
zijos ir kit. valstybių atviras 
pirmenybes. Būdamas 41 m. J. 
Borotra 1939 m. žaidė Paryžiaus 
dvejeto pirmenybes. Tačiau dau
giausiai J. Borotra išgarsėjo su 
Lacoste, H. Cochet ir J. Brug-
non („keturi musketieriai), lai
mėdami nuo 1927 m. šešis kar
tus iš eilės Daviso taurę 

Sukilimu galima pavadinti 
SS-gos rinktinės vartininko ir 
kapitono R. Dasajevo pareiški
mą „Komjaunimo tiesoje", pri
menant sovietinių futbolininkų 
atlyginimą užsienyje, kadangi 
pirkimo-pardavimo tranzakcija 
naudojasi tik valstybė. Tokiu 
pavyzdžiu rusas nurodo gruziną 
Vagizą Čidjaduliną. Jis buvo 
„parduotas" Prancūzijos Tou-
louse klubui, įplaukiant valsty
bės kason virš 400 tūkst. dol. 

Šiuo tarpu žaidėjas Prancūzijo
je negauna to atlyginimo, kokį 
turi to klubo daržininkas — pri
žiūrėtojas. R. Dasajevas pareiš
kė, kad jis gavo kvietimus iš Va
karų Vokietijos, Italijos, Ispani-

•jos klubų, tačiau jo „pirkimo" 
aiškų pasiūlymą davė SV Ham
burgo vienuolikė, „paklodama" 
SS-gos futbolo sąjungai 1 mil. 
dol. Į šią vokiečių vilionę R. 
Dasajevas nieko neatsakė (jis ir 
negali atsakyti!), laukdamas 
naujų reformų tarp futbolo s-gos 
ir žaidėjų pinigų dalybų, ski
riant futbolininkui žymiai di
desnę sumą. 

Sunku pasakyti ar tai tik 
sportinė „antis", ar tikrovė, 
tačiau vėl sporto žurnalai pra
nešė, kad SS-gos kita futbolo 
„žvaigždė" Aleksandras Savaro-
vas pereina į „Juventus" klubą 
(mecenatas — automašinų ga
mykla Fiat) eiles. Klubo direk
toriai Maskvoje jau paliko 4 mil. 
dol., kurių 1 mil. tenka Kievo 
Dinamo klubui. 

Po Europos futbolo pirmeny
bių Vakarų Vokietijoje jaučia
ma kaip ir krizė. Stadionai ne
užpildyti, aukštosios lygos pir
menybių rungtynės baigiamos 
be įvarčių (prieš dvi savaites net 
ketverių rungtynių pasekmė 
0:0!), žaidimas labai silpnas, 
nors kiekviena vienuolikė yra 
papildyta užsienio — Lenkijos, 
Čekoslovakijos, Jugoslavijos, 
Danijos, Švedijos, Suomijos žai
dėjais. Radau ir lietuviškas pa
vardes: Radžiūnaitis, Balčius, 
Pusmažis. Nenorėčiau tikėti, 
kad jie moka lietuviškai arba 
viešai prisipažintų prie savo 
tėvų ar senelių lietuviškos 
kilmės. 

Vyresnės kartos atstovai ge
liai prisimena stovyklinius 

laikus ir susitikimus su vieti
nėm vokiečių komandom. Šį 
kartą duodu dalį Bavarijos lygo
je (kitą kartą Hesseno) žaidžian
čių miestų ar miestelių vardus. 
Ir taip, joje randasi Augsburgo 
„Schwaben", garsiojo rinktinės 
žaidėjo Lehnerio klubas. Sis le-
gendarinis futbolininkas 
rungtynėse pr ieš Estiją 
Karaliaučiuje pelnė įvartį iš 
kampinio. Mirė prieš dve
jus metus Ašafenburge. Antra 
to pačio miesto vienuolikė yra 
FC Augsburg (garsusis H. 
Haller!), Veidenas, Landshutas, 
Schvveinfurtas. Ingolstadtas, 
Hofas. Viso Bavarijos lygoje 
žaidžia 17 klubų, jų tarpe ir 
Miuncheno turkai. Jie taip pat 
turi stiprią futbolo komandą 
Vakarų Berlyno, dalyvavusią šį 
pavasarį Vokietijos taurės 
varžybose — Apskričių lygose — 
„B" ar „C" klasėse randomos 
italų ir jugoslavų komandos. 

Aukštoje futbolo — Bundesly-
goje po trijų rungtynių pirmau
ja Karlsruhe prieš Bremeną ir 
Stuttgartą. Uodegėlės pabaigo
je randasi Hanoveris ir Frank
furto Eintracht. Su pastarąja 
vienuolikė yra susitikę ir išei
vijos lietuviai, sužaidę 3:3. 
Frankfurtas yra šiemetinis Vo
kietijos futbolo taurės laimėto
jas. Tai nuopelnas vengro L. De-
tari žaidėjo, perleisto graikams 
už 10 m ii. markių. Antroje lygo 
je pirmauja Vatenšaidas prieš 
Ašafenburgą ir Aacheną. Aukš
toje lygoje šaidžia 18 klubų, ant
roje - 20. 

Vilniaus „Žalgirio" pasekmės 
kiekvieną pirmadienį skelbia
mos sporto žurnaluose, dažniau
siai įrašant „Wilna", nors kar
tais pasirodo ir „Jalgiris" var
das. 
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A. Vaitkienė (Chicago), Senjorų 
— S. Kėkštas (Toronto). 

Arčiausiai prie skylės: Vyrų — 
V. Šimkus (Toronto), Moterų — 
D. Deksnytė (Toronto). 
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Vytautas Petrulis, kartu su 
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Mich., įvykusių ŠALFASS me
tinių golfo žaidynių rezultatais, 
Detroito „Kovo" vardu pri
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Moters pašaukimas 

ŽMONES ZMOGINTI 
Pernai išleistas JAV vyskupų 

pastoracinio laiško projektas 
apie moterų vietą pasaulyje ir 
Bažnyčioje davė forumą 
įvairioms pažiūroms apie 
moteris pasireikšti. Kalbėda
mas su grupe JAV vyskupų 
rugsėjo 2 d., Šv. Tėvas pagyrė šį 
laišką, indorsuodamas jo pasi
sakymus prieš moterų diskri
minaciją ir apibūdinimą mote
rų, kaip partnerių išganyme 
(„partners in redemption"). Jis 
taip pat informavo, jog netrukus 
išeisianti jo paties enciklika 
apie moteris išryškins Bažny
čios mokymus apie moterų 
teises bei pareigas, ypač pabrė
žiant moterišką kilnumą. 

Tokioje atmosferoje buvo 
įdomu neseniai susipažinti su 
šįmet kanonizuota šio šimtme
čio filosofe-feministe Šv. Edita 
Stein. Studijuodama Goet-
tingeno universitete šio šimt
mečio pradžioje, ji buvo garsaus 
filosofo Husserl gabiausia 
studentė, ten dėstė filosofiją ir 
parašė visą eilę moksliniai 
aukštai vertinamų filosofinių 
studijų. Gimusi ir auginta žydė 
ji 1922 m. priėmė krikščionybę 
ir jau 1932 m. buvo pripažinta 
katalikių feminisčių vadovė 
Europoje. Savo paskaitų ciklu 
Katalikių Moterų Sąjūdžiui, ji 
tapo jų balsu, būdama ir sąjū
džio konsultante pasitarimuose 
dėl reformų su valdžios parei
gūnais. Jos paskaitos vėliau 
buvo išleistos knygos forma 
,,Die Frau", o daugelis jos 
minčių atrodo ypač aktualios 
šiandien, kai moteriško sąmo
ningumo švytuoklė Amerikoje 
pradeda grįžti į vidurį. 1950 
dešimtmetyje uždarytos į virtu
vę, 1960 dešimtmetyje moterys 
iškėlė savo fizinę autonomiją, o 
1970 dešimtmetyje, kartu su vy
rais išlėkė į darbovietes. Siame 
dešimtmety švytuoklė grįžta 
atgal, bet jau ne į tą pačią vietą, 
kur buvo 1950 m. Tad ypač 
šiandien jaučiame prielankumą 
pažiūroms, kurios pripažįsta ne 
tik moterų fizinį unikalumą, bet 
ir savitą dvasinį-intelektualinį 
veidą. Didelė proporcija aukštą 
mokslą baigusių moterų nepri
klausomoje Lietuvoje rodo,kad 
moteriškas sąmoningumas Lie
tuvoje ėjo progresyvesne kreive 
negu Amerikoje. Mums lietu
vėms, augusioms šio krašto 
kultūros įtakoje, Šv. Editos 
Stein šviesus, krikščioniškas, 
europietiškas galvojimas randa 
atgarsių ir mūsų paveldėtoje 
lietuviškoje savimonėje ir pade
da atsispirti čionykštės kultūros 
materialistiškiems tikro femi
nizmo iškraipymams. 

Editos Stein supratimu, mo
ters esmė yra būti motina ir 
žmona, motina ir bendrininke. 
Bet būtina suprasti, kad ši 
karmelite vienuole tapusi mo
teris šių bruožų neapriboja tik 
moters santykyje su vyru. Šios 
savybės priklauso tiek tekė
jusiai, tiek netekėjusiai mote
riai, tiek ir vienuolei. Nors jos 
supratimu, vedybose moteris 
vyrą papildo, ji perspėja moterį 
niekuomet neatsižadėti savo 
teisių kaip asmuo ir visuomet 
išlaikyti savo asmenišką sveiką 
protą. Moteriai yra būtina 
išugdyti savitą asmenybę, nes 
kaip tik tuo Dievas nori apdo
vanoti žmoniją. 

Tikrasis motiniškumas jos su
pra t imu yra ne fizinis, o 
dvasinis: „pagimdyti" vaikus 
Dievui: sužadinti vaiko širdyje 
dieviškumo kibirkštis. Edita 
Stein rašo, jog nors krikštu kū
dikis virsta Dievo vaiku. Dievo 
malonė jame yra lyg mažytė 
liepsnelė, kuri jame turi būti 
rūpestingai saugojama ir kūre
nama. 

Edita Stein pabrėžė svarbą 
motinai stengtis pačiai savo vai
kus auginti dėl to, kad vaikas, 
ankstyvoje vaikystėje atskirtas 
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nuo savo motinos, sunkiau 
išvysto pasitikėjimą Dievu ir 
žmogumi, kuris jai ar jam yra 
būtinas, kad išmoktų su žmo
nėmis darniai sugyventi. Tik 
vaikas, pažinęs motiniškos 
meilės patikimumą gali išaugti 
į savim pasitikintį, atsakingą, 
k i tus atjaučiantį asmenį. 
Motinos užduotis yra vaike 
išugdyti moralinę autonomiją, 
moraliai jautrų charakterį, 
kuris būtų pakankamai stiprus 
atsispirti įvairiems socialiniams 
spaudimams į nedorus veiks
mus, kitaip tariant, išugdyti 
veiksmingą, atsakingą Kristaus 
kūno narį ar narę. 

Moteris, kuri sugebėtų tai 
padaryti turi būti didžiadvasė, 
atvira, rami, moraliai sava
rankiška, neegoistiška, savo 
dvasios ir kūno šeiminikė. Todėl 
moterims yra būtina lavintis ir 
dvasiniai ir intelektualiniai. 
Moteriai yra būtinas bendravi
mas su išoriniu pasauliu. Mote
rims yra būtina dalyvauti ne-
vien subjektyvioje, bet ir objek
tyvioje sąveikoje su kitais asme
nimis — profesiniai. Moterys 
neturinčios progų tokiam bend
ravimui, rašo ši aukšto išsila
vinimo mokslininkė, gali pasi
daryti isteriškos, iškrypti į 
ligūstą „super-moteriškumą". 

Ypač spirdamasi prieš Vokie
tijos nacių moterų priespaudą ir 
išnaudojimą, ji moteris perspėjo 
neatiduoti besąlyginiai nei savo 
asmens nei savo meilės jokiam 
tvariniui, nes tik Dievas gali 
būti tas asmuo, kuriame mote
ris ras pakankamą atoliepį visai 
savo meilei, pilnajai savo as
menybei. 

Tačiau šiais laikais, kai 
moterys iš „virtuvės ir mie
gamojo" kraštutinumo masiniai 
išbėgo į profesijas ir karjeras, 
joms gresia kitas pavojus, kurį 
Edita pažino ir iš savo tiesio
ginės patirties. Profesionalei 
moteriai gresia tas pat pavojus 
kaip ir vyrams — persispeciali-
zavimas: ji išvysto iki aukšto 
laipsnio tik vieną savo gabumą 
ar būdo ypatybę, o apleidžia 
kitas, būtinas pilnutinės žmo
giškos asmenybės išsirutulio
jimui. Bet šio pavojaus galima 
išvengti, turint intymų ryšį su 
Dievu. Edita patyrė, kad Dievas 
yra moteriškos širdies ugdy
mosi, išsiskleidimo neišsenka
mas šaltinis. Ji rado, kad 
moteris savo visa būtybe turi 
patraukimą į vispusišką žmogiš
kumą tiek sau, tiek ir kitiems. 
Moteryje glūdi ir įgimtas 
sugebėjimas kitus atjausti ir dėl 
toji turinti ypatingą gabumą tai 
perduoti kitiems. Tame ir yra 
moters paskirtis: puoselėti 
žmonijoje vispusišką žmogiš
kumą, objektyvioje realybėje 
kurstant dieviškąsias liepsneles 
— kūryboje, mintyje, šeimoje ir 
buityje. 

Edita Stein nuo jaunų dienų, 
dar net nebūdama krikščionė 
pažino dievišką liepsnelę savy
je ir rūpestingai ją kurstė per 
visą savo dramatišką, heroišką 
gyvenimo kelią, kuris ją vedė ne 

Į tik išimtinai našaus tarnavimo 
žmonėms keliu bet neišvengia
mai ir į giliai asmeniškai per
gyventą ryšį su Kristumi. Edita 
net ir savo aktyviausiais profe
soriavimo, rašymo ir veikėja-
vimo metais brangino ramias 
valandėles sielos intymiame 
bendravime su Tvėrėju. Be 
tokių valandėlių neapsiėjo nei 
kitos didžios moterys praeityje, 
neapsieina be jų ir šių laikų 
didžiadvasės moterys. Chicagos 
apylinkių lietuvėms tokia pro
ga bus rugsėjo 30 - spalio 2 vyk
siančiose rekolekcijose. Kai 
reikia naujais laikais naujus 
kelius surasti, būtina turėti 
glaudų ryšį su ta širdimi, kuri 
yra ir kelias ir gyvenimas ir 
meilė. 

a.j.z. 

Futbolo treneris 
Šių metų pradžioje — sausio 

primąją dieną — amerikietiško 
futbolo rožių turnyro čempiona
tą laimėjo Michigano valstijos 
universiteto (Michigan State 
University) komanda, kurios 
vyriausias treneris yra Ameri
kos lietuvis George Perles. Tiek 
apie komandą, tiek ir apie patį 
trenerį amerikiečių sporto spau
dos puslapiuose buvo šimtai, o 
gal ir tūkstančiai aprašymų. 
Lietuviškoje spaudoje tuo tarpu 
neteko pastebėti nė trumpos 
užuominos. 

Dar prieš porą metų Michi
gano valstijos sostinės dien
raštyje tilpo George Perles lie 

treneris, aš mokyčiau kitus ar
ba dirbčiau automobilių 
fabrike". 

Poilsis 1988 
Tai Stasio Garliausko rank

raščio teisėmis išleista eilė
raščių knygelė, skirta žmonai, 
šešiems vaikams bei svainiams. 
Kadangi išleista tik trisdešimt 
egzempliorių šeimos ir artimų 
draugų rateliui, yra stipri gali
mybė, kad šis eilėraščių rinki
nys liks plačiau nepastebėtas. 
Rinkinio autorių, patyrusį spau
dos ir radijo bangų žurnalistą, 
reiktų skatinti savo talentų 
nepalikti tik mažo tiražo pus-

^ iškVvalgių" keptai" ." Vats l }\ • *** j a i s Pridalinti su 
Perles savo lietuviškos kilmės P ^ f e *"*>meaf- . J . 
ne tik neslepia, bet kiekviena L ^ l i s is viso šešiasdešimt 
proga ja didžiuojasi. Futbolo p u r p i u susideda iš dviejų 
f j • •- i • i dalių: „Poilsis prie stalo ir„Poil-
komandai išsikovojus visą eilę . , , , . . , . ... , j . . , sis po stalu ir apima bene pen-laimejimų, daug dėmesio teko ir kiasdešimt metų laiko tarpą. 

Nors ne visi eilėraščiai datuoti, 
seniausias yra datuotas 1938 
metais Tauragėje. Kiti rašyti 
Vilniuje, Vokietijoje, Bal-
timorėje ir Detroite. Šiuo metu 
autorius gyvena netoli Man-
chester, Michigan, ir yra vienas 
iš a r t imiaus ių Dainavos 
jaunimo stovyklos kaimynų. 

Pirmoje dalyje vyrauja patrio
tiniai eilėraščiai, tarp kurių 
paminėtini Kada Nemunėli, 
Pamiškės takelis, Kruvini 
berželiai, Partizanas, Motinai — 
Sibiro tremtinei, Tėviškės krai
tis. Vienas eilėraštis — Tėviškė 
— jau daugelį metų daug kam 
žinomas ir mielai dainuojamas. 
Muziką jam parašė Faustas 
Strolia. Štai pora pirmųjų 
posmelių: 
Kur sodyba susisupus 
Žalio krūmo apdarais, 
Diemedis prie kryžiaus klūpo, 
Lyg motulė vakarais. 

Ten, kur vasaros už sodo 
Žydi dideliais žiedais, 
Laukt motulei nepabodo, 
Kol vaikai namo pareis. 

Šiame skyriuje taip pat yra 
asmeni? ų ir šeimyniškų eilė
raščių (Ermutei , Žmonos 
belaukiant, Pavydas, Negaliu, 
Vardas granite ir t.t.) bei ska
tinančių, uždegančių (Skautų 
himno projektas. Geležinis 
vilkas, Omega, Su žirgu ir t.t.). 

Antroje dalyje sudėti poetiniai 
feljetonai, satyra, humoras. Pvz. 
Saliūne, Vardinės, Senbernio 
laiškelis, Lietuvių namo viršai
čiui, Lietuvių namo baladė, 

pačiam treneriui. Nors trumpai, 
paminėtina jo biografija. 

Jis gimė 1934 metais liepos 15 
dieną Detroito „dovvnriver" ra
jone. Jis buvo vienintelis vaikas 
Nelės ir Juliaus Perles (Perlo?) 
šeimoje, kuri gyveno vieno mie
gamojo bute bloko atstume nuo 
Vernor vieškelio. Jo tėvas mirė 
1969 metais, o motina tebe
gyvena Detroito apylinkėje. 
Abu tėvai buvo lietuviai. Gyve
namoje apylinkėje taip pat buvo 
vokiečių, lenkų, armėnų, 
meksikonų ir kitų tautybių. 

Baigęs gimnaziją, George įsto
jo į kariuomenę. Po to ėjo stu
dijos ir futbolas MSU, kur jis 
gavo bakalauro ir magistro 
laipsnius. Tuoj po to jis buvo 
treneris St. Rita aukšt . 
mokykloje, Chicagoje, bet po 
metų grįžo atgal į Detroito Šv. 
Ambroziejaus katal ikų 
mokyklą treneriu. Nuo 1972 
metų dirbo su Pittsburgh 
Steelers futbolo komanda, o su 
1982 metais tapo vyriausiu 
MSU futbolo komandos trene
riu. Pastaroje mokykloje jo 
vadovaujama komanda laimėjo 
32 žaidimus, 24 pralaimėjo ir 
dviejuose išėjo lygiai. Nors su 
sportu suaugo, sporto nelaiko 
svarbiu faktorium savo gyveni
me. „Aš labiausia esu dėkingas 
savo tautybei, savo religijai ir 
aplinkai, kurioje užaugau. Ten 
supratau sunkaus darbo, 
sąžiningumo, šeimos ir religijos 
svarbą gyvenime". 

Taip yra išsireiškęs George 
Perles vienam reporteriui. Jam 
iis toliau tęsė, rankomis rody
damas į savo raštinėj išstatytus Apie jūreivį iš Pilėnų, Šauniam 

trofėjus bei kitus pažymėjimus: veikėjui, Žvilgsnis į Pilėnus ir 
„Todėl visų šitų dalykų aš per t.t . Pai l ius t ravimui porą 
daug nevertinu. Jei aš nebūčiau punktelių iš Užuominos. 

Kai meni Pilėnų vardą, 
Punią, Margį ir draugus, 
Susapnuoji — keli kardą 
Ir išjoji pro vartus. 

Pasitinka karvių pulkas — 
Vien ragus matai... 
Rodos, zvimb'a priešo kulkos — 
Baisūs tie sapnai! 

Turi grįžti vėl į būrį 
Atsigauti nuo sapnų; 
Geri alų, kramtai sūrį. 
O širdyje neramu... 

Žurnalistas Stasys Garliaus-
kas yra daug reportažų rašęs 
Dainavos jaunimo stovyklos 
reikalu. Kai kurie jo reportažai, 
savo įvade, labai poetiškai 
skambėjo. Poetas Stasys 
Garliauskas, ilgametis Daina
vos kaimynas, Dainavos adresu 
nė žodžio. Tai ne kaltinimas, 
o nesitikėta staigmena. 

Viena širdis 
Jau kuris laikas „Drauge" 

reklamuojamas Anatolijaus 
Kairio premijuotas romanas 
„Viena širdis". Knyga premi
juota Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės švietimo komisijos 
jaunimo literatūros konkurse 
1985 metais. Kadangi reklamo
je minima dvi Dainavos — 
Amerikoje ir Lietuvoje — ir jos 
auklėtinių susirašinėjimas, nu
tariau ją užsisakyti. Prieš užsi
sakant, dar patikrinau jau tu
rimų, bet dar neskaitytų knygų 
krūvą, kur minimą knygą ra
dau. Beliko tik ją paskaityti. 

Lietuvių Tautinių namų 20-mečio minėjime kun. A Zakarauskas ir M. 
Marcinkienė, rengimo komiteto pirmininkė. 

Nuotr. I. Kriaučeliūnienės 

didatas į šventuosius, vadi
namas Daktaru. Tai jotvingis. 
Jo vardas susideda irgi iš dviejų 
žodžių: ,Da' ir ,Mušė". Mušė 
mušė ir damušė — Dainavą! Jis 
įsteigėją iš nieko arba tiksliau 
— iš vandens ir vėjo", (psl. 84). 
Ar šiuose žodžiuose komplimen
tas ar tyčiojimasis? 

„Yra įspūdingas kryžiaus kal
nas. Jame — vienas kryžius... 
Gražus pažiūrėti, o kas nemoka 
melstis, gali atsistoti priešais ir 
žiopsoti — tai ir bus malda. Sim-

Nepretenduoju į recenziją, bet bolis kančios, bet ką kančia 
knyga daugeliu atveju neįtikę- simbolizuoja Dainavoje, taip ir 
tina. Nors joje laiškais apsikei
čia Amerikos ir Lietuvos 
jaunuoliai, jų galvosena bei 
kalbos stilius nėra įtikinantys 
ir nėra tipiški jaunimo psicholo
gijai. Kalbos išsireiškimuose 
bandyta imituoti jaunimą, bet 
skaitytojui labai lengva išgirs
ti vyresniojo sufleravimą. Paties 
jaunimo balsas neišryškėja. Gal, 
pagalvojau, knygoje yra pamo
kančios, informacinės medžia
gos jaunimui, jeigu kas nors iš 

slepiama, nes tiesa yra ta, kad 
Dainavoje niekas nekenčia. 
Vakara is sus i renka prie 
kryžiaus su gitaromis ir ki
tokiais tarškučiais — taip ir 
užbaigia dieną. Ir prasideda 
naktis be programos — laisvė iki 
ryto! Daugiau kryžių statyti 
nesirengiama, nes brangiai 
kainuoja, o savanorių neatsi
randa — nėra už ką, nei dėl ko 
aukotis", (psl. 87) Realybėje 
kryžių kalne jau daugelis metų 

jų tą romaną paskaitytų. Tokios buvo penki kryžiai, o dabar jau 
informacijos yra, tačiau yra ir 
disinformacijos arba užuominų, 
kurios tik realybę komplikuoja 
arba ją sumaišo su fantazija. 
Aišku, romanas neturėtų būti 
žinių šaltinis, bet taip pat 
neturėtų kryžiuotis su realybe. 
Specifiškai galvoje turiu Pilko
jo Sakalėlio laišką Sesei Auksa
kasei (psl. 83-93), kur Sakalėlis 
Auksakasei apibūdina Ameri
kos Dainavą. Pacituosiu keletą 
vietų, kurios man ypač užkliu
vo. „Šis stebuklas stebuklu dar 
nepripažintas, nes dar neišaiš
kinta, ar tai bus tautinis, tarp
tautinis ar tik parapijinis įvykis 
— mat Dainavoje atsirado kan-

šeštasis a t s i rado , j a u ne
skaičiuojant koplytėlės prie įva
žiavimo ir įspūdingo kryžiaus 
prie valgyklos. Dainava yra jau
nimo stovykla, o pagal šio 
romano jaunuolį susidaro įspū
dis, kad ten yra palaida bala. 
Žiopsojimą į kryžių pavadinti 
malda yra nesmagus nesusipra
timas ar tikinčiųjų įžeidimas. 

Kas gali įsivaizduoti šešioli
kos ar septyniolikos metų jau
nuolį romantiškame laiške ši
taip rašant? „Tarp daugelio is
torijų yra viena — būk tai jot
vingį sutvėręs pasakiškas Dak
taras. Tas pats. kuris sutvėrė 
Dainavą prieš šimtą ar penkias

dešimt metų — laikas tyli. Jis 
buvo chemikas, o iš chemijos, 
sukeičiant buteliukus ir sumai
šant vandenį iš vieno buteliuko 
su vandeniu iš kito, galima iš
gauti trečią, nepanašų į pirmuo
sius du. Šitaip maišant ir buvo 
išmaišytas tasai jotvingis, dabar 
jau nemaža figūra. Tokiu būdu 
Daktaras damušė ir jotvingį, 
šalia Dainavos, Spyglio ir Gedi
mino kuoro. Tik kryžiaus jis 
neįstengęs išmaišyti — burtams 
dangus uždarytas, o chemija nu
stoja cheminės reakcijos. Neži
nia, ką Daktaras turėjęs galvoj 
jotvingį chemizuodamas, bet 
jeigu iš jo atsirastų daugiau 
jotvingių, Daktaro idėja pati 
save pateisintų, ir visi jotvingiai 
be apokalipsinių ginčų sutiktų 
pasiskelbti damušiniais... Šioje 
istorijoje yra daug tiesos, nes 
Daktaras, sakoma, taisyklingai 
kalbąs jotvingiškai, dargi be 
pirmosios gramatikos. Dabar 
apie Daktarą rašoma stora 
knyga, bet ar ten bus cheminė 
formulė, davusi naujiems lai
kams senų laikų jotvingį — 
parodys ateitis" (psl. 89). 

Mano manymu būtų buvę rea
liau aptarti tą Dainavos kūrėjų 
idealistinę dvasią bei pasi
aukojimą Dainavą steigiant, 
negu paviršutiniškai svaičiotis 
apie chemines reakcijas. Šiuose 
svaičiojimuose gana banaliai 
paneigiamas arba iškreipiamas 
Dainavos idealistinis m men-
tas. Laukiama literatūros kri
tikų recenzijų šio premijuoto 
romano adresu. Kaip ten be
būtų , nėra klausimo, kad 
Dainavos juanimo stovykla 
įrėžė gilią vagą jaunimo auk
lėjimo darbe ir ta prasme ne
nuostabu, kad ta stovykla ran
da atgarsį išeivijos literatūroje. 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 
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ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 

Įgula atsidūrė panikoje: mėginti pagriebti skersinį 
ir jį pririšti atrodė beprotystė, nes jis lingavo iš kairės 
į dešinę. Tad niekas nieko nedarė, nes atrodė, kad nieko 
negalima padaryti. Tie, kurie buvo ant denio ir pabėgo 
į priekį, žiūrėjo į burės virvę, tarsi jį būtų buvusi 
apatinė įsiutusio banginio žiauna. Visiems nusiminu
siems bespoksant, Quequeegas sukrito ant kelių ir, 
vilkdamasis žemiau skersinio trajektorijos, paėmė 
virvę, vieną jos galą pririšo prie laivo šono, o iš kito 
galo padaręs kilpą, ją užmetė ant skersinio, kai šis lėkė 
virš jo galvos. Ir su kitu judesiu skersinis liko pririš
tas ir pavojus pašalintas. 

Tuo tarpu įgula skubėjo nuleisti į vandenį vieną 
laivę, Quequeegas jau buvo apsinuoginęs ligi juosmens 
ir metėsi į jūrą kaip gyva strėlė. Tris ar daugiau 

dens, nusiplauti druskai. Tai padaręs, apsirengė, 
uždegė pypkę ir, švelniai žiūrėdamas į visus jj supu
sius, atrodė sau pačiam sakąs: „Šis pasaulis visose 
platumose yra anoniminė savišalpos bendrovė. Mes 
žmogėdros turime pagelbėti krikščionims". 

XIV. Nantucketas 

Nieko daugiau neįvyko, kas būtų verta paminėti, 
ir po malonios kelionės pasiekėme Nantucketą gyvi ir 
sveiki. 

Nantucketas! Paprasta kalva ir smėlio alkūnė. 
Vienas paplūdimys, nieko daugiau. Ten yra gausiau 
smėlio, nei jo galima būtų suvartoti per dvidešimt metu 
sugeriamojo popieriaus vietoje. Koks pokštininkas jums 
pasakys, kad nantuckiečiai yra priversti sėti piktžoles, 
nes savaimingai jos ten neauga, kad iš Kanados jie 
importuoja dagius, kad jiems reikia perplaukti jūras, 
norint gauti gabalą medžio ir iš jo padaryti kamštį alie
jaus statinei, kad ten medžio gabalėliai laikomi tokio
je pat pagarboje, kaip Romoje šventojo Kryžiaus ši 
, ulėliai, kad jie, norėdami vasarą turėti paves), palei 
namus sėja šungrybius, kad ten žolės sauja sudaro oazę, 

paplūdimyje, turėjo pažinti jūra savo maitintoją. Iš pra
džių jie gaudė krabus pakrantėm smėlyje, vėliau įsi
drąsinę tinklais žvejojo sardines; igiję daugiau 
patyrimo, laivais vykdavo į platumas ir gaudydavo 
menkes ir pagaliau pasistatę didelius laivus tyrė 
vandeningąjį pasaulį ir skelbė amžiną karą visais metų 
laikais ir visose jūrose galingiausiai gyvai masei, suge
bėjusiai pergyventi Tvaną, tam jūrų mastodonui, 
tiems Himalajams, apdovanotiems tokia nesąmoninga 
galia, kad baimė, kurią įkvepia, yra baisesnė už iš-
davikiškiausius puolimus. 

XV. Menkių kepsnys 

Jau buvo vėlus vakaras, kai mažoji ..Moss" prisi
rišo prie krantinės, ir aš su Quequeegu išlipome į 
krantą. Neturėjome daugiau ką veikti, kaip pasiieškoti 
nakvynės ir vakarienės. ..Čiurkšlės*' šeimininkas mus 
rekomendavo savo pusbroliui Jošuai Hussey, „Trijų 
dubeniu" savininkui, anot jo vienai geriausių Nan-
tucketo užeigų. Be to. jis užtikrino, kad tas pusbrolis 
Jošua esąs garsus žuvies kepsniais. 

Taip pat nurodė, kaip jį rasti: pirmiausia turime 
minutes jis buvo matomas beplaukiąs kaip šuo, kad ten pasivaikščiojimo metu rastos trys kuokštės p r a e i t į p r o geltoną krautuvę iš mūsų dešinės, paskui 
mėtydamas savo ilgas rankas į priekį ir pakaitom 
rodydamas savo raumeningus pečius tarp šaltų putų. 
Aš žiūrėjau į savo didelį ir narsų draugą, bet nė ženklo 
nemačiau to, kuris turėjo būti išgelbėtas. Nelaim
ingasis turbūt jau bus prigėręs. Iškilęs iš vandens Que-
ųueegas apsidarė aplink ir panėrė. Po kelių minučių 
vėl pasirodė, smarkiai puškindamas viena ranka, tuo 
tarpu kita vilko negyvą būtybę. 

Abu buvo iškelti ant denio, kur vargšą jaunuolį 
pavyko atgaivinti. Visa įgula Quequeegą paskelbė did
vyriu, kapitonas jį atsiprašė. Quequeegas, nė kiek 
nesijaudindamas, pasitenkino paprašyti prėsko van-

žolės sudaro pievą. 
Dabar paklausykite nuostabios legendos, kurios pa

galba padavimas paaiškina, kokiu būdu raudonodžiai 
įsikūrė šioje saloje. Senais laikais Naujosios Anglijos 
pakraštyje vienas erelis puolė ir pagrobė indėnuką 
kūdikį, jį nusinešdamas naguose. Garsiai raudodami 
jo tėvai matė jį išnykstant vandenų platybėje. Jie 
pasiryžo jo ieškoti plaukdami ta pačia kryptimi. Ir po 
ilgos ir pavojingos kelionės eldija jie atrado salą ir jo
je mažą dramblio kaulo narvelį — vargšo indėnuko 
griaučius. 

Tad nieko nuostabaus, jog nantucketiečiai. gimę 

kairėje pusėje pamatysime baltą bažnyčią, ten atsidūrę, 
palikę krautuvę ir bažnyčią kairėje, turime pasukti į 
dešine ir tada pirmą sutiktą praeivį paklausti. Po ilgų 
ieškojimų tamsumoje, kartas nuo karto pažadindami 
ramų kaimyną ir klausdami kelio, radome kažką, kas 
negalėjo apgauti. Du milžiniški mediniai dubeniai, 
nudažyti juodai, kabojo ant skersinio stiebo, įbesto 
priešais senas duris. Skersinio galai buvo taip nupjauti, 
kad senas stiebas atrodė, kaip kartuvės. Gal esu 
pernleyg jautrus tokiem? įspūdžiams, bet žiūrėdamas 
į tas kartuves pasijutau nejaukiai. 

(Bus daugiau) 

> 
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TORONTO „GINTARAS" 
LIETUVIŲ DIENOSE 

Tarp Clevelando ir Toronto 
yra išsivystęs darnus kultūrinis 
bendradarbiavimas. Clevelan-
dan dažnai kviečiami Toronto 
dainos, muzikos, scenos vienetai 
bei solistai, o kanadiečiai ne
pamiršta mūsų meninių sam
būrių jų renginių programoms 
atlikti. Clevelandas ir šių metų 
Kanados didžiuosiuose rengi
niuose nuoširdžiai talkino Kul
tūros kongreso rengime ir vyk
dyme, duodamas rengimo komi
sijos pirmininkę, koordinatorių, 
paskaitininkų, pranešėjų, Dievo 
Motinos parapijos chorą ir t.t. 
Tautinių šokių šventėje Cleve-
landiečiams atstovavo „Gran
dinėlė" ir kitos šokėjų grupės. 
Clevelandiečių veidų tomis 
dienomis ir Toronte, ir Hamil
tone buvo matoma daug ir 
visur. 

Tradicinėms lietuvių die
noms, vykstančioms spalio 8-9 
dienomis, Clevelando LB apy
linkė pakvietė didžiausią ir 
spalvingiausią Kanados lietu
vių jaunimo tautinių šokių ir 
dainų sambūrį „Gintarą", kuris 
per 33 metus savo spektakliais 
Kanadoje, JAV-se ir net trijose 
Europos išvykose džiugino di
džiules auditorijas. Kanadoje ir 
Europoje jie pasirodė televizijos 
programose. Sis šaunus viene
tas pirmą kartą bus matomas 
Clevelando scenoje. 

Nuo 1966 metų „Gintarui" 
vadovauja Rita ir Juozas Kara-
siejai, talentinga pora, kuri 
buvo viena iš pagrindinių VIII-
sios tautinių šokių šventės 
meno vadovų. „Gintaras" yra 
dalyvavęs visuose lietuvių tau
tinių šokių festivaliuose. 

Clevelando ir apylinkių lie
tuviai tikrai galės pasidžiaugti 
šio sambūrio atliekamais šo
kiais, dainomis ir muzika. Nie
kas neturėtų praleisti tokios 
malonios ir kultūringos pra
mogos. 

Koncerto pradžia spalio 8, šeš
tadienį, 7:00 vai. vak. Dievo Mo
tinos parapijos auditorijoje. 

Bilietai jau platinami abiejų 
parapijų svetainėse sekmadie
niais, o paprastomis dienomis 
galima juos užsisakyti skam
binant tel . 481-9928 arba 
531-2190. Bilietai po 15,12,8 ir 
5 dol. Lituanistinės mokyklos 
mokiniai įleidžiami veltui. 

Po koncerto bus vakarienė su 
Toronto svečiais. Vakarienei bi
lietus taip pat reikia užsisakyti 
iš anksto nurodytais telefonais 
ar vietose. 

Sekmadienį, spalio 9 d., po pa
maldų Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje atidaroma išeivijos 
lietuvių paroda „Lietuvių dailė 
88". Įėjimas į parodą auka. Bus 
galima įsigyti menininkų dar
bų. Sekmadienį po pamaldų šios 
parapijos svetainėje rengiami 
pietūs, kurių pelnas skiriamas 
vykstant iems į Australiją 
„Žaibo" sportininkams paremti. 
Visi kviečiami tą sekmadienį 
gardžiai pavalgyti, tuo pačiu pa
dedant sumažinti didžiules iš
vykos į Australiją išlaidas. 

VIOLETA RAKAUSKAITĖ 
ATVYKSTA 

CLEVELANDAN 

Dainavos rėmėjų komitetas 
savo metiniam koncertui, lap
kričio 12d., Dievo Motinos para
pijos auditorijoje, pakvietė 
estradinių dainų solistę Violetą 
Rakauskaite -Stromiene. šiuo 
metu viešinčią ir koncertuojan

čią JAV-se. Solistė su savo 
koncertais ir išleistomis plokš
telėmis yra susilaukusi išskir
tinio dėmesio Europoje ir šiame 
kontinente. Clevelande ji kon
certuos pirmą kartą. 

Dainavos rėmėjų komitetui 
Clevelande pirmininkauja dr. 
Marius Laniauskas. Daugiau 
informacijų bus vėliau. 

V. R. 

PIRMOJI KREDITO 
KOOPERATYVU 
KONFERENCIJA 

Lietuvių kredito kooperatyvų 
sąjūdis Šiaurės Amerikoje su 
ketvirčiu bilijono dolerių aktyvo 
jau tapo stipri finansinė institu
cija. Šio kontinento lietuvių 
kredito unijų pradininkai , 
Kanados lietuviai jau turi ketu
ris kooperatyvus „Paramos" ir 
Prisikėlimo parapijos koope
ratyvus Toronte, „ T a l k ą " 
Hamiltone ir „Litą" Montrea-
lyje. JAV-se veikia Californijos 
lietuvių kredito kooperatyvas 
Santa Monikoje, Lietuvių kre
dito kooperatyvas Los Angeles, 

: „Kasa" New Yorke su skyriais 
Chicagoje, Cicero, Hickory 
Hills, Detroite, St. Petersburg 
Beach ir Waterbury; „Taupa" 
Bostone ir „Taupa" Clevelande. 
„Taupos" kooperatyvai, nors ir 
pasivadinę tuo pačiu vardu, yra 
savarankiškos institucijos. 

Jau prieš kiek laiko buvo 
puoselėjama mintis sukviesti 
lietuvių kooperatyvų direktorių 
ir vedėjų konferenciją, kur 
galėtų būti aptarti ne tik 
glaudesnio bendradarbiavimo, 
finansinio stiprinimo bei ben
drai naujų idėjų pasidalinimo 
klausimai, bet ir pasisakyti dėl 
lietuviškos veiklos ir jos rė
mimo, jaunimo įtraukimo į šį 
kooperatyvinį judėjimą ir ki
tomis aktualijomis. 

Iniciatyvos ėmėsi Vytautas 
Staškus, Clevelando „Taupos" 
kooperatyvo iniciatorius ir di
rektorius. Clevelando „Taupa" 
yra jauniaus ias l ie tuvių 
kooperatyvų šeimos narys 
Amerikoje, bet jo aktyvai jau 
pasiekė šešis milijonus, įsigyti 
savi namai ir narių skaičius vis 
auga. 

Pirmoji šios rūšies konferen
cija kviečiama Clevelande, spa
lio 28-29 dienomis (penktadienį 
ir šeštadienį). Be oficialiųjų dar
bo posėdžių numatoma ir susi
pažinimo vakaronė su kviesti
niais svečiais. Kredito koopera
tyvams jau išsiuntinėti pakvie
timai. 

V. Rociūnas 

IŠ RENGINIŲ 
KALENDORIAUS 

Rugsėjo 25. Kun. Juozo Bace
vičiaus įvesdinimas į šv. Jurgio 
parapijos klebono pareigas. 
Vysk. J. Lyke atnašaus šv. Mi
šias. Po Mišių salėje klebono 
pagerbimas, vaišės, programa. 

Rugsėjo 25. Balfo gegužinė 
Dievo Motinos parapijos 
svetainėje. 

Spalio 2. Australijos muziki
nio vieneto „Svajonių aidai" 
koncertas Dievo Motinos para
pijos salėje. Rengia PLJS 
skyrius. 

Spalio 8-9 d. Lietuvių dienos 
su Toronto „Gintaro" koncertu 
ir lietuvių išeivijos menininkų 
paroda DM parapijos salėse. 

Spalio 8. Pabaltiečių vakaras 
Lietuvių namuose. Rengėjas-
Alto skyrius, Latvių sąjunga ir 
Estų taryba. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią Įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba/tome būti 
Rimo Stankaus Klijentais Nuosa
vybes įkainavimas 

f3 mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
8ELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

77S-2233 

Toronto „Gintaro" ansambli? laukiamas Clevelande. 
MISCELLANEOUS 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Norwood, Mass. 

MARIJOS METŲ 
UŽBAIGIMAS 

Švęsdama Marijos metus, vie
tinė Šv. Jurgio parapija pereitą 
gegužį sukombinavo pamaldas 
su kaimynine Šv. Petro lenkų 
parapija. Pamaldos prasidėjo 
lietuvių bažnyčioje, kurioje Šv. 
Petro parapijos parapiečiai va
dovavo maldoms. Tos parapijos 
airių kilmės administratorius 
kun. Danielis Crovvley pasakė 
trumpą pamokslą. Užgiedota 
vienas posmas lenkiškos gies
mės Šv. Marijos Mergelės gar
bei. Tai istorinis įvykis, nes 
lietuvių parapijoj iki 1917 m. 
lenkai turėdavo savo atskiras 
Mišias su pamokslu jų kalboje 
ir taip pat tikybos pamokas 
lenkiškai. Bet dėl politinių prie
žasčių lietuvis klebonas nutrau
kė šį patarnavimą. (Kitais atve
jais, kitose kolonijose būdavo 
atbulai). 

Po 71 metų lenkų kalba vėl 
buvo girdima lietuvių Norvvoo-
do parapijoje. Po trumpų pamal
dų susirinkusieji ėjo šaligatviu 
procesijoj toliau tęsdami maldas 
ir giesmes. Lenkų bažnyčioj 
lietuviai parapiečiai vedė mal
das ir lietuviškai užgiedojo „Ma
rija, Marija". Tai rodos pirmą 
kartą lietuvių kalba buvo gir
dima Šv. Petro parapijoj. Prie 
išstatyto Švč. Sakramento 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
klebonas kun. Vincas Valkavi-
čius pabrėžė pamoksle mistinio 
Kūno paslaptį, kurioje mec esa
me pašaukti į vienybe Kristu
je, nežiūrint tautinės kilmės, 
apgailestaudamas praeities ne
susipratimus. Kai kurie klausy
tojai verkė, atsimindami jų tėvų 
nevisai krikščionišką elgesį, o 
dabar pajuto Dievo malonę, kar
tu gerbdami Šv. Mergelę Mari
ją ir jos Sūnų. Dalyvių buvo apie 
75, iš kurių net vienas raišas 
kitatautis ant lazdų ėjo procesi
joje. 

Kad pasiliktų Marijos metų 
dvasiniai vaisiai, Šv. Jurgio 
parapija įsteigė komitetą (St. 
George Caring Committee) re
guliariai atkreipti dėmesį į ligo
nius ir vienišus. Savanoriai 
bent du kartus per mėnesį 
palaikyti ryšį su savo pasi-

Spalio 15. „Neringos" tunto 
skaučių tradicinis balius Lietu
vių namuose. 

Spalio 23. Ohio lietuvių gydy
tojų draugijos metinis susirin
kimas ir premijos įteikimas. 

Spalio 23. Solisčių Aldonos 
Stempužienės ir Jennifer Čoch-
ran-Luiza koncertas Dievo Mo
tinos parapijos salėje. Rengia 
DM parapija. 

Lapkričio 5. Lietuvių namų 
metinis balius. 

Lapkričio 12. Dainavos 
stovyklos koncertas su soliste 
Violeta Rakauskaite Dievo Mo
tinos parapijos auditorijoje. 

Lapkričio 19. Lietuvių na
muose Lietuvos kariuomenės 
minėjimas. 

Gruodžio 3-4. Lietuvių Fon
do renginiai. 

rinktais ir paskirtais žmonėmis, 
telefonu, atviruku ir aplanky
mu. Parapija pristato pašto 
ženkliukus ir sveikinimo siunti
nius. Tikslas yra dvigubas: pa
siteirauti apie ^padėtį ir su
žinoti, kokią paslaugą savano
ris gali suteikti. Ona Paznio-
kaitė yra komiteto koordinato
rė. Komitetas vėl susirinks rug
sėjo 27 d. pasimelsti, patikrinti 
ir papildyti ligonių sąrašą ir 
pasidalinti apie savo patyrimą 
iki šiol. 

Šiuo metu Norvvoodo lietuvių 
istorija, klebono parašyta, gau
nama Šv. Jurgio parapijoje, 36 
St. George Ave., Norvvood, MA 
02062. Knyga (kietais ir minkš
tais viršeliais, 29 ir 19 dol.) 
dideliu formatu, su virš 80 nuo
traukų ir 157 puslapiais pava
dinta „Lithuanians of Nonvood, 
Massachusetts: A Sočiai Por-
trait in a Multi-ethnic Town". 
Tiražas 500 kopijų. Kadangi 
gan brangu su tiek daug nuo
traukų, knyga gaunama už tą 
pačią kainą, už kurią buvo at
spausdinta. 

Po 6_metų darbo klebono vy
čių istorija pasirodė su užrašu: 
„Lithuanian Fraternalism: 75 
Years of U.S. Knights of Lithu-
ania". Ši 322 puslapių knyga 
turi lietuvišką santrauką, Al
girdo Budreckio pa oštą. Gau
nama vyčių žurnalo redakcijoj, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207. Kietu viršeliu 35 
dol., minkštu — 20 dol. Taip pat 
vietinės kuopos pradeda platin
t i . Abiejų knygų viršelius 
nupiešė parapiet is Jul ius 
Špakevičius, žinomas grafikos 
ekspertas. 

Klebono pasikalbėjimas 
„Opus" radijo programoje apie 
tautiškumą ir lietuvius buvo 
girdimas spalio 2 ir 9 d. WRKO 
6:80 a.m. bangomis, 5:05 val.ry-
to. Ši stotis yra iš Bostono stip
riausia, kurios programa 
„Opus" pasiekia 250,000 klau
sytojų, labiausia aukštesnio 
mokslo publiką. 

Sekmadienį, rugsėjo 4 d. Sv. 
Jurgio parapijos fundatorių sa
lėje vyko istorinis kitatikių 
įvykis, t.y. indų (braminų) ves

tuvės ir vestuvių puota. Pamal
dos tęsėsi 3 vai. su visa eile sim
bolinių gestų, daugiausia sans
krito kalba. Klebonas buvo 
kviečiamas tarti žodį ir duoti 
jauniesiems palaiminimmą. Jis 
skaitė ištrauką iš Vatikano do
kumento apie ryšius su nekrikš
čioniais, ypač vieną paragrafą, 
kuris gina indų asketizmą ir 
mąstymo dvasią. Primindamas 
kalbos ryšį su sanskrito, kun. 
Valkavičius ne tik angliškai, 
bet ir lietuviškai pasimeldė. 

Rugsėjo pabaigoj klebonas 
švenčia savo 35 metų kunigys
tės sukaktuves. 

INDĖNAI 
ATSISAKO ŽEMĖS 

Puyallup genties indėnai 
Washington valstijoje sutiko at
sisakyti savo intereso labai 
pabrangusioje žemėje Tacoma 
mieste Washingtone už 162 
milijonų dol. vertės atsily
ginimą, kuris susidaro iš pinigų, 
darbų indėnams ir žemės. 
Neturtinga, 1,400 narių turin
ti gentis 319-162 santykiu 
priėmė šį sprendimą seniai užsi
tęsusių bylų apie šią žemę, 
apimančią 300 akrų, ant kurios 
dabar stovi dangoraižiai miesto 
centre, pramoninis uostas ir 
brangios rezidencijos vertos per 
750 milijonų dol. Sutartyse 
sudarytose nuo 1850 m. 
indėnams buvo duota maždaug 
18,000 akrų rezervatas. Metų 
slinktyje rezervatas mažėjo, 
paskiriems indėnams savo skly
pus pardavinėjant, dažnai, kaip 
parodė genties istorikai, apgau
lingomis sutartimis. 

DRAUGIŠKUMO NAMAI 

Chicagoje rugsėjo 3 d. Šv. 
Elzbietos katalikų bažnyčioje, 
41 gatvė ir Wabash, buvo 
minėjimas 50 m. sukakties nuo 
draugiškumo namų steigimo 
pradžios. Juos pradėjo Betty 
Schneider 1938 m. Harlem apy
linkėje, New Yorke, bet dabar 
jie veikia Chicagoje. Čia 
dienomis randa prieglaudą 
benamiai, ugdomas draugiš
kumas tarp rasių. Sukakties 
minėjimo programoje — mišios, 
rekolekcijos, bendri pietūs. 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

F R A N K ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stre t 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau ir remontuoju visų rūšių namo 
šildymo įrengimus ir pakeičiu vandens 
šildytuvus. 

ALBIN BANYS 
447-8806 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEr PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai Įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

H E L P VVANTED 

OLS1CK A CO.. REALTORS 
1180 State Street 
Lemont. Illinois 60439 
(312) 257-7100 

Namas apžiūrėj imui sekmad. 
rugsėjo 25 d. 1-4 v.p.p. Cove, Lock-
port. Tik $72,900. Patogus, 3 mieg. 
„ranch" populiariame Portridge rajo
ne. Apkaltas aluminijum. Spalvos 
neutralios. 

Mūrinis „ranch" namas, 1.85 akro 
sklypas miške. Šeimos kamb., 3 
mieg., 2 vonios (viena su 6 pėdų 
,,whirlpool"), Prancūziškos durys at
sidaro Į atvirą verandą. Neutralios 
spalvos. Vienas 2 auto. garažas su
jungtas su namu, antras 2 auto. gara
žas—atskiras. $192,900. 

Restaurant 
Opportunities 

The Olive Garden Italian 
Restaurant, wlth its lively spi-
rit and unique gard. setting, 
rs now hiring: 

-
WAITERS & 

VVAITRESSES 
HOSTS& 

HOSTESSES 
Please apply 2 pm-4pm, daily, at: 

The Olive Garden 
1211 Butterfield Road 

Dovvners G rovė 

An Equal Opportunity Employer 

THE OLIVE GARDEN 
The Accent's On Success 

Mušt speak fluent English 

Ortu*, KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 

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

FOR RENT 

PRODUCnON OEPT. 
Good manufacturing Co., located in Eik 
Grove is in need of production person-
nel. Heavy lifting required. 1st and 2nd 
shift positions available. Call 593-5700 
— Arlene. 

L. KARP & SONS 
1301 Estes Ave. 

Eik Grove VII.. IL 60007 
E.O.E./non smofclng co. 

Išnuomojamas 5 kamb. butas antra
me aukšte su virimo plyta, šaldytuvu, 
kilimais. Geras susisiekimas. Skam
binti 776-4513. 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312) 839-5829 

PASSBOOK 
SAVINOS 

CnyraM 
Q ua r t c r l y 

•oe ut for 

AT OUR tOW RATB 
VVITM « ( l > a » V I ' j ' 

T O H T V O U B I N C C ^ l f 

Mutual Federal 
Savinas and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAD CMICAGO. ILL 60606 
Patar Kazanauskss, Pres. Tel.: 847-7747 

NDoaa, akMt.TXM.rrl.K4 f*wr.t»t i t t , *-\ 

SEAVING CHICAGOLAND SINCE 1985 

ALĖS RŪTOS 
Naujas romanas 

DAIGYNAS 
Liet. Knygos klubo leidinys, ką tik išėjo iš spaudos. 
Plačiai skaitoma autorė svarsto jaunosios lietuviškos 

išeivijos kartos problemas pasaulyje, ryšium su ištikimybe 
lietuviškumui ir realiomis sunkenybėmis. Du knygoms saki
niai abipusiu būdu parodo jaunosios kartos problemas. 

Lietuviškame koncerte „Mano senelis šluostydavusi 
ašaras. Aš tik čiulpdavau saldainį..." 

Bet šioje knygoje yra ir kitas jaunos lietuvės daug 
žadantis pasisakymas:,,/ wonder, dėde, ką manai, jeigu aš 
mamos knygą išleisčiau?" 

Knyga kainuoja su persiuntimu 13.50 dol. Illinois gyven
tojai moka 14.80 dol. Užsakymus siųsti: Draugas, 4546 
W. 63rd St , Chlcago, IL 60629. Knyga gaunama ir pas 
knygų platintojus. J 

http://akMt.TXM.rrl.K4


VILNIUS AUSTRIJOS 
TELEVIZIJOJE 

K. BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

Rugsėjo mėn. 7 d. Vienos fut
bolo komanda „Austria" viešėjo 
Gedimino mieste, sužaisdama 
čia Europos futbolo taurės rung
tynes su Vilniaus „Žalgirio" 
vienuolike. Lietuvos sostinės 
s tadionas ne tu r i t i nkamų 
įrengimų — stiprių šviesų — tad 
susitikimas įvyko 5 v.v. Austri
jos televizija šių rungtynių 
ištraukas perdavė t ik 11 vai. 35 
min. vakaro, tačiau nežiūrint 
kelionės nuovargio (vykstame 
automašina atostogoms Italijon) 
stebėjau jas, norėdamas pama
tyti mūsiškio „Žalgirio" fut
bolininkus. 

Iš anksto pranešu, kad vilnie
čiai puikiai sužaidė rungtynes, 
laimėdami jas pasekme 2:0 
(įvarčiai Fidriko ir Baranausko). 
Televizijos komenta to r ius 
pareiškė, kad „Žalgiris" turi 
nesovietinę futbolo mokyklą, 
bet skandinavišką - švedišką, 
tad labai dažnai klubo futbo
lininkai vadinami švedais. Ir 
kas labiausiai „kuteno" mano 
širdį — tai komentatoriaus tei
singos geopolitinės Lietuvos 
žinios, nevadinant mūsiškių ru
sais (ką daro daugumas vakarų 
pasaulio žurnalistų), bet lie
tuviais , „kadangi Vilniuje 
ka lbama l ie tuviškai ir 
lietuviai yra indoeuropiečiai 
(gerai nenugirdau, bet atrodo 
komentatorius pasakė indoger
manai!), gražiai ištardamas 
lietuviškas pavardes, sulietu
vinęs net Sakristovą ir Narbe
kovą! 

Ats i sve ik indamas su 
žiūrovais jis pasakė: „Aufvvie-
dersehen aus Vilna, Litauen". 

Peržiūrėjau spaudą. Vienur 
„Žalgiris" rašomas „Jalgiris 
Wilna", ki tur t ik „Vilna", 
tačiau taip pat keli dienraščiai 
įrašė „Schalgiris Vilnius". 

Platų, pasakyčiau nesportinį 
savo specialaus korespondento 
pranešimą atspausdino Austri
jos „ K u r i e r " d ien raš t i s . 
Vilhelmas Vurm rašo, kad Vil
niaus gatvėse buvo išklijuoti 
dideli rungtynių plakatai, o šias 
rungtynes stebėti norėjo apie 
200 tūkst. žiūrovų (tai buvo pir
mas vakarų pasaulio futbolo 
komandos pasirodymas paverg
toje Lietuvoje — K.B.) Deja, jau 
valandą prieš rungtynes sta
dionas buvo užpildytas 18 tūkst. 
žiūrovų. Europos futbolo taurės 
— UEFA debiutanto susitikimo 
su austrais bilietų kainos paly
ginus nebuvo aukštos, tik 2.50 
rbl . (mėnesinio uždarbio 
vidurkis siekia 180 rbl.), tad ji 
prilygo restorane pietų kainai. 
Pinigines teko plačiau atidaryti, 
nes buvo pardavinėjami lipinu-
kai, suvenyrai, klubo emblemos. 

Rubliai vėl riedės atsigrie-
bimo rungtynėms Vienoje, nes 
dviem autobusais 60 „Schal
giris Fans" per Lenkiją ir Če
koslovakiją atvyks Austrijos 
sost inėn. Vienos stadione 
„Žalgirio" palydovų bus žymiai 
daugiau kaip buvo austrų Vil
niuje. 

„Lie tuva , t u r ėdama 
aukščiausią 15-kos sovietinių 
respublikų pragyvenimo lygį" 
— rašo austras — daugiausiai 
laimėjo iš Gorbačiovo reformų. 
Didelis judėjimas (po Estijos ir 
Gruzijos Lietuvoje yra dau
giausiai automašinų — K. B.), 
gražiai sutvarkytos ir užpildytos 
lentynos, jokių eilių prie krau
tuvių, iki pat vidurnakčio pilnos 
pramoginės užeigos („Lokale"), 
nors vodka palyginus su anksty
vesniais laikotarpiais krenta tik 
lašeliais. 

„Tačiau už materialinį gerbū
vį, žymiai geresniu šuoliu būtų 
žmogaus a smen inė laisvė. 
Tiesa, aš jaučiu, kad mes gali
me žymiai daugiau pasakyti 
kaip anksčiau „— pareiškė klu
bo sekretorė korespondentui, 
kuri mieliau norėtų kalbėti apie 

persitvarkymą kaip apie „Žal-
gin • 

Savo reportažą austras baigia 
šiais žodžiais: „futbolas plečiasi 
žavingai, tačiau reformos yra 
svarbesni gyvenimo veiksniai". 

Iš savo pusės norėčiau pridė
ti, kad beveik po 40 m. mano 
gimtajame Vilniuje vėl pama
čiau nepriklausomos Lietuvos 
vėliavas. O jų buvo labai daug 
(mano pabraukta — K.B.). Fil
muojant trispalvių vietas, jos 
aukštai iškildavo virš žiūrovų 
galvų. Jaudinančios, kelių 
sekundžių akimirkos... 

Revanšinės rungtynės įvyks 
Austrijos sostinėje spalio mėn. 
11d. Gavęs Vokietijoje austriš
ką spaudą, bent trumpai duosiu 
jos komentarus. 

Laiškas 
PAAIŠKINIMAS 

Mano informacijoje apie 
Ingridą Bublienę, kandidatę į 
JAV LB XII Krašto valdybos 
pirmininkes, yra tokia vieta: 
„Todėl į klausimą, ar ji būtų 
gera Krašto valdybos pirmi
n inkė , jai ar t imas asmuo 
atsakė: „Neblogesnė negu kiti". 

Iš savo patirties pasakyčiau: 
„ P a r e i t ų nuo to, į kokią 
„dešiniąją ranką" ji ras įsikibti" 
(„Draugas", rugsėjo 9 d. psl. 7). 

Pakeliavusi po Ameriką, 
mano informacija gandų keliu 
grįžo „į namus", suspausta tik 
į čia teiktą iškarpą, papuoštą in
terpretacija, kurios aš negaliu 
laikyti sava. Gandai skelbia: 
„Mariūnas teigia, kad jei In
grida Kultūros taryboje ką 
padarė, tai tik į kitą įsikibusi". 

Gandų kūrėjams buvo patogu 
užmiršti mano informacijoje 
kiek anksčiau pateiktą In
gridos, Bendruomenės dar

buotojos, charakter is t iką: 
„Devynerių metų įtaka iš 
posėdžių, svarstymų, sprendimų 
regimai formavo ir Ingridos ben
druomeninio darbo sugebėji
mus". Dirbdami kartu, matėme 
jos sugebėjimus rengti posėdžius, 
simpoziumams, suvažiavimus ir 
j iems vadovauti. Matėme 
planuojant Kultūros tarybos 
projektus ir juos vykdant. 

Bet kam tada kalbėti apie 
įsikibimą į „dešiniąją ranką". 

Minima, kai kalbama apie 
Ingridą, kandidatę į Bend
ruomenei pirminikes. „Dešinioji 
ranka", aišku, yra alegorija, 
reiškianti bet kokią pagalbą 
reikšmingai veiklai. J i gali būti 
vienas patarėjas, organizacijos 
prezidiumas ar net visa 
valdyba. Naujajam JAV LB pir
mininkui šitokios, „dešiniosios 
rankos" teks visu stropumu 
ieškoti, nežiūrint, kas bus, 
išrinktas — Ingrida , dr. Razma 
ar kas kitas. 

Reikia tik paskaityti Ingridos 
Bublienės pokalbį su V. 
Rociūnu (Draugas, rūgs. 14 psl. 
3) apie jos vizijas bendruome
ninę veiklą suamerikoninti, 
apie lietuviškas „perestroikas", 

I kad pajustum kokios „dešinio-
j šios rankos" jai reikės, kad jos 
vizijos bent dalim virstų tikrove. 
Ingridos energija, apsukrumas 
leidžia tikėtis, kad jai pasiseks 
rasti profesionalų darbininkų 
ne tik iš savo generacijos, bet 
net ir iš jaunesnės. 

Čia dar būtų p ravar tu 
žvilgtelti į pačias rungtynes į 
Bendruomenės pirmininkus. 

. Jas reikia ataušinti. 
LB XII Tarybos sesija jokiu 

būdų neturėtų toleruoti bet 
kokių demagoginių agitacinių 
būdų. Rinkimai praeis, Bend
ruomenei reikės vėl savo darbą 
dirbti. Ir visi darbininkai bus 
reikalingi. Ir naujam pirmi
ninkui visos dešiniosios rankos 
turės ateiti į pagelbą. 

V. Mar iūnas 

Trys ištikimiausi draugai yra 
sena žmona, senas šuo ir paruoš
ti pinigai. 

Prancūzų priežodis 

A.tA. 
Aktoriui ALGIMANTUI DIKINIUI 

netikėtai mirus, jo mylimą žmoną MARYTĘ, dukrą 
ŽIVILE su šeima ir sūnų JONĄ nuoširdžiai užjaučia
me ir kartu liūdime. 

Teodora, Alfonsas liekis 
su šeima 

A.tA. 
STEPUI LUNGIUI 

staiga mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai 
EMILIJAI, dukrai ir sūnui su šeimomis ir giminėms 
Lietuvoje. 

Kaimynai Floridoje: 
Elena ir Stasys Bakučiai 
Kleofa ir Bronius Gaižauskai 
Vanda ir Antanas Gruzdžiai 
Ona ir Jonas Pupininkai 
Bronė ir Juozas Taorai 
Leokadija ir Juozas Zvyniai 

M ū s ų myl ima 

A.tA. 
BRANGUOLĖ KAIRYTĖ 

PARONIENĖ 
Mirė 1988 m. rugsėjo 21 d. Chicagoje. 
Liūdi: vyras Jonas, duktė Irena, sūnus Jonas, marti Aušra, 

sesuo Irena Kairytė, t e t a Jadvyga Kanapienienė, giminės 
Amerikoje, Lietuvoje, Australijoje ir draugai. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, rugsėjo 23 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Petkus-Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st. St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 24 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto b u s atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines , d r augus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome 
aukoti šv. Mišioms, šalpai ar kitoms organizacijoms. 

Nuliūdę v y r a s , d u k t ė , sūnus , s e suo , m a r t i i r g iminės . 

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

1 W m. Itopo* 2 d., I 
•:40 M 10 v.v. 

pm i m t t (buv. WOPA stote) 1490 AM 

Žemė L 
„Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
•vrikata - motfy p—IĖk • iport— - Wf«t0r» - kkm satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
„Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 

•:30 v.v. M 0:40 v.v. 

Antane* Communications, Inc. 
408 South Oak Parfc Avanua, Oak Parfc, IL 00302 

tol. nr. 0404980 

A.tA. 
ELENA PUŠKARSKIENĖ 

P R A N A I T Y T Ė 

Po sunkios ligos mirė 1988 m. rugsėjo 22 d., 10:20 vai. ryto, 
sulaukusi 77 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Kybartų mieste. Amerikoj išgyveno 37 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Mykolas, dukterys: 

Rita Fisher, žentas Al, Regina Mulcahy, žentas Bob, Maria 
Beeson, žentas Larry, Betty Glovvicki, žentas Ken, Eleanor 
Curtis, žentas Ray; sūnūs: Al Utaras , mar t i Judy, John Uta-
ras , marti Leoną, trylika anūkų, septyni proanūkai. 

Velionė buvo amžina narė ir rėmėja Šv. Kazimiero Seserų 
ir Tėvų Marijonų. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, rugsėjo 23 d. nuo 4 iki 9 
v.v. Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69th St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 24 d. Iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę v y r a s , d u k t e r y s , s ū n ū s , žen ta i , m a r č i o s ir 
a n ū k a i . 

Laidotuvių direkt. Seponas C. Lack & Sūnūs. Tel. 737-1213. 

Mielą mokytoją JULIJĄ, jos brangiam Vyrui 

A.tA. 
BENEDIKTUI LUNGIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame skaudžiose atsiskyrimo 
valandose. 

Nijolė ir Vladas Užubaliai 

Mūsų mielam Bičiuliui 

A.tA. 
BENEDIKTUI LUNGIUI 

iškeliavus Amžinybėn, jo žmoną JULIJĄ ir artimuo
sius nuoširdžiai užjaučiame. 

Čikagos Lietuvių Fronto Bičiuliai 

DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. rugsėjo mėn. 23 d. 

A.tA. 
ALEKSANDRAI LINGIENEI 

mirus, dukrą AURELIJĄ KRIAUČIŪNIENE, jos šei
mą ir artimuosius giliai užjaučiame. 

PARAMOS savininkai ir 
tarnautojai 

A.tA. 
LINUI STAŠKŪNUI 

mirus, žmonai APOLONIJAI, dukrai, sūnums ir 
visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžą užuojau
tą ir kartu liūdime. 

Krikšto dukra Julija Jogaitė-Čepulienė, 
vyras Rimas Čepulis 
Pranas ir Eugenija Jogos 

TREJŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ANTANINA 
KAUŠIENĖ 

(ERCIŪTĖ) 

Mamyt, 

Toli nuo mylimos Tėvynės, 
Prisiglaudei Amerikos žemyne 
Ir iškeliavai į tolimą Amžinybe, — 

Globok Tu Ją, Galingas Dieve! 

Šventos Mišios bus atlaikytos: 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje 1988 m. 

rugsėjo 24 d., šeštadienį. 8 vai. ryto ir rugsėjo 25 d., sekmadienį. 
8 vai. ryto. 

Taip pat šv. Mišios bus atnašaujamos St. Anne bažnyčioje, 
Brighton Parke ir Ukmergėje, Lietuvoje. 

Prašome visus pažįstamus prisiminti a.a. Antaniną savo mal
dose. 

Nuliūdę: vyras , d u k t e r y s , ženta i ir a n ū k a s . 

GAIDAS—DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR C H I C A G O S PRIEMIESČIUOSE 

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

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

4 3 4 8 S. U 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 - O 4 4 0 

P E T K U S 

MARQLETTE FUNERAL HOMK 
T Ė V A S I R S U N Ū S 

2 5 3 3 Wes t 71 S t . . < h k a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 45 

1410 S o . 5 0 t h Av . . C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 69th S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w v . — Tel . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

1446 S o u t h 5 0 th A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s — 652-1003 

Sallv Donald M.. Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So . 5 0 A v e . , C i c e r o I l l ino i s 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel . 652-5245 



mmmmmm 

DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. rugsėjo mėn. 23 d. 

x Rašyt. Jurgis Jankus, ap
lankęs savo pažįstamus ir drau
gus, atlikęs įvairius reikalus 
Chicagoje. ketvirtadienį išvyko 
atgal į Rochesterį. N.Y., kur jis 
nuolat gyvena. Jis apsilankė ir 
„Drauge", kur leidžiamas ir 
baigiamas jau spausdinti jo nau
jas apsakymų rinkinys. Jis taip 
pat pasirinko po vieną egzemp
liorių savo anksčiau išleistų 
knygų, kurių nebeturi savo na
muose. 

x Kun. Povilas Dilys, dirbąs 
evangelikų parapijoje Toronte, 
po sunkios širdies operacijos 
Masonic ligoninėje Chicagoje 
pamažu sveiksta dr. Rimgaudo 
Nemicko priežiūroje. Jis jau yra 
pervežtas iš nuolatinės priežiū
ros kambario į 3311 kambarį, 
tel. 977-1600. 

x „Naujosios Vilties" re
daktor ius Vytautas Abraitis 
supažindins Chicagos visuo
menę su naujai išleista knyga 
„Lietuviai tautininkai — komu
nistų kankiniai" spalio 23 d. 3 
vai. p.p. Lietuvių Tautiniuose 
namuose. Meninėje dalyje daly
vauja Daiva Vaitkevičiūtė-Mei-
lienė — deklamacijos ir Linda 
Burbienė — dainos. Pasišneku
čiavimas prie kavutės. Plačio
sios Chicagos lietuviai kviečia
mi gausiai dalyvauti. Įėjimas 
laisvas. Rengia Amerikos Lietu
vių Tautinės s-gos valdyba. 

x Liudas Simaitis sunkiai 
serga Sv. Kryžiaus ligoninėje ir 
šiuo metu palaikomas tik medi
cininėmis priemonėmis. Jo gai
lisi „Draugas", Jaunimo centras 
ir Lietuvių Bendruomenė, nes 
jis visiems buvo labai paslaugus 
pagelbininkas. 

x Monika Dūda, Ontario. 
Kanada, buvo atvykusi į Chica-
gą, lankė savo draugus ir pažįs
tamus, ta proga aplankė ..Drau
gą", pratęsė prenumeratą ir 
įteikė 20 dol. auką. M. Dūdą 
skelbiame garbės prenumerato-
re, o už auką labai dėkojame. 

x Skubiai reikia savanorių 
ta lk in inkų, kurie galėtų 
išvežioti maistą nepajėgiems 
kiekvieną pirmadienį arba 
penktadienį nuo 12 iki 2 v. p.p. 
Prašome teirautis LB Liet. Soc. 
Tarybos raštinėje. 2711 W. 71st 
St., tel. 476-2655. 

(sk.) 

X Parduodamas NIDA de
likatesų krautuvė-kepykla-res-
toranas. Neša puikias pajamas! 
Labai tinkama vieta norinčiam 
turėti savistovų užsiėmimą. In
formacijai skambinti: Aušrai 
Kriščiūnaitei-Padalino. arba 
Jonui Levickui, arba Dainai 
Skrodytei-Pakalniškienei. First 
Rate Real Estate, 4545 W. 
Marąuette, tel. 767-2400. 

(sk.) 

x Svetainėje visiems sezo
nams pasiklausykite rudens 
spalvų rugsėjo 23 d., penktadie
nį. Rudens šokiai! Gros orkest-

Playhouse, 
(sk.) 2521 W. 69th St. 

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

(sk) 

x Susitikimas su dailinin
kais: Vincu Kisarausku, Vy
tautu Valium ir meno darbų 
restauruotoju Arūnu Bėkšta 
įvyks šį penktadienį, rugsėjo 
23 d. 7 v.v. Čiurlionio galerijo
je. Kviečiame visus dalyvauti. 

<sk.) 

x Vytautas Skuodis kalbės 
apie Lietuvos Laisvės lygą ir 
įvykius Lietuvoje „Ateities" 
akademiniam savaitgalyje 
IX.30-X.2. Doc. Skuodžio 
paskai ta bus Ateit ininkų 
namuose sekmadienį, spalio 2 d. 

x Chicagos skyriaus Jau
nimo sąjunga kviečia Chicagos 
ir apylinkių jaunimą į susirin
kimą rugsėjo 25 d. Jaunimo 
centre, 11 v.r. Planuosime šių 
metų veiklą — lauksime jūsų 
įdėjų! 

x Pirmoji naujos Lietuvių 
Bendruomenės tarybos sesija 
bus rugsėjo 30-spalio 2 dieno
mis Holiday Inn. Cicero Ave. ir 
79 St., Chicagoje. Pirmojoj sesi
joj dalyvaus visa taryba, buvusi 
valdyba ir tarybos prezidiumas. 
Bus renkamas krašto valdybos 
pirmininkas, kuris gal pristatys 
bent dalį savo valdybos patvirti
nimui. 

x A.a. Branguolė Kairytė 
Paronienė po ilgos ir sunkios 
ligos mirė Sv. Kryžiaus ligoni
nėje rugsėjo 21d. Bus pašarvota 
Petkaus Marąuette laidojimo 
koplyčioje rugsėjo 23 d., penk
tadienį. Laidojama šeštadienį po 
gedulingų šv. Mišių Švč. M. 
Mariios Gimimo parapijos 
bažnyčioj Marąuette Parke Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuliūdime liko didelis skautų 
veikėjas, velionės vyras Jonas 
Paronis, duktė Irena, sūnus 
Jonas su žmona Aušra, sesuo 
Irena Kairytė ir daug giminių 
Amerikoje, Australijoje ir 
Lietuvoje. 

x Lietuvio sodyboje poa-
tostoginiame Alvudo pažmo-
nyje šį sekmadienį nuo 2 vai. 
p.p. dalyviai matys save Dievo 
Motinos garbei procesijoje mūsų 
parapijos surengtoje Marąuette 
Parke Aleksandro Plėnio paga
mintame video filme. Programo
je dalyvauja kun. Juozas Juoze-
vičius. Gydytojo pranešimas 
krūtų vėžio reikalu. Nerūkant, 
negirtaujant, liesa, be choles
terolio užkanda pasivaišinimas 
ir Alvudo gėrybėmis pasidali
nimas. Visiems įėjimas laisvas. 
Visi laukiami. 

x A. Sagatas , Hollyvvood, 
Fla.. parėmė „Draugą" 20 dol. 
dienraščio stiprinimui ir pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams. A. Sagatą skelbia
me garbės prenumeratorium, o 
už paramą savai spaudai ta
riame nuoširdų ačiū. 

x V. A. Saimininkas, East 
Hartford. Conn., atsiuntė 20 dol. 
dienraščio stiprinimui ir pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams. V. A. Saimininka skelbia
me garbės prenumeratorium, o 
už auką labai dėkojame. 

x Dr. Kastytis Jučas , der
matologas (tel. 925-2670) veda 
radijo programas 1490 AM ban
gomis kiekvieną šeštadienį, 7 
vai. ryto. Šį šeštadienį, rugsė
jo 24 d. Dr. Nicholasis Joshi, 
neurologas, kalbės apie širdies 
smūgius. 

(sk.) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX FIRST, Rimas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x Skubėkim, skubėkim už
sakyti vietas „Ateities" žurnalo 
vakarui, skambinant 434-2243. 
Vakarienė, jaunimo premijos, 
linksmi vaidinimai, šokiai JC 
X I . 7:00 v.v-

(sk.) 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshavv. I n c . , patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. 
Susidomėję skambinkite 977-

Šaalių Žvaigždės ordinu apdovanojimas Tautos šventėje. Iš kairės: S. Tamulevičiutė-Ferro, A. 
Paukšte, M. Abarius, kun. F. Kireilis, O. Keraminienė ir A. Kirvaitytė. Sn0lr. Č. Genučio 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
GRAŽIAI PAMINĖJO 
TAUTINE ŠVENTE 

Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinė Chicagoje paminėjo rugsėjo 
8 Taut. šventę. Rugsėjo 11 d. 10 
vai. su vėliavomis rikiuotėje at : 

vyko į šv. Mišias Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčion. Per lietu
višką sumą šv. Mišias atnašavo 
ir pamokslą pasakė kun. F. Ki
reilis. Bažnyčioje lietuviškas 
giesmes giedojo parapijos 
choras. 

Po Mišių akademinis minėji
mas vyko šaulių salėje. Minė
jimą pradėjo rinktinės valdybos 
pirmininko pareigas einąs Al
fonsas Paukštė. Trumpu žodžiu 
jis supažindino su šios šventės 
reikšme. Vėliavų tarnybos 
vadovui J. Gurevičiui vadovau-

7916. 
(sk.) 

x Kun. Antanas Žvinklys, 
Hillsboro, Wisc., mūsų rėmėjas, 
pratęsė „Draugo" prenumeratą 
su visa šimtine. Kun. A. Žvink-
liui, mūsų garbės prenumera
toriui, tariame nuoširdų ačiū. 

x B. Andriukait is , Union 
Pier, Mich., pra tęsdamas 
..Draugo" prenumeratą atsiun
tė visą šimtinę. B. Andriukaitį 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už paramą labai dėko
jame. 

x Julius Jakutis iš Cicero, 
111., su prenumeratos pratęsimo 
mokesčiu atsiuntė ir 20 dol. 
auką. grąžino laimėjimų šak
neles su 10 dol. auka. J. Jakutį 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už parmą labai dėko
jame. 

x K. Valaitis, Mt. Brydges, 
Ont.. Kanada. P. Jurkšaitis, To
ronto, Kanada, Eugenia Paku
lis, Rehoboth Beach. Delaver, 
pratęsdami „Draugo" prenume
ratą, kiekvienas paaukojo po 10 
dol. Nuoširdus ačiū. 

x Stanely J . Rastutis, Oak 
Lawn, 111., buvo atvykęs j 
„Draugą", pratęsė prenumera
tą su 20 dol. auka. S. J. Rastutį 
skelbiame garbės prenumera 
torium. o už auką labai dėko
jame. 

x M. Kacevičius iš Chicago, 
111.. mūsų rėmėja, lankėsi 
„Drauge", įsigijo naujausių lei
dinių, pratęsė prenumeratą ir 
pridėjo 30 dol. auką. M. Ka-
cevičių įrašome į garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
auką labai dėkojame. 

x Bronius Underys , Chica 
go, 111., buvo atvykęs-į „Drau
gą", pratęsė prenumeratą ir pa
aukojo 20 dol. Br. Underį 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už paramą savai spau
dai labai dėkojame. 

jant buvo įneštos vėliavos. 
Pirm. Paukštė, pranešė, kad 

turime naują rinktinės kape
lioną kun. F. Kireilj vietoj (dėl 
nesveikatos pasitraukusio kun. 
J. Borevičiaus). Kun. F. Kireilį 
paprašė sukalbėti invokaciją. 

Šaulių sąjungos pirm. M. Aba
rius, atvykęs iš Detroito, pras
mingu žodžiu pasveikino susi
rinkusius į šią šventę. Paminė
jęs pavergtoje Lietuvoje šimta
tūkstantinių minių demonstra
cijas dėl tautos laisvės, skatino 
remti atbundančios tautos ryžtą 
bei pastangas išsikovoti laisvę. 
Išeivijos šauliai ir visi lietuviai 
turėtu dar daugiau jungtis kar
tu ir remti pavergtųjų išsilais
vinimo pastangas. 

Šios šventės pr >ga Šaulių 
žvaigždės ordinu ouvo apdo
vanoti kun. Fabijonas Kireilis ir 
Ona Keraminienė. 

Savanoris kūrėjas J. Tamulis 
savo kalboje vaizdžiai apžvelgė 
Žalgirio mūšį. Vadovaujant Di
džiajam Lietuvos kunigaikščiui 
Vytautui ir Lenkijos karaliui 
Jogailai. 1410 m. lemiančiai 
buvo sumuštas Kryžiuočių or
dinas. Tuomet Žalgirio mūšis 
buvo žymiausias įvykis Europo
je ir šviesiausia Vytauto Di
džiojo diena. Vytautas buvo va
dinamas didžiuoju monarchu. 
Vytau tas siekė kara l i škos 
karūnos. Imperatorius Zig
mantas pasiuntė jam karūną, 
kurią pakeliui pagrobė lenkai. 
Nepaisydamas lenkų kliudymo, 
vist iek Vytau tas ryžosi 
karūnuotis Lietuvos karaliumi. 
Karūnacijos dieną paskyrė 1410 
m. rugsėjo 8 d. ir paprašė im
peratoriaus Zigmanto atsiųsti 
diplomus. Be to, J. Tamulis, 
turėdamas dail. J. Matejkos su

kurto paveikslo kopiją, pavaiz
duojančią Žalgirio mūšio impro
vizaciją, paaiškino to mūšio 
detales, kurios istorikų ne 
vienodai komentuojamos. 

1930 m. Lietuvos vyriausybė 
Vytauto Didžiojo karūnacijos 
550 metų sukakties proga rug
sėjo 8-tąją paskelbė Taut. 
švente, kurios dabar negali 
švęsti pavergtoje Lietuvoje. 

Pirm. Paukštės paprašytas, 
kapel. kun. Kireilis gražiais žo
džiais padėkojo šaulių rinktinės 
vadovybei už suteiktajam garbę 
būti šios rinktinės kapelionu. 

Sugiedojus Lietuvos himną, 
šaulės moterys pavaišino ka
vute ir sumuštiniais. 

J. Šlajus 

VILNIAUS KRAŠTO 
LIETUVIŲ ŠVENTĖ 

Vilniaus krašto lietuvių s-gos 
Chicagos skyriaus valdybos pa
stangomis tradicinė Vilniaus 
diena — Vilniaus pagrobimo mi
nėjimas šiais metais bus spalio 
9 d., sekmadienį. Jaunimo cent
re. 10 vai. ryto bus iškilmingos 
pamaldos Jėzuitų koplyčioje. Šv. 
Mišias atnašaus ir pamokslą sa
kys kun. J. Borevičius, SJ. Gie
dos sol. Genovaitė Mažeikienė, 
vargonais palydint muz. M. Mo-
tekaičiui. 

Po pamaldų prie paminklo žu
vusiems už Lietuvos laisvę bus 
pagerbti kovoję ir žuvę dėl 
sostinės Vilniaus. Įžiebus au
kure ugnį ir padėjus vainiką, 
žodį tars inž. Povilas Viečekaus-
kas, tik prieš keletą metų atvy
kęs iš Lietuvos. Apeigoms prie 
paminklo vadovaus ramovėnų 
pirmininkas kpt. Andrius Juš
kevičius. 

Lietuvių visuomenė yra malo
niai kviečiama gausiai dalyvau
ti pamaldose bei žuvusiųjų pa
gerbime. Organizacijos prašo
mos atsiųsti savo vėliavas su pa
lyda 9:45 vai. ryte į Jaunimo 
centrą. 

K. 

JONIŠKIS ANGELŲ 
SARGŲ ŠVENTĖS 

ŠVIESOJE 
Joniškiečiams spalio diena — 

Angelų Sargų šventė tai lyg 
antroji Vasario 16 diena — Ne
priklausomybės šventė, rašo tė-
vynaitis Pranas Ž. (mokslo 
draugų vadinamas Žemgaliu), 
perėjęs Sibiro bado, kančių, 
ligų, ledų žemės kelius, išken
tėjęs „velnionišką" žmonių kan
kinimą. Keturiolika metų iš
kentėjęs Sibire, 14 kartų minė
jo Vasario 16 dieną, tiek pat 
ir Angelų Sargų šventę — tėviš
kės didžiuosius atlaidus. Kve
pėjo, gaivino viltimi, tikėjimu ir 
meile atsivežti žemės grums
teliai, svaigino prisiminimai, 
ausyse skambėjo Joniškio 
bažnyčios vargonai, pasagų 
tauškėjimai akmenimis grįsto
se gatvėse. Prisiminimai banga
vo gimtinės laukais, miškais, 
vieškeliais, išvaikščiotais ta
kais, lankė sodybas, kapines, 
juos lydėjo sukasti dantys, raso
tos akys. 

Mokslo draugas Žemgalys at
siuntė Joniškio miesto centre 
pastatyto Nepriklausomybės 
paminklo nuotrauką, kuri su 
juo keliavo Sibiro taigos keliais. 
Laiške rašo, kad Chicagoje 
gyvenantis buvęs Joniškio vals
čiaus valdytojas Liudas Šimai
tis gali daugiau papasakoti, 
kaip Joniškio gimnazistai tam 

Sargų atlaidais, nutarė prieš 
spalio 2 dienos šventę papuošti 
miestelį. Orvydą visi gerbė ir 
mylėjo. Visiems jis buvo vado
vaujanti galva. Jis šoko, daina
vo, sportavo, vaidino. Jį mėgo 
senimas ir jaunimas. Jis buvo 
geriausias mokytojas. Mokyto
jams jis buvo autoritetas. Mo
kiniai jo bijojo ir kartu labai 
mylėjo. Pamokos buvo linksmos 
ir griežtos, be išdykavimo. 

Adolfas Orvydas parengė pla
ną, dalį turgavietės, prieš baž
nyčią, aptverti tvorele, įrengti 
aikštelę, kad po atlaidų išėję iš 
bažnyčios žmonės turėtų vietos 
susirinkti pabendravimui. Aikš
telė buvo numatyta apsodinti 
medeliais, joje pastatyti suolus, 
įrengti gėlynus. Kaip savanoris 
kūrėjas, įsijungęs į karių eiles 
iš gimnazijos suolo, jis planavo, 
švenčiant Nepriklausomybės 
šventės dešimtmetį 1928 m., čia 
pastatyti paminklą žuvusiems 
už Lietuvos laisvę. 

Kai 1923 metais šis planas 
buvo pateiktas Joniškio vals
čiaus valdybai, kuriai priklausė 
miestelio administravimas, šio 
plano įvykdymui jie nedavė lei
dimo. Griežtai pasipriešino sve
timtaučiai prekybininkai, nes 
turgavietės sumažinimas įren
giant aikštelę, gali pakenkti 
prekybai. Siūlė kitą vietą, kur 
nors užmiestyje. Adolfas Or
vydas, plano sumanytojas, griež
ta i pasipriešino. Užmiestis 
kapinynui, bet ne Nepriklauso
mybės paminklui, jis griežtai 
pasakė abejojančiam tuometi
niam valsčiaus komitetui. 

Adolfas Orvydas savo planą 
numatė įvykdyti slaptai. Kaip 
buvęs drąsus karys, sporto ir 
matematikos mokytojas, mate
matišku tikslumu viską paruo
šė. Ir taip vieną naktį prieš 

Joniškiečių pastatytas paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę. 

paminklui pastatyti parengė 
aikštelę, ją slaptai aptvėrė 
tvora. Liudas tada buvo vyres
nėje klasėje gimnazistas, 
aktyvus to sumanymo vykdyto
jas. 

Joniškio miesto centre buvo 
didelė aikštė — turgavietė, ap
link mūriniai namai ir krautu
vės. 1921 metais progimnazijo
je pradėjęs mokytojauti Adolfas 
Orvydas, j aunas idealistas, 
buvęs savanoris kūrėjas, susi
žavėjęs joniškiečių tikėjimo 
meile, jų rengiamais Angelų 

Angelų Sargų šventę vyresniųjų 
klasių gimnazistai, šauliai, pati
kimas jaunimas, susirinko su 
kastuvais, kirviais bei plaktu
kais ir per kelias valandas ga
na didelę aikštelę aptvėrė tvore
le. Kai užsimiegoję atbėgo aikš
telės įrengimo priešininkai, pa
kėlė triukšmą, jaunimas su 
vadovu Orvydu iškėlę vainiką 
dainavo pergalės dainą. Taip 
buvo papuošta Joniškio Angelų 
Sargų šventė, įrengta aikštė bū
simam Nepriklausomybės pa
minklui. 

Liudas Šimaitis buvo vienas iš 
tų aktyviųjų šią aikštelę įren
giant. Apie tai aš su juo dažnai 
pasikalbėdavau ir jis žadėjo 
savo prisiminimus parašyti 
prieš Angelų Sargų atlaidų 
šventę. Jis yra ir vienas iš tų, 
kurie pradėjo organizuoti, kad 
ši tėviškės tradicinė šventė būtų 
švenčiama ir Chicagoje. Deja, 
Liudas Šimaitis šiuo metu yra 
ligoninėje, kitiems talkindamas 
sunkiai susižeidė, jo gyvybė 
palaikoma tik įvairiomis medi
ciniškomis priemonėmis. Rugsė
jo 20 d. 2 vai. p.p. kalbėjau 
telefonu su jo žmona Ona. 
Ašarose springo jos žodžiai. Te
būnie, Dieve, Tavo valia... 

Vytautas Kasiiūnas 

Demonstracijos prieš Federal Building Chicagos miesto centre Juodojo Kaspino dienos proga. 
Nuotr. Rasos S. Miliauskaitės 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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


