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

Kratos ir tardymai 
Kybartai. 1987 m. lapkričio 

mėn. 18 d. buvo apklausta Ona 
Šarauskaitė, gyv. Kybartuose, 
Čepajevo sk. 19. Tardytojas 
S tepuš inskas te i ravos i , a r 
neteko O. Šarakauskaitei skai
tyti kratos metus iš B. Briliūtės 
ir O. Kavaliauskaitės paimtų 
knygų bei ką ji žinanti apie 
kitus kratos metu paimtus 
da ik tus . O. Š a r a k a u s k a i t ė 
atsakė nieko nežinanti. Po tar
dymo protokolu nepasirašė. 

Vilnius. 1988 m. sausio 8 d. 
pas vilnietį Petrą Cidziką, gy
venantį Gvazdikų — 2, buvo 
padaryta krata . Kratai vado
vavo LTSR prokuratūros ypa
tingai svarbių bylų justicijos 
patarė jas B r i k a u s k a s . J i s 
perskaitė sausio 5 d. nutarimą 
daryti kratą — paimti rašinius, 
turinčius reikšmę bylai, t.y. 
susijusius su „LKB Kronikos" 
leidimu, platinimu bei kita an
tivisuomenine veikla. Kratai 
t a lk in inkavo įgal iot inis J . 
Lauka ir J. Topolev. Kviesti
niai: Vita Kirkilaitė ir Irena 
Markauskaitė, gyvenančios Vil
niuje. Krėtėjai elgėsi lyg šei
mininkai savo bute, žinojo, ku r 
kas padėta. Kai J . Topolev 
norėjo eiti į rūsį, jam buvo 
pasakyta: „Neik, ten nieko 

nėra!" Aišku, KGB prieš kratą 
be P. Cidziko šeimininkavo 
bute. Paėmė: atvirą laišką JAV 
kongresmenams, atvirą laišką 
Generaliniam Sekretoriui M. 
Gorbačiovui dėl leidimo švęsti 
vasario 16 d. (po juo buvo pasi
rašę 70 asmenų), kreipimąsi į 
viso pasaulio geros valios 
žmones, „LKB Kronikos" Nr. 
13 bei nemažai kitų pogrindinės 
literatūros leidinių. Krata truko 
daugiau tris valandas. 

(1972 m. už „LKB Kronikos" 
Nr. 1 platinimą, davimą skai
tyti kitiems P. Cidzikas 4 
metus buvo užsarytas spec. 
psichiatr inėje ligoninėje 
Černiachovskyje - Kaliningra
do sritis). 

Kaunas. 1988 m. sausio 23 d. 
pas kaunietį Vytautą Vaičiūną 
perspėt i , kad nedalyvautų 
vasario 16 d. minėjime atsi
lankė saugumo darbuotojas R. 
Savickas. Saugumietį domino, 
ar V. Vaičiūnas pažįsta vilnietį 
P. Cidziką, ar žino, kad pas jį 
buvo padaryta krata ir kas 
buvo paimta, ar pasirašė po 
pareiškimu dėl leidimo švęsti 
vasario 16 d., ar skaitęs „LKB 
Kroniką" ir t.t. Išeidamas pa
reiškė: „Kuo jūs mažiau verk
site, tuo mes mažiau jus var-
ginsime". (Bus daugiau. 

Kremliuje „revoliucinis" posėdis 

Maskva. — Užsienio reikalų 
ministerijos spaudos direktorius 
Gennady Gerasimovas painfor
mavo užsienio žurnalistus, kad 
Sovietų Sąjungos svarbiausias 
politikos nustatymo 300 narių 
komiteto plenar inis posėdis 
įvyksta šį penktadienį Krem
liuje. Centro Komitetas, kaip 
manoma, „padarys pakeitimus 
mūsų politinėje struktūroje, 
įskaitant ir perorganizavimą 
paties galingojo komiteto". 
Gerasimovas nieko daugiau ne
paaiškino, tik pasakė: „Yra 
labai rimtas posėdis, iš dalies 
revoliucinis". 

Sovietų Užsienio re ikalų 
ministeris E. Shevardnadze šią 
savaitę lankėsi Washingtone ir 
Jungtinėse Tautose New Yorke. 

Naujas kulto 
įstatymas 

Geneva. AP agentūros prane
šimu Sovietų Sąjungos Religijų 
reikalų tarybos pirmininkas 
Konstantinas Charčevas spau
dos konferencijoje Genevoje pra
nešė, kad greitu laiku visuome
nės įvertinimui bus pateiktas 
naujo kultų įstatymo projektas. 
Cherčevas pažymėjo, kad nau
jame įstatyme bus atitaisytos 
senojo, dar Stalino laikais pa
skelbto įstatymo klaidos, lie
čiančios sąžinės ir kulto laisvę. 
Pagal naująjį į s t a tymą, 
pažymėjo toliau Charčevas, per
sitvarkymo dvasioje religinėm 
bendruomenėm tu rė tų būt i 
suteikta daugiau galimybių 
pasireikšti ne tik religiniame, 
bet ir visuomeniniame gyveni
me. Numatoma sušvelninti 
dabartinius nuosta tus , var
žančius religinį auklėjimą ir 
religinių bendruomenių veiklą 
žmonių pagalbos srityje. 

Čia buvo numatyti jo pasita
rimai su daugelio valstybių 
užsienio ministeriais, suvažia
vusiais į sesiją, bet staiga tie 
pasitarimai buvo atšaukti ir 
Shevardnadze staiga išskrido į 
Maskvą. Perorganizuojant jo 
darbų tarką, Shevardnadze 
turėjo pasitarimą t ik su 
Vals tybės sekretoriumi G. 
Shultzu, o visi kiti nebeįvyko. 

Visi grįžta į Maskvą 

Shevardnadze staigus išvyki
mas tuoj sukėlė aibes kalbų, bet 
niekas nežino tikrosios padėties. 
„Tassas", oficiali sovietų žinių 
agentūra, tik taip pat pakarto
jo Gerasimovo žodžius apie stai
gų posėdį Kremliuje. Paprastai 
sovietai iki šiol nepranešdavo iš 
anksto plenumo posėdžių. 

Maskvoje diplomatai mano. 
kad nėra jokios krizės, bet tik 
Gorbačiovo programos įgyven
dinimo bei jo pasiūlymų įteisini
mas. Sovietų diplomatai, kurie 
yra Centro komiteto nariai ir 
dirba užsienio ambasadose, visi 
turėjo sugrįžti į Maskvą į šį 
posėdį. 

New Yorke Shevardnadze šios 
sava i t ė s pradžioje turėjo 
pas i t a r imą ir su Kinijos 
Užsienio reikalų ministeriu 
Qian Qichen, kurie sutarė 
greitai pasikeisti vizitais, ko 
nėra buvę 20 metų. 

— Brazzavi l le mieste 
vykstantys pasitarimai tarp 
Pietų Afrikos, Angolos ir Kubos 
atstovų nevyksta, kaip buvo 
many ta , nes dabar Kuba 
nebenori savo karius išvežti, bet 
tik toliau atitraukti nuo Nami-
bijos sienos. Buvo pažadėta, kad 
Kubos kariniai daliniai išvyks 
iš Angolos per tris metus. 

Sovietai išvaikė lietuvių 
masinį susirinkimą 

Moterys užstojo vyrus 

Indianos senatorius Richard G. Lugar, kuris norėjo būti respublikonų viceprezidentiniu kandidatu, 
plojimu sutinka jaunesnės generacijos senatorių Dan Quayle, kuri viceprezidentas George Bushas 
pristato jam ir publikai Huntingtono mieste. 

Kapituliuoja afganų Politbiuras 
Kabulas. — Komunistinio 

Afganistano vyriausybės minis
teris pirmininkas Mohammad 
Hassan Sharq pirmadienį pasa
kė, kad jo visas 32 narių 
ministeriu kabinetas yra pasi
ruošęs atsistatydinti, jei tai pa
dėtų įtikinti mujahedeen (parti
zanų) vadus pradėti pasitarimus 
koalicinei vyriausybei, kad būtų 
pasiekta taika Afganistane. 

Kalbėdamasis su spaudos 
atstovais, Sharą jiems pasako
jo, jog Liaudies Demokratų 
partija atsisakytų savo 
dominuojančios rolės, jei įvyktų 
taika. Bet jis pastebėjo: „Mes 
neduodame jokios pirmenybės 
ar privilegijos bet kokiai par
tijai, bet mes respektuojame 
tuos, kurie yra pasiruošė ir 
norėtų dirbti susitaikinimo pro
cesui". Sharą yra prezidento Na-
jibulah paskirtas ministeriu pir
mininku gegužės mėnesį ir 
nepriklauso valdančiajai parti
jai, bet. Vakarų diplomatų 
žiniomis, jis turi gerus ryšius su 
ta partija. Prieš tai mujahedeen 
vadai panašius paiūlymus at
mesdavo. 

Tiesia ranką partizanams 

Vakarų diplomatai sako, jog 
pirmą kartą buvo padarytas 
toks pareiškimas, kad visas 
kabinetas gali pasitraukti . 
Laisvės kovotojų vadai griežtai 
yra atsisakę kalbėtis su Sovietų 
Sąjungos paskirta vyriausybe 
bet kokiomis sąlygomis ir yra 
pareiškę, kad tarsis tik su 
Sovietų Sąjunga. Diplomatai 
sakosi turį žinių, jog bus pert
varkyta vyriausybė ir kai 
kurios ministeriu pozicijos bus 
paiūlytos partizanų vadams. 
Manoma, kad minis ter iu 
skaičius bus sumažintas iš 32 į 
20 „Jei mes galėtume susitar
ti su opozicija, būtų tada daug 
pasikeitimų kabinete", sakė 
Sharą, „o susitaikinimo atveju 
net ministerio pirmininko 
postas gali būti pakeistas". 

Komunistai traukiasi 
iš pareigų 

„Aš esu pasiruošęs 100% pasi
traukti. Tai būtų didelė garbė ir 
privilegija, kad aš galėčiau tai 
padaryti. Taikos atstatymas yra 
tūkstantį kartų vertingesnis 
negu ministerio pirmininko 
postas", pareiškė Sharą. Polit-
biuro nariai taip pat gali pasi

traukti, jei tai padėtų derybų 
reikalui. „Visi kabineto nariai 
pažadėjo pasitraukti, jei tai 
vestų į krašto atstatymą", pa
sakė jis. Niekas nieko nepra
rastų, jei būtų pradėti pasita
rimai. Jis sakė norįs, jog žmonės 
supratu, kad jie nenori toliau 
tęsti karo ir pasilikti dėl to val
džioje ar primesti savo valią ki
tiems. Nekalti žmonės žūsta ir 
iš to niekam nėra naudos, kai 
liejasi mūs tėvynainių kraujas, 
kalbėjo amerikiečių žurnalis
tams Sharą. 

Suktas p rašymas 

Min. pirm. Sharq pasakė ir tai, 
kad opozicijos pasitarimai ne
reiškia , jų pasidavimo mums". 
Sharą kreipėsi ir į Ameriką, 
kuri nepripažįsta jo vyriausy
bės, baigti savo pasipriešinimą 
ir sulaikyti paramą laisvės ko
votojams Pakistane ir padėti 
atstatyti Afganistaną. „Visi 
Afganistano žmonės žiūri į 
Ameriką kaip į istorinį žmo
niškumo draugą ir į musulmo
nišką Pakis taną baigti šį 
tragišką ir dramatinį scena
rijų", sakė jis. Be to, jis mano, 
kad Afganistanui atstatyti po 
karo reikės maždaug 10 bilijonų 
dol. 

Paminėjo žydų 
žudymus 

Maskva. — AP žinių agen
tūra praneša, jog 500 žmonių 
praėjusį sekmadienį susirinko 
netoli kapinių paminėti įvykdy
tas masines žydų žudynes Babi 
Yar tarpeklyje. Ten kalbėjusieji 
labiau pasisakė prieš sovietų vy
riausybę, negu prieš nacius ir 
vokiečius. Policija buvo tik 
stebėtojais. Pirma kartą šios 
žudynės buvo paminėtos praėju
siais metais. Sakoma, kad tuo 
metu buvo nužudyta Ukrainoje 
daugiau kaip 100,000 žydų. 
Kalbėtojai priminė ir dabar 
tebevykdomą žydų dvasinį ge
nocidą. Žiūrovų tarpe buvo ir 
Izraelio delegacijos nariai, kurie 
šiuo metu veda pasitarimus su 
sovietų vyriausybe. 

— Washingtone Teisingumo 
departamento statistikos biuras 
praneša, jog per pirmąjį šių 
metų pusmetį kalinių skaičius 
padidėjo 4%. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— „Discovery" erdvėlaivis 
laimingai buvo išmestas skry
džiui ir be jokių sutrikimų 
pasiekė erdvę, kurioje penki 
astronautai atliks jiems pa
vestus uždavinius. 

— ,,Washington Post" dien
raštis pranešė, kad Atstovų 
rūmų kongresmeno Steny H. 
Hoyer pirmininkaujama žmo
gaus teisių komisija 
apklausinėjo lietuvį dr. A. 
Statkevičių, gruziną dr. Valery 
Chalidze, armėną Paruir 
Airikyan ir ukrainietį Petro 
Ruban. Visi keturi turėjo įteikti 
raštiškus pareiškimus. Vėliau 
dr. A. Statkevičius lankėsi JAV 
Valstybės departamente ir kal
bėjosi su departamento pareigū
nais D. Grossmanu, J.W. 
Ziroliu, Paulą Dobriansky ir 
John Finerty. 

— Lenkijoje naujuoju minis
teriu pirmininku yra Mečislo
vas Rakowskis, kuris ir anks
čiau yra pasižymėjęs griežtu
mu, būdamas įvairiose vyriau
sybės pareigose, kad tik komu
nistai turi teisę valdyti lenkus. 

— Pietų Korėjos sostinėje 
Seoulo mieste vyksta prieš 
amerikiečius nukreiptos de
monstracijos, kuriose dau
giausia dalyvauja studentai. 
Amerikiečiai kaltinami ir už 
vienašališką olimpinių žaidimų 
perdavimą. 

— Panamos Manuel Solis 
Paima, kurį prezidentu paskyrė 
generolas Antonio Noriega, kal
bėdamas Jungtinių Tautų sesi
joje, apkaltino Ameriką ekono
minio karo vedimu prieš 
Panamą. 

— Egipto prezidentas Hosni 
Mubarak lankosi Prancūzijoje ir 
tariasi su vyriausybės nariais 
daugiau savo krašto ekonomi
niais, negu politiniais reikalais. 

— Bostone Jesse Jacksonas, 
po pasitarimų su naujuoju gub. 
Dukakio rinkimų komiteto 
direktoriumi John Sasso, 
pasakė, jog jis norįs tartis 
pagrindiniais reikalais su 
Dukakio komitetu, bet nenorįs 
antros eilės bendradarbiavimo. 
Sasso tai jam pažadėjęs. 

— Washingtone nedarbo 
pašalpos sistema turi pinigų tik 
penkiems mėnesiams, po to teks 
skolintis bilijonus dolerių iš 
federalinės vyriausybės, kaip 
praneša tos įstaigos viršininkas. 

Vilnius. — Lietuvos sostinėje 
rugsėjo 28 d. vaka re 
buvo apstumdyti, sumušt i , 
suimti ir išvaikyti keli 
tūkstančiai žmonių, kurie buvo 
susirinkę paminėti tą faktą, kai 
prieš 49 metus buvo pasirašytas 
vienas iš trijų slaptų protokolų 
tarp Adolfo Hitlerio ir Josefo 
Stalino, kurie leido Sovietų Są
jungai įsiveržti į la isvas 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
valstybės ir jas jėga okupuoti. 

Susirėmimo metu buvo 
sužeista daug žmonių. Vidaus 
reikalų ministerijos daliniai 
pirmą kartą jėga išvarė minią iš 
Gedimino aikštės. Daliniai, 
kurie eina ir policininkų parei
gas, nešiojo šalmus, apsigynimo 
skydus ir mušimo lazdas. 
Vyresnio amžiaus moterys, 
kurios norėjo užstoti jaunesnius 
vyrus, buvo sumuštos. Minia, 
nebegalėdama išlaikyti, svaidė 
į miliciją akmenis, butelius ir 
kiaušinius ir skandavo; „Gėda, 
Gėda!". Visoje Gedimino aikš
tėje skambėjo: „Fašistai, namo, 
Gyvuliai stalinistai!" 

Penkių minučių kalba 

Šį mitingą organizavo Lietu
vos Laisvės lyga. Formalioji 
dalis tegalėjo tęstis tik penkias 
minutes. Vytautas Bogušis, 29 
m. amžiaus jaunuolis, kalbėjo 
dešimttūkstantinei miniai, kaip 
praneša AP agentūra: „Rugsėjo 
28 d. tironai pasidalijo Rytų 
Europą ir tada prasidėjo Lietu
vos okupacija". Tuoj po to 
saugumiečiai pradėjo brutaliai 
vaikyti žmones. Minia staiga 
persigrupavo ir sugiedojo Lie
tuvos himną ir po to šaukė 
„Laisvės, laisvės!". Po to 
Vytautas Bogušis paprašė 
žmones išsiskirstyti, nes atvyko 
nauji milicijos daliniai. 

Žinių agentūrų pranešimai 

Lietuvos Laisvės lyga reika
lauja politinės nepriklauso

mybės, rašė ketvirtadienį žinių 
agentūros, ir kad visi doku
mentai, liečia Stalino-Hitlerio 
susitarimus Pabaltijo valstybių 
reikalu^nedelsiant būtų viešai 
paskelbti ir kad Stalinas būtų 
paskelbtas kriminaliniu nusi
kaltėliu už jų pasirašymą su na-
ciaisXyga reikalauja, kad tuo
jau pat pasitrauktų iš Lietuvos 
sovietų kariuomenė. 

Užsienio spaudoje rašoma, jog 
Lietuvių Persitvarkymo sąjūdis 
anksčiau turėjo pasisekusius 
masinius mitingus ir reikalavo 
didesnės ekonominės, kultūri
nės ir politinės laisvės, bet 
nereikalavo visiškos nepriklau
somybės. Abi šios lietuvių gru
pės pritaria Gorbačiovo paskelb
t am persitvarkymui, tačiau 
Laisvės lyga sako, jog Gorba
čiovo reformas trukdo vietiniai 
lietuvių komunistų viršininkai. 

Suvažiavimai 

Pabaltijo valstybėse turi prasi
dėti suvažiavimai aptarti nepri
klausomumo būdams ir strate
gijai. Taline toks suvažiavimas 
tūrėtų įvykti šį savaitgalį, o po 
to Latvijoje ir Lietuvoje. 
Gorbačiovo vidaus politikos 
inspiruotos didesnių laisvių rei
kalauja ir kitos tautybės, kurių 
Sovietų Sąjungoje yra daugiau 
negu šimtas. 

Kliūtys iš kairės ir 
iš dešinės 

Maskva . — Laikraščių 
redaktoriams sekmadienį 
kalbėjo Gorbačiovas, pasaky
damas, jog persitvarkymas 
sutinka labai daug kliūčių iš 
kairės ir iš dešinės. Bandoma 
iškelti persitvarkymo blogąsias 
puses, kai kur net sukeliant 
„paniką", tačiau jis neatsi
sakysiąs savo nusistatymo ir 
darysiąs visas pastangas, kad 
pabustų sovietų visuomenė. Gal 
būt vėliau reikės kai ką pa
keisti, jei bus padaryta klaidų, 
kalbėjo Gorbačiovas. 

Savo ^pirmame viešame pa
reiškime po atostogų, jis kalbėjo 
ir apie neramumus Kaukazo 
regione, pabrėždamas, kad 
Kremliaus vadovybė nesėdės 
sudėjusi rankas, kai įstatymai 
yra laužomi. 

Ta proga jis pasakė, kad 
pasiūlyti pakeitimai konsti
tucijoje bus irgi viešai dis
kutuojami spaudoje. 

— Lotynų Amerikos kraštai 
priešinasi Amerikos kovai prieš 
narkotikų pardavimą čia esan
tiems pirkliams. Ypač 
nepasitenkinimą reiškia Bolivi
jos, Peru ir Kolumbijos oficialūs 
pareigūnai. 

„Bausmes atlieka 
9 žmonės" 

Vilnius . — Pavergtoje 
Lietuvoje Saugumo viršininkas 
E. Eismuntas, kalbėdamas su 
žurna.istu Mindaugu Barysu, 
sakė, jog vėlesniais metais „už 
itin pavojingus valstybinius nu
s ika l t imus baudžiamojon 
atsakomybėn buvo patraukta 
nedaug žmonių, ir jų bylos buvo 
nagrinėjamos t ik teismine 
tvarka". Jis sako, kad u i šių 
nusikaltimų įvykdymą bausmes 
atlieka 9 žmonės. Iš jų keturi — 
kun. S. Tamkevičius, B. Gajaus
kas, G. Iešmantas ir V. Petkus, 
kurie nubausti pagal tarybinio 
kodekso 68 straipsnį už anti
tarybinę agitaciją ir propagan
dą, yra laikomi tremtyje. V. 
Petkui dabar leista laikinai pa
atostogauti Lietuvoje. 

Gegužės mėnesį Aukščiausias 
teismas iš Saugumo paprašė jų 
bylų. Jų sprendimai pripažinti 
pagrįstais. Tačiau, atsižvelgiant 
į naujas politines sąlygas, sako 
viršininkas Eismuntas. Aukš
č iaus ias t e i smas pasiūlė 
Aukščiausiosios tarybos prezi
diumui atleisti kun. S. Tamke-
vičių ir B. Gajauską nuo toli
mesnės bausmės atlikimo malo
nės tvarka. Esą panašūs pasiū
lymai būsią įteikti ir dėl kitų 
dviejų asmenų. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 30 d.: Jeronimas, So

fija, Inga. Bytaute, Žymantas. 
Spal io 1 d.: Remigijus, 

Teresė, Gedainis, Levinija, 
Emanuelis, Mantas, Benigna, 
Mintė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:45, leidžiasi 6:36. 
Temperatūra dieną 68 1., nak

tį 46 1. 
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/PORTO APŽVALGA 

PAKELIUI I AUSTRALIJĄ 

„BLUSŲ" TURGUS NEW YORKE 
Jau rašėme, kad New Yorko 

„Atletų" klubas į HI-sias P.L.S. 
žaidynes Australijoje vyksta su 
didžiausiu būriu sportininkų — 
arti 50 asmenų. Vyks vyrų ir 
jaunimo krepšinio komandos, 
moterų tinklinio komanda, bū
rys lauko tenisininkų, šachma
tininkų ir vienas stalo teniso 
žaidėjas. Su jais vyksta vadovai: 
Pranas Gvildys, H. Razgaitis ir 
Pat Torney, o taip pat keletas 
turistų. 

Šiai kelionei „Atletų" klubas 
ruošiasi bene rimčiausiai iš visų 
vykstančių klubų. Visos ko
mandos ir pavieniai sporti
ninkai treniruojasi ir rung
tyniauja; tačiau labiausiai dir
ba vadovai. Jie pasiryžę savo 
sportininkų kelionės išlaidoms 
palengvinti sutelkti net 16,000 
dol. Jau buvo suruošta keletas 
renginių, o prieš porą savaičių 
buvo pravestas bene pats įdo
miausias mūsų tarpe dar negir
dėtas — „Blusų" turgus. Didžio
joje Lietuvių Židinio salėje 
daugybė stalų buvo apkrauta 
įvairiausiomis gėrybėmis, ku
rias ypatingai geromis kainomis 
bandė parduoti būrys ponių — 
talkininkių. Apatinėje salėje 
veikė valgykla ir baras, už kurio 
įmantriausius gėrimus maišė 
pats išvykos vadovas Pranas 
Gvildys. Visur ta lkino ir 
„tvarką darė" klubo pirm. Mi-
čiulis ir krepšinio komandų 
treneris Pat Torney. 

Užkandęs ir pasižmonėjęs, pa
klausiau P. Gvildį, kaip sekasi 
kelionės organizavimas ir 
„blusų" biznis. Pranas, kaip vi
suomet simpatiškas ir su humo
ru, atsakė: 

— Kelionės organizavimo rei
kalai kaip ir sutvarkyti, beliko 
tik lėšų telkimas, kuris reika
lauja daugiausiai darbo. Nežino
dami, kas nubyrės iš tų 50.000 
dol., kuriuos yra žadėjęs buvęs 
P.L.B. valdybos pirm. iš išvykos 
org. komiteto, bandome kuo 
daugiau pagelbėti savo jau
niems sportininkams. Netikė
jome patys, kad šis „Blusų" 
turgus bus toks sėkmingas, čia 
atkeliavo ir tautiečiai, kurių 
niekada nesame matę lietuvių 
tarpe. Spalio 1 d. ruošiame kon
certą, o lapkričio 12 d. bus iškil
mingas ir paįvairintas pro
grama mūsų loterijos laimikio 
traukimas. 

— Kaip tai laimikio, negi te
tur i te t ik vieną fantą?, — 
paklausiau. 

— Taip, tik vieną, nes laimė
tojas bus vienas ir jam laimė 
nusišypsos su 10,000 dol.! 
Matai, vietoje parduoti 20,000 
bilietų, kad liktų 10,000 dol. 
mes bandysime parduoti 200. 
bet po 100 dol. kiekvieną! Ir 
pasakysiu kad bilietų platini
mas vyksta gana sėkmingai. 
Taip, kad galvojame nusibrėžtą 
tikslą nesunkiai pasiekti. 

Palinkėjęs geriausios sėkmės. 
ir iki pasimatymo Australijoje, 
susiradau Pat Torney. Norėjosi 
pak laus t i , ka ip atrodys 
Australijoje New Yorko vyrų 
krepšinio komanda, kuri yra 
praėjusių metų Š. Amerikos 
lietuvių meisteris ir dar gal 
įdomesnį klausimą, ar tebe-
pučia neseniai 

Pakilęs „Vėjas" 

Pirmiausiai, Pat Torney yra 
Petkevičiūtės sūnus, ilgametis 
New Yorko „Atletų" klubo dar
buotojas, visų komandų krepši

nio treneris ir žaidėjas. Jo 
pastangų dėka paskutiniais me
tais „Atletų" vyrų komanda lai
mėjo du kartus, o jauniai — 
kelis kartus lietuvių meisterio 
titulą. 

Paklaustas, ar bus paruošęs 
savo komandą Kauno „Žalgi
rio" jaunių krepšininkams, at
sakė: — Treniruojamės rimtai, 
būsim pasiruošę ir negalvojame 
niekam pasiduoti; o jei spėsiu 
paruošti rimtesnį pakaitą M. 
VVaitkui, kuris negali vykti, tai 
ir medalį parsivešim... 

O kaip „Vėjas", ar dar tebepu-
čia? — pagaliau paklausiau kiek 
įdomesnį klausimą. Juk Pat yra 
treneris neseniai suformuotos 
lietuvių komandos „Vėjas", 
kurios planuose yra krepšinio 
rungtynės Lietuvoje ir kituose 
kraštuose su pirmaeilėmis ko
mandomis. Jo žodžiuose skam
bėjo pasitikėjimas. 

— Prieš keletą mėnesių, susi
rinkę Toronte, dirbome labai 
rimtai, — jis pasakojo, — galiu 
užtikrinti, kad komanda bus 
nebloga ir pajėgi duoti gerą 
kovą bet kam. Treniruotės 
rungtynėse du kartus pralai
mėjome estų komandai, bet 
mūsų tikslas buvo ne laimė
jimas; norėjome išbandyti visus 
ir susidaryti geresnį vaizdą apie 
kiekvieno kandidato žaidimą. Iš 
tų, kurie buvo Toronte, rinktinė 
būtų tokia: G. Mikalauskas, B. 
Šimkus, M. Waitkus ir C. Sc-
haeffer iš New Yorko, L. Rau-
tinšas, S. Arlauskas ir L. Užu-
balis iš Toronto „Aušros", P. 
Gražulis ir A. Rugienius iš Det
roito „Kovo", G. Shimko iš Chi-
cagos „Neries", A. Baris — 
Chicagos „Lituanica" ir J. Kar
pis — Toronto „Vytis". Prie šios 
komandos, atrodo, tikrai prisi
dės C. Aleksiūnas 7 pėdų ūgio, 
žaidęs už Kentucky u-tą, San 
Francisco profesionalus, o šiuo 
metu Italijoje. O jei dar prisi
dėtų J. Arlauskas, šiuo metu 
taip pat žaidžiąs Italijoje, tai 
komanda bus tikrai nebloga, 
ypač pirmas penketas: Šimkus, 
Aleksiūnas, Karpis, VVaitkus ir 
Shimko. 

Pradžia padaryta, bet pirma 
kelionė į Lietuvą numatyta tik 
kitų metų liepos gale; kas nusi
mato iki tol? — sekė klausimas. 

— Visą laiką kiekvienas 
asmeniškai treniruosis ir palai
kysime kontaktą. Sekančios tre
niruotės ir rungtynės bus šių 
metų lapkričio gale. Susi
rinksime Lietuvių Židinyje 
treniruotėms; lapkr. 18 d. turė
sime rungtynes su Wagner Col-
lege komandą, o lapkr. 19 d. 
prieš Union of Hartford kole
giją. Sekančią dieną pobūvis su 
New Yorko lietuviais Židinyje, 
o po to vėl pertrauka iki pava
sario, kai vėl visi susirinks 
treniruotėms ir rungtynėms 
Chicagoje. Ir pagaliau dar vie
na serija treniruočių ir rung
tynių bus Toronte prieš išvyką 
į Lietuvą, — ramiai ir su pasi
tikėjimu pasakojo Pat Torney. 

„Vėjo" komandos iniciatorius 
ir menedžeris yra Toronto 
„Aušros" klubo vadovas Rimas 
Miečius. Jis žada po III PLS 
žaidynių Australijoje mūsų vi
suomenę plačiau supažindinti 
su jo planais ir pačia komanda. 
Taip pat, be abejo, prašys ir vi
suomenės paramos, nes kol kas 
šis milžiniškas projektas finan
suojamas iš privačių šaltinių. 

V. G. 

kad jis ateinančiais metais žais 
jų komandoje. J am buvo 
numatę 400,000 dol. metinę 
algą. Maskva savo sutikimą jau 
buvo davusi, paties Gomelskio 
žodžiais, Australijoje. Pats Sabo
nis, kaip ir kiekvienas krepši
ninkas, jau seniai svajojo žaisti 
JAV-ių profesionalų lygoje. Tuo 
tarpu Kauno „Žalgiriui" ir 
Lietuvai Sabonis yra neįkai
nuojamas. „Žalgiris" šiemet 
dalyvauja Europos taurės varžy
bose, nori ten gerai pasirodyti, 
nori atsiimti titulą iš Maskvos 
CASK. Todėl suprantama, kad 
„Žalgi r i s" nenori Sabonio 
išleisti, nežiūrint, kad Portlan-
das ir „Žalgiriui" dovanų siūlė. 
Siūlė vienam Lietuvos krepši
ninkui ir studentui stipendiją 
Portlando u-te ir gyvenimą su 
Saboniu dėl kompanijos, siūlė 
t r ims krepšininkams visos 
vasaros stažą su profesionalais, 
siūlė dviem treneriams stažą 
Portlande. 

Derybos vyko Kaune, nutari
mo, ar sutarimo, nepadaryta. 
Atidėta susitikimui Seoulo 
mieste, olimpiados metu. 

Tačiau prieš olimpiadą mus 
pasiekė žinia, kad Portlando 
atstovai nebevyksta į Seoul, kad 
jie Saboniui sutiko leisti žaisti 
už „Žalgirį" iki ateinančių 
metų balandžio mėn. 

Dabar dar įdomiau. Juk Mar
čiulionis jau šį rudenį turėjo 
pradėti pas Atlantos profesio
nalus, o Kurtinaitis Vokietijoje 

Arvydas Sabonis ol impinėse ža idynėse Seoul mieste. Sovietų Sąjungos 
krepšinio r i nk t inės varžybose su jugos l ava i s . 

24^JE OLIMPIADOJE 

LIETUVIAI NUGALI JAV-ES! Futbo1^ Chicagoje 
Per visas olimpiadas JAV-ių 

krepšininkai pralaimėjo vienin
teles rungtynes prieš 16 metų 
Miunchene, ir tas pačias, kaip 
jau visi yra matę televizijoje ar 
skaitę — neteisėtai. 

Tačiau praėjusį antradieni, 
šios olimpiados pusiaubaigmėje, 
Seoul mieste amerikiečiai pra
laimėjo, be jokios abejonės, 
užtikrintai. Pralaimėjo 82-76, 
tačiau ši pasekmė nieko nepa
sakoji turėjo būti keturis kar
tus didesnė. Juk pirmame kėli
nyje jau buvo 12 taškų skir
tumas. Dar svarbiau ir įdomiau 
— JAV pralaimėjo prieš lietu
vius krepšininkus, prieš Lie
tuvą. Ne tik pralaimėjo, jie gavo 
pamoką iš Marčiulionio, Kurti
naičio ir Sabonio. Marčiulionis 
dirigavo žaidimą, puikiais 
praėjimais ir žaibiškomis 
pasuotėmis kūrė situacijas ir 
surinko 22 taškus; Kurtinaitis, 
padaręs pirmuosius tris tri
taškius iš eilės, buvo nebe
sulaikomas, žaidė beveik per 
visas rungtynes ir surinko dau
giausia taškų — 24; Sabonis, 
kad dar ir nepilnoje formoje, 
dominavo lentas ir puikiai 
pasavo. Trumpai žaidė ir 
komandos kapitonas S. Cho
mičius. 

Š a r ū n a s Marčiul ionis 

Prieš rungtynes televizijoje 
kaip komandos žvaigždė buvo 
pristatytas Šarūnas Marčiulio
nis ir jo šeima, parodytas ir jo 
butas Vilniuje, o taip pat ir 
Vilniaus miesto vaizdai. 

Šis amerikiečių pralaimėji
mas bendrai buvo laikomas 
kaip staigmena ar netikėtumas, 
tačiau ne visiems. JAV-ių 
rinktinė buvo pati silpniausia, 
kokią amerikiečiai olimpiadoje 
yra turėję. Jau praėjusio sezono 
metu matėsi, kad nėra gerų ir 
agresyvių centro puolėjų, nėra 
metikų iš toliau, iš trijų taškų 
zonos. Matėsi jau per jų paruo
šiamąsias rungtynes, kad ko
manda neturės gero ir planingo 
puolimo, neturės greičio, o svar
biausia — entuziazmo ir ins
piracijos. Treneris nepajėgė to 
viso duoti, o bandė bazuotis 
gynime, kuris Marčiulioniui ir 
Kurtinaičiui buvo tik juokai... 

Dėl bronzos medalio amerikie
čiai turėjo žaisti prieš australus, 
bet ir prieš juos su tokiu 
žaidimu bus nelengva. 

O kaip Sabonis? 

Tikriausiai nėra kito krep
šininko pasaulyje, apie kurį tiek 
daug rašalo būtų išlieta viso 
pasaulio spaudoje. Žais olim
piadoje ar nežais? Koja pasvei
ko ar nepasveiko? Gomelskis ir 
sovietai jį privers, ar jis pats 
norės? 

Jis išvyko iš Amerikos ir Port
lando priežiūros bei gydymo 
gana anksti. Tai buvo pirmas 
ženklas, kad jis nori žaisti olim
piadoje ir kad koja jau tvarko
je. Ir kiekvienas jaunas spor
tininkas norėtų, juk olimpiada 
yra neeilinis įvykis, ne bet 
kokios rungtynės. Ir nėra ko 
stebėtis, kad jis žaidė. 

Pirmas rungtynes prieš Jugos
laviją. Žaidė atsargiai , su 
baime, neskubėdamas. Matėsi 
(ir normalu t, kad po pusantrų 
metų be rimtų treniruočių ir 
rungtynių jo žaidimas negalėjo 
būti toks. kaip anksčiau. Tačiau 
su kiekvienomis sekančiomis 
rungtynėmis jo žaidimas gerėjo, 
pasitikėjimas grįžo. Ir prieš 
amerikiečius jis jau sužaidė 
visiškai gerai. 

O kas toliau? — visus jau 
seniai kutena klausimas. 
Portlando profesionalų klubas jį 
i r jo gydytoją atsikvietė į 
Portlandą. ji globojo ir išgydė. 
Išleido daug pinigų ir tikėjosi, 

„Lituanicos" 
rungtynės 

„Lituanicos" vyrų komanda, 
žaisdama lyg su Gilberto 
uragano nusiaubtu sąstatu, 
praėjusį sekmadienį, rugsėjo 25 
d., pralaimėjo prieš ukrainiečių 
„Lions" rezultatu 3:4. Įvarčius 
mūsų naudai įkirto Alg. Kry-
geris — 2 ir P. Abedas — 1. 

„Liths" veteranai pralaimėjo 
prieš vokiečių „Schwaben" 2:4. 

Kai tenka žaisti už Marąuette 
Parko ribų, abiem komandom 
atsiranda vis dar neįveikiamos 
kliūtys: vieni paklysta, kitiems 
mašinos uždūsta... Ir rezultatas 
vienodas: nepilnas sąstatas ir 
pralaimėjimai. 

Veteranai šį šeštadienį, spalio 
1 dieną, žais Marąuette Parko 
aikštėje prieš „Concordia". 
Pradžia 5 vai. vakare. 

Vyrų komandos rungtynių du 
sekmadienius iš eilės — spalio 
2 ir spalio 9 — nebus. Sekančios 
vyrų komandos rungtynės bus 
spalio 16 d. prieš Aurora 
„Kickers" Marąuette Parke. 

J.J. 

IŠVYKA l AUSTRALIJĄ 
JAU REMIAMA 

Praūžė didieji mūsų įvykiai ir 
renginiai,kongresai. seimai, šo
kių šventės. Atrodė, kad visuo
menės kišenė galės nors trupu
tį atsikvėpti. Deja, ne! Šių me
tų pabaigoje įvyks dar vienas 
didžiulis renginys, pats did
žiausias Australijos lietuvių 
gyvenime: tai Australijos Lietu
vių Dienos ir III Pasaulio Liet. 
Sporto žaidynės Adelaidoje. 

Iš Š. Amerikos į žaidynes 
vyksta daugiau negu 200 sporti
ninkų. Lietuviškas sportas, kaip 
ir Jaunimo Kongresas ar Tauti
nių Šokių šventė, tarnauja jau
nimo lietuviškam auklėjimui 
bei lietuvybės išlaikymui. Jis 
taip pat vertas lietuvių visuo: 

menės paramos ir jos tikisi, už 
ką sportuojantis j aun imas 
visada bus dėkingas. 

Pirmoji auka, 50 dol. atskrido 
iš Toronto, Stasio Dargio, o ki
ta iš Worcesterio, iš dr. Vlado 
Vaitkaus - 200 dol. 

Aukas siųskite: 
PLB c/o Romas Puodžiūnas 
5620 So. Claremont Ave. 
Chicago, II. 60636 , 7 
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Hagen klube, kaip jie pareiš
kė Australijoje. „Žalgiris" 
planavo Europos taurės varžy
boms naudoti Marčiulionį. O be 
jo ir Kurtinaičio, Sabonio „Žal
giriui" tikrai neužteks. Kaip 
juos prisikalbins „Žalgiris" ar 
Lietuvos sporto vadovybė? kokie 
planai ar pageidavimai jų min
tyse? Dabar jau ir toks klausi
mas įmanomas kelt i 
Lietuvoje?... 

Kiekvienu atveju padėtis 
labai intriguojanti ir turės 
paaiškėti tuojau po olimpiados... 

O olimpiadoje 26 Lietuvos 
sportininkai yra visų mūsų pasi
didžiavimas. 

V.G. 

DR. KENNĖTH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Tel. 925-8288 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai | 

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

• 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORO MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagai susitarimą 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

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

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

7722 S. Kedzie Ave.. 
Chicago. III. 60652 

Pirm ..antr , ketv ir penkt 
pag į i susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Te l . 422-0101 

Valandos pagal susita-imą 

Kabineto tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos oagai susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago IL 60629 

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

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

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai pagal susitarimą 

Tel . kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien I K 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

Namų 584-5527 
OR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago. III. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave.. Elgin. III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal sus'tanma 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GVDYTQJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills, l l | 
1 myha | vaka'us " u o Harlem Ave 

Tel. 598-4055 
Valandos pagai susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
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Tikrasis žmogiškumas 

GAMTOS 
DĖSNINGUME 

Katalikiškoje spaudoje rugsė
jo mėnesi pasirodė įvairūs 
straipsniai, prisimenant prieš 
dvidešimt metų išleistą pop. 
Pau l i aus Vl-tojo iš leis tą 
encikliką Humanae vitae apie 
gimdymų kontrolę ir apie krikš
čionišką lytinio santykiavimo 
supratimą. Praėjusią vasarą 
Princeton.NJ, vykęs simpoziu
mas, sutelkęs per 100 moksli
ninkų, aktyvistų, rašytojų bei 
dvasiškių, š ios encik l ikos 
sukaktuvėms atžymėti konsta
tavo, jog jokiu būdu negalima 
teigti , jog pasipr ieš inimas, 
kuriuo ši enciklika buvo sutikta 
1968 m., būtų pasibaigęs. Kraš
to gyventojų apklausinėjimai 
teberodo, kad dideli skaičiai 
katalikų ir dabar nepriima Baž
nyčios mokymo apie gimdymų 
kontrolę. Net ir kunigai bei 
vyskupai šį mokymą propaguo
ja mažai, abejingai ar net visai 
nutyli. 

Simpoziumo prelegentai ta
čiau aiškiai parodė, jog laikas 
Humanae vitae mokymus pa
tvirtino, kad Bažnyčios moky
mas apie gimimų kontrolę 
yra esminis, norint apginti žmo
gaus kilnumą, vedybų stabi
lumą ir pagarbą gyvybei. 

Our Sunday Visitor laikrašty 
(IX. 11) simpoziumo aprašyme 
sakoma, kad gimimo kontrolės 
vaistų išradimo sudaryta gali
mybė a t s k i r t i vaikų 
susi laukimo p a s e k m ę nuo 
lyt inių san tyk ių tu rė j imo 
atvedė šiandien prie naujų 
reprodukcijos technologijų, 
kurios niekina žmogišką gyvybę 
ir ardo šeimininius ryšius. Tai 
būtų pernelyg suprast in tas 
supratimas. Naują reprodukcinę 
technologiją išugdė ne lytinių 
santykių atskyrimas nuo gyvy
bės pradėjimo; gimimus kontro
liuoti žmonės mokėjo ir prieš 
„piliulės" atradimą, neišvysty-
dami tokios reprodukcijos kaip 
dabar turime. Ją išugdė tos 
pačios kultūrinės srovės, dėl 
kurių enciklika turėjo būti 
parašyta ir į kurias enciklika 
tuomet nesugebėjo atsiliepti ir 
į kurias iki šios dienos nėra at
siliepusi taip, kad tai aiškiai su
prastų tiek tikintieji, tiek ir juos 
turintys mokyti dvasiškiai bei 
teologai. 

Kad Humanae vitae t inkamai 
neišaiškino Bažnyčios mokymo 
apie tikrai žmonišką lytinių 
santykių supratimą i r iš to 
plaukiantį moralų gimdymo 
kontrolės supratimą.pripažino 
ir simpoziume kalbėjęs kard. 
Eduard Gagnon, prezidentas Po
piežiškos Tarybos Seimai. Šis 
trūkumas buvo pajustas ir per
nai, diskusijose apie pop. Jono 
Pauliaus II-jo Instrukciją apie 
pagarbą žmogaus gyvybei ir 
apie prokreacijos k i lnumą 
{Draugas, 111.26 ir IV.2, 1988), 
kur i nieko nepr idėjo prie 
Humanae vitae dėstymo. Tad 
šiuo laiku dera ne tik pastebėti, 
kuo laikas patvirtino Humanae 
vitae išvadų teisingumą, bet ir 
jos trūkumus, laukiant, kaip jau 
ne vienas teologas yra prašęs, 
naujo permąstymo argumentų, 
vedančių į tas išvadas, kurie, 
kaip tada, taip ir šiandien lieka 
nepakankami. 

Enciklikoje r a šoma , jog 
apmąstant intymią lytinio akto 
sąrangą, reikia prieiti išvados, 
jog turėjimas lytinių santykių 
tuo laiku, kai moteris nėra 
vaisinga, „palieka šį veiksmą 
atvirą gyvybės pradėjimui" ir 
todėl yra leistinas, tuo tarpu, 
kai naudojimasis kondomu at
skiria lytinį santykį nuo jo 
natūralios pasekmės — kūdikio 
pradėjimo — ir dėl to yra neleis-

. tinas. Tokia „logika" ir padarė, 
kad tiek tikintieji, t iek ir 
Bažnyčios mokymą turintys 
išaiškinti kunigai buvo palikti 

A. BALASAITIENES-ZITKUVIENĖS 
VEIKALAS „JUODOJI PONIA" 

Pasikalbėjimas su dramos autore 
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

be rimtų argumentų atsispirti 
naujos technologijos morali
niam iššūkiui. Panašus apmąs
tymas žmogaus valgymo dina
mikos sąrangos reikalautų, kad 
Bažnyčia draustų gerti kalorijų 
neturinčią sode dėl to, kad ji 
duodanti galimybę numalšinti 
s a ldaus gėrimo geidulį, 
apeinant žmogaus mitybos 
organuose įdiegtą tikslą: teikti 
kalorijas — energiją kūnui. At
rodo — nelogiška. Bet argi tik
rai? 

Argumento dėlei pratęskime 
valgymo palyginimą su lytinių 
santykių turėjimo, nes gal jis 
padės suprasti ir lytinius san
tykius ir gimdymo kontrolę ne 
vien „mechanišku" būdu. Kas 
blogo su valgymu maisto, dirb
tinai turinčio mažai kalorijų? 

Atsakingos svorio kontro
liavimo programos pripažįsta, 
kad svorio aug imas yra 
pasekmė maisto supratimo, 
kaip malonumą teikiančio 
dalyko, kuris grynai tam ir nau
dojamas. Svoris kyla nuo val
gymo ne tikro fizinio alkio 
malšinimui, o net ir sočiam 
esant grynai dėl skanumo. Tad 
rimtos svorio metimo programos 
per daug svorio turinčius moko, 
jog valgymas mažai kalorijų 
turinčio maisto dar neleis 
numesti svorio, jei nebus keičia
mas paties maisto supratimas, 
jei žmogus neišmoks savyje at
skirti fizinio alkio nuo valgymo 
grynai dėl skanumo ir jei neiš
moks valgant naudotis ne gei
dulio pataikavimu bet raciona
liu ūrotu. 

Žmogiškumas reikalauja 
racionalaus proto įjungimo ir į 
lytinius santykius. Norint su
prasti tiek valgymo, tiek ir ly
tinio santykiavimo tikrąją 
esmę, žiūrėtina už fizinių dėsnių 
sąveikos. Nei valgymas, nei 
lytinis santykiavimas nesupras-
t i nas t i k kaip malonumo 
tiekėjas. Tiek valgymas, tiek 
lytinis santykiavimas duoda 
žmonėms pasirinkimą — elgtis 
grynai mechaniškai, tenki
nant geismą, nepaisant pasek
mių savo ar kitų gyvenime, 
arba technologijos pagalba ma
nant išvengti nenorimų pasek
mių. 

Šiandien technologija kasdien 
teikia naujas galimybes modi
fikuoti fizinius apribojimus. 
Dvidešimtmečio slinktyje 
paaiškėjo, iki kokio laipsnio 
fiziologinė technologija yra 
„Pandoros dėžė". Paaiškėjo, jog 
technologijos teikiamos galimy
bės betarpiškai tenkinti kiek
vieną „apetitą" nepatenkina 
žmogaus, o tik išugdo reiklesnį 
žmogų, mažiau mokantį prisi
taikyti bendruomeniniame, kul
tūriniame gyvenime. Pradeda 
aiškėti, jo gtiek valgyme, tiek 
ir reprodukciniame cikle na
tū ra lus žmogiškų poreikių 
dėsningumas sudaro sąlygas 
žmogui įsijungti į „Dievo šokį", 
ir kad žmogaus laimė yra ne 
norėjime savo protu, išmintimi 
pakeist i Dievo surėdymus. 
Žmogaus proto teisingas pa
vartojimas reiškiasi gamtos 
dėsnių a t r ad imu ir tada 
mokėjimu jų rėmuose kūrybin
gai gyventi. 

Humanae vitae laiško teisin
gas mokymas apie žmogiškumą 
aiškiau pasiteisina ne me-
chanistine „logika", o žmo
giškumo esmės Krikščioniškos 
a r t imo meilės šviesoje 
supratime, kuris skatintų ne tik 
pagarbą Tvėrėjo gamton įdieg
tam dėsningumui, kiek ir meilę 
kitam asmeniui, jo gerovę sta
tant aukščiau asmeniško pasi
tenkinimo, asmeniškų norų 
patenkinimo. 

a.j.z. 

Naujos idėjos, sumanymai ir 
ryžtas gimsta turint malonią ap
linką, poilsiaujant ir atostogau
jant gerų draugų ar pažįstamų 
tarpe. Tokią progą gausus būrys 
Los Angeles lietuvių turėjo savo 
kelionėje liuksusiniu olandų 
Noordam laivu į žaliąją ir vešlią 
savo augmenija Alaską. Los 
Angeles Tautinės sąjungos suor
ganizuotoje ekskursijoje dalyva
vo eilė mūsų visuomeninkų-kul-
tūrininkų, jų tarpe ir teatralas 
Petras Maželis, kuriam įteįkta 
nauja drama. 

Grįžęs namo su puikiais įspū
džiais turėjau progą pasidalin
ti mintimis su veikalo autore 
Aurelija Balašaitiene-Žitku-
viene. Autorės mintys yra 
ryškiai išreikštos jos atsaky
muose į mano pateiktus klau
simus. 

— Norėčiau Jūsų paklausti, 
a r ši d rama yra pirmas J ū s ų 
debiutas tea t ro pasaulyje? 

— Taip, ir labai netikėtas, 
išskyrus „Vilniaus Pilies Le
gendos" muzikinę dramą, 
kur ia i l ibretą parašiau 
kviečiama Dainavos meno 
vieneto vadovų ir kompozi
tor iaus Aloyzo Jurgučio. 
Veikalas parašytas eilėmis, su
kurtos chorui ir solistams 
dainos bei arijos. Rašiau beveik 
per klaidą, vieno smagaus 
pobūvio metu juokais sutikusi 
parašyti operai libretą. Mano 
juokais pasakytą žodį 
„liudininkai", kurių tarpe buvo 
ir Petras Maželis,pareikalavo 
išlaikyti. Buvo nepaprastai 
malonus ir įdomus kūrybinis 

laikotarpis, palikęs daug gražių 
prisiminimų ir įspūdžių. „Smul
kiai scenai" pastoviai kuriu 
„scenos veikalus" skautų ar 
lituanistinės mokyklos scenos 
pasirodymams. 

— „ J u o d o s i o s P o n i o s " 
dramą J ū s skiriate vienos 
neužmirštamos keturiukės 
brangiam atminimui. Kas 
J u s paska t ino šio naujo 
žanro teatriniam kūriniui, ir 
įdomu būtų sužinoti, kas ta 
keturiukė? 

— Brangios, neužmirštamos 
ketur iukės atminimas ir 
akstinas, mane paskatinęs 
rašyti tą dramą, yra neatski
riamai vienas su kitu susiję. 
Prieš kelerius metus, lankantis 
Los Angeles ir viešint bičiulių 
Sakų namuose, vieną žavią 
vidurvasario popietę keturiese 
vaikštinėjome Huntington 
parke. Apžiūrėję rūmuose 
puikią paveikslų kolekciją, 
vaikščiojome panašaus į 
botanikos sodą parko takeliais 
plunksnos kolegė Rūta Šakienė*, 
jos prieš keletą metų miręs 
vyras Petras Sakas, Naujų metų 
išvakarėse miręs mano vyras 
Marcelinas Žitkus ir aš. 
Lankytojų buvo nedaug, todėl 
mes turėjome progą laisvai 
apžiūrėti sodą, gėrėtis 
egzotiškais augalais ir žavia 
panorama. Staiga plačios pievos 
vidury, milžiniško šimtamečio 
ąžuolo pavėsyje, pastebėjau 
nuostabų reginį: vaikštinėjo 
aukšta, liekna moteris, apsi

rengusi labai gražiais juodais 
drabužiais su didele Florencijos 
stiliaus juoda plačiabryle skry
bėlaite ant jos šviesių plaukų. Ji 
atrodė kaip ne šio pasaulio 
padaras, o kažkokiu mistišku 
būdu į žemę nusileidusi būtybė. 
„Žiūrėkite, ta moteris išėjo iš 
vieno Huntington muziejuje iš
statytų portretų", šūktelėjau aš. 
Sustojome visi keturi. įspūdis 
visiems buvo nepaprastai stip
rus. Tos moters išvaizda buvo 
toks didelis kontrastas su dienos 
šviesa, aplinka ir apranga, kad 
jis manyje įstrigo taip giliai, jog 
ir grįžusi į Clevelandą aš apie 
ją pasakojau savo draugams, 
jų tarpe ir Clevelande dar gy
venančiam Petrui Maželiui. 
Kolegė Rūta skatino rašyti 
romaną, kai aš jai pasipa
sakojau, ką tos moters išvaizda 
iššaukė mano vaizduotėje. 
Tačiau Petro Maželio, jaučian
čio teatro veikalų alkį, nuomonė 
buvo kitokia. Ir prasidėjo pra
šymai, paskatos ir mano ne
aiškūs pažadai, kur iuos 
pagaliau ištesėjau su mintimi 
pagerbti brangius, į amžinybę 
iškeliavusius, gyvenimo paly
dovus ir taip pat bičiulių 
prašymus. Tai gražiausių 
jausmų ir veiksmo konglome
ratas, bet mano darbo rezul
t a t u s apspręs k i t i . Mano 
bičiuliai parodė man tiek daug 
pasitikėjimo, kad vistik daugiau 
kaip dvejus metus raš iau 
„Juodąją ponią". Tai nebuvo 
mano veržimasis į naują 
„žanrą", kuriam niekada ne
sijaučiau esanti pajėgi. Tai tik 

Rūta Šakienė įteikia rež. P. Maželiui nauja drama. 

Šiauliuose demonstracijos Saulės aikštėje. Persitvarkymo sąjūdžio suorganizuotos. 

spontaniškas paties gyvenimo 
iššauktas veiksmas. Visada 
jutau nepasitikėjimą savo su
gebėjimu rašyti scenai, kad 
žiūrovui būtų įdomu, kad 
dialogai iššauktų veiksmą — tai 
man atrodo labai sunku. Antra 
ver tus , n iekada nemačiau 
reikalo ieškoti naujų žanrų ar 
dirbtinai plėsti savo kuklios 
kūrybos dirvas. 

Teko patirti, kad režisierius 
Pe t ras Maželis yra J u m s pa
žįstamas savo įnašu Cleve-
landui, o d a b a r Los Angeles 
Dramos sambūr iu i . Todėl 
t ik iuos i , k a d su lauks ime 
Jū sų veikalo pastatymo Los 
Angeles. Ar galima tikėtis 
J ū s ų , k a i p šio ve ika lo 
a u t o r ė s , da lyvav imo Los 
Angeles premjeroje? 

— Su Petru Maželiu esu 
pažįstama nuo pat mano at
vykimo į Clevelandą. Iš arti 
sekiau jo laimėjimus ir darbus 
ir, turėdama progą, apie juos 
esu rašiusi spaudoje. Žinau, kad 
jis be teatro negali gyventi, 
todėl nesistebiu jo energija ir 
veikla su Los Angeles Dramos 
sambūriu, kuris turi didžiuotis 
ir džiaugtis, gavęs tokį visa
pusiškai talentingą vadovą. 

Klausiate, ar atvyksiu į Los 
Angeles premjeros pastatymą. 
Mane taip jaudina mano pirmos 
dramos pasirodymas scenoje, 
kad net sutikčiau repeticijose 
dalyvauti ir stebėti, kaip 
„Juodoji ponia" tampa gyva, 
supran tama , iššaukiant i 
užuojautą ir smalsumą. Ir ar 
paslėptoji gili mintis bus 
suprasta? Neabejoju režisūra, 
bet baiminuosi, kaip publika tą 
„Ponią" priims. 

Dėl kritikos nesijaudinu, nes 
mūsų kritikai, sustingę savo 
kritikos reikalavimuose, mėgs
ta pademonstruoti savo erudi
ciją, plačiai naudodami lite
ratūros teorijos žodyną ir retai 
pastebi pačią idėją. Jie pap

ras ta i kri t ikuoja veikalo 
charakterius, sakydami, kad 
tokių nėra, nors yra beveik 
aksioma, kad „gyvenimas kar
tais yra keistesnis už fantaziją". 
Tokie re ikalavimai verčia 
rašytoją ar dramaturgą nekur
t i natūraliai, bet ieškoti tra
faretinių charakterių, patai
kauti ir rašyti ne spontaniškai 
kuriant, bet prisitaikant prie 
banalių šūkių ar dienos įvykių. 

Kartais kritikų reikalavimai 
yra beveik juokingi. Kadaise 
pasirodžiusi ilgoka „Vilniaus 
Pilies Legendos" k r i t i ka 
kalt ino, kad joje „nebuvę 
iškeltos naujos filosofinės 
idėjos". Iki šiol dar nežinau, 
kokios „filosofinės idėjos" yra 
iškeltos „Traviatoje" ar „Car-
men". O vistik ištisai per le
gendos turinį buvo pabrėžiama 
mintis, kad „yra brandus kiek
vienas lietuviško kraujo lašas", 
nes mūsų tauta nedidelė, ir kad 
pagonijos eros lietuviai nepri
pažino kraujo aukų, nes nebuvo 
barbarai. Amerikos spaudoje 
rašantys kritikai neskaičiuoja 
korektūros klaidų ir nekritikuo
ja kablelių vartojimo, bet su 
skaitytojais dalinasi savo įspū
džiais, stengdamiesi veikale 
pamatyti ne tai, ko jie nori, 
bet tai, ką autorius stengėsi 
parodyti. Kritika taip pat nėra 
vien neigiamybių iškėlimas, bet 
visapusiškas, ne vien teoretinis 
vertinimas. Man labiausiai 
rūpi, kaip į „Ponią" reaguos 
publika, ar žiovaus ir lauks 
pabaigos, ar... 

Tiesa, jūs jau kalbate apie 
mano atvykimą į premj rą, bet 
ar pasiteiravote rež i s ie r iaus^ 
ta premjera įvyks ir ar veikalas 
tinkamas scenai? 

Dėkoju Aurelijai Balašaitie-
nei-Žitkuvienei už šį įdomų 
pokalbį. Tariu iki malonaus 
pasimatymo mūsų Los Angeles 
Dramos teatro premjeroje 
„Juodoji ponia". 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 

ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 

23 
— Kapitone Pelegai, — ramiai atsakė Bildadas, — 

tavo sąžinė gali būti dešimtį colių ar dešimtį sieksnių 
po vandeniu aš negaliu pasakyti, bet jeigu vis tebesi 
neatgailaująs žmogus, kapitone Pelegai, aš labai bi
jau, kad tavo sąžinė nebūtų prakiurusi ir kad galų gale 
tavęs nepaskandintų pragaro ugnyje. 

— Pragaro ugnyje! Pragaro ugnyje! Žmogau, 
tu mane įžeidinėji, nepakenčiamu būdu įžeidinėji. 
Griausmai ir žiežirbos! Jeigu dar kartą pakartosi tokį 
įžūlumą, aš prarysiu gyvą ožką su visu jos kailiu ir 
ragais. Lauk iš čia! Niekše! Lauk! 

Griausmingai rėkdamas šituos žodžius, puolė ant 
Bildado, bet šis su nuostabiu vikrumu paspruko į šalį. 

Susirūpinęs tuo baisiu tarp dviejų atsakingų laivo 
savininkų sprogimu ir beveik susigundęs atsisakyti 
ketinimo išplaukti laivu, turėjusiu panašius savi
ninkus, aš pasitraukiau nuo durų, leisdamas išdumti 
Bildadui, nes neabejojau, kad atsižvelgiant į Pelego įšir-
dimą, pasileis kiek kojos neša. Bet mano nustebimui, 
jis vėl ramiausiai atsisėdo ant skersinio ir, aišku, be 
jokio ketinimo pasitraukti. Matyti, buvo labai pripratęs 
prie neatgailaujančio Pelego ir jo manierų. O dėl šio 
pastarojo, išliejęs savo pyktį, atrodė užmiršęs tik ką 
įvykuksį incidentą. Taip pat ir jis atsisėdo, kaip romus 
avinėlis, nors ir truputį virpėdamas. 

— Anksčiau, Bildadai. tu kaip įnikęs galąsdavai 

ietis, ar negalėtum pamėginti nusmailinti šią 
plunksną? — kreipėsi į aną. Taip, taip. Bildadai!.. Na, 
vyruti, tave įrašiau su trimšimtąja dalimi. 

— Kapitonas Pelega, — kreipiaus į jį, — aš turiu 
draugą, norintį vykti su manim. Ar galiu jį atsivesti 
ryt? 

— Aišku! Atsivesk ir žvilgtelėsime į jį. 
— Kiek jis pageidautų? — suvaitojo Bildadas, 

pakeldamas akis nuo knygos, į kurios skaitymą vėl 
buvo įsigilinęs. 

— O! Tu tuo nesirūpink, Bildadai — tarė Pelegas. 
— Ar jis bent kartą dalyvavo banginių žvejyboje? Pa-
paklausė, atsisukdamas į mane. 

— Kapitone Pelegai, jis užmušė daugiau banginių 
nei aš galiu suskaičiuoti. 

— Gerai. Tad atvesk jį. 
Pasirašęs sutartį, aš išėjau, įsitikinęs naudingai 

sunaudojęs rytą ir kad „Peąuodas" kaip tik buvo tas 
laivas, kurį Yojo parinko man su Quequeegu išplaukti 
Horno iškyšulio link. Bet, paėjėjęs keletą žingsnių, 
prisiminiau dar nematęs kapitono. Iš tikrųjų dažnai 
pasitaiko, kad banginininkų laivas yra paruošiamas 
ir aprūpinamas reikiama įgula kapitonui nė nepasi
rodžius. Mat, šitos kelionės labai ilgai užsitęsia, o 
poilsio dienos tokios trumpos, kad, jeigu kapitonas turi 
šeimą ir tvarkytinų reikalų, mažai tesirūpina laivu 
uoste, viską pavesdamas savininkams ligi išplaukimo 
į jūrą. Vis tik tariaus nebūsiant bloga žvilgterėti į 
kapitoną pirma, nei atsidursime visiškoje jo žinioje. 
Taip sugrįžęs atgal vėl priėjau prie kapitono Pelego ir 
paklausiau, kur galėčiau rasti kapitoną Ahabą. 

— Ir ką tu nori iš jo? Jau esi įrašytas. 
— Taip, bet man būtų įdomu jį pamatyti. 
— Nemanau, kad galėtum. Aš nežinau kas jam yra. 

bet jis sėdi užsidaręs namie, gal serga? Tariant jis ne
serga, bet nekaip jaučiasi, šiaip ar taip. vyruti, manęs 

jis nenori matyti, iš to darau išvadą, kad ir tavęs neno
rės matyti. Tas kapitonas Ahabas keistas žmogus, anot 
kai kurių, bet geras vyras. Mažai tekalba, bet kai pra
byla, gali mielai klausytis, nes jis išsiskiria iš papras
tų žmonių tarpo. Išsimokslino universitetuose, bet taip 
pat ir tarp žmogėdrų. Jo perstekė yra greičiausia ir 
taikliausia visoje saloje. Vyruti, jis vadinasi Ahabu, 
o senovėje Ahabas buvo vainikuotas karalius! 

— Ir labai blogas. Kai buvo nužudytas, šunes 
nenorėjo laižyti jo kraujo... 

— Prisėsk arčiau — man tarė Pelegas, pažiūrėda
mas taip. kad aš beveik išsigandau. — Niekada ant „Pe-
quodo" nepakartok to, ką man esi pasakęs, taip pat 
ir niekur kitur to nepakartok. Kapitonas Ahabas 
nepasirinko vardo, kai buvo krikštijamas. Tai buvo 
įgeidis jo motinos, kuri mirė jam tebesant tik dvylikos 
mėnesių. 

Aš gerai pašįstu kapitoną Ahabą. nes plaukiojau 
su juo būdamas antruoju karininku, jau prieš daugelį 
metų. Žinau, jis geras žmogus... nepamaldus, kaip 
Bildadas Tiesa, kad jis nelinksmas, patyriau, kad grįži
mo kelionėje jis buvo kurį laika truputį pamišęs, bet 
taip buvo dėl skausmų jo kraujuojančio strampo. Taip 
pat žinau, kad, netekęs kojos, tapo paniuręs ir labai 
irzlus, kartais netgi laukinis. Bet visa tai praeis. 

Ir leisk man. vyruti, pasakyti kartą ant visados, 
kad verčiau išplaukti su piktu, bet geru, nei su blogu, 
bet besišypsančiu kapitonu. Tad sudiev ir blogai 
negalvok apie kapitoną Ahabą. vien todėl, kad jis turi 
negražų vardą. Be to, vyruti, jis turi žmoną, meilią, 
nuolankią merginą. Iš jos susilaukė sūnaus, supran
ti? Ne. ne. broleli, kad ir kaip jis būtų sujauktas, vis 
vien Ahabas labai geras žmogus. 

(Bus daugiau) 
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METAI SKUBĖJO 
Atsiminimų pluoštas 

HALINA DIDŽIULYTĖ 
MOŠINSKIENĖ 

Nuo 1920 m. įstojusių mergai
čių į I klasę kasmet skaičius kei
tėsi — keitėsi ir mūsų mokyto
jai, auklėtojas ir direktoriai. 
Berods 1924 m. direktorių prof. 
Joną Yčą pakeitė solidžios iš
vaizdos inž. Konstantinas Ša
kenis. Buvo labai nejauku skir
tis su miela Yčų šeima, ypač su 
jos dukrelėmis Birute ir Danute, 
kurias visos tikrai mylėjome. 
Naujas direktorius buvo 
„šaltas", ir mes jo bijojome. 
Pasikeitė inspektoriai, mate
matikos mokytojai, kalbų dėsty
tojai. Tekdavo prie naujų rei
kalavimų ir dėstymo metodų 
pritapti, kol 1926 m. direktorių 
K. Šakenį pakeitė kun. Juli
jonas Lindė-Dobilas. Inspekto
riais buvo O. Liudvikas ir Mari
ja Giedraitienė. Tas vyriausias 
personalas išliko iki 1928 m. 
mūsų abitūros. 

Panevėžys irgi gerokai pasi
keitė savo išvaizda burmistrui 
Tadui Chodakauskui jį tvar
kant. Mes jau gyvenome Pane
vėžio senamiesty Smėlynės gat
vėje, priešais šv. Povilo didingą 
bažnyčią. Teko anksti keltis, 
kad suspėtume pėstele į gimna
ziją, bet išgrįstomis gatvėmis 
buvo patogu, ypatingai, kai per 
Nevėžį pastatė pirmą betoninį 
tiltą, inž. Morkūno suprojek
tuotą. Pakelyje susitikdavome 
su kitomis draugėmis iš Uk
mergės g.. Ramygalos g. ir kt. 
Tai linksma būdavo per miestą 
skubėti gimnazijon. 

Dėmesį perkeliu į 1925 m. pa
vasarį, svarbiausią mano ir 
daugelio bendraklasių mokslo 
metų užbaigą, egzaminų eigą ir 
abitūrą. 

Mano klasės buvo 26 mergi
nos ir klasės auklėtoja buvo 
prancūzų kalbos mokytoja V. 
Gailevičienė. Iš jų 24 merginos 
buvo prileistos prie paskuti
niųjų egzaminų. Tai buvo mums 
didelis smūgis. O dar buvo dvi, 
kurios nebuvo prileistos prie at
sakomųjų, gavusios pataisas iš 
rašomųjų darbų. Tad iš mano 
klasės 11 mergaičių nuo 1-sios 
iki abitūros užbaigėme drauge 
per 8 metus Panevėžio valsty
binę gimnaziją ir,kur bebūtume, 
šiandieną prisiminimai mus 
riša. 

Tuo pačiu noriu atžymėti 
įspūdžių likučius savo moky
tojų, labiausiai išryškėjusių 
mūsų brandinime. 

Mano laikų direktoriai buvo 
prof. Jonas Yčas, istorijos dėsty
tojas, buvo mums visiems kaip 
tėvas ir tarsi mes visi buvome 
jo šeima. Inž. Konstantinas Ša
kenis, jokios ypatingos ini
ciatyvos nepareiškęs, bet tvarką 
ir discipliną įvedęs griežtumu. 
Kun. Julijonas Lindė — Dobilas 
buvo veržlus, poetiškos sielos, 
aistringas literatūros garbin
tojas. Jo dėka šiandien turime 
savo tarpe tiek gausių poetų ir 
rašytojų lietuvių literatūroje, 
nes kiekvieną talentą paste
bėdavo, kad ir mažiausiam 
„daigelyje". 

Mūsų klasės auklėtoja 7-8 kla
sėje prancūzų kalbos mokytoja 
V. Gailevičienė buvo nuostabios 
kantrybės, elegantiška, visada 
kukli, bet disciplinoje griežta. 
Saugodavo kad merginos būtų 
tinkamai susišukavusios, uni
formos tvarkingos švariais bal
tais rankogaliais ir apykak
lėlėmis, žiurstai užadyti. Ypa
tingai sergėdavo higieną ir 
švarą, nes, kai direktorius 
atėjęs į pamoką, pajusdavo 
„vištinės kvapą", žinojome, kad 
klasės „dežuruotojai" teks at
sakyti dėl neišvėdintos klasės 
pertraukos metu ir jos pastabos 
sutrumpins prancūzų kalbos 
nuostabiai gražius skaitymus ir 
poezijos nagrinėjimą. 

Istoriko Kliuksino, vėliau eko
nomijos dėstytojo, pamokos 
būdavo savotiška pramoga mū
sų „išdykėlėms". Merginos jį 
„provokuodavo", tai pasitai-
sydamos nusmukusį žiurstą, ar 
apykaklę „atsegusios", o jis pri
ėjęs padėdavo savo lakuotais 
nagais lyg nieko nepastebėjęs 
„susitvarkyti". Mes tik ir lau
kėme, kad tik greičiau užsi
baigtų pamoka tos „ekonomijos 
valstybės santvarkoje", kuri 
mums visiškai nebuvo įdomi. 

Venancijaus Morkūno fizikos 
pamokose, ypač kosmografijos, 
merginos rasdavo tokių klau
simų, kad pats mokytojas su
prasdavo juokan patekęs. Taip 
viena klausinėja: „Pons moky
tojau, ar iš tikrųjų iš šulinio 
dugno dienos metu gali danguje 
pamatyti žvaigždes?" Jis nusi
šypso ironiškai ir atsako: „Pa
bandyk, ir kitą pamoką mums 
pati visiems papasakosi". 

Matematikos mokytojus tu
rėjom vienais metais Janui io-
nį, kitais metais Joną Kalkį. 

—— - ^ — — — Abudu geri matematikai, tik to-
M O S U K O L O N I J O S -*1 P381"11"110-*1 integralų pamoka 

buvo labai mums nelengva, tai 
ne kartą šaukėmės savo klasės 
vyrų pagalbos. Pagelbėdavo 
mums Adolfas Darnusis — po
pietinėms pamokoms. Jonas 
Kalkis buvo labai kantrus peda
gogas, deja, silpno regėjimo, tai 
merginos prirašydavo formules 
ant sienos smulkiai kreida, kai 
jis mėgdavo atsiremti prie sie
nos rašto darbų metu, nusineš-
davo ant švarko visas formu
les... — kam reikėdavo, nu
sirašydavo. 

Vokiečių kalbos pamokose bū
davo mirtina tyla. Inspektorius 
O. Liudvikas reikalavo rimties 
ir susikaupimo. Aš neapkenčiau 
vokiečių kalbos, mane instink
tyviai purtė dar iš Krokuvos 
likę prisiminimai. Bet šian
dien galiu pasakyti ir padėkoti 
savo mokytojui, kad tai, ką 
spėjau išmokti gimnazijoje, 
vėliau man išeivijoje labai buvo 
pravartu. Ir šiandieną aš jau 
skaitau ir rašau vokiškai, ypač, 
kai paimu į rankas kokią filo
sofinę studiją... 

Mėgiamiausios man pamokos 
būdavo mūsų literato rašytojo 
kun. J. Lindės. Dėstė jis mums 
pasaulinės literatūros autorius. 
Savuosius jau turėjome nuo pir
mos klasės gimnazijoje įsisąvi-
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PARAPIJA 

Metinė parapijos gegužinė 
įvyko rugsėjo 11d. bažnyčios so
delyje. Po karštos vasaros ši die
na buvo tikrai graži, todėl ir su
traukė daug tautiečių. Senųjų 
parapiečių pasakojimu, šiais 
metais lankytojų skaičius buvo 
žymiai didesnis, kaip anskty-
vesniais metais, todėl ir geguži
nės pelnas buvo daug didesnis. 
Tas, žinoma, buvo pasiekta 
parapiečių gražaus bendradar
biavimo dėka. Todėl parapijos 
klebonas ir parapijos klubo va
dovybė dėkoja visoms virėjoms 
ir visiems prisidėjusiems savo 
darbu maisto parūpinimui bei 
svečių aptarnavimui. Taip pat 
visoms ponioms, parodžiusioms 
savo kepimo meną ir paaukoju
sioms savo pyragus šiai geguži
nei. 

E. Chicagos lietu vių-ameri-
kiečių Meškeriotojų ir Me
džiotojų klubas, kurio dau
gumas narių irgi prisijungė prie 
šios parapijos, ruošia savo me
tinę vakarienę lapkričio 12 d. 
Jonyno salėje, Chesterton, Ind. 

V. Vailionis 

Panevėžio mergaičių gimnaziją baigusių 1928 m. abiturienčių būrel i š 

nusios. Menu, kad kelias pamo
kas paskyrė Adomo Mickevičiaus 
kūrybai ir nagrinėjome jo „Gra
žiną" ir „Konradą Valenrodą". 
Čia pirmą kartą aš pasijutau 
„viršūnėse", nes, mokėdama 
lenkų kalbą, galėjau jį visą 
skaityti lenkiškai originale. Ir 
kai buvo duotas rašto darbas iš 
„Gražinos", padėjau daugeliui 
savo klasės mergaičių. Kai 
nagrinėjome rusų rašytojus, tai 
labai daug padėdavo mūsų 
draugės Valė Laučytė (Vasai-
tienė) ir mūsų klasės draugės 
Chaną, Mina ir Sonia, kurios 
anksčiau lankė rusų gimnaziją. 

Mūsų rankdarbių mokytoja 
Elena Jasinskaitė mus lydėjo 
nuo pirmos iki aštuntos klasės. 
Vis turėjome kažką siuvinėti, 
megzti, siūlėti, karpyti, išmokti 
savo apatinius baltinius pa
čioms pasisiūti... 

Bet negaliu užmiršti mūsų 
gimnastikos mokytojos Januš
kevičienės, kuri nuo V klasės 
mus mokė dailaus šokio: Šo
kome „švedų polką", italų 
„tarantela", tada nebuvo mado
je mūsų lietuviški tautiniai 
šokiai, bet mes juos šokdavome 
labai smagiai, po įvairios kūno 
mankštos pratimų. 

Nuo klasės jau visos daly
vaudavome mūsų muzikos mo
kytojo Mykolo Karkos chore. 
Panevėžio gimnazijos choras 
turėjo labai gražų atliepimą 
visuomenėje. Ir choro pamokos 
mums buvo didžiausia pramoga. 

1928 m. birželio 20 dieną 
susirinkome brandos atestato 
įteikimui. Mūsų buvo 43 abi
turientai — 22 merginos ir 21 
vyrukas. Visi uniformuoti, visi 
nuvargusiais ištįsusiais vei
dais, bet šviesia nuotaika. Pagal 
turimą vinjetę, mus palydėjo 
ateitin mokytojai: direktorius 
kun. Julius Lindė, inspektoriai 
— vyrų gimn. O. Liudvikas, 
mergaičių — Marija Giedrai-
tienė,mūsų klasės auklėtoja — 
V. Gailevičienė, berniukų — 
kun. J. Ruškys. Mokytojai J. Zi
karas — paišybos, H. Jasaitytė 
— gamtos, A. Liudvikienė — 
vokiečių kalbos, Petras Būtėnas 
— lietuvių kalbos, A. Kliuksinas 
— istorikas, J. Kalkis — mate
matikas, B. Geiga, K. Čulko-
vienė — anglų k. J. Sokolovas — 
lotynų k., V. Vorobiejus, H. 
Januškevičienė — gimnastika, 
V. Lukina, dr. Antanas Didžiu
lis — higiena. M. Karka — chor
vedys, L. Kuodys — lietuvių k., 
Felicija Rogolskytė — liet. k. A. 
Rukša — lotynų k. Juozas Ka
minskas — paišybos. Toje pat 
vinjetėje yra Elzė Jodinskaitė 
tėvų komiteto pirmininkė, padė
jusi daugeliui lietuvių jaunuo
lių „Žiburėlio" šalpa baigti šią 
gimnaziją, ypačiai pažymė
tinas B. Bučas ir jo broliai! 

Brandos atestatų įteikimo 
ceremonija buvo kukli, dauge
liui mūsų nejauki, nes jame 
nedalyvavo mūsų draugės gavu
sios „pataisas". Ir berniukų 
klasės draugai ne visi dalyvavo. 

Žinau tik, kad pirmaisiais mo
kiniais su visais penketukais 
užbaigė tų metų laidą: Adolfas 

Darnusis ir Kazys Bukauskas. 
Merginų klasę Ona Matuzevi-
čiutė. Visų mokytojų pasvei
kinti grįžome į namus. 

Ats isveikinimo vaka r i enė 

Suruošė tėvų komitetas abitu
rientų garbei. Išpuošta visa salė 
ilgais stalais, skanėstais pa
dengtais. Iš praeities atsimi
nimų tiesiasi į mane direkto
riaus kun. Lindės ranka „...Sės
kis, Halina.prie manęs greta..." 
Nedrąsiai žengiu pro savo drau
gių eiles. Drausmės inspekto
rius O. Liudvikas kviečia Zosę 
Adomulyte prie stalo. Mergaičių 
inspektorė kviečia Adolfą Do-
maševičių-Damušį ir Kazį Bu
kauską, švariausius šios abi
tūros laimėtojus. Kiti mokytojai 
pa s i sk i r s t o savo buvus ių 
auklėtinių tarpe. 

Sekančią dieną susirinkome ir 
vėl čia pat gimnazijoje, savitar
pio atsisveikinimui. Nebuvo lin
ksma. Mes vi? dar apgailes
tavome savo visus nusivylimus 
mokytojų „neteisingumu", iš
skyrusiu mūsų klasę. Išsisky
rėme draugiškai, ištikimi savo 
draugystėje kol atmintis išneša. 
Aš ją išlaikiau iki šių metų! Ir 
niekada neišsižadėsiu savo pra
eities, nei savo dr; gų, kur jie 
bebūtų. Man gaila, kad visi tie, 
kurie buvo drauge ir gyveno 
bendrą gyvenimą pasitraukė 
nuo savo praeities. 

Mano klasės draugių Lietu
voje teliko Uršuliukė, našlė 
skurstanti savo senatvės stipen
dijoje. J i mena gimnazijos 
laikus šviesiais prisiminimais, 
taipgi ir Ona Daugaravičiūtė 
82 metų, sunkiai bevaldanti 
plunksną, mokytoja matema
tikė mena mūsų bendrus laikus 
šviesiu prisiminimu. O pats 
įdomiausias prisiminimas iš 
Chanos Kapulnikaitės — Bar-
ron, kurią „nukirto per egzami
nus". J i rašo, kad „tįsos ir 
talpos" aiškinime būtų kompe-
tingesnių mokytojų ateity. 

Apgailestauju, kad mūsų 60 
metų brandos atestato šventę 
Lietuvoje tenka atžymėti savo 

iniciatyva svetur. Kiek man yra 
žinoma, mūsų mokytojų nuo pir
mos klasės teišlikusi dar vie
nuolė Valtkaitė, aklų senelių 
prieglaudoje. Ji irgi savo laiku 
buvo Panevėžy gimnazijos mo
kytoja. Gal dar rastumėt per 
kun. Dylį žinių apie Feliciją 
Neumanytę, ji irgi buvo savo 
laiku vokiečių kalbos mokytoja 
mūsų gimnazijoje. 

Savo laiku kreipiausi į visus 
savo draugus ir drauges atsi
liepti. Esu dėkinga Juozui Lauč-
kai už paskatinimą ir bendrą 
pobūvi suruoštą JAV-se kelių 
draugų tarpe. 

Užbaigai noriu prisiminti 
vieną įvykį, kuris mane surišo 
su lietuvybe Panevėžio gimna
zijoje ir paliko „antspaudą" 
ateičiai. 

Kai stovėjau prie gimnazijos 
sienos — tvoros, tėveliui palikus 
mane vieną mačiau kieme dul
kių debesy išdykaujančių vaikų 
gaujas. Man buvo baugu. Stai
ga pribėgo prie manęs tokia 
mažytė šviesių kaselių mergai
tė, visa baltai pasirėdžiusi, ir 
sako: „Koks tavo vardas?" vos 
ištariu „Halina." „Eime,Halią 
į ratelį šokti." Ir tiesia man savo 
smulkutę rankutęJDidelės mėly
nos akys taip meiliai žiūri į 
mane. įsikabinu tos rankutės ir 
skubu paskui... Vaikų būryje 
esame kartu... Išbuvome drauge 
iki 1928 metų. Mergaitės, vė
liau jau merginos, aštuonerius 
metus vienoje klasėje. 

Šią dieną didžiuojuos Van
dute, rašytoja, premijuotąja 
vaikų literatūros laimėjimais, 
mano smulkmenos globėja. 
Mano vieninte lė išlikusia 
jaunystės dienų paneviežiete! 

Tyloje nyksta prisiminimų 
vaizdai, brangiausių draugų ir 
žymių asmenybių siluetai, bet 
niekas neišplėš man tų gra
žiausių prisiminimų mano pra
eities - NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS brangenybių, iš
kovotų mano tėvų ir prosenelių 
dėka. Esu dėkinga ir visad lieku 
skolinga savo mokytojams ir 
savo tėvams už tą didįjį savo 
tėvynės ilgesį. 

PASSBOOK 
SAVINGS... 
IK twst wty to savi/tgularty! 

'<4 JUUI 
CoapovneH 

Q u • r f t r 1 y 

še* us for 

AT OUR tOW IATB 

T O ftr v o u » I N C O M I 

Mutual Federal 
Savinas and Loan 

2212 W E S T CERMAK ROAD CHICAGO. ILL. 60606 

Patar Kazanauskas, Pras. M . : 847-7747 
IMMi nott.Tf.tti. •»« Thuc.Vi tat . *~l 

SERVING CHICAGOLANDSINCC !•#* 

RE/MA* 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6109 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią Įstaigą, prašoma 
paminėti, kad esate arba .norite būti 
Rimo Stonkaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

Namai apžiūrėjimui 
Sekmadienį, spalio 2 d., 1-4 v. p.p. 

6110 S. Iftajor — 5Vį kamb. mūrinis su 3 
miegamais kamb. 1 % modern. vonia. Liuk
sus virtuvė su medžio spintelėmis. Gražus 
įrengtas rūsys. Centr. oro vėsinimas. 
Aluminum trim. Vh garažo su automatiniu 
atidarymu. Labai geram stovy, labai švari 
nuosavybė. Paskubėkit! 

3607 W. 58th PI. 3 mieg. mūrinis, tik 4 m. 
amžiaus; 20 pėdų virtuvė su ąžuolinėmis 
spintelėmis; 1-3/« prausyklos; ištisas rūsys; 
didelis baseinas; centralinis šald ; daug 
priedų. Puikus pirkinys. Skambinkite dabar. 

3510 W. 581h St. 3 mieg.. gražus įrengtas 
rūsys; 2K prausyklos; didelė virtuvė; indų 
plovimo mašina; 2 auto garažas su automa
tiniu atidarymu; centr. šaldymas: aluminio 
„trim": ..related living"; puikiai išlaikytas. 
Greit parduodsime. skambinkite dabar 

11246 S. St. Louis, visai naujas 3 mieg. 
mūrinis ..bi-level" namas su 1-V4 prausyk
los; L formos valgomasis; įrengtas rūsys; 
šeimos kamb. su židiniu. „Thermal" lan
gai; aluminio ..trim", daug priedų Skubė
kite. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu Mūsų pardavėja: 
;ekrmngai jums patarnaus Mes )ums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Mamo (vertinimui skambinkite skubiai — 
jabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

KMIECIK REALTORS 
^ l 7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 
Jei nonte parduoti ar pirkti savo nuo

savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaitei Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo 

3 MIS. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSUMNCe 
6529 S KED2IE 

77S-2233 

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 

FOR SALE 

0owners Grove parduodamos 2 
„vendlng" mašinos gėrimams, nes 
sav. išsikelia į kitą miestą. $500 už abi. 
Į metus šios mašinos uždirba $1,000. 
Skambinti 257-5140. 

Parduodami įvairūs siūlai mezgimui 
ir siuvinėjimui. Kreiptis: Stitchery 
Plūs, 12230 S. Harlem Ava., Palos 
Heights, tai . : 361-7606. 

OLSICK 6 CO., REALTORS 
1160 State Street 
Lemont, Illinois 80439 
(312)257-7100 

Mūrinis „ranch" namas Lemonte! 3 
mieg. + ..loft"; plytelių grindys; 2,000.00 
kilimas: didžiulis vonios kamb.. židinys, 
skliautų lubos: 3 ventiliatoriai ir langai 
lubose; centr. šaldymas; ąžuoliniai ..trim"; 
2 auto garažas, prancūziškos durys Dau
gybė patogumų. $174,800. 

Žavingas „ranch" namas neutraliomis 
spalvomis išdažytas Daug patogumų. Ap
tvertas kiemas; didžiulė ūkiška virtuvė ir šei
mos kamb. Nereikia remontų. Bus greit par
duotas $114,900. 

Nustok mokėti nuomą! Būk namų savi
ninkas! Išremontuotas, atnaujintas 2 mieg. 
namas: neutraliomis sparvomis išdažydas. 
Arti mokykla, bažnyčia, traukinys ir apsipir
kimo centras. Tik 64,900! 

Žavus ..ru«tlc contemporary" 2 a 
namas; 1.5 akro sklypas Long Run Acres 
apylinkėje. Ramioje gatvėje. 4 mieg. + 
kamb. raštinei, didelis mieg. ir patalpa skal
bimui: didžiulė virtuvė, šeimos kamb. su 
židiniu, atvira veranda, ištisas rūsys; 2VJ 
auto garažas. Daug priedų. $250,000. 

HELP WANTED 

FOR RENT 
i 

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

Apt. for rent: 1 bedrm.. heat incl., 
250.00 per mo. Vid. 53 & Kedzie. No 
children or pets. CsH 434-7477. If no 
ansvver, leave message. 

išnuomojamas 5 kamb. šviesus 
butas antrame a Su šiluma. Maquette 
Parko apyl Galima užimti nuo spalio 
4 d Tai. 460-4055. 

We have an immediate opening 
for an experienced 

TOOL ROOM MACHINIST 

Mušt be able to set up, operate & lay our 
machining operations using a variety of 
machine tools, performing all operations 
necessary to maintain & repair a variety of 
machine tools & produetion equipment, 
plan and construct jigs and fixtures from 
dravvings. Applications being accepted 
from 8 AM. to 3 P.M. Monday through Fri-
day or call 927-5618 for an appointment. 
Mušt be able to read & speak English. 

JOSLYN CORP. 
969 W. 37th Place 
Chicago, III. 60609 

E.O.E. M/F 

PLASTICS ~~~~ 
MAINTENANCE SET-UP 

INJECTION MOLDING 
Position available for persons to perform 
maintenance/set-up funetions in therme-
plastic injection molding operation on day 
shift. 
Mušt have a minimum of 3 years expe-
rience in this vvork. Mušt read, write & 
speak English. 

Call Mr. Leavitt 
442-8800 

between »«m and 330om 
SPECIALTY 
PACKAGING 
PRODUCT, INC. 
7400 W. Cermak Rd. 

NortU Riversioe, III. M5«* 
A" £<M' Op0ort.jn.tv Ęmį.ęyt' M. r 

Needed mature woman speaklng 
English Mon. thru Thurs. for 2 school-
age boys and dog, vic. of Harlem & 
Lake. References required. Call 
366-2845. 

Live-in babysitter for 2 children, ages 
2 & 4; 6 days per vveek; call 887-7969 
after 8 p.m. or 887-7971 day time. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus 

FRANK Z A P O U S 
3208Va Wa«t 9Sth Strat 

Tai . — GA 4 -8654 

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

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau ir remontuoju visų rūšių namo 
šildymo (rengimus ir pakeičiu vandens 
šildytuvus 

ALBIN BANYS 
447-8806 

http://Op0ort.jn.tv
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MUŠU 
K O L O N I J O S 

Melrose Park, HL 

R U D E N S R E N G I N Y S 

Kaip kiekvieneriais metais , 
t a i p ir šiemet Melrose Pa rko 
Liet. Bendruomenė rengia rude-

1 1 1 ninį renginį — Octoberfest Mel-
S i H | rose Pa rk , Eagle Hali, 147 
| | i i « Broadway. Ne t ik vietos lietu

via i , bet ir Chicagos bei apy
l inkių visuomenė kviečiama at
s i l ankyt i . 

* * Melrose Parko moterys jau 
%Į pradėjo t a m renginiui ruoštis . 

Be laimės rato ir laimėjimų, bus 
j g D | s k a n a u s valgio ir pyragų. 
^ B Iki greito pasimatymo spalio 

9 d. nuo 12 iki 5 vai. vak. 
M P V 

Pavergtųjų tautų Chicagos atstovų demonstracijos prieš Sovietų Rusiją 
ir M. Gorbačiovą. XT D „ ___. , . . . 

Nuotr. Rasos S. Miliauskaitės 

JONUI GLEMŽAI 
MIRUS 

Rugsėjo 13 dieną Hirsau mies
telyje Vak. Vokietijoje, sulaukęs 
gilios senatvės, savo namuose 
užmigo amžinu miegu Jonas 
Glemža, v i s u o m e n i n i n k a s , 
kooperatininkas, Lietuvai daug 
nusipelnęs žmogus. 

Gimęs 1887-^n. sausio 20 
dieną Auliškio k., Panevėžio 
apsk., ūkininko šeimoje, Jonas 
Glemža įsijungė į lietuvių tau
tinę veiklą dar šio šimtmečio 
pradžioje , L i e t u v a i e s a n t 
caristinėje vergijoje. Lanky
damas Mintaujos gimnaziją. 
1902 m. jis kar tu su kitais 
moks le iv ia i s p la t ino drau
džiamus l ie tuviškus raš tus . 
Atostogų metu, grįžęs j kaimą, 
atsiveždavo atsišaukimų ir kli
juodavo prie telegrafo stulpų bei 
platindavo per atlaidus prie 
bažnyčios. 

Mintaujoje J . Glemža 
priklausė slaptai „Kūdikio" 
draugijai, kurioje slaptai mokė
si lietuvių kalbos, skaitė knygas 
apie politiką, kultūros bei civi
lizacijos istoriją. Tuo būdu gim
nazijos moksleiviai tapdavo su
sipratusiais lietuviais. Kilus 
1905 m. revoliucijai, tarp važi
nėjančių po Šiaulių apskritį 
agitatorių buvo ir J. Glemža. Jis 
lankėsi Žagarėje, Gruzdžiuose. 
Skaisgiryje, Kuršėnuose ir 
kitur. Šiauliuose jis įsijungė į 
Lietuvos socialdemokratus ir 
sumaniai pasireiškė Kuršė
nuose. Pašal inus rusus tar
nautojus, j i s t en vadovavo 
valsčiaus reikalų tvarkymui. 
Suk i lus iems l i e tuv iams j is 
aiškino, kaip reikia šalinti rusų 
valdininkus ir perimti jų parei
gas. 

R u s a m s nus lop inus 
revoliuciją, buvo suimta daug 
lietuvių socialdemokratų. Kai 
kurie iš jų buvo laikomi Šiaulių 
kalėjime. Tada J . Glemža, 
susitaręs su draugais, norė
damas išlaisvinti suimtuosius, 
puolė kalėjimą. J is ir kitas drą
suolis buvo suimti kalėjimo kie
me ir patalpinti kameroje. Tas 
įvyko 1906 m. vasario 19 d. Po 
trijų mėnesių suimtųjų byla 
buvo svarstoma karo teisme. 
Devyniolikos metų jaunuolį 
Joną Glemža ir jo draugą gynė 
geri advokatai, tad juos nuteisė 
tik vieneriems metams kalėji
mo. 

1907 m. J. Glemža išvyko į 
P e t r o g r a d ą , k u r s t u d i j a v o 
komercijos inst i tute ir dirbo. 
Prasidėjus 1914 m. karu i , j is 
buvo mobilizuotas ir tarnavo iki 
karo pabaigos kariuomenėje. Po 
ka ro 1919 m. grįžo į Lietuvą ir 
įsijungė į Lietuvos a ts ta tymo 
darbą. Iki 1925 m. buvo kariuo
menės intendanto padėjėju. 

Pasi t raukęs iš kar iuomenės , 
Jonas Glemža dirbo įvairių Lie
tuvos ekonominių organizacijų 
vadovybėse. 1925-26 m. buvo 
L i e t ū k i o s k y r i a u s vedė ju , 
192740 m. — „Pienocentro" pir
mininku ir vyr. d i rektor ium. 
Tuo pačiu laikotarpiu, veikda
mas su kitais, įsteigė daug kitų 
ekonominių bendrovių ir dirbo 
jų valdybose. Je igu per tą laiką 
nepriklausomoje Lietuvoje buvo 
padaryta didelė kraš to ūkio pa
žanga, tai dėl to didelis nuo
pelnas priklauso Jonui Glemžai. 

Didžioji dalis organizacijų, 
kurioms vadovavo J. Glemža, 
buvo akcinės bendrovės. Jų 
akcijos biržoje nebuvo kotiruo
jamos, todėl privatūs asmenys iš 
jų negalėjo pasipelnyti . Pieno
centras, Maistas, Lietūkis ir 
k i t o s t u o l a i k u į s t e i g t o s 
bendrovės buvo pilnoje visuo
m e n ė s k o n t r o l ė j e . P l a č i a i 
v i s u o m e n e i r e m i a n t i r 
pr i tar iant , jų veikla buvo labai 
sėkminga. 

Karo metu pas i t raukęs su 
šeima į Vokietiją, J . Glemža iki 
1950 m. dirbo tarptaut inėje 
pabėgėliams šelpti organizaci
joje. Vėliau — Vokietijos I ietu-
vių Bendruomenės valdyboje. 

N u o 1957 iki 1965 m. buvo 
Vliko vykdomosios tarybos pir
m i n i n k a s ir ELTA informacijos 
t a rnybos direktorius. Nuo 1955 
m. dalyvavo kaip LSDP delega
t a s t a rp tau t inėse socialistų ir 
egzilų profsąjungų konferenci
jose. Sus i t ikdamas su įvairių 
kraš tų politiniais veikėjais, kėlė 
Lietuvos laisvės klausimą. Tais 
r e ika la i s jis lankėsi Londone, 
Vienoje, Hamburge , Romoje, 
Ams te rdame , Briuselyje, Pary
žiuje, kituose Europos mies
tuose ir JAV-bėse. 

B e n d r a d a r b i a v o l i e t u v i ų 
spaudo je , dažn i aus i a i rašy
d a m a s ekonominiais klausi
mais . Ka r t u su buvusiais bend
radarbiais išleido knygą „Žemės 
ū k i o g a m y b i n ė kooperaci ja 
n e p r i k l a u s o m o j e Lie tuvoje 
1920-1940" (Londonas, 1972). J. 
Glemžos didesnės studijos buvo 
paskelb tos ACTĄ BALTICA 
a lmanache . 

Ž i n o d a m a s , kad nuo 
išmoksl intų žmonių priklausys 
š v i e s e s n ė L i e t u v o s a t e i t i s , 
J o n a s Glemža išeivijoje išvystė 
didelį jaunimo globos bei šalpos 
darbą. J is įsteigė „Labdaros" 
draugiją, ėmė r ink t i a u k a s ir 
teikt i paramą Lenkijos, o vėliau 
ir P i e tų Amer ikos l ie tuvių 
moksle iv iams. Vien iems tas 
sudarė sąlygas baigti gimnaziją 
Lenkijoje, k i t iems — mokytis 
Vasar io 16-tosios gimnazijoje 
Vokietijoje, o kai kam ir išeiti 
aukštąjį mokslą. 

Darydamas tą darbą, Jonas 
Glemža tęsė prieš daugelį metų 
Mintaujoje „Kūdikio" draugijos 
iniciatyvą. Anos draugijos narių 
t iks las buvo: mokytis lietuvių 
kalbos, lavintis, ugdyti tėvynės 
meilę ir žadinti tautinį susipra
t imą. Kuopelės nar ia i buvo 
pasižadėję, baigę mokslus, grįžti 
į Lietuvą ir dirbti l ietuvių tau
tos gerovei. Taip buvo išmokęs 
J o n a s Glemža. Tą jis siekė 
į s k i e p y t i l i e t u v i ų j a u n a j a i 
k a r t a i . 

Jono Glemžos labai šakotą 
veiklą sunku aprašyti straips
nio rėmuose. Tam būtų reikal
inga a t sk i ra monografija. Bet, 
viską suglaudus, gal ima būtų 
pasakyt i , jog per savo ilgą gyve
nimą jis su kaupu at l iko savo 
pareigą Lietuvai — jo nuopelnai 
Lie tuvai , ypač jos krašto ūkiui, 
y ra neišmatuojami. J o siela 
galės ramiai ilsėtis Dangaus 
karalystėje . 

J . V i l č i n s k a s 

Pradedant 1988 m. liepos 2 d., kaa iaitadlanį 
8:40 Iki 10 v.v. 

par WPNA (buv. WOPA atotte) 1490 AM 

Žemė L 

Muzika 

..Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 
lietuvių bei anglų kalbomis 

sveikata - matarų pasaulis - sportas - IHaratūra - kinas - satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
..Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 

8:30 v.v. Iki 8:40 v.v. 

AHiance Communications, Inc. 
408 South Oak Park Avanu«, Oak Park, IL 60302 

tai . nr. 848-8980 

A.tA. 
ALBERTAS ŠAMAS 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1988 m. rugsėjo 27 d.. 6 vai. vakaro, sulaukęs 62 m. 

amžiaus. 
Gimė Chicago Heights, IL. 
Pasiliko dideliame nuliūdime motina Elzbieta Samienė, 

sūnus Tomas, marti Jackie, broliai: Pranas, Aleksas, Alfon
sas ir Haroldas; seserys: Elzbieta, Emilija, Teresė ir 
Bernadeta. 

Kūnas pašarvotas rugsėjo 30 d., penktadienį nuo 2 iki 9 
v.v. G. F. Rudmin koplyčioje, 3319 S. Lituanica. Chicago, IL. 

Laidotuvės įvyks spalio 1 d., šeštadienį. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę motina, sūnus , marti, broliai ir seserys. 

Laidotuvių direkt. G. F. Rudmin. Tel. 927-1138. 

DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. rugsėjo mėn. 30 d. 

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
STEFANIJOS ABRAMIKIENĖS 
1985 m. spalio mėn. 4 d. Viešpats pasišaukė mūsų mylimą 

Žmoną, Mamą ir Močiute Amžinam Gyvenimui, Šviesai ir 
Ramybei. 

Šią liūdną sukaktį minint, šv. Mišios už velionės sielą bus 
aukojamos spalio 4 d. 8 vai. r. Šv. Agnės bažnyčioje, Spring-
field, IL. 

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus pri
siminti a.a. Stefaniją savo maldose. 

Liūdinti šeima. 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
VINCAS 

IZOKAITIS 

Aš suklupau ir niekas nepakėlė, 
ir nepažadino manęs lietus, 
tik žolės, prie manęs priėję, 
nustebo, kad žmogus. 

(A. Mockus/ 

Š.m. spalio 3 d. sueina vieneri liūdesio metai, kai staigi 
ir netikėta mirtis pasiėmė iš gyvųjų tarpo mano mylimą ir 
brangų vyrą 

A.tA. VINCĄ IZOKAITJ 

Šiai liūdnai sukakčiai ir jo brangiam atminimui šv. Mišios 
bus aukojamos Tėvų Jėzuitų koplyčioje š.m. spalio 2 d., sek
madienį, 10:00 vai. ryto. Po šv. Mišių trumpas paminėjimas 
ir priešpiečiai Louise's restorane, 10335 S. Pulaski. Chicago-
je. Nuoširdžiai kviečiu visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose ir paminėjime. 

Tebeliūdinti žmona Lilė 

A.tA 
VYTENIUI ELSBERGUI 

m i n i s , jo žmonai DANUTEI, d u k r a i KRISTINAI su 
vyru ROBERT ir a r t imies iems r e i šk i ame nuoširdžią 
užuojautą. 

Lietuvos Dukterų draugijos 
Melrose Parko ir apylinkės skyrius 

G A I D A S - D A I M I D 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IK CHICAGOS PRIEli lESClUOSK 

4330-34 S. Ca l i f o rn i a Avenue 
Te le fona i — 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 523-9852 
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 

T e l e f o n a s — 927-1741-1 

4348 S. C a l i f o r n i a Avenue 
T e l e f o n a s — 52;i-O440 

A.tA. 
Dipl. inž. VYTAUTUI GOGELIUI 

mirus , re iškiame nuoširdžiausią užuojautą jo broliui 
KAZIUI GOGELIUI su šeima, seseriai ONAI GOGE-
LYTEI Lietuvoje ir k a r t u l iūdime. 

Monika ir Bronius Dūdos 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos choro nariui 
bosui 

VYTAUTUI JUODKAI, 
jo mylimai M O T I N A I mirus, r e i šk i ame gilią užuo-

į t ą . 
Dirigentas ir choras 

P E T K U S 

MARQUETTE PUNERAL HOME 
TĖVAS IK SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 St . . ( ' h i eago 
T e l e f o n a s — 176-2345 

1410 So . 50 th \ v . . C ice ro 
Te le fonas — 863-2 1 0 8 

j au tą . 

Apgailestaudami staigią mūsų nario 

į - A.tA. 
DR. JONO ŠEMOGO 

mirti, liūdinčius žmoną MARYTE, dukteri RŪTĄ ir 
sūnų VYTAUTĄ nuoširdžiai užjaučiame. 

Havajų Lietuvių klubas 

STEPONAS C. LA( K ir SŪNl S 
LA( KANVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t Hvvy . - T e l . 974-4410 
9 2 3 6 S. R o h 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 t h 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 

Mielai 

A.tA. 
BRANGUOLEI 

mirus, mūsų ilgų metų bičiulius, jos vyrą JONĄ, duk
rą IRENĄ, sūnų JONĄ su AUŠRA ir seserį IRENĄ 
visa širdimi užjaučiame ir dalinamės jų liūdesiu. 

Gintau 
Dalia, Vladas, 
tas, Eugenijus 

Sally Oonald M.. 3r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1424 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIKMIESCTl FOSE 

T e l . 6 5 2 - 5 2 4 5 



DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. rugsėjo mėn. 30 d. 

x P i l y p a s N a r u t i s kalbės 
apie Vliką ir įvykius Lietuvoje 
„Ateities" akademiniam savait
galyje IX.30-X.2. Jo paskai ta 
bus Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijoje šeštadienį, spalio 1 d., 
3 vai. p.p. 

x Chicagos Lietuvių Suval
kiečių d raug i j a rengia 50 me
tų jubiliejini balių spalio 1 d., 
šeštadienį, 7 vai. vak. Šaulių sa
lėje Brighton Parke. Bus meni
nė programa, šalta ir šilta vaka
rienė, veiks baras. Šokiams gros 
Ramanausko orkestras. Pagei
daujama, kad klubo nar ia i at
neštų dovanų laimėjimams. Vi
sus kviečia valdyba. 

x E k s k u r s i j a iš M a d i s o n , 
Wisc, buvo a tvykusi į Chicagą 
ir lankė lietuyviškas įstaigas ir 
žymesnes vietas. Daugumas iš 
Lietuvos žurnalistų ir kitų pro
fesijų žmonių, atvykę į JAV-bes 
pagal pasikeitimo programą. Jie 
apžiūrėjo „Draugo" spaudos 
darbus, knygas ir jų spausdini
mą. Iš Madisono da r vyks į 
Omahą, Nebr., paskiau į Nevv 
Yorką, kur ta ip pa t lankysis 
lietuviškose įstaigose ir žy-' 
mesnėse Amerikos vietovėse. Iš 
ten grįš atgal į ok. Lietuvą. 

x A s t a B a n i o n y t ė - C o n o r , 
Lietuvių Bendruomenės tarybos 
narė. iš Washingtono atvyko į 
Chicagą. Iš aerodromo ją pasi
ėmė Vytenis Šilas ir pavažinėjo 
po Chicagą. J i aplankė „Drau
go" redakciją ir painformavo 
apie veiklą Washingtone ir atei
ties planus. 

x P i a n i s t a s M a n i g i r d a s 
M o t e k a i t i s a k o m p a n a v o 
Lietuvių operos chorui repetici
joje rugsėjo 18 d. Repeticijoje va
dovavo muzikas Bronius Kazė
nas, atskridęs iš Clevelando. 
Operos choras repetuoja koncer
tui, kuris įvyks per metinį 
operos balių lapkričio 5 d. Jau
nimo centre. Dėl informacijų 
kreipkitės į Vaclovą Momkų. 
925-6193. 

x Algio V a l i ū n o s t r a i p s n i s 
„Black and White Mischief in 
Chicago" y r a i š spausd in tas 
„The American Spectator" vė
liausioj laidoje. Algis Val iūnas 
rašo ir dainuoja. Jį išgirsime šį 
sekmadienį, spalio 2 d., 3 vai. 
p.p. „Margučio" reng iamame 
koncerte Jaunimo centre . 

x S t a s y s Ž i l ev i č iu s , Chi
cago, 111., foto archyvo tvarky
tojas, Jonas Jonynas , Meriden, 
Conn., Anelė Pietar is , Kearny, 
N.J.. F . Jarašius, St. Petersburg 
Beach, Fla., grąžindami laimėji
mų šakneles, kiekvienas at
siuntė po 15 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x J o s e p h G l e b u s , Cle-
veland, Ohio, g r ą ž i n d a m a s 
lamėjimų šakneles, a t s iun tė 22 
dol. auką. A. Žilėnas, Toronto, 
K a n a d a , a t s i u n t ė 17 dol . 
Nuoširdus ačiū. 

x A I b i n a s K u r k u l i s , akcijų 
brokeris, dirbąs su R o d m a n & 
R e n s h a w , I n c . , pa t a rnau ja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. 
Susidomėję skambinki te 9 7 7 -
7916 . , . , 

(sk.) 
x S k r i a u d ž i ų k a n k l i ų an

sambl io narės, sesutės Žukaus
kaitės, neseniai atvykusios iš 
Lietuvos, atliks trumpą kanklių 
koncertą šį sekmadienį, s p a l i o 
2 d. 12:30 vai. p.p. (po 11:00 vai. 
šv. Mišių) Pasaul io lietuvių 
centre, Lemonte. Kviečiame vi
sus dalyvauti. 

(sk.) 

x KASA Lie t . Fed . K r e d i t o 
Unija neveiks penk tad ien i , 
rugsėjo 30 d., nes bus procentų 
apskaičiavims. D a r b o v a l a n d ų 
pakei t imas: pradedant spalio 1 
d. Chicagos KASOS įstaiga. 
2615 W. 71 St., veiks trečiadie 
niais iki 2 v. p.p. ir penktadie
niais darbo valandos bus pratęs
tos iki 7 v.v. Visos kitos darbo 
valandos nekeičiamos. 

(sk.) 

x Cbicagoje „Ateities" aka
deminis savaitgalis jau tapęs 
tradicija. Šiemet savaitgalis bus 
rugsėjo 30 — spalio 2 d. Chica
gos Jaunimo centre ir Ateitinin
kų namuose. Visą savaitgalį iš 
įvairių perspektyvų bus aptaria
mi dabartiniai įvykiai Lietuvo
je. Šeštadienį kalbės Viktoras 
Nakas. Daina Kojelytė ir Pily
pas Narutis. Sekmadienį kalbės 
Vytautas Bieliauskas, Vytautas 
Skuodis ir Aleksandras Štro
mas 

x Ofelija B a r š k ė t y t ė praves 
nuotaikingą vakaro programą 
„Ateities" žurnalo vakare, Jau
nimo centro didžiojoje salėje, 
šeštadieni, spalio 1 d., 7 vai. 
vak. 

x Lauros Vaičekauskai tės , 
pasižymėjusios originalia madų 
kūryba „Mummies", kūrinius 
modeliuos J ū r a Zelba Putnamo 
seselių rėmėjų rengiamoje ma
dų parodoje. 

x A.a. Teodoros Serapinie
nės atminimui Tautos fondui — 
Lietuvos laisvinimo reikalams— 
sudėta 450 dol. 

x J u o z a s B r i z g y s iš 
Chicago, 111.. pratęsė prenume
ratą, grąžino laimėjimu šakne
les ir dar pridėjo 30 dol. auką. 
J. Brizgj skelbiame garbės pre
numeratoriam, o už auką labai 
dėkojame. 

x Dr . J o n a s R. Ša lna , Me-
t a i n e . La., atl ikęs 3 metų 
vidaus ligų specialybes progra
mą Chicago Medical School uni
versitete, išsikėlė į Nevv Or-
leans, La., tęs t i rezidenciją 
Cherity ligoninėje, Emergen-
cy medicinos srityje. Supras
damas lietuviškos spaudos rei
kalingumą užsisakė vieneriems 
metams „Draugą". 

x Dr . G. V. Rėklai t is , West 
Lafayette. Ind.. atsiuntė 35 dol. 
„Draugo" paramai ir pratęsė 
prenumeratą. Dr. G. V. Rėklaitį 
skelbiame garbės prenumerato-
re, o už auką labai dėkojame. 

x A n t a n i n a L e v i c k i e n ė , 
Westwood, Mass . . p r a t ę s ė 
„Draugo" prenumeratą, grąžino 
laimėjimų šakneles ir kar tu at
siuntė šimtinę. A. Levickienę 
skelbiame garbės prenumerato-
re, o už rėmimą savos spaudos 
labai dėkojame. 

x Birutė Lesevič ius , Chi 
cago, 111.. Sofia Ląstas, Grand 
Rapids. Mich., Jonas Stoškus. 
Chicago. 111., Antanas Masaitis, 
Deran, N.J., grąžino laimėjimų 
šakneles su 20 dol. auka. Nuo
širdus ačiū. 

x Vajos Tarabi ld ienės meno 
darbų paroda įvyks Čiurlionio 
galerijoje rugsėjo 30 d. iki spalio 
9 d. Atidarymas: penkt., rugsėjo 
30 d., 7:30 v.v. Galerijos valan
dos: penkt. 7 v.v. — 9 v.v., šešt.— 
sekm. 11 v.r. — 7. v.v. 

(skj 

x Es t r ados solistė Bi ru tė 
Pe t r iky tė koncertuos pirmą 
kartą Chicagoje, šeštadienį, spa
lio 1 d. 7:30 v.v. Jaunimo cent
ro kavinėje. Dainos ir muzikos 
mėgėjus kviečia Santara-Šviesa. 

'sk.) 

x Ieškome moters prižiūrėti 
senutę. Skambin t i 881-7394. 

(sk.) 

x Maloniai kviečiam visus, 
o ypač Chicagoj viešinčius JAV 
LB Tarybos narius, dalyvauti 
„Ateities" žurnalo vakare. Va
karienė, jaunimo kūrybos pre
mijos, linksmi vaidinimai, šo
kiai Jaunimo centro didžiojoje 
salėje šį šeštadienį, 7 v.v. Vietas 
užsakyti skambinant 434-2243. 

'sk.) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Irena Kerelienė „Draugo'' renginiu komiteto vardu atidaro banketą Mar-
tiniąue pokylių salėje rugsėjo 25 d. N u Q t r } T a m u l a i č i o 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
B A L F O V A J U I 

P R A S I D E D A N T 

Laikas taip greitai bėga, kaip 
sraunioje upėjr vanduo. Štai, ro
dos, kaip vakar sušilę Balfo dar
buotojai per dvi dienas ruošėsi 
gegužinei, kuri įvyko rugpjūčio 
28 d. ir davė gražaus pelno. J is 
bus panaudotas vargstantiems 
sesėms ir broliams sušelpti. Ir 
kaip dėkingi yra Balfo dar
buotojai mūsų lietuviškajai vi-

x O n a Si l iūnienė, Chicago, 
111.. visuomeninkė, lietuviškų 
organizacijų darbuotoja, grąžino 
laimėjimų šakneles, pridėjo 20 
dol. auką ir palinkėjo ir toliau 
sėkmingai skleisti lietuvišką žo
dį. Nuoširdus ačiū už auką ir 
l inkėjimus. 

x A d o l f a s Ba l iunas , Chi
cago, 111., išvykdamas ilgesniam 
laikui į Rivierą Beach, Fla., 
pakei tė „Draugo" siuntinėjimo 
adresą su 25 dol. auka. Nuošir
dus ačiū mūsų rėmėjui. 

x M u z . J o n a s ir O n a Ado
m a i č i a i , Sunny Hills, Fla., 
Sophie Gliožeris, Chicago, 111., 
Marta Stankauskas, Cleveland, 
Ohio, Gutis ir Rūta Ozers, Hins-
dale. 111., grąžino laimėjimų šak
neles su 15 dol. auka. Labai 
dėkojame. 

x D r . Kas ty t i s J u č a s , der
matologas (tel. 925-2670) veda 
radijo programas 1490 AM ban
gomis kiekvieną šeš tad ien į , 7 
v a i . r y t o . Šį šeštadienį kalbės 
neurochirurginio centro direkto
r ius , prof. Leonard Cerullo apie 
galvos smegenų neurologinės 
patologijos gama ir lazerio gydy
mo būdus . 

(sk.) 

x Š i a u r ė s Amer ikos Lietu
vių M u z i k o s sąjunga prašo vi
sus , v isame pasaulyje, kurie 
anksčiau siuntė lietuvišką spau
dą, kūr in ius , žinias, programas 
ir 1.1, a.a. Juozui Kreivėnui, 
toliau viską siųsti Eglei Rūk.šte-
l y t e i -Sunds t rom, 7622 Polk, 
Forest Park , IL 60130. Tel.: 
(312)366-9175 . Dėkojame. 

(Sk.! 

x V i d a i r L. J o n u š a i , nauji 
Smith Furs krautuves savinin
kai j auk iame Naperville. Chica
gos vaka rų priemiestyje, Wa-
sh ing ton ir Chicago gatvių 
sankryžoje, parūpins įvairius 
kai l ius modeliavimui Putnamo 
seselių rėmėjų rengiamoje ma
dų parodoje spalio 16 d.. J aun i 
mo centre . 

(sk.) 

suomenei, kuri taip gausiai 
atsilankė ir parėmė visų mūsų 
įdėtas pastangas, rengiant ge
gužinę. 

Nespėjus atsikvėpti, jau lau
kia vėl naujas, bet sunkesnis 
darbas, t.y. piniginis Balfo va
jus , kuris daugelį metų vykdo
mas spalio mėnesį. J u k spalio 
mėnuo — Balfo mėnuo. Visi sky
riai, priklausą apskrities valdy
bai , praveda piniginį vajų. 
Patys skyriai pasirenka vajaus 
pravedimo metodą, kuris j iems 
yra lengvesnis ir našesnis. Bal
fo Chicagos apskrities valdybos 
pirmininkas Stasys Vanagūnas 
rugsėjo 10 d. sukvietė tolimes
nių skyrių pirmininkus arba 
įgaliotinius, kuriems buvo iš
d a l i n t i a p y s k a i t o s , k v i t ų 
knygelės ir įgaliojimai. Rugsė
jo 26 d. 5 vai. vakare centro val
dybos patalpose buvo sukviesti 
5-to skyriaus arba Marąuette 
Parko skyriumi vadinamas rin
kėjų pasitarimas. Į pasitarimą 
atsilankė apie 20 asmenų, kurie 
savo šventa pareiga pasiėmė šį 
kilnų, bet nedėkingą darbą: 

J. A. VALSTYBĖSE 
— D r . J o n a s Š e m o g a s , 77 

m. amžiaus, rugsėjo 27 d. staiga 
mirė Havajuose, k u r pastaruo
ju metu gyveno. Mi r t i e s prie
žastis — kraujo išsiliejimas sme
genyse, po kur io n e t e k o sąmo
nės ir jos nea tgavęs po dviejų 
dienų mirė. Dr. J . Šemogas 
anksčiau gyveno Montrealyje, 
Kanadoje, i r vertėsi chirurgo 
praktika. Priklausė Fra te rn i t as 
Lituanica korporaci jai . Liko 
žmona Marytė , d u k t ė Rūta ir 
sūnus Vytautas . Laidojamas 
Havajuose. 

— Poetė E d i t a N a z a r a i t ė iš 
Kanados pakvies ta ir sutiko 
dalyvauti Los Angeles LF bičiu
lių ruoš iamame l i t e ra tūros va
kare , kuris b u s gruodžio 3 d., 
šeštadienį, Šv. Kazimiero pa

r inkt i aukas, vaikščiojant nuo 
namo prie namo k a r t a i s net 
kelis kar tus . Sky r i aus pirm. S. 
Vanagūnas, padėkojęs už atsi
lankymą ir su t ik imą a t l ik t i Šį 
įsipareigojimą r inkt i a u k a s šal
pos darbui, išdalino apyskai tas , 
kvitų knygeles ir įgaliojimus. 
Po to nuoširdžių ba l t in inkų E. 
Pajedienės, S. J anušk ienės ir A. 
Repšienės pagamin t a i s sumuš
tiniais ir Baltic Bakery pyragais 
ir kavute kukliai buvo pavaišin
ti aukų rinkėjai. Reikia pasaky
ti , kad visi rinkėjai entuziast iš
kai priėmė j iems uždėtas kilnias 
pareigas. 

Didžiausia problema y r a dėl 
žinomų priešasčių išsikėlusių 
mūsų gyventojų iš Marąue t t e 
Parko į tol imesnes vietoves. 
Kar ta i s net nežinomi išsikėlu
sių adresai. Balfo vadovybė nuo
širdžiai prašytų, kad išsikėlusie-
ji ir sunkiau pas i ek i ami atsiųs
tų savo auką į Balfo ras t inę 
(2558 W. 69th St., Chicago, IL, 
60629) arba p a s k a m b i n t ų tel. 
778-7582, kad a u k a b ū t ų paim
ta iš namų. 

Dar vienas nuoš i rdus prašy
mas: neišleiskime rinkėjo, kuris 
eikvoja savo sve ika tą i r laiką, 
tuščiomis r ankomis . į te ikime 
nors kuklią auką pa t ekus i ems 
vargan sušelpti. Laikykimės po
sakio: „Geriau duoti , n e g u pra
šyti". 

Ba igdama nor iu p a d ė k o t i 
spaudai , radijo programoms už 
skelbimus, r inkė jams, o labiau
siai aukotojams už maloniai 
į te iktas dosnias a u k a s . Šelpia
mieji jums b u s dėkingi . 

A n t . R e p š i e n ė 

rapijos salėje. Vakarą organi
zuoja rugsėjo 17 d. naujai išrink
toji sambūrio valdyba, kuri ta ip 
pasiskirstė pareigomis: P. Algis 
Raul ina i t s — pirmininkas, val
dybos nariai — Rita Bureikienė, 
Valdas Graužinis, Stasys Kun-
gys, Kazys Šakys. 

— B a l t ų laisvės p remi jos 
š v e n t ė įvyksta spalio 15 d. Los 
Angeles latvių bendruomenės 
salėje. J a u tradicija virtusią 
šventę kasmet organizuoja Bal
tų Laisvės lyga. Premija skiria
ma asmeniui , organizacijai a r 
kokiam ki tam vienetui, turin
čiam didelių nuopelnų kovoje 
dėl Pabalti jo valstybių laisvės. 
Pirmoji premija buvo paskir ta 
Lietuvos katalikų Bažnyčios 
Kronikai , antroji — vyskupui 
Julijonui Steponavičiui. Šiais 
meta is Lygos vadovybė premi
ją paskyrė estų laisvės kovoto
jui , daugelį metų gulage kalin
t a m Estijos patriotui Mart Nik
ius. Šventėje dalyvaus dr. Algir
das Statkevičius, gulago kalinys 
iš Chicagos. 

čią, ypač jos stogą, tai švęs visą 
spalio mėnesį. Šios parapijos rū
pestingas klebonas yra kun. J . 
Rikteraitis. 

KANADOJE 

— Vincas Kače rg ius vienin
telis iš Montrealio su Toronto 
lietuvių ekskursija vyksta į 
Australijos sporto žaidynes. 

— M o n t r e a l i o m e r g a i č i ų 
choras „Pavasar is" po atosto
gų rugsėjo 11 d. pirmą kar tą gie
dojo Aušros Var tų parapijos baž
nyčioje per 10 vai. šv. Mišias. 
Jos daro ilgas repeticijas, nes 
spalio 1 d. vyksta dainuoti į 
New Yorką. 

— A . a . A d e l ė K i r k u v i e -
n ė - M i c k e v i č i ū t ė , 89 metų 
amžiaus, mirė rugpjūčio 20 d. 
Montrealyje. Iš Aušros Vartų 
bažnyčios po gedulingų šv. 
Mišių buvo nulydėta į Notre 
Dame des Neigęs k a p i n e s . 
Nuliūdime liko dvi dukros ir 
artimieji. 

Mokyt. D. Polikaitytė modeliuoja pereitų metų tėvų k-to ruoštoje madų 
parodoje. Šiais metais madų paroda įvyks lapkričio 6 d. Jaunimo centre. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

Lilija Martinkienė, pravedusi visa „Draugo" banketą ir meninę programą 
rugsėjo 25 d. Martiniųue pokylių salėje. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

— L i e t u v o s k r i k šč ionybės 
600 m- jubil iejaus Los Angeles 
komite tas rugsėjo 19 d. kurijos 
patalpose vizitavo Los Angeles 
arkivyskupą Roger M. Mahony. 
Delegacijai vadovavo komiteto 
p i rmin inkė Angelė Nelsienė ir 
dalyvavo dalis komiteto narių — 
Dalilė Polikaitienė, Ignas Med
žiukas, Juozas Kojelis. Lydėjo 
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas kun . dr. Algirdas Olšaus
kas. 

— K o m p . Giedros G u d a u s 
k i enės kompozicijų kasetėse pa
rodymas bus Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje spalio 9 d., sekma
dienį, 12:30 vai. Rengia Lietu
vių Bendruomenės apylinkės. 

— A k a d e m i n i s S k a u t ų są
j ū d i s spalio 23 d., sekmadienį, 
švenčia savo 70 metų sukaktį . 
Pamaldos bus 10:30 vai. Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioje Los 
Angeles, o minėjimas 12 vai. 
Brookside restorane Pasadeno-
je su priešpiečiais ir akademine 
dalimi. 

— L o s Angeles Rad i jo k lu
b a s spalio 30 d., sekmadienį, 
rengia balių Šv. Kazimiero salė
je. Balius prasidės 12:30 vai. p.p. 
Lietuvių radijo programa tar
nauja visiems lietuviams, taigi 
vieną kar tą metuose visi ir tą 
valandą tur i paremti. 

— Šv. Andr ie jaus p a r a p i j a 
Nevv Bri ta in , Conn., švenčia 
savo met inę šventę. Kadangi 
reikia remontuoti pačią bažny-

— G i e d r ė i r J o n a s Abro
maičiai išsikelia rugsėjo 27 d. 
į North Gowe miestelio Rideau 
Township. J ie pasistatė naują 
namą ir turės 35 akerius žemės 
aplinką. 

— Beni ta i r Algis Dana ič ia i 
liepos 17 d. susilaukė pirmosios 
dukre lės . T a i y ra p i rmoj i 
dukraitė Annos ir Jono Naujokų 
Montrealyje i r pirma dukra i tė 
Stasės ir Antano Danaičių Ot-
tawoje. 

— K r i s t i n a i P a v i l a n y t e i i r 
Andr iu i G a p u č i u i sužieduotu
vių proga liepos 24 d. buvo su
rengtos šaunios vaišės pas Rūtą 
Dana i ty t ę . V e s t u v ė s buvo 
rugpjūčio 27 d. Montrealyje, 
nors jaunieji j a u keleri metai 
gyvena ir d i rba Ottavvoje. 

— „ J u o d o j o K a s p i n o " die
na St. Cathar ines , Ont. , buvo 
paminėta visų pavergtųjų tautų 
atstovų kar tu . Kun. Kęstutis 
Butkus , l i e t u v i ų parap i jos 
klebonas, sukalbėjo invokaciją. 
Iškilmes pradėjo pavergtųjų 
t au tų s a m b ū r i o p i r m . A 
Kasowski. Lietuvių buvo parei
gose Joana Zubrickienė, S. Šet-
kus, J . Vyšniauskas ir Z. Jaku
bonis. 

A d v o k a t a s J o n a s G i b a i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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