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Kuo baigsis šantažas? 
1985 m. pavasarį Skaudvi

lės klebonas kun. Jonas 
Kauneckas parašė skundą į 
Maskvą, jo žodžiais tariant 
apie tai, kaip saugumiečiai ir 
prokuratūros darbuotojai 
laužo tarybinius įstatymus ir 
savo pačių nutarimus. Net 
ar t imiausiems draugams 
nepavyko gauti kun. J . 
Kaunecko skundo tekste ką 
nors smulkiau sužinoti apie tą 
skundą. -Jis sakėsi nenorįs 
sudaryti galimybės kerštui už 
kritiką, mat TTGKK nuteis
tieji nariai buvo kaltinami 
an t i t a ryb ine agitacija ir 
propaganda už tai, kad Komi
teto dokumentai buvo žinomi 
ir užsienyje. 

Po skundo aiškiai pastebi
ma prieš kun. J. Kaunecką 
prasidėjusi keršto kompanija, 
galbūt planuojamas ir susi
dorojimas. 1985 m. pavasarį ir 
vasarą Tauragės saugumie
čiai visokiais būdais „kūrė" 
Kunigo „nusikaltimus". Šioje 
akcijoje nepaskutinę vietą užė
mė pats saugumo viršininkas 
Ševeliovas, o ypatingai 
saugumietis Vytautas Valan-
t inavičius. Buvo tardomi 
beveik visi Skaudvilės bažny
čios komiteto nariai. Saugu
miečiai stengėsi įtikinti tikin
č i u o s i u s , kad kun . J . 
Kauneckas yra nusikaltėlis, 
pavojingesnis už kun. A. 
Svarinską ir S. Tamkevičių, 
tik labai gudrus. „Mes jį 
sutvarkysim dar gudriau nei 
anuos kunigus, liudininkai jų 
teisme buvo netikintieji, o 
prieš kun. J. Kaunecką liudys 
vien tik tikintieji". Bažnytinio 
komiteto narius saugumiečiai 
?tengėsi įtikinti, kad kunigas 
platina „Kroniką". Čekistai 

bais iausiais g ras in imais 
reikalavo, kad parapiečiai liu
dytų, jog iš kun. J. Kaunecko 
gauna „Kroniką". 

Taip liudyti reikalavo, 
gąsdindami net jų vaikų bloga 
ateitimi: jie neįstos mokytis, 
bus paimti į kariuomenę ir 
pasiųsti į Afganistaną ir pan. 
Taip pat buvo bauginami ir 
Adakavo bažnytinio komiteto 
nariai: neatlaikęs šantažo at
sistatydino Adakavo bažny
tinio komiteto pirmininkas 
Lembūtis ir sekretorė Lembu-
tienė. 

Čekistai stengiasi sudaryti 
kun. J. Kauneckui nepake
liamą darbo ir gyvenimo 
atmosferą. 1985 m. rugpjūčio 
14 d. į kleboniją atėjęs 
milicininkas surašė protoko
lą, kad čia gyvena nepri
siregistravusi ir gamina kuni
gui maistą Bronė Aputytė (ji 
negali registruotis, nes turi 
valdinį butą Gargžduose). Po 
kelių dienų mil ic ininkas 
atnešė įspėjimą; jei nepri
siregistruos, bus baudžiama. 
Rugpjūčio 29 d. Skaudvilės 
miesto vykdomojo komiteto 
pirmininkė Bernikienė ir 
sekretorė Karosienė paruošė 
dokumentaciją B. Aputytės 
a d m i n i s t r a c i n e i b a u d a i : 
rugpjūčio 30 d ji turėjo prisi
statyti į Tauragės miliciją, tuo 
pačiu išregistruota iš buto 

-Gargžduose, o butas atimtas. 
Bet tą dieną atvykę milicinin
kai klebonijoje jos nerado — 
jau buvo išvykusi į Gargždus. 
Nors kun. J. Kauneckas eida
vo maitintis į miesto valgyk
lą, milicijos darbuotojai dar 
kelis kartus klebonijoje ieškojo 
B. Aputytės. 

(Bus daugiau) 

Amerikoje vieši 
Pakistano premjeras 

VVashingtonas. — Ameri
koje lankosi Pakistano premje
r a s Mohammed Khan Junejo, 
pradėjęs pareigas pernai gruo
džio mėn. Pakistano kelias į 
demokratinę sistemą dar il
gas, tačiau valstybė pradėjo 
a t g a i v i n t i p a r l a m e n t i n ę 
d e m o k r a t i j ą . D idž i aus i ą 
galią toliau turi karinis prezi
dentas Zia ui Haq, tačiau ir jis 
pripažįsta, kad reikia atstaty
ti demokratinę santvarką. 

P a k i s t a n o r e f o r m o s 
demokratine linkme pradėtos 
ir dėl paramos, kurią jis gauna 
iš Amerikos. Pakistanas yra 
ketvirtas pagal gaunamos 
paramos dydį. Ateinančiais 
metais prezidentas vėl prašys 
keturių bilijonų dolerių 
P a k i s t a n o r e i k a l a m s , 
šešeriems metams. Tarp sąly
gų, kurių Kongresas reikalau
ja, prieš patvirtindamas tokią 
s u m ą , y r a d i k t a t ū r o s 
panaikinimas ir garantija, 
kad P a k i s t a n a s nebando 
pasigaminti atominės bom
bos. 

Pakistano premjero Junejo 
pasitarimuose su prezidentu 
Reaganu ir kitais administra
cijos bei Kongreso veikėjais 
bus paliesti ir heroino gamy
bos klausimai. Pakistane 
auginama daug aguonų, iš 
kurių gaminamas Amerikos 
narkomanus pasiekiąs heroi
nas. Bus paliesti Afganistano 
karo reikalai. Pakistane 
prieglaudą gavo milijonai nuo 
karo pabėgusių afganų. Iš 
Pakistano plaukia parama 
partizanams. Pakistanas uži
ma svarbią strateginę pozi
ciją ir jam nuolat gresia Mask
vos keršto veiksmai už 

Sankcijos Lenkijai 
naudingos rusams 

Libane buvo daug palestiniečių benamių stovyklų. Dabar, po daugeliometų kovų, pastogių neteko 
ir vietiniai libaniečiai. Streifos kaimo gyventojai, partizanų šijitų palydimi, bėga iš savo kaimo, 
kurį puolė Izraelio lėktuvai. 

Nikaragvos valdžios 
kova prieš Bažnyčią 

paramą Afganistano laisvės 
kovotojams. 

Iš Washingtono premjeras 
Junejo keliaus į New Yorką, 
kur tarsis su Jungtinių Tautų 
štabo na r i a i s dėl ta ikos 
Afganistane ir dėl pabėgėlių 
priežiūros klausimų. 

Astronauto žmona 
kaltina agentūrą 

Washingtonas . — Lakūno 
astronauto Michael J . Smith, 
kuris žuvo erdvėlaivio „Chal-
lenger" sprogime sausio 28 d., 
žmona apkaltino NASA įstai
gą, kad ji buvo apsileidusi, 
žinodama, kad gali įvykti 
nelaimė ir nieko nedariusi jai 
sustabdyt i . Žmona J a n e 
Smith reikalauja iš erdvės 
agentūros 15 mil. dol. ieški
nio. Pagal įstatymus agentū
ra turi per šešis mėnesius 
atsiliepti į šį kaltinimą. Vėliau 
žuvusio lakūno šeima gali 
kelti teisme bylą ir pateikti 
ieškinį. 

Šis kaltinimas agentūrai 
paskelbtas po to, kai prezi
dento sudary ta nela imės 
priežasčiai aiškinti komisija 
paskelbė, kad nelaimę sukėlė 
raketos greitintuvo praleistos 
skysto kuro dujos. NASA 
vadovai žinojo ar turėjo žino
ti, kad dujos gali išeiti ir įvyk
ti nelaimė. Stebėtojai mano, 
kad ir kitos žuvusių astronau
tų Šeimos ateityje gali kelti 
panašius ieškinius. 

Managva. — Nikaragvos 
sandinistų vyriausybė pradėjo 
plačią propagandinę kovą 
prieš krašto katalikų hierar
chiją. Neseniai buvo ištremti 
valdžiai nepalankūs kunigai ir 
vienuoliai, iŠ viso 10 asmenų. 
Valdžia uždarė katalikų radijo 
stotį. Miesto valdyba sustabdė 
vandens, elektros tiekimą 
kardinolo Miguel Obando y 
Bravo namams, buvo nutrauk
ta telefono linija. Kai į Ameri
ką išvyko kardinolo štabo 
narys, jo dešinioji ranka 
vyskupas Bismarck Carballo, 
valdžia nebedavė vizos jam 
grįžti atgal. Šitokį elgesį 
pasmerkė ir Vatikano laikraš
tis. Kitas kardinolo bendradar-

spyrusio mulo. Komentatoriai 
kalba, kad ir jo užsispyrimas 
n e m e n k e s n i s . K a r d i n o l u 
popiežius jį pakėlė pernai. 
Nikaragvos liaudis jį labai 
mėgsta, nes jis ne tik šalies 
pirmasis kardinolas, bet ir 
drąsus kovotojas už savo 
įsitikinimus. Pradžioje jis 
palaikė sandinistų kovą prieš 
Somozos diktatūrą, tačiau 
pamatęs komunistų įtaką, pasi
traukė. Vėliau jis kalbėjo, kad 
ir „Vyskupai yra žmonės ir 
daro klaidas". J is uždraudė 
keturiems kunigams dalyvauti 
valdžios darbe, o kai jie 
nepaklausė, atėmė jų kunigys
tės teises. Kardinolas pasakė, 
kad tikros taikos niekas jėga 

bis, vyskupas Pablo Antonio negali primesti, nei didelėmis 
Vega liepos 4 d. buvo suimtas, armijomis, nei žudymais ar 
įsodintas į helikopterį ir išvež- persekiojimais. Tikroji taika 
tas į Hondūro pasienį, kur buvo ateina iš žmogaus širdies, 
paleistas be pinigų, maisto ar 

— VVashingtono sluoksniai 
lengviau atsikvėpė, kai Austri
jos prezidentas Waldheimas 
paskelbė, kad jis niekur 
neplanuoja keliauti per 
pirmuosius savo prezidentū
ros metus. 

drabužių. J am tik buvo įteik
tas pasas. 

Nikaragvos prezidentas 
Ortega aiškino, kad vyskupas 
pritarė Amerikos Kongreso 
patvirtintai 100 mil. dol. para
mai Nikaragvos valdžios 
priešams, kovojantiems už 
demokratinę santvarką. Orte
ga pasakė: „Religijos laisvė 
nereiškia, kad žmogus gali 
sąmokslauti su Reagano 
žmonėmis, su CIA prieš šalies 
revoliuciją". 

Stebėtojai Nikaragvoje aiš
kiai mato, kad sandinistai dar 
nežino, kaip elgtis su labai 
populiariu katalikų Bažnyčios 
vadu kardinolu Obando. 
Liepos 6 d. kardinolas kaltino 
valdžią bandymu suskaldyti 
katalikų Bažnyčią, kaltino dėl 
kalbos laisvės varžymo. 

Kardinolas Obando nesilei
džia manipuliuojamas jokios 
valdžios. J i s buvo žinomas 
kovotojas prieš Somozos 
diktatūrą, o dabar kovoja prieš 
sandinistų diktatūrą. Kai jis 
buvo paskirtas Managvos 
arkivyskupu ir ėmė sakyti 
pamokslus apie valdžios korup
ciją, prie.spaudą ir nesirūpini
mą skurdžiais, prezidentas 
Somoza padovanojo arki
vyskupui ištaigingą „Mer
cedes-Benz" automobilį. Arki
vyskupas paleido jį loterijon, o 
surinktus pinigus išdalino 
vargšams. Somoza atsiuntė 
jam kitą limuziną, tačiau arki 
vyskupas jį sugrąžino. Dabar 
kardinolas nenaudoja jokių 
automobilių, jis lanko tikin
čiųjų kaimus, jodamas ant užsi-

Jaunų matematikų 
varžybos 

V a r š u v a . — Lenkijoje 
įvyko tarptautinė Matema
tikos olimpiada. Dalyvavo 
aukštesniųjų mokyklų moki
niai, viso 192, iš 37 valstybių. 
Pirmąją vietą pasidali jo 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
matematikos mėgėjai. Daly
viams reikėjo išspręsti šešis 
nelengvus uždavinius, varžy
bos tęsėsi dvi dienas. Užda
vinių sprendimus įvertino 
t a r p t a u t i n ė m a t e m a t i k ų 
komisija ir paskelbė rezul
tatus. 

— Meksikos Chihuahua 
provincijos rinkimus laimėjo 
valdančioji revoliucijos parti
ja. Opozicijos veik< jai tvirtina 
niekad •nematę tiek suktybių ir 
atviro apgaudinėjimo. 

— Afganistano partizanai 
paskelbė, jog jiems pavyko 
numušti karinį transporto 
lėktuvą, kuriame žuvo 100 
kareivių. Nežinia, ar jie buvo 
Afganistano ar sovietų karei
viai. 

— Meksika praėjusią savai
tę įmokėjo 600 mil dol. į savo 
užsienio skolų mažinimo 
fondą. Meksikos s kolos siekia 
97.6 bil. dol. 

— Indijoje Ahmedabade 
policija šaudė į n;iušes kelian
čią minią. Jau savaitė vyksta 
gatvių kovos tarp hindų ir 
musulmonų. Sužeista 150 
žmonių, suimta 7<H). 

Maskvos šypsena 
Japonijos link 

Toki jo . — Japonijos val
dančioji partija vis dažniau 
kalba apie santykių su Sovie
tų Sąjunga pagerinimą. Nese
niai Maskvoje viešėjęs japonų 
užsienio reikalų ministeris 
Abe parvežė žinią, kad naujie
ji Kremkaus vadai palankiau 
žiūri į santykių su japonais 
pagerinimą. Gorbačiovas net 
matąs Japonijoje pavyzdį, 
kaip turėtų tvarkytis sovietai. 
J apon i j ą nor į s ap l anky t i 
Gorbačiovas mato Japonijoje 
s is temą, kurioje puikiai 
derinasi laisvė ir disciplina, 
kurios dažnai trūksta kitose 
kapitalistinėse Šalyse. 

Didžiausias stabdis geres
niems santykiams y r a ketu
rios japonų salos, kurias po 
karo pas i sav ino Sovietų 
Sąjunga. Maskva atsiuntė į 
Japoniją naują ambasadorių 
Nikolaj Solovjev, kuris gerai 
kalba japoniškai. Jis neseniai 
leido japonams, kurie anks
čiau gyvendavo tose šiauri
nėse salose, aplankyti savo 
giminių kapus be jokių specia
lių dokumentų. Maskva leidžia 
japonams lankytis ir savo 
senos teritorijos — Sachalino 
saloje, kur yra ten prieš 80 
metų žuvusių japonų karių 
kapinės. Kartu sovietai išsi
derėjo, kad jų pibečiai galės 
lankyti rusų karo belaisvių 
Japonijoje likusius kapus, 
nors tokių lankytojų daug 
nelaukiama. 

J a p o n a m s reikia naujų 
rinkų, sovietams reikia japo
nų mašinų ir fabrikų. Pernai 
abipusė prekyba siekė vos 4.2 
bil. dol. Tai tik pusė Maskvos 
prekybos su Vak. Vokietija, 
kuri importuoja sovietų naftą 
ir dujas. 

Susitarė nurašyti 
senas skolas 

L o n d o n a s . — Britanijos už
sienio reikalų ministeris Howe 
ir sovietų ministeris Shevard-
nadze pasirašė sutartį, kuri 
užbaigia labai seną ginčą dėl 
senų, priešrevoliucinių skolų. 
Pagrobę Kremliaus valdžią, 
bolševikai 1917 m. paskelbė, 
kad jie atsisako visų caro 
valdžios skolų ir finansinių 
įsipareigojimų. Britų piliečiai 
ir bendrovės buvo investavę į 
caro Nikalojaus II paskelbtus 
bonus, kurių pinigais caras 
žadėjo statyti geležinkelį. 
Britanija prarado apie 600 
mil. dol. 

Washingtonas. Amerikos 
Lenkų Kongresas, kuris giria
si atstovaująs 10 mibjonų 
amer ik ieč ių , s k u n d ž i a s i 
nesuprantąs, kokia yra JAV 
admin i s t r ac i j o s p o l i t i k a 
Lenkijos atžvilgiu. Organi
zacijos pirm. A. Mazewski 
sako, jog Amerika su savo 
sankcijomis stumia Lenkiją į 
sovietų glėbį. J e i JAV 
vyriausybė sankcijas kur nors 
atšaukia, tai niekad neišsi-
kovoja jokių nuolaidų kari
nėje ar politinėje srityje. Sank
cijos, paskelbtos po Lenkijos 
karinio stovio įvedimo 1981 
m., Lenkijai daug pakenkė. 
Lenkijos žvejų l a i v a m s 
uždrausta žvejoti JAV teri
t o r i n i u o s e v a n d e n y s e , 
uždrausti Lenkijos lėktuvų 
skraidymai į New Yorką. 
Svarbiausia, Lenkijai atšauk
tos favoritinės vals tybės 
prekybos lengvatos ir sulaiky
ti JAV vyriausybės kreditai. 

Dėl sankcijų atšaukimo į 
JAV kreipėsi popiežius Jonas 
Paulius II, Lenkijos primas 
kardinolas Jozef Glemp ir net 
„Solidarumo" vadas Walesa 
bei Amerikos lenkų vadai. Jie 
įrodinėja, kad ekonominės 
sankcijos kenkia tik papras
tiems lenkams, nepalies-
damos Lenkijos vadų ar jų 
politikos. 

Stebėtojai teigia, kad keista 
klausyti administracijos parei
gūnų aiškinimo, kad ekono
minės sankcijos nevertos 
skelbti Pietų Afrikai, nes jos 
palies juoduosius darbinin
kus, tačiau Lenkijai jos 
paskelbtos ir uoliai taikomos, 
nors jos daugiausia paliečia 
baltuosius lenkus darbinin
kus. 

Aukšti administracijos 
diplomatai aiškina, kad 
sankcijų atšaukimas šiuo 
metu atrodytų, lyg Jaruzels-
kio politikos patvirtinimas ir 
pritarimas. Pats Jaruzelskis 
irgi labai kietai laikosi, nes jį 
labai skaudžiai palietęs 
plačiai išgarsintas Lenkijoje 
gynybos sekretoriaus Caspa-
ro Weinbergerio pareiškimas, 
kad Jaruzelskis yra „rusų 
generolas lenkiškoje unifor
moje". Jeruzelskis save laikąs 
tvirtu Lenkijos pat r io tu , 
tautos gelbėtoju nuo rusų 
okupacijos. 

Amerikos lenkų susidomė
jimą sukėlė Lenkijos valdžios 
kaltinimas Amerikos žvalgy
bos organizacijai CIA. Ameri
ka iš anksto žinojusi, kad len
kų generolai planuoja karo 
stovio suvaržymus, planuoja 
suimti „Solidarumo" vadus, 
tačiau Amerika apie tai 
neįspėjo nei katalikų Bažny
čios, nei „Solidarumo". Ameri
kos ž v a l g y b a t u r ė j u s i 
smulkias žinias apie karo sto
vio planus, nes Lenkijos štabe 
dirbo CIA šnipas pulkininkas 
Wladyslaw Kuklinski, kuris 

Dabar sovietai nu ta rė 
sugrąžinti britams 45 mil. 
svarų (67 mil. dol.) Britanija 
kitų pinigų toliau nebereika-
laus. Sovietų valdžia atsisakė 
reikalauti apie 3 bil. dol., kurių 
reikalaudavo už nuostolius, 
padarytus britams įsivėlus į 
Rusijos revoliucijos kovas 
1918-1921 m. Sovietų valdžia 
gaus tik 2.65 mil. svarų (apie 4 
mil. dol.) Britų bankuose 
įšaldyti Rusijos pinigai bus 
išdalinti britams investuo
tojams per ateinančius trejus 
metus. 

Premjerės Thatcher įstaiga 
paskelbė, kad ji Šiais metais 
aplankys Sovietų Sąjungą. 

dabar su Šeima gyvena Aemri-
koje. Jam tačiau neleidžiama 
susitikti su lenkų emigrantų 
vadais ar su spauda, nors jo 
pareiškimai galėtų atidengti 
komunistų planus užgniaužti 
darbininkų judėjimą tuo pačiu 
metu, kada valdžios vadai kal
bėjo apie „dialogą" ar „tauti
nį susitaikinimą". Amerikos 
Lenkų Kongresas reikalavo 
pradėti šio „Kuklinskio klausi
mo" investigaciją Kongrese, 
tačiau valdžia į tą reikala
vimą neatsakė. 

Europos valstybės irgi lai
kosi sankcijų Lenkijai poli
tikos. Bankininkų komisija 
palengvino lenkų skolų mokė
jimo sąlygas, Prancūzijos 
Mitterrandas priėmė Jaruzels-
kį Paryžiuje. Buvo leista 
Lenkijai vėl įsijungti į tarptau
tinį P a s a u l i o banką ir 
Tarptautinį Valiutos fondą. 
Amerika vėl įsileidžia lenkų 
keleivinių lėktuvų bendrovės 
lėktuvus, tačiau pagrindinės 
sankcijos nea tšaukiamos . 
Lenkijai reikia tarptautinių 
rinkų, reikia technikos prekių. 
Tik dabar lenkų užsienio 
prekyba pasiekė 1979 m. lygį, 
nors importas dar liko 30 
nuoš. žemesnis . Lenkijos 
eksportas prarado 15 bil. dol. 
ne tik dėl sankcijų, bet ir dėl 
pasaulinės rinkos plienui, lai
vams ar akmens angliai 
užgaidų. Tų produktų pasau
liui šiuo metu mažiau reikia. 

Net lenkų vyriausybės 
priešininkai, kaip disidentas 
Jacek Kuron pripažįsta, kad 
JAV politika yra „trumpa
regė". Sankcijos buvo reikalin
gos, kaip moralinis gestas, 
tačiau Lenkijai būtų naudin
gesni kuo platesni ryšiai su 
Vakarais. 

Korespondentai iš Varšu
vos mano, kad liepos 22 d. 
Jaruzelskio valdžia paskelbs 
šiokią tokią amnestiją poli
tiniams kaliniams, kurių esą 
apie 300. Lenkija, nežiūrint 
dabartinių valdžios priemo
nių, buvo ir liko laisviausia 
komunistinio bloko šalis. 
Walesa vis dar laisvas. Katali
kų Bažnyčia stipriai laikosi, 
„Solidarumas" gyvas, net per 
daug nes i s laps to . Lenkai 
privačiai palaiko tamprius 
ryšius su savo išeivija. Pernai 
apie 40,000 lenkų lankėsi 
Amerikoje, panašus skaičius 
amerikiečių lankėsi savo seno
je tėvynes. J ie kalba, jog 
administracijos pareiškimas, 
kad ekonominės sankcijos 
negali būti užsienio politikos 
įrankis, turėtų liesti ir Lenki
ją. 

Amerikos Lenkų Kongreso 
nuomone, sankcijos visiškai 
įstums Lenkiją į sovietų 
ekonominę pelkę, iŠ kurios ji 
ilgai neišsivaduos. Lenkai 
ragina sankcijas atšaukti, 
reikalaujant už jų atšaukimą 
tam tikrų nuolaidų iš Varšu
vos vyriausybės: kalinių palei
dimo, katalikų Bažnyčios fon
do privatiems ūkininkams 
remti įsteigimo ir ..dialogo" su 
kitaminčiais lenkais. 

KALENDORIUS 
Liepos 17 d.: Aleksijus. Gene-

rosa. Auksutis, Nelda. 
Liepos 18 d.: Fredrikas. 

Simforoza. Tautvilas. Astutė. 

O R A S 
Saulė teka 5:29, leidžiasi 8:23. 
Saulėta. tvanku, karšta, 

temperatūra dieną 95 l.. naktį 
751. 
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iLnsirarvoo 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 
11 Sycamore Lane 
VVestford, MA 01886 

Apolonija Žiaušienė 
4 Bartlett St. 
Amsterdam, NY 12010 

REGISTRUOKITĖS 
SUVAŽIAVIMUI 

Lietuvos vyčių Visuotinis 
suvažiavimas jau čia pat. 
PaStu nariams buvo pasiųstos 
detalės. Fran Petkus, 96-tos 
kuopos pirmininkė Daytone, 
kuri dalyvavo paskutiniuose 
dviejuose Centro valdybos 
p o s ė d ž i u o s e Allentovvn, 
Pennsylvanijoje, praneša, kad 
delegatams bei svečiams yra 
paruošta įdomi darbotvarkė. 
Jau dabar laikas registruotis 
seimui. Paskambinkite Fran 
Petkus (236-0395) dėl detalių. 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

VASARAI A R T Ė J A N T 
P R O V I D E N C E VYČIAI 

VIS VEIKIA 

Ar atsimenate dainą „Why 
don't we do this more often, 
just what we're doing today?" 
Tai buvo nuomonė Lietuvos 
vyčių, balandžio 27-tą dieną 
Šv. Kazimiero parapijoje daly
vavusių Naujosios Anglijos 
apygardos suvažiavime. 

Daugelis stebėjosi, kad 
mūsų bažnyčia išlaikė ir 
didžiuojasi tęsdama senus 
papročius. Mes nesame paju
dinę savo statulų. Jūs dar gali
te sava intencija deginti 
žvakeles. Sumą vis prade
dame su Asperges — o šiam 
velykiniam sezonui pabrėžti 
giedojome „Vidi Aquum". 
Choras garsiai ir tvirtai gieda 
lietuviškas giesmių versijas, 
ypač įspūdingai buvo sugie
dota užbaigiamoji giesmė 
lietuviškai „Kaip didingas Tu 
esi". 

Matote, kaip įspūdingai 
prasidėjo Lietuvos vyčių 
Naujosios Anglijos apygardos 
suvažiavimas. O juk tokiam 
suvažiavimui mūsų kuopai 
teprisieina šeimininkauti kas 
septyni metai. 

Darbo posėdžiai š iame 
suvažiavime buvo vietomis 
pertraukti „rimtimi" ir "savoir 
faire" sąmojumi. Paminėtini 
M a r i j o n o s S k a b e i k i e n ė s 
Lietuvos K a t a l i k ų Bažny
čios k r o n i k o s reikalo pris
tatymas bei kun. Jurgelaičio 
pagrindinė kalba. 

Suvažiavimas buvo užbaig
tas maldos valandėle bažny
čioje, kurios metu buvo įteikti 
ir vyčių laipsniai. Ir suva
žiavimo aštuonių valandų 
darbotvarkė užsibaigė uždaro
muoju pamokslėliu. 

Sekmadienį , gegužės 4 
dieną, kuopos nariai surengė 
pusryčius, kurie buvo ne tik 
gražiai paruošti, bet ir gan 
pelningi. Šio mėnesio susi
rinkimas buvo atidėtas, kad 
visi galėtų dalyvauti Rhode 
Island valstijos 350-ties metų 
nepriklausomybės šventėje, 
kuri buvo švenčiama valstijos 
rotušėje netoli nuo bažnyčios. 

Birželio mėnesio susirin
kime buvo malonu matyti 
dalyvaujant ir kun. Jurgelai
tį. Jis , po operacijos, kelias 
savaites gydėsi savo namuose 
P r o v i d e n c e k o l e g i j o j e . 
Susirinkimo metu jis padė
kojo už gausias korteles, svei
kinimus, maldas bei telefoni
nius paskambini mus, kurie 
jam buvo geri vaistai. 

S u s i r i n k i m ą p r a v e d ė 
pirmininkas William Piacen-
tini. Kultūrinių reikalų komi
te to p i r m i n i n k ė S o p h i e 
Šakalys pakalbėjo apie Juod
kran tės vasa rv ie tę netoli 
Klaipėdos. lietuviškų reikalų 
komiteto pirmininkas Pranas 

Kapiskas perskaitė straipsnį 
apie Lietuvos Katalikų Bažny
čios kronikas. Lietuvos Vyčių 
stipendijų fondui buvo įteik
tos aukos. Nutarta metinę 
iškylą ruošti Jono Kervelio 
namuose. Galop buvo išrinkti 
ir delegatai į Visuotinį, Lie
tuvos Vyčių seimą vyksiantį 
rugpjūčio mėnesį, Allentown 
mieste. 

Dešimtasis metinis Baisiojo 
birželio minėjimas įvyko Bris-
tol mieste. Mišios buvo 5 v.v. 
Šv. Marijos bažnyčioje. Naujo
sios Anglijos apygardos 
valdyba bei taryba birželio 14-
tą susirinko ir jos dalyviai 
dalyvavo toje šventėje. 

U n Ami de Lithuanie 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

Lietuviai Iincoln pietuose sausio 11 d. vykusiuose Oakland county, Michigane. Iš k.: G. 
Urbonienė, V. ir B. Rauckiai, J. ir A. Zaparackai, L ir D. Petroniai, M. ir V. Petruliai. Stovi 
kandidatas j Michigano valstijos gubernatorius Don Murphy. 

Nuotr. J . Urbono 

PAVASARIO DARBAI 
WATERBURYJE 

Balandžio 12 d. Waterburio 
Lietuvos vyčių 7-ta kuopa 
šventė savo 70-ties metų 
gyvavimo sukaktį su šo
kiais/vakariene Šv. Juozapo 
mokyklos salėje Waterburio 
mieste. 

7-toji kuopa buvo viena iš 
ankstesnių kuopų įkurtų 1913-
tais metais, po pirmosios 
kuopos įkūrimo Brocktone 
Massachuset ts valstijoje. 
Mūsoji 7-toji kuopa buvo 
oficialiai įsteigta 1916 m. kovo 
31 d. tuometinio Šv. Juozapo 
parapijos klebono kun. Juozo 
Valentiejaus pastangomis. 
Pirmieji nariai buvo Juozas 
S a l i ū n a s , B e n e d i k t a s 
Gauronskas, Juozas Ovi-
leskis ir S. Tamošaitis. 

Ši šventė buvo pirmoji dides
nė parapijoje įvykusi šventė, 
kurioje dalyvavo naujasis 
parapijos klebonas kun. Pra
nas Karvelis, tas pareigas 
perėmęs balandžio 4 d. Jis, 
kartu su Centro valdybos 
pirmininku Pranu Petrausku 
(vakaro pagrindiniu kalbė
toju) buvo ypatingi garbės 
svečiai. Centro valdybos 
iždininkė Teresė Trainis su 
vyru Al, kun. Paulius Sabulis 
ir senatorius Tom Upeon, 15-to 
distrikto atstovas, buvo taip 
pat pagerbti. 

Šventę pravedė kuopos 
pirm. Vladas Kalick. Joje 
dalyvavo pusantro šimto 
narių ir svečių. Dėkui rengi
mo komiteto nariams Pat 
Richards, Dolores Jonaitis, 
Doris Blinstrubas ir Victoria 
Sulliman. 

Jubiliejiniu leidiniu pasi
rūpino Ona Chaplic, o jos 
komitete taip pat pasidarbavo 
Marcella Laureckas, Helen 
Kaipovic, Diana I-azauskas ir 
Joan Shukaitis. 

Ir mokyklos salę išpuošti 
darbavosi nariai Viktoras 
Vaitkis , Jonas Jonai t i s , 
Pranas Junuska, Edita ir 
V l a d a s B l i n s t r u b a i bei 
Edmundas White. Visiems 
didelis ačiū. 

Kuopa jau žvelgia į ateitį, į 
75-tojo jubiliejaus šventę! 
Diana ir Brunonas Lazauskai 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

VYČIAI N A U J O J O J E 
ANGLIJOJE 

Mūsų metiniame Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjime 
Šiais metais dalyvavo daug 
žmonių. 135-tos kuopos nariai 
ir kiti parapiečiai susibūrė prie 
miesto rotušės, kur juos 
pasveikino burmistras Wil 

liam Menna. Jis perskaitė 
proklamaciją, kurioje Anso-
nios mieste Vasario 16-toji 
skelbiama Lietuvos Nepri
klausomybės švente. Po to 
kuopos vicepirmininkas Al 
Shurkis ir Al Barauskas iškėlė 
Lietuvos vėliavą miesto rotu
šes aikštėje ir minėjimo daly
viai sugiedojo Lietuvos bei 
JAV-ių himnus. Visi grįžo į 
burmistro įstaigą kavutei. 

Ansonia kuopa gausiam 
narių būriui surengė tradi
cinius šv. Kazimiero dienos 
komunijos pusryčius. Šiame 
ypatingame minėjime taip pat 
buvo pagerbtas vienas mūsų 
kuopos kūrėjų — teisėjas 
Juozas Chernauskas, jo į 
pensiją iš Superior Court išėji
mo proga. Teisėjas Juozas 
dalyvius supažindino su savo 
motina ir kitais šeimos 
nariais. Visi pasidalino kuo
pos istoriniais momentais. 

Nariai buvo nuvykę į Provi
dence dalyvauti Naujosios 
Anglijos apygardos suvažia
vime. 103-ioji kuopa buvo šio 
suvažiavimo šeimininkai, ir 
visi džiaugėsi smagia darbo 
nuotaika. 

Didelė iškylautojų grupė su 
vadove Soph ie T h o m a s 
a p l a n k ė P e n n s y l v a n i j o s 
„Dutch Country". Šioje išky
loje šventėme Al Barausko 
gimtadienį. Tą vakarą vieš
butyje ilgai tęsėsi jo gimta
dienio balius. Geros kloties Al! 

Užuojautos Olgai Gray jos 
vyrui Lee iškeliavus amži
nybėn. Lai Dievas suteikia jai 
palaimos ir jėgų!. Lee ilgus 
metus buvo sąžiningas Lietu
vos Vyčių narys, ir jo atsisky
rimas kuopoje paliks didelę 
spragą. 

Metinis parapijos piknikas 
vyčius vėl įkinkė į darbą, 
įrengiant du kioskus. 

Nakties Pelėda 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

J . IR J . KUČINSKŲ 
5 0 METU KELIONĖ 

Š. m. liepos 5 d. Stasė ir 
Antanas Zaparackai į Dievo 
Apvaizdos parapijos kavinę 
sukvietė pusšimtį draugų. 
Proga? Buvusių detroitiečių, 
dabar Floridos gyventojų, 
Julijos ir Jono Kučinskų 50-
ties metų vedybinio gyvenimo 
sukaktis. 

Prie baltai dengtų, gėlėmis 
papuoštų stalų susėdus, A. 
Zaparackas trumpai papa
sakojo apie sukaktuvininkų 
bendro gyvenimo pradžią, 
daugiau paryikindamas Jono 
Kučinsko biografiją. 

Baigęs Alytaus Aukštes
niąją miškų m-lą, J . Kučins
kas buvęs paskirtas Pane
munės girininkijos girininku. 
Ten susipažinęs jauną, gražią 
urėdijos tarnautoją Juliją 
Cieškaitę ir 1936 m. spalio 3 d. 
jiedu susituokę Kauno Karme
litų bažnyčioje Julijai pri
tariant, skatinant ir remiant 
finansiniai, 1938 m. Jonas 

BROLIŠKOS MEILĖS 
MIESTO LIETUVIAI 

VEIKIA 

Philadelphijos 3-sios Lietu
vos vyčių kuopos nariai kovo 
2-rą dieną rinkosi šv. Mišioms 
švęsti metinę Šv. Kazimiero 
šventę. Mūsų moterys, pasi
puošusios t au t in ia i s dra
bužiais — Marytė Išpera ir jos 
dukra Ann Mary, Jewel 
Ushka, Rūta Wallash — vado
vavo procesijai į bažnyčią. 
Kaip kiekvienais metais, mūsų 
jaunieji — Barbora Mickunas, 
Carol Ann Drumstas, Vladas 
ir Andriejus Svekla — daly
vavo šv. Mišiose ir atliko skai
tymus bei dovanų įteikimą. 
Dėkojame Agnės Mickunas už 
pusryčių surengimą Glouces-
ter Inn restorane po šv. Mišių. 

Tradiciškai mūsų kuopa 
suteikia Vyčių laipsnius per 
šv. Kazimiero šventę. Sveiki
name šiais metais Juozą ir 
Oną Marro, kurie užsitarnavo 
pirmąjį Vyčių laipsnį, Aliciją 
Bacon ir Praną Downey, užsi
tarnavusius antrąjį Vyčių 
laipsnį. Jaunučiai, užsitar

navę pirmąjį, laipsnį buvo 
Barbora Mickunas, Carol Ann 
Drumstas, Vladas ir Andrie
jus Svekla bei Kristina Balten. 
Sveikiname ir Marytę Leperą, 
naują trečio laipsnio vytę, kuri 
kovo 9-tą dieną atliko formalu
mus apygardos suvažiavime 
Frackvillėje. 

Balandžio 6-tą dieną visas 
autobusas narių bei jų draugų 
iškeliavo iškylon. Tai buvo 
kelionė į Harrah's Casino. 
Daug valgėme ir linksmino
mės, tačiau nebuvo girdėti 
apie jokią laimę. Dėkojame 
Marge Petronis už šios eks
kursijos surengimą, o Jonui ir 
Agnės Mickūnams parūpinus 
autobuse vaišes, šios dienos 
pelnas bus paaukotas fondui, 
kuris įsteigtas nusiųsti vieną 
Lietuvos Vyčių jaunutį,-ę į 
Australijoje rengiamą Pasau
l io l i e t u v i ų j a u n i m o 
suvažiavimą. 

Balandžio 20-tą dieną dvi
dešimt penki 3-ios kuopos 
nariai susirinko Šv. Andrie
jaus bažnyčioje ypatingoms 
Mišioms, pasimelsti už arki
vyskupo Jurgio Matulaičio 
beatifikacijos bylos pasparti
nimą. Po pamaldų buvo ries
tainių pusryčiai, kuriems 
Šeimininkavo Irena Sveikla, 
Bill Miller ir Marytė Lapera. 
Marge Petronis ir Jewel 
Ushka parūpino skaniuosius 
tortus. Po pusryčių vyko kuo
pos susirinkimo reikalai. 

Kuopos nariai laukia Visuo
tinio suvažiavimo Allentown 
mieste ir tikisi susitikti su 
senais ir naujais draugais... 

Irena Svekla 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

išvykęs į Dotnuvą aukštojo 
miškininkystės mokslo siekti. 
Planų nesutrukdęs nė II 
Pasaulinis karas, tik diplo
muoto miškininko laipsnį 
Jonas įsigijęs nebe Dotnu
voje, o Vilniaus un-te. Išskir
tinais gabumais pasižymėjęs, 
buvęs pakviestas universitete 
likti prof. asistentu. Tik 1943 j 
m. Vilniaus universitetą užda
rius, dirbęs Kaune, Miškų 
departamente. A. Zaparacko 
pasakojimo apie sukaktu
vininkų odisėją nuo bolševikų 
bėgant nekartosiu, nes pa
našius nuotykius beveik visi 
esam patyrę Prisimintinas 
tik pūkinių kelnių epizodas, 
kurį vaizdžiai, su gera humo
ro doze yra aprašiusi Kotryna 
Grigaitytė „Lietuvių dienų" 
šjn. gegužės mėn. laidoje. 
Rašytoja diskretiškai ten mini 
Juliją ir Joną, praleisdama 
pavardę, o čia ta „paslaptis" 
buvo atskleista ir įvykis gero
kai paryškintas. Čia buvo 
patvirtinta jog tos pūkinės 
kelnės ne tik Joną šildė, bet 
tikriausiai ir išgelbėjo abiejų, 
Julijos ir Jono, gyvybę. „LD" 
gegužės mėn. laidoje istoriją 
perskaitę, visi su tuo sutiks. I 
Ameriką 1949 metais atvykę, 
nuo 1950 m. Kučinskai apsi
gyveno Detroite ir dirbo Gene
r a l Mo to r s bend rovė j e . 
Kalbėtojas priminė, kad, jeigu 
Lietuva būtų buvus išlais
vinta, šiandien Joną minė
tume kaip iškilų profesorių. O 
automobilių pramonėj jis tapo 
vyr. projektuotoju ir brėžinių 
tikrintoju. I pensiją išėję 
Kučinskai 1972 m. apsigy
veno Miami Beach apylinkėj, 
iš kur beveik kiekvieną vasarą 
atvyksta Detroite paliktų 
bičiulių, ypač kūmų Zaparac-
kų aplankyti. 

Šalia būrio vietinių Kučins
kų bičiulių, dalyvavo ir iš Chi-
cagos atvykusi jų krikšto duk
tė dr. Žibutė Zaparackaitė su 
savo vyru dr. Paul Kneffer. 
Dalyvių tarpe buvo du vieti
nių lietuvių parapijų klebo
nai, kun. Alfonsas Babonas ir 
kun. Viktoras Kriščiūnevičius 
(pastarasis vaišes palaimino). 

Vaišių metu Jonas Kučins
kas ilgesniame žodyje perbė
go ryškesnius gyvenimo 
m o m e n t u s , į s k a i t a n t i r 
pūkinių kelnių atvejį, dėkojo 
krikšto dukrai Žibutei už dova
nas, Zaparackams už draugų 
sukvietimą, visiems už daly
vavimą. 

Baigdamas turiu priminti, 
tai, ko vaišių metu niekas 
neminėjo, būtent, kad prieš 
kurį laiką su malonumu šiame 
dienraš ty skaitėme Jono 
Kučinsko kelionės po Ameri
ką apybraižą Viliamės, kad 
sveikas, guvus, viskuo besido-
mįs Jonas dar ne kartą savo 
plunksna pasireikš. Ilgiausių 
metų abiem! 

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

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILD1NG 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3921 W. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81st Street 
Ofiso tel. RE 7-1168; 

Rezid. 385-4811 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 
DR. S. LA L 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 VV. 71st Street 

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

ketv. 9-12. Penkt. 11-2 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4, 

6-o, antr 12-6; penkt. 10-12; 1-6. 

Te l . 4367700 

VIDAS J. NENHCKAS, MLD. 
F.A.OC 

KARDIOLOGAS 
Širdies ligos 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
Valandos- pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

JOKŠA 
V A I K Ų LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURCIIA 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Putaskl Road. Tai. 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus. 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoj. 

TRADE CENTER BUILDING 
952S So. 79th Avenue. Hickory HiHs 

(Ant 95th St. 1 blokas .į rytus nuo Roberts Rd) 
Tai. 598-8101 Vai. pagal susitarimą 

Tel. RE-liance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gvdvtoias 

3925 VVest 59th Street 
Vai.: pirm., antr.. ketv ir penkt. 

nuo 12-3 vai popiet ir 5-7 vai vak. 
Treč ir šešt uždaryta 

Tel. ofiso ir buto: OLvmpic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. SOth Ave., Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai. vak. 

išskyrus treč. Sešt 12 iki4 vai popiet 

DANTŲ GYDYTOJOS 
DR. IRENA KYRAS 

PROSTHOOONTICS — karūnėles, 
tilteliai, plokštelės ir bendroji praktika. 

DR. LAURA KYRAS 
2859 W. 59 St. CMc*go 

Tai. 478-2112 
Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURCIIA 
6132 S. Kedzie, Chicago, III. 

Te l . 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin, III. eO120 

Tel . 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURCIIA 

Chicago Eye Institute 
4200 N . Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETR EIKIS 
D A N T Ų GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 
Te l . 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

„Contact lenses" 
2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149 

Vai. pagal susitarimą U/darvta treč. 

Dr. Tumasonio ofisą perrmė 

T. RAMA. M.0. 
Specialvbė — Chirurgija 
2454 VVest 71st Street 

Tel . 434-1818 - Rez. 852-0889 
Vai : pirm . antr . ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

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

2636 W. 71st St., Chicago, I I I . 
Tel.: 436-0100 

10522 S. Cicero St., Oak Lavvn, I I I . 
Tel.: 636-2992 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SENUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
26S6 W . 63rd Street 

Vai.: antr 1-4 p p. ir ketv. 2-5 p p 
§ešt pagal susitarimą 

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

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C. 
Specialybė — Vidau* ligų gvdvtoias 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

Ofs. tel. 586-3166; namu 381-3772 

DR. PETRAS 2U0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVest 63rd Street 
Vai.: pirm , antr., ketv ir penkt.3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Pasikeitę 

MORALĖS 
STANDARTAI 

SVEIKINIMAI, POKYLIAI 
IR REZOLIUCIJOS 
Patyrusio seimininko įspūdžiai 

Pereitą savaitę išėjo JAV 
Attorney General Edwin 
Meese komisijos raportas apie 
pornografiją, Jo išvada — rei
kia plačiau ir stipriau įgyven
dinti esamus įstatymus prieš 
pornografiją. Nors priežastys, 
kodėl esamieji įstatymai nėra 
įgyvendinami, komplikuotos, 
bent dalinai priežastis tame, 
kad prokurorai pornografinių 
bylų vengia, nes galimybės jas 
laimėti — mažos. 

Kad tą situaciją pakeitus, 
komisija rekomenduoja šiuos 
svarbiausius įstatymo pakei
timus: 1. Pakeisti įstatymus 
taip, kad nuteistiesiems šioje 
srityje valdžia konfiskuotų 
visą turtą, pajamas turima s iš 
pornografinių leidinių parda
vimo ar platinimo. 2. Panai
kinti įstatymą, pagal kurį rei
k i a p a r o d y t i , k a d 
pornografija buvo vežama 
per valstijų ribas prieš galint 
traukti į teismą. 3. Išleisti įsta-
t y m ą p r i e š n e š v a n k i u s 
skambinimus telefonais ar 
kitais susižinojimo tinklais. 4. 
Pakeisti įstatymą, kad antras 
pornografinis nusikaltimas 
būtų laikomas ne tik prasižen
gimu (misdemeanor), kaip 
dabar, bet jau kaip kriminali
nis nusikaltimas (felony). 5. 
Perrašyti įstatymus, liečian
čius darbdavius ir darbi
ninkus taip, kad būtų nele
g a l u s a m d y t i ž m o n e s 
komerciniams lytiniams spek
takliams. 

Iš šių rekomenduojamų įsta
tymų pakeitimų matyti, kad 
komisija tinklą užmetusi labai 
plačiai. Jos tikslas — suvar
žyti ne tik pornografinę spau
dą, bet ir kiek galima daugiau 
su seksu susijusią pramonę. 
Dėl užsimojimo platumo., i r 
pati komisija savo tarpe nesu
tinkanti. Priežastis tame, kad 
ne visi laiko visą pornografiją 
lygiai žalingą. Į komisiją įėjo 
11 narių: sociologai, advo
katai, psichiatrai ir kunigai, jų 
tarpe ir katalikas pranciško
nas kun. Bruce Ritter, kuris 
New Yorke įsteigęs Covenant 
House namus jaunimui, pabė
gusiam iš namų ir pakliu
vusiam į New Yorko narko
tikų ir sekso komersantų 
nagus. 

Nors visi sutaria, kad sadis
tinė ir vaikus naudojanti 
pornografija turi būti visiškai 
draudžiama, ne visi sutinka 
apie įmanomumą uždrausti 
vadinamą „minkštą" porno
grafiją, kuri nėra nei žiauri, 
nei nužeminanti, nei vaikus 
naudojanti. 

Raporto kritikai teigia, kad 
visuomenės standartai, lie
č i a n t y s s u p r a t i m ą , k a s 
nešvanku, yra pasikeitę. Jie 
cituoja atvejį, kad viena mais
to krautuvėlių bendrovė, kurią 
buvo grasinama traktuoti kaip 
pardavinėjančią pronografiją, 
nes ji parduodanti „Play-
boy" žurnalą, pravedė savo 
klientų apklausinėjimą, ar jie 
pageidautų, kad žurnalas 
nebūtų pardavinėjamas. Tik 
mažuma pasisakė prieš. 
Dauguma, nors jie yra nepir-
kėjai, neturėjo nieko prieš. Ne 
vien šis įvykis, bet ir bendrai 
per paskut inį dešimtmetį 
smarkiai padažnėjusi erotika 
filmuose, televizijoje ir sceno
je cituojama kaip pavyzdys, 
kad visuomenės standartai 
yra pasikeitę, tad pornogra
fija pasidariusi priimtina. 

Bet laikai pasikeitę ne tik 
ton pusėn, kurios pageidautų 
pornografijos komersantai. 
Atrodo, kad vėl įvykęs pasi
keitimas kiton pusėn. Šių 
metų raportas priėjo daugelio 
išvadų bei rekomendacijų, tuo 
tarpu kai 1970 m. išėjęs pa
našus raportas to neįstengė 
padaryti. Tiesa, tuomet prono
grafiją dar nebuvo taip išpli
tusi kaip dabar. Bet gali būti, 
kad ir žmonės jau priėjo liepto 
galą. Pasirodo, kad minkštoji 

pronografiją savimi nesibai
gia.Kai ji nusibosta, reikia ko 
nors stipresnio, aišku, ir žalin-
gesnio. 

Apklausinėjimai rodo, kad 
šis raportas dalinai išplaukęs 
iš susidariusių nuotaikų, jog 
atėjo laikas apriboti 1960-tojo 
dešimtmečio laiku iškilusius 
asmeniškos laisvės kraštuti
numus. Tai matyti ir aukš
čiausiojo teismo sprendime 
prieš privatiškumo teisės argu
mentus apsaugoti homoseksu
alams, ir prieš gimnazistą, 
patraukusį savo mokyklą į 
teismą, nes jį suspendavo už 
viešai mokykloje pasakytą 
kalbą, pilną lytinių aliuzijų. 

1970 metų raportas, kaip ir 
šių metų, nerado moksliškai 
įrodančių studijų, kurios rištų 
nesadistinę pornografiją su 
antisocialiniu elgesiu. Ir kai 
kurie šio raporto išvadas dėl to 
kritikuoja. Sių metų komisija, 
užuot darius statistinę socio
loginę studiją, naudojosi 
asmenišku patyrimu dirbant 
su nusikaltėliais, su psichiš
kai sutrikusiaisiais ir su 
nukentėjusiais nuo seksu
alinio smurto ar išnaudotais 
mažameč ia i s . J i e plačiai 
apklausinėj o policjos darbuo
tojus, psichologus ir sočiai 
workers, dirbančius toje srity
je. Ir nors pripažindami trū
kumą statistikomis paremto 
įrodymo, kad yra ryšys tarp 
pornografijos ir antisocialinių 
veiksmų, jie visvien prieina 
nemažai vienbalsių išvadų: 

Sociologijos mokslas rodo, 
jog „dažnas matymas lytiškai 
surištų žiaurybių" gali prives
ti prie „antisocialinių lytinio 

I žiaurumo veiksmų". 
Matymas nežiaurios, bet 

moteris pažeminančios lyti
nės medžiagos taip pat turi 
pasėkas lytinio žiaurumo 
veiskmuose. Ne vienbalsiai 
bet dauguma komisijos tei
gianti, kad ši medžiaga suku
rianti grėsmingas ar nužemi
n a n č i a s nuo ta ikas prieš 
moteris. 

Lytiniai santykiai tarp 
v ienas ki tam neįsiparei
gojusių asmenų — smerktini. 
Komisija net pasisakė, kad fil
muose nerodytinas lytinis 
aktas net ir meilės-įsipareigo-
jimo kontekste, nes viešas šio 
veiksmo rodymas pažeidžia 
jam esminį privatumą. 

Svarbu dažniau traukti į 
teismą gamintojus ir platin
tojus pornografijos, rodančios 
lytinius žiaurumus ar lytinius 
santykius nužeminančiose ar 
išniekinančiose formose ar to
kios, kurioje naudojami vai
kai. 

Komisija stipriai pasmerkė 
vadinamą „išprievartavimo 
mitą", kuriuo teigiama, jog 
moterys nori būti išprievar
tautos, nežiūrint to, kad 
sakančios, jog nenori. 

Raporto diskusijos parodė, 
kad krašte nuotaikos prieš 
smurtą daug vieningesnės 
negu prieš pornografiją, bet 
pasipiktinimas prieš por
nografijos tvaną auga. 

Bet šiai problemai statomi 
klausimai neturėtų besti, kiek 
pornografijos žmonės gali tole
ruoti, ar reikalauti konkrečių 
statistinių parodymų, kuo 
pornografija kenkia. Porno
grafija nėra ka l t inamas 
žmogus, kuris nekaltas, kol 
parodytas kaltu. Aktualūs 
klausimai ne tik pornografi
jai, bet ir visai mūsų skaity
bai ar pramogoms turėtų būti: 
Ar Si medžiaga stiprina 
žmonių santykius, meilę, pasi
tikėjimą vieni kitais? Ar ji 
pakelia dvasią? Ar ji apsaugo 
asmenų ir visuomenės teisę j 
stabilius, visą gyvenimą išlie
kančius šeimos ryšius? Tie 
klausimai parodys, kas Salin 
tina iš sveikos visuomenės, 
kas paliktina. 

a.j.z. 

Br. Nainys (Draugas • nr. 
115) labai tiksliai ir pačiu 
laiku kelia aktualų klausimą: 
„Ar reikia mums tiek daug 
suvažiavimų" ... Jis pats 
abejoja ar yra prasmės šį 
klausimą kelti. Bet, mano gal
va matuojant, yra ne tik pras
mė, bet ir būtina šiuo taip 
svarbiu klausimu pasikeisti 
mintimis. O turbūt dabar yra 
geriausias metas šį reikalą 
plačiau aptarti. Juk praeis 
vasaros atostogos. Ogi rudenį 
vėl prasidės visokių visokiau
sių suvažiavimų, konferencijų 
ir kt. karštligė. Bet tada rengė
jams jau bus per vėlu priimti 
dėmesin padarytas pastabas. 

B. Nainys svarsto: „O kiek 
tam visam užsiėmimui mes 
išleidžiame dolerių, svarų, 
markių, pesų ir lyrų". Tikslių 
sumų turbūt dar niekas nėra 
surinkęs. Bet, turint galvoje 
brangias lėktuvų kelionių kai
nas, pirmaeilių viešbučių 
kambarių nuomas, šaunias 
vakarienes su kokteiliais, 
maistą ir salių nuomas, neten
ka abejoti, kad lietuviško kuk
lumo mastais matuojant , 
s u s i d a r o a s t r o n o m i š k o s 
sumos. Netenka abejoti, kad 
metinės šių visų išlaidų sumos 
viršija lituanistinių mokyklų 
pašalpas ar paramą Vasario 
16 d. gimnazijai. 

Lietuviškoji visuomenė turi 
šiuo reikalu rūpintis. Juk 
nemaža šių visų išlaidų dalis 
yra padengiama iš visuomeni
nių fondų, kurie yra sudaryti 

J O N A S DAUGĖLA 

dosnių lietuvių aukomis. 
Nesinorėtų abejoti, kad šie 

visuomeniniai susibūrimai yra 
reikalingi. J u k jie didele dali
mi palaiko mūsų išeivijos 

visuomeninio ir politinio gyve
nimo gyvybės siūlą. Tik tenka 
pritarti Br. Nainio abejonėms, 
ar yra būt ina jų tiek daug. 

Tačiau yra kitas ir svarbes
nis klausimas. Ar tų suvažia
vimų brangiai apmokėtas lai
kas yra tiksliai ir kūrybingai 
sunaudojamas? Dažnai atro
do, kad suvažiavimų rengėjai 
ir organizatoriai užmiršta, 
kuriam reikalui dalyviai yra 
sukviesti ir ko jie tikisi iš šių 
suvažiavimų. Daugumas daly
vių tikrai nevažiuoja į suva
žiavimus k l a u s y t i s grau
denančių, tuščių prakalbų, už 
brangią kainą bankete vaišin
tis apkepusiais viščiukais ar 
klausytis vietinių meno pajė
gų koncerto. 

Šiomis dienomis viena mūsų 
spaudos bendradarbė skundė
si, kad mūsų įvairių kasme
tinių minėjimų programos yra 
tapusios labai trafaretinės ir 
neįvairios. J ų monotonija jau 
pradeda varginti tų minėjimų 
dalyvius ar atstumia jaunąją 
kartą. T a č i a u su mūsų 
suvažiavimų, konferencijų 
programomis yra dar blogiau. 
Mūsų bendrinių organizacijų 
(ALT-o, VLIK-o, BALF-o LB ir 
kt.) programos yra pasidariu
sios visai „standartinės" ir 

dažniausiai gožte užgožtos 
nereikalingomis, tik laiką 
gaišinančiomis dalimis. 

Kažkodėl veik kiekvieno 
tokio suvažiavimo darbų tvar
kos pradžia negali apsieiti 
sveikinimų. Ir taip metai iš 
metų reikia klausytis žodžiu ir 
raštu tų pačių sveikinimo 
žodžių ir priimti lygiai tuos 
pačius linkėjimus. Per kelerius 
metus ir keliuose suvažiavi
muose stebint tuos visus 
pasveikinimus, susidaro vaiz
das, kad pas mus yra net susi
daręs „profesionalų" svei
kintojų būrys. Jie visada 
suranda priežastį kiekviena 
proga užkopti į kalbėtojų 
tribūną ir parodyti savo graž-
bylybę. Ir ta ip tūkstančius 
mylių atkeliavę atstovai 
dažnai net keliasdešimt kartų 
turi išklausyti: „Ekselencija... 
didžiai gerbiamas... nepap
rastai brangus... ir mieli suva
žiavimo dalyviai"... Sveikina 
diplomatijos atstovai, bet 
nepraleidžia progos į svei
kinimų eilę įsirikiuoti ir šau
liai, jūros šauliai, moterų 
kuopos ar Zanavykų drau
gijos atstovai. Ir kaip dažnai 
kokio nors vietinio klubo 
atstovas visu savo iškalbin
gumu aiškina suvažiavusiems 
politinių organizacijų vado
vams, kokį svarbų darbą jie 
dirba, išgiria visus pirminin
kus ir prezidentus ir neuž
miršta palinkėti sekančių 
metų suvažiavimą jau sušauk
t i laisvos, nepriklausomos 

Mokiniai, laimėję Vasario 16 gimnazijos poezijos konkursą 1986 m. birželio 11 d. Iš kairė'; 
Birutė Toraitė (Vokietija), Aleksandras Janulis (Vok.), Kristina Endzinaitė (JAV). Tr»mn« 
Laurenčas (Vok.) Ivetta Tesnauvaitė (Vok.) ir Anita Baltutytė (Australija). 

Nuotr. M. Šmitienės 

tėvynės sostinėje. 
Bet vos tik pasibaigus šiai 

neatskiriamai visų suvažia
vimų daliai ne tik susirinku
sieji, bet ir patys sveikintojai 
neatsimena, ką jie ten prikal
bėjo. Tad ir kyla klausimas, 
kuriam gi reikalui buvo 
sugaištas vienas pusdienis ir 
kokia gi iš tikro yra viso to 
tuščiažodžiavimo prasmė? 

Antroje dalyje yra daromi 
pranešimai ar skaitomos pa
skaitos. Bet, deja, diskusijoms 
veik niekada nelieka laiko. 
Mat, reikia laiku apleisti salę, 
kad galima būtų ją sutvarkyti 
vakaro pokyliui, o ir dalyviai 
turi skubėti, kad spėtų laiku 
pakeisti aprangą ir dar turėtų 
laiko atsikvėpti prieš vakaro 
šokius. Šiai programos daliai 
irgi sugaištama daug laiko, 
išleidžiama nemažai pinigų. O 
ar visa tai yra reikalinga. 
Dievaži, aš pats nesu nusista
tęs prieš kultūringus pasi
linksminimus ar šokius. Juos 
mėgstu. Bet tam reikalui nėra 
būtina keliauti tolimas kelio
nes. Visa tai daug geriau ir 
patogiau pasiekiam nuosa
voje pastogėje. 

Kitą dieną, sekmadienį, 
organizuojamos iškilmingos 
pamaldos. Dažniausiai jos 
vyksta tolimesnėje šven
tovėje. Ir kelionei į pamaldas 
ir atgal į salę dažniausiai yra 
sugaištama daugiau laiko, nei 
pačioms pamaldoms. Tad 
sugrįžus į salę, būna jau atėjęs 
la ikas apleisti viešbučio 
kambarius (check out time) ir 
keliauti atgal namo. 

Tad taip mūsų suvažiavimų 
veik trečdalis laiko atitenka 
nereikalingai „butaforinei" 
daUai. 

Tad ateityje, planuojant 
mūsų suvažiavimų ar kon
ferencijų darbų tvarką, reikė
tų pagabau atsisakyti visų tų 
n e r e i k a l i n g ų i š k i l m i ų . 
Dažniausiai jos yra įdomios 
tik patiems rengėjams ir vie
tos organizatoriams. Pirmiau
sia reikėtų iš darbų tvarkos 
nubraukti bet kokius svei
kinimus ir, atidarius suva
žiavimą, eiti tiesiog prie dar
bo ir svarstybų. Sveikinimai ir 
kitos iškilmės galėtų tikti tik 
sukaktuviniams suvažiavi
mas. Tačiau tuo atveju jie tik 
šiam reikalui ir turėtų būti 
kviečiami. Ir dalyviai žinotų, 
kuriam tikslui jei keliauja. 

Taip pat reikėtų griežtai 
atsisakyti visų iškilmingų 
pokylių su meninėmis prog
ramomis, vakarienių su kok-
teikais ir pasišokimų. Pakak
tų pasitenkinti kukliomis 
vakarienėmis ar užkandžiais. 
Tuo pačiu liktų daugiau laiko 
diskusijoms ir visi suvažiavę 
dalyviai turėtų progos jose 
dalyvauti. Diskusijoms pasi
baigus, vietoje pokylio ir iškil
mingos vakarienės, dalyviai 

galėtų pasiskirstyti keliomis 
grupėmis ir atskirai aptarti 
visus klausimus, padaryti 
pasiūlymus ir parengti nutari
mus. Pamaldoms irgi nėra 
būtina kažkur toli keliauti 
Mūsų dvasininkai turbūt 
sutiktų šv. Mišias atnašauti 
toje pačioje posėdžių salėje 
arba parengti religino su
sikaupimo valandėlę, kaip 
yra daroma Amerikos Kong
reso atidaromoje sesijoje. Tad 
ir tas pusdienis galėtų būti 
skirtas nutarimų bendram 
išdiskutavimui ir jų priėmi
mui. 

Nubraukus iš mūsų bend
rųjų suvažiavimų ar konfe
rencijų darbų tvarkos nerei
k a l i n g u s ir b e p r a s m i u s 
sveikinimus, iški lmingas 
vakarienes ir keliones į toli
mesnes šventoves, laikas 
g a l ė t ų b ū t i p a š v ę s t a s 
svbarstyboms ir tikrai kūrybi
niam darbui. Tada tikrai 
pilnai pasiteisintų visų šių 
susibūrimų tikrieji tikslai, o 
taip pat pasiteisintų ir daly
vių ilgos kelionės ir praleistas 
laikas. Visi dalyviai galėtų 
grįžti į savo gyvenvietes patei
sinę savo atstovaujamų 
organizacijų ir visuomenės 
pasitikėjimą. 

NAUJA 
REZOLIUCIJA 

Baltų Laisvės lyga, veik
dama kartu su JAV LB kraš
to valdyba, prieš pusantro 
mėnesio pradėjo rūpintis JAV 
Kongrese pravesti jungtinę 
rezoliuciją, kuri įpareigotų 
Amerikos vyriausybę kasmet 
oficialiai painformuoti visus 
Jungtinių Tautų narius apie 
prievartinio Pabaltijo valsty
bių inkorporavimo į Sovietų 
Sąjungą n e p r i p a ž i n i m ą . 
Rezoliucijos tekstą paruošė 
Baltų Laisvės lyga, o rezoliu
cijos pateikimu kongresui 
rūpinosi LB krašto valdyba. 
Atstovų rūmams rezoliuciją 
pateikti sutiko respublikonas 
kongresmanas iš Californijos 
Robert Dornan ir demokratė 
kongresmanė iš Ohio Mary 
Rose Oakar, demokratų „Cau-
cus" sekretorė. Daug palan
kumo ir Pabaltijo valstybių 
reikalo supratimo parodė šių 
kongresmanų štabų nariai, 
kuriems pavesti užsienio poli
tiką liečia klausimai — dr. Jer-
ry Giddeon ir Andy Sedinsky. 
Šiuo metu tariamasi su įtakin
gais senatoriais, kad tą pačią 
rezoliuciją pateiktų Senatui. 
Baltų Laisvės lyga tuo pačiu 
klausimu buvo kreipusis į 
JAV ambasadorių prie Jung
tinių Tautų. Ambasadoriaus 
pavaduotojas Herbert S. Okun 
birželio 3 d. rašytame laiške 
praneša, kad tuo reikalu taria
masi su „atitinkamomis įstai
gomis Washingtone". 

KAIMIEČIO UŽRAŠAI 
Vienos šeimos gyvenimo iškarpa 

J . ŽARA 
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— Tokia tu čia viešnia... 
— Pati girdėjai, kaip vakar tėvas pasakė: po 

bulviakasio mane veža į Šiaulius siuvimo mokytis. 
Manai, kad už mergą pas tave liksiu ir kiaules šer-
siu... To nesitikėk! — Tai tarus, Jane greitai nusine
šė į pievutę, kur šienas jau nuo vakar dienos nupjau
tas grėbėjos laukė. 

Žinia, kad tėvas Elzei paveda Mikonių ūkį, 
pasklido tuoj po mėšlavežio. Pirmas pasikalbėjimas 
tuo reikalu ir buvo paskutinę mėšlavežio dieną, 
pietus valgant. 

Kaip kiekvieneriais metais, mėšlui vežti buvo 
nusamdytas darbininkas. Pasitaikė gauti didįjį 
Rapolą, ir tas visas tris dienas tėvui padėjo. Per 
pietus Gedžius užvedė kalbą apie Čeponių Tomkų. 

— Skundžiasi žmogus, kad pavargęs, prie darbo 
nebepaslenkąs. Žadąs sūnui ūkį užrašyti ir te?u sau 
žinosi. Kai paklausiau, ką pats darys toks dar nese
nas ant išimtinės išėjęs, tai atsakė: „Kiek galėsiu, 
sūnui padėsiu, o dėl pramogos bites auginsiu. Nuo 
pat jaunų dienų mėgstu bites ir po du avilius kasmet 
laikydavau, bet dabar jau sveikata neleidžia sunkius 
darbus bedirbti, tai grįšiu prie bičių...". 

— Gerai ir daro, — atsiliepė Pleškys. — lis už 
mane dviem metais jaunesnis, ir tai nori pailsėti. Ir 
aš paseksiu jo pėdomis. Atiduodu, va, Elzei Mikonių 
ūkį, o aš gyvensiu ant išimtinės. Visi tu metų 
sulaukę taip gyvena, ir aš pabandysiu. 

— Kad Mikonių ūkis turės užkurinį — čia tai jau 
naujiena, — atsiliepė Rapolas. — Aplinkinio užku

rinių kaip ir nėra, bus lietuviams darbo, kai 
daugiau kas išgirs. O jau piršlių, Elziuke, neapsigin
si! 

— Matote, kad su pusininku mums nenusisekė. 
Vienerius metus pabandėme, iš to tik pusininkas 
naudos turėjo. Atvažiavo kaip koks skurdžius, gyvu
liams pašaro neturėjo ir patys pusbadžiu gyveno, o 
išvažiavo kaip ponas, pusę ūkio gėrybių pasiėmęs. 
Ūkininkauti tokie pusininkai nemoka, paliksi tokį 
ilgesniam laikui, tai visai nugyvens ūkį, kad ir 
piktžolės ne beaugs... Nieko daugiau nelieka, tegu 
Elzė pasiieško užkurinį ir gyvena... O ir man laikas 
pailsėti. 

— Ūkis gražus, gerai vedamas, Elziukė piršliais 
neapsigins. 

— Nieko netrūksta ūkiui dabar, reikia tik 
darbininko žmogaus, kad ir toliau taip varytųsi, kaip 
aš senis, tai visiems duonos užteks. 

Netrukus visi pakilo nuo stalo. Vyrai išėjo į kie
mą, o merginos apie indus tvarkėsi. 

— Kodėl tėvas prie svetimo žmogaus tokius 
dalykus pasakoja? — stebėjosi Jane. — Rodos, kad 
tokia kalba geriau tiktų savo šeimos ratelyje, o ne 
prie samdinio. 

— Tu nedaug apie tokį reikalą išmanai, — 
atsiliepė Elzė. — Tėvas žino, ką daro ir ką kalba. 
Kalbą užvedė Rapolui girdint, kad rytoj visas 
kaimas Žinotų. Manai Gedžius tylės ir niekam pepra-
sitars, ką girdėjęs? Ne, jei ne šiandien, tai rytoj 
Šantaras jau žinos, nes Rapolas ryt pas jį mėšlą vež
ti eina. O nuo Šantaro po visą parapiją žinia pasklis. 
Taip ir paeina kalba, kad pas Pleškius galima pirš
lius siųsti... 

— Gal taip ir gerai. Kaip Gedžius sako — nuo 
piršlių neapsiginsi. 

— To tai nebus. Ne kiekvieno nosiai į tokį ūkį 
pakliūti. Dabar tik reikia su tėvu be liudininkų 

pasikalbėti, ar tikrai jo toks planas. 
Kitą rytą per pusryčius Elzė pirmoji užvedė 

kalbą apie užkurini 
— Tėti, ar tam3a tik pajuokavai vakar Gedžiui, 

ar tikrai man tėviškę skiri? 
— Tikrai, Elze, tėviškė tavo. Tu esi šeimoje 

vyriausia ir taip nuo seno yr* priimta. 0 ką tu į tai 
sakai? 

— Tėti, aš praeitą naktį mažai miegojau, tokią 
naujieną išgirdus. Ką žmonės pasaffys. kiek kalbų 
bus, kiek pavydo! Elzė Pleškytė Mikonių ūkio 
paveldėtoja! Tai ne kasdien pasitaikanti naujiena! 
Toks ūkis, tokioj gražioj vietoj! Ne kokia dūminė 
pirkia kur nors pelynėje, o daili sodyba prie vieške
lio. Ir sodas koks gražus! Važiuoji ar eini pro šalį — 
taip ir kvepia žydinčios vyšnios, obelys, žmonės akių 
negali atitraukti pravažiuodami. Tvartai tegu ir seni, 
bet dar gerai išsilaikę, aptvarkyti, naujais šiaudų 
stogais, o gryčia po paskutinio remonto — ką ir 
besakyti, malonu pažiūrėti, ypač tos naujos langinės 
tinka, tik dar reikia baltai nudažyti, atrodys, lyg 
dvaras, o ne dvidešimties hektarų ūkis. Aš labai 
patenkinta, tėti, bet duok man nors kiek pagalvoti. 

— Tu galvok nors iki žiemos, tik nebenorėčiau 
kitą pavasarį į laukus beeiti. 

Ir Elzė pradėjo galvoti. Laukė sekmadienio, kaip 
kokios didelės šventės. Sekmadienį turės paeiti kalba 
po visą parapiją, o gal ir dar toliau, kad ji paveldi 
tėviškę. Išgirs tą naujieną ir Antanas ir tikriausia 
susimąstys, ar nereikia pas tą kaimynę piršlių sius
ti, juk dabar ji nebe nuotaka su tūkstančiu markių ir 
pusantro galvijo, ji gauna visą ūkį. visą dvidešimt 
hektarų. 

Kaip Elzė galvojo, taip ir įvyko. Sekmadienį po 
pamokslo, išėjus iš bažnyčios, prie jos prisigretino 
Santaro Magdė ir be įžangos pradėjo: 

(Bus daugiau) 
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LITO PROJEKTAS LEMONTE 
Galimybės Lietuvių centrui 

Vakariniuose ir pietvaka
riniuose Chicagos priemies
čiuose apsigyvenę lietuviai j au 
seniai tokių galimybių dairosi 
ir vis be pasekmių. Bet dabar 
jos jau y r a realios, ir tikrai 
būtų gaila, jeigu tokia proga 
liktų neišnaudota. Seminari
jos p a s t a t a s ir jį supančioji 14 
akrų žemė tokiam centrui y r a 
labai gera bei patogi vietovė. 
O jeigu, ka ip jau ankstyves
niuose dviejuose rašiniuose 
buvo skelbta, apie tą pastatą 
numaty tose gyvenvietėse ryšis 
įsikurti lietuviai (kodėl gi j ie 
turėtų nesiryžti?), ta i č ia 
susidariusi lietuviška aplinka 
bus nau jas Chicagos lietuvių 
židinys. 

P i rmiaus ia i žvelkime j to 
židinio centrą — seminarijos 
p a s t a t ą Tai yra didžiulis 
plytų mūras , dar labai geroje 
padėtyje, labai gerai pasta
ty ta s maždaug prieš dvi
dešimt metų. Turi modernias 
šildymo ir vėsinimo sis temas, 
puikiai veikiančias ir d a r 
galinčias i lgai ta rnaut i . Pas ta
t a s buvo projektuotas ir staty
t a s kunigu seminarijai, reiš
k i a d a u g i a u ar m a ž i a u 
grupinio naudojimo t iks lams, 
todė l p r i t a i k y t i jį l ietu
viškiems reikalams būtų visiš
kai nesunku, nes ten yra vis
kas , ko lietuviškam veikimui 
reikia. Bevrik visi lietuviai 
išeiviai, — ankstyvesnieji i r 
vėlesnieji, tikintys ir mažiau 
prie Dievo prisirišę, telkėsi 
apie bažnyčias, kurdami a rba 
įsi jungdami į jau įsikūrusias 
parapijas. Tokia nuotaika y r a 
išlikusi ir iki šių dienų. Ta i 
nuotaikai tarpti seminarijos 
pas ta te y r a moderni, graži, 
st i l inga didelė koplyčia, kuri 
be jokių pertvarkymų bei 
a tnauj in imų tuojau pa t gal i 
ta rnaut i lietuviams kaip 
bažnyčia. Į ją yra visiškai 
a tski ras įėjimas iš lauko su 
didžiuliu prieangiu. į kurį 
a tveda erdvūs, gražūs cemen
tiniai laiptai . Per jokias ki tas 
pata lpas pereiti nereikia. I š 
lauko laiptais per prieangį eini 
tiesiog į bažnyčią. Pati bažny
čia turi didžiulius langus abie
juose šonuose ir stogo skliau

te. Tai da ro ją šviesią ir 
jaukią. Gale yra altorius, prie 
įėjimo šonuose — klausyklos. 
Šalia su įėjimu iš prieangio 
yra p a k a n k a m a patalpa klebo
no butui. Ji , žinoma, turi būti 
tam tikslui pritaikyta, todėl 
reikia ją šiek tiek pertvarkyti . 

Ša l ia šios koplyčios su ta ip 
pat atskiru įėjimu iš kori
doriaus yra patalpos klasėms 
— erdvios ir ta ip pat su dide
liais langais . Tos patalpos 
t ik tų m ū s ų l i t u a n i s t i n e i 
mokyklai. Kai kurios iš jų per
tvaromis turėtų būti suma
žintos ir įs tatytos kelios nau
jos durys iš koridoriaus, tačiau 
didesnių pertvarkymų joms 
nereikia. Reikia tik inven
toriaus: suolų, kėdžių, stalų. 
Jose yra ir didžiulės lentos. 
Taip yra - gera patalpa moky
tojų kambariui . Rūsy galėtų 
būti r a s ta pata lpa mokyklos 
reikmenų bei turto sandėliui. 
Priešais mokyklą pietinėje 
koridoriaus pusėje buvo semi
naristų biblioteka — skai
tykla, laiptais ir knygų perda
vimo keltuvu sujungta su 
tokio pat dydžio patalpa rūsy. 
Geresnės patalpos skaityklai, 
bibliotekai, archyvui nebūtų 
galima rast i . Vietos joje 
pakaktų. Maždaug tokiam pat 
tikslui ją naudojo ir seminari
jos vadovybė. 

Šiaurės rytų dalyje yra salė. 
pritaikyta ir seminaristų prak
tikuojama sportui, ir rengi
niams, nes turi ir krepšinio 
lentas ir sceną. Salė apytik
riai yra tokio pat dydžio kaip 
ir Chicagos lietuvių J a u n i m o 
centro salė. Dabar ji šiek tiek 
apleista, t a d a u lengvai atnau
j inama ir pri taikoma sportui, 
pobūviams ir kultūriniams 
renginiams. 

J ą supa keli kambaria i , 
t inkami sandėl iams, persiren
gimui, užkulisių reikalams. Į 
ją ga l ima įeiti iš vidaus ir iš 
lauko. Netoli jos yra jau kaip 
ir įruoštos patalpos kavinei, 
pobūviams po parengimų, 
pora kambarių susirinkimų 
bei posėdinės veiklos mėgė
jams. Taigi šios čia minėtos 
patalpos — bažnyčia kartu su 
klebonija, klasės mokyklai . 

lam p a s t a t a s gali būti naudo
jamas . I š to susitarimo maty
ti, kad jį gal ima bus naudoti 
viskam, kam tik jo būsimi 
savininkai panorės. Sutiki
mas yra ir alkoholinių gėrimų 
pardavinėjimui, todėl prie vir
tuvės gali būti įruoštas ir pir
mos klasės restoranas. Taip 
pat ir visokios įstaigos, net ir 
„heal th club". 

Graži y ra ir pastatą supanti 
apl inka. J a u yra paaugusių 
medžių, puiki žolė. 14 akrų yra 
p a k a n k a m a s plotas įrengti ir 
futbolo (soccer) a ikš te i , 
plaukymo baseinui, teniso 
aikštelėms, vietą poilsiui, kry
žių sodelį, paminklui aikštelę, 
vietą lauko pobūviams, aikš
tes automobiliam statyti , net 
ir gyventojų daržams, žino
ma, ir darželius gėlėm. Viską 
ten ga l ima ta ip jaukiai ir 
skoningai sutvarkyti , kad 
vieta būtų patogi lietuviškai 
veiklai, lietuvių meno, moks
lo, kultūros darbų sandė
liams, maldos reikalams ir 
pelningas, nuosavas , lietuvių 
visuomenės tur tas . Reikalui 
esant , numatytos ir plėtimosi 
galimybės. J a u dabar potvar
kiais numa ty t a ir naujos, 
didesnės salės s tatyba, jei
gu, žinoma, tokios reikės. 

salės skaityklai, bibliotekai, 
archyvui, salė renginiams, 
kavinė ir posėdžių kambar ia i , 
kuriems gali da r t a rnau t i ir 
mokyklos klasės, jau i r sudaro 
tą pagrindą, kurio re ikia lietu
viškai veiklai. Milžiniškose 
žemutinėse patalpose, pusrū
syje, galima įrengti d a r daug 
patalpų ir menui, jo parodom, 
sandėliavimui, muziejui ir 
kitiems lietuviškiems reika
lams. Taigi visam lietuviš
kam kultūriniam, polit iniam 
ir religiniam darbui tame 
p a s t a t e p a t a l p ų u ž t e n k a . 
Tačiau kaip j as išlaikyti? Baž
nyčia gal šiaip taip ir išsi
laikytų, tačiau visos kitos 
patalpos, išskyrus sa lę , juk 
pajamų neduoda. Kur gauti 
lėšų joms? 

Š i a m k l a u s i m u i sp ręs t i 
pas ta tas turi puikiaus ias gali
mybes. Viename jo ga le , piet
vakarių sparne, gyveno semi
narijos auklėtojai, mokytojai, 
dėstytojai, o šiaurės ry tų gale, 
dviejų aukštų sparne , buvo 
a p g y v e n d i n t i s e m i n a r i j o s 
auklėtiniai. Pietų rytų spame 
buvo į r eng t i k a m b a r i a i 
seselėms. Visas tas pa ta lpas 
ga l ima pertvarkyti ir jose 
į r eng t i ned ide l iu s nuomo
j amus butelius a rba kam
barius įstaigom. Iš viso apie 
45 nuomojamus vienetus. Be 
to, pas ta te yra labai puiki di
delė virtuvė (moderni ir gerai 
išlaikyta), o prie jos valgykla. 
Sumaniam versl ininkui atida
rius Čia valgyklą, būtų tikra 
aukso kasykla, duodanti 
pelno jam ir gerą nuomą pa
statui . Gerai įruošta ir suma
niai tvarkoma salė irgi duotų 
nemažai pelno. J o būtų ir iš 
kavinės . Žinoma, šiokią tokią 
nuomą mokėtų ir l i tuanistinė 
mokykla, nors būtų idealu jai 
pa ta lpas duoti už dyką. Kiek 
nors lėšų gal skirtų ir patalpo
mis besinaudojančios lietu
viškos organizacijos. Lėšų iš 
šio pas ta to gaut i galimybių 
yra ir daugiau, tereikia tik 
s u m a n a u s adminis t ra tor iaus . 
Lito su I^emonto valdžia jau 
susi tar ta , kaip ir kokiem reika-

Taigi ta ip maždaug atrody
tų gal imybes lietuvių centrui 
Chicagos pakraš ty . Pasaul io 
lietuvių centrui, nes iš tikrųjų 
tokio mum labai reikia. I r net 
papras ta ar i tmet ika rodo, kad 
ir ekonomiškos gal imybės y r a 
realios. Ar pajėgsim mes tą 
progą išnaudoti? Kita tok ia 
gali n iekada nebepasi ta ikyt i . 
Jeigu kai kurie iš mūsų sako , 
kad Litas nori pelno, norėkim 
jo ir mes, ir bent dalį iš to 
pelno iš Lito paglemškim. 
Ypač, kai Lito siūlomos sąly
gos mums yra labai pa lan 
kios. „ • »r -

Bronius Nainys 

CLASSIFIED GUIDE 

S U R Ū D I J Ę S C O M I S K E Y 
S T A D I O N A S 

VVhite Sox komandos s tadio
nas Comiskey P a r k ats idūrė 
pavojuje: inžinieriai nus ta tė , 
kad jo plieninės sijos y r a 
nepataisomai surūdijusios. 

G E R I K O N C E R T A I 
Vasarą Gran t Parke , Chica-

goje, trečiadieniais, penk
tadieniais ir šeš tadieniais 8 
v.v., o sekmadieniais 7 v.v. 
vyksta turiningi koncertai su 
simfoniniu orkestru, solistais 
ir choru. Visiems — nemo
kamai. 

EXPO 86 — sraigtinė skulptūra — parodos atrakcija. 
Nuotr. G. Kr iaučiūnienės 
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ALOYZAS BARONAS 

Daiktai kasdieniniai 
P O E Z I J A 

Pc*nirtinis eilėraščių rinki
nys, išleido Nijolė Baronient 
savo vyro a. a. Aloyzo penkių 
metų mirties sukakčiai paminė
ti, iliustravo dail. O n a Stan 
kaitytė-Baužienė. 

Duotas i r pilnas A . Barone 
knygų 
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PACAMIMTAS 
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GAMTA D I T O SA 
HECHOEN 

/ 
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FESTIVAL 
MARKETPLACE 

Saturday & Sunday, July 19-20 
11:00 AM.-9:00 R M. 

63rd Street from Artesian to Rockvvell 
UVE ENTERTAINMENT FEATURINC: 

Eadie Korosa & HIS Merrymakers Chicago s Tipica 78 
Chicago Crandstand Big Band Baha a Abu Taha Band 
D Secticn Rock 8and Steve CODD Jazz Dennehy insn 
Oancers and More' 

SPECIAL CHILOREN S FAIR 
Brougnt to vou bv Nabisco Brands Chicago Bakenes 
—Pony Ridės, Petting 2oo, Magic and More1 

INTERNATIONAL FOOD FAIR 

S e m i n a r i j o s p a s t a t o d a l i s , r o d a n t i HaZnyrMos priekį . įėjima ir sodelį. 

71 psl., kaina $5.00 

Uasakymua dust i : 
DRAUGAS, 4545 W. « M %U 

Chfcsfo.ILf 
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HELP WANTED 

WAJTftESSES WANTEO 
2 6 5 6 W. 71 s t Str. 

Call 4 3 4 - 9 6 9 6 
Ask for Irene 

REIKALINGA padavėja "part time". 
Kaz's Restaurant, 1154 S. Michigan 
Ave. Tel: 663-9318. 

M I S C E L L A N E O U S 

WANTED 
C o m p l e t e set of American en-
cyclopedias — cheap. 

233-5017 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
,or( 2 0 % — * • • pigiau mokesti 
. i upUi-autla nuo ugnies ir autoiuo-

oilio i>as mus. 

FRANK Z A P O M S 
32081 o West 95th Street 

_TeL — GA 4-8654 

^ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o < 

MASTER PLUMBING 
Uceased* Bondcd, įmurai 

N'auįi darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai . Keramikos- ply
telės. Karsto v jndens tankai. Flood 
' .ontrol . UžsikimSę vamzdžiai išvalo
mi e l e k t r a Palikite pavardę" ir tele
foną — lietuviškai. 

S E R A P I N A S — TeJ. 686-2960 

HEAOACHES? 
We can help. 

ROBBINS HEADACHE CLINIC 
Top quaiity care. There is no need to suffer. 
Lavvrence Robbins. M.D., specialist in 
treating patients vvith headaches. 
Northbrook, conv. to x-ways. 

480-9399 

Nori pataisyti, atnaujinti, pristatyti ar 
pakeisti ką nors savo name? Tai viską 
padarysiu už prieinamą kainą. 

4 7 1 - 2 4 0 6 . 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja davlntojl lakia 
Suredagavo 

Juzė Daužvardlanė 

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

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugel is apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu, 
š ios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
k i ta tauč ių v isuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $0.80 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, 
4548 W. 63rd St., 
CMcago, IL 00629 

RADIJO PROGRAMA 

va-
J. ir Valentinos 

Mifikų, perduodamos nuo 8:00 iki 8:45 
*al. ryto ptr radijo ftotf WLYN 1360 

> AM, to] pačioj stoty. 
•csiausiu pasauliniu zi-
ir komentarai, muzika. 

MMsn. omui rei-*.. -•tuo 

71 
•o. aostoa. M M . 98127 

Tol 249-2919 
Ten pat gaunamas ir dienraštis 

REAL ESTATE 

CONTRACTOR vvants to buy 
homes. Any area. Will pay CASH. 

Days 436-7600 
Eve.925-5110 

J I / * * * ; KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

6529 S. KEDZIE 
778-2233 

LEMONT. 3 bedroom brick ranch, at-
tached garage on Vz aere , $95,000. 

Tol. 257-6258 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

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

9.6% nuošimčiai i r žemi 
įmokėjimai t iems, k u r i e pirmą 
k a r t ą pe rka namą. Pasinau
dok i t e proga i r p i rk i t e dabar . 
Skubiai ! 

A t d a r i apžiūrėjimui l iepos 20 d. nuo 1 
iki 4 vai. vak. 

•5257 S. St. Louis 
T ik ta i $37.900. 5 kamb. (alum. sided) 
namas su 2 mieg., modernia prausykla. 
svarus rūsys, naujai įvesta elektra, geram 
stovyje. Geras pirkinys, t iktai $37,900. 
Būkite pirmutiniai pirkti. Skambinkite 
dabar. 

•3741 W. 61st Place . 
3 arba 4 mieg. mūrinis namas, su gražiom 
plytom prieky. Tiktai 3-jų metų ' jauna", 
custom formaikos spintelėmis virtuvėje. 
1 3/4 prausyklos, "deluxe" įrengtas rūsys, 
centrinis šaldymas, 2 maš. garažas, daug 
daugiau priedų. Nepraleiskite progos — 
atvažiuokite dabar. 

Namai P a r d a v i m u i 

xx>oo«ooo«oooooooooooooooo< 

No. 575—67ta ir L a u n d a l e . 6 kamb 
miur. namas SO joniniu įvažiavimu. 3 
karališki mieg., 1H prausyklos, įrengtas 
rūsys, centrinis šaldymas, didokas sklypas 
su Šoniniu įvažiavimu, nauja krosnis ir 
stogas, 2 maš. garaž. Ilgai neliks par 
davimui. Skambinkite dabar. 

No . 613 - 53-čia ir Aust in - Bilevel. 
8 kamb. bilevel. Tik 3 metų senumo. 4 
dideli miegami, 2 pilnos vonios. Nepapras
tai puikus šeimos kamb. su patio durimis. 
Naujas 2 maš. garažas su autom, atidary 
rau. Labai švarus. 1 blokas iki Archer. 
Skubėkite, skambinkite dabar. 

No.629-Pelningas 6 butų mūr. namas, 
20m. senumo, turintis "sharp" 2 mieg. 
butą, 5m. senumo "boiler" su atskirais 
termostatais, skalbimo priemonės (coin 
laundry), nustatytos vietos automobiliui 
pastatyti, daugiau negu $30.000 pelno, 
išlaidos mažos. 63-čia ir Spaulding. Skam
binkite dabar ir uždirbkite pinigų. 

No . 652 - 57th & St. Louis - Gimin
i n g a s gyvenamas a rba p e l n o uždirbi
mas — 5 kamb mūr. namas su 2 didž 
mieg. ir uždaryta apšildoma veranda. Ge 
ras 3 mieg. rūsio butas motinai arba 
išnuomavimui. 2 maš. mūr. garaž. naujas 
katilas, naujai įvesta elektra, ir nauji 
kilimai. Puikus pirkinys - tik $49,900 
Skambinkite dabar. 

A R N O R I T E P A R D U O T I ? 

S a v o namą galite parduoti, tik pa
skambinki te telefonu. Mūsų parda
vėjai sėkmingai jums pa ta rnaus . Mes 
jums galime padėti, nes daug iau sten
g iamės . Namo įvertinimui skam
binkite skubiai — dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-71OO 

— • 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoj* galima pasirinkti 
įvairių liaudies meno darbų: 
medžio, keramikos ir drobes. 

USaakymus siusti: 
DRAUGAS, 4545 W. S3rd St., 

Chicago. IL 6*829 

http://Njtion.il


Kun. Juozas Kluonius (kairėje) ir dail. Jurgis Daugvila prie medžio 
U n n ų ' Nuotr. Vyt. Kasniūno 

VISI UZ VIENĄ, 
VIENAS UŽ VISUS 

Brangaus bičiulio J. Strazdo prisiminimui 
Veik prieš penkis dešimtmečius 

užbaigęs studijas Dotnuvoje, savo 
kooperatininko "karjerą" pradė
jau Pienocentre. Tada Pienocen
tras buvo viena pagrindinių 
Lietuvos ekonominio gyvenimo 
tvirtovių. Per visą Lietuvos nepri
klausomo gyvenimo laikotarpi ši 
įmonė tvarkėsi demokratiškais 
pagrindais. Panaikinus seimą, 
Lietuvos kooperatinių pieno per
dirbimo bendrovių atstovų meti
niai suvažiavimai buvo likę lyg ir 
kažkas panašus į Lietuvos ūki
ninkų demokratinį seimą. 

Vieną dieną mano pirmasis vir
šininkas A. Reventas (dabar gy
vena St. Petersburge) pasiuntė 
mane į centrinę įstaigą. Ir tada 
pirmą kartą susitikau aukšto 
ūgio, labai dailios išvaizdos, tvar
kingai apsirengusį ir malonia 
aukštaitiška šypsena pasipuošusį 
Jurgį Strazdą. Jis buvo Pieno
centro eksporto skyriaus direkto
rius. Jo telefonas urzgė be persto-
jimo, o jis jį atsakinėjo įvairiomis 
kalbomis. 

Iš pirmo pasikalbėjimo jis man 
padarė neužmirštamą 
išmintingo, ramaus ir nuoseklaus 
asmens įspūdį. Šio įspūdžio aš 
negaliu užmiršti ir po penkių 
dešimtmečių. 

Pienocentrą suorganizavo ir 
šiai kooperatyvų sąjungai vado
vavo Jonas Glemža (jis gyvena 
Vokietijoje ir artinasi prie savo 
gyvenimo šimtmečio). J. Glemža 
visada tėviškai globojo ir stengėsi 
galimai labiau išnaudoti jų pri
gimtus gabumus mūsų tautos 
labui. Tad ir J. Strazdas patrau
kė jo dėmesį, vėliau prisijungė J. 
Skorubskas (mirė Chicagoje), A. 
Reventas, St. Baltramiejūnas 
(mirė Australijoje) ir kt. Jie visi 
lyg ir sudarė "asmenišką" J. 
Glemžos "štabą". Tuo metu aš 
dar buvau per jaunas įsijungti į 
jų skaičių. Tačiau iš jų pasakoji-
nų žinojau, kad gana dažnai, dar
bo valandoms pasibaigus, jie su
sirenka pirmininko kabinete 
draugiškiems pasikalbėjimams. 

Tik vėliau supratau, kad šiuose 
pasikalbėjimuose gimė eilė mūsų 
naujų ekonominių įmonių ir at
sirado naujos idėjos mūsų 
kooperatiniu įmonių plėtimui. O 
šių visų naujų įmonių vadovai ir 
organizatoriai kaip tik ir buvo šio 
asmenio J. Glemžos "štabo" 
nariai. 

Kauno miesto gyventojams so
čiai, sveikai ir pigiai pamaitinti 
A. Reventui buvo patikėta suor
ganizuoti "Valgio" bendrovę. J. 
Skorubskui ir J. Daugėlai buvo 
pavesta suorganizuoti Kauno 
-talius į "Staliaus" kooperatyvą. 
O Jurgiui Strazdui teko 
organizuoti didžiulę "Sodybos" 
akc. b-vę su žinomu "Gaivos" 
vaisių fabrikų. Jis buvo išrinktas 
šios bendrovės valdybos pir
mininku, o administraciniam 

LIETUVOS INŽINIERIŲ 
PRESTIŽAS 

J. VAIČELIONAS 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1986 m. liepos mėn. 17 d. 

Kai spaudoje skaitome apie 
pavergtoje Lietuvoje padarytą 
pažangą, kai kam atrodo, kad 
tai nuostabūs dalykai. Betgi 
patys tos pažangos vykdyto
jai taip nuostabiai negalvoja. 
Jie patys spaudoje iškelia 

būtina mokėti pagal darbą... O 
kaip geriau gyventi, jeigu tūlo 
inžinieriaus atlyginimas per 
10-20 darbo metų tepadidėjo 
vos 10-20 rublių, o perspek-

savo elegijas. Štai Vytautas tyva gauti butą taip ir lieka 
Žemaitis savo straipsnelyje — neišsipildžiusia svajone' 
Prestyžas („Švyturys" 1986 
Nr.2. 8 p.) rašo apie Lietuvos 
inžinierių darbus, jų gyve
nimo sąlygas, atlyginimus. 

Lietuvos laisvės laikais inži
nierius buvo in te l igentas 
žmogus, dirbo savo specia
lybėje, dažniausiai vadovo 
pareigose. Gavo gerą atly
ginimą turėjo geras gyvenimo 
sąlygas. O gal ir kiekvienas 
inžinierius turėjo nuosavą 
namą ar nuosavą butą. Visi 
žmonės žinojo, kad inžinie
riaus mokslas žmogui duoda 
geras gyvenimo są lygas . 
Tiesa, tais laikais labai daug 
inžinierių nebuvo, bet jų 
užteko. Retu atveju technikas 
dirbo inžinieriaus pareigose. 

darbui pasitelkė M. Bankauską ir 
J. Daugėla. 

Visos šios įmonės augo žaibo 
greitumu. Vos per kelerius trum
pus metus jos sugebėjo labai stip
riai įsitvirtinti mūsų tautos 
ūkyje. Tik labai gaila, kad didžio
sios tautos nelaimės sužlugdė jų 
augimą ir jas pačias ir tuo pačiu 
didieji J. Glemžos ir jo bendradar
bių užsi.uojimai buvo nupūsti 
pavėjui ir virto pelenais... 

Didysis kooperatininkas Jurgis 
Strazdas gimė 1906m. spalio 3d. 
Maulių kaime, Ukmergės apskr. 
Jis mirė Kanadoje 1986m. liepos 
2d. Tad mirė vos nesulaukęs 
80-tojo gimtadienio. Iš prigimimo 
buvo tikras aukštaitis: visada 
gerai nusiteikęs, mėgdavo 
dainuoti ir turėjo puikų balsą, o 
jo aukštaitišką draugiškumą 
visada galėdavai pajausti iš pir
mo susitikimo. 

1927m. baigė Ukmergės gimna
ziją, o 1934 užbaigė studijas Vy
tauto D. universitete. Studijavo 
fiziką-matematiką. Tačiau di
džiausią savo gyvenimo kelią 
skyrė prekybai ir ekonomijai. 

Lietuvoje, kaip jau minėjau, į-
sijungė į Pienocentrą, o išeivijoje 
kūrė kredito kooperatyvą — 
lietuvišką banką ir padėjo Toron
to lietuviams įsigyti puikius lie
tuviškus namus. 

J. Strazdas kooperacijos idėją 
atsivežė iš Lietuvos. Jis tikėjo, 
kad ekonominiame tautos ūkio 
gyvenime didieji kapitalai gali 
būti sukurti bendros talkos būdu. 
Jis matė, kad mūsų naujai 
atsikūrusios valstybės ūkiško 
atsistatymo nerėmė nei Mar-
shalio planai, nei bilijoninės pa
skolos, kuriomis šiandien taip 
dosniai JAV šeria trečiojo pasau
lio naujas valstybes. Mūsų 
didžiųjų ekonominių organizacijų 
pagrindinis kapitalas buvo pa

grįstas visos tautos pasitikė
jimu ateitimi. Kuklūs Lietuvos 
ūkininkų įnašai sudarė tautos 
ūkio klestėjimo pagrindus. 
Lietuvos ūkiško gyvenimo 
pažangą laidavo kooperatininkų 
paskelbtas šūkis: "Visi už vieną, 
vienas už visus." Tuo šūkiu iki 
pat savo gyvenimo pabaigos tik
rai tikėjo J. Strazdas. Ir tuo pačiu 
jis mums jo bendradarbiams spin
dėjo gražiu, sektinu pavyzdžiu. 
Gal šiuo gražiu pavyzdžiu jį 
paseks ir ne vienas mūsų 
palikuonių. 

Kai kurie inžinieriai pasi
giria savo darbu, nesykį yra 
guodėsi, girdi, galėtume dirbti 
dar geriau, padaryti dar dau
giau, jeigu... 

Žemaitis toliau sako: „Nesi
imu aptarti ar bent išvardyti 
visus tuos „jeigu" — kiek
vienas profesionalas tuoj pat 
pažers jų dešimtis, šimtus. Ir 
vis dėlto kai kuriuos motyvus, 
šiandien bene dažniausiai 
pas i t e ik iamus sumenkėju
siam inžinieriaus prestyžui 
pagrįsti, pabandykime paty
rinėti kiek plačiau". 

Toliau autorius aiškina, 
k a i p v i e n a s i n ž i n i e r i u s 
nusiskundęs savo gyvenimu. 
Sukūręs šeimą. G a m y k l a 

Kiek inžinierių buvo Lietuvoje pažadėjo jam duoti butą. Bet 
laisvės laikais — nežinia, pažadas likęs tik pažadu. 
Vienas tautietis sako, kad Privačiai samdyti butą — 
Lietuvos laisvės laikais Lietu- tektų atiduoti pusę uždarbio, 
voje buvo 3,000 inžinierių. Ar Skelbėsi spaudoje, kad galėtų 
jų buvo tiek, daugiau ar gauti t inkamą gyvenimui 
mažiau, tas ir ne taip svarbu, patalpą. Nieko iš to neišėjo. 
Jie buvo gerai paruošti, gerai Draugai pa ta rė skelbt is 
atliko savo pareigas. Jie buvo spaudoje ne kaip inžinierius, 
naudingi kraštui ir patys ture- bet kaip gydytojas. Tada 
jo normalų gyvenimą, nes gyvenimui patalpa atsira-
tada krašte nebuvo okupa- sianti greitai. Nors ir gydy-
cijos, komunistinio režimo. tojų atlyginimai nėra dideli, 

Žemaitis jau savo straips- b e t j i e t u r i s ą i y g a s k o m b i -
nelio pradžioje rašo, kad inži
nieriaus diplomo prestižas 
smunka. Aukštose technikos 
mokyklose nėra konkursų. 
Inžinierius — antrarūšė profe
sija. Inžinierius — bulvių 
lauke, inžinierius — taksistas, 
inžinierius — barmenas, inži
nierius — pagalbinis dar
bininkas. O jau anksčiau 
komunistinėje spaudoje buvo 
rašyta, kad diplomuotas inži
nierius nuėjo į prekybos sritį 
— kapoti mėsos, nes tas dar
bas jam davė geresnį uždarbį 
ir geresnį pragyvenimą — 
vieną kitą gabalėlį mėsos. 

Sakoma, kad pavergtoje 
Lietuvoje yra 55,000 inžinie
rių. Nepasakyta, ar jie visi yra 
diplomuoti inžinieriai ar inži
nieriais skaitomi ir technikai. 
Bet inžinierių atlyginimas yra 
menkas. Daugumas jų per 
mėnesį gauna 110-120 rublių, 
kai eilinis darbininkas — 
krovikas gauna 160 rublių. 
Tas rodo, kad pavergtoje 
Lietuvoje mokslas visai never
tinamas, nors komunistai 
mėgsta linksniuoti žodį: moks
las, mokslas, mokslas. Kam 
džiovinti smegenis ir siekti 
inžinieriaus diplomo, o gauti 
tik 110 rublių į mėnesį, kai 
paprastas darbininkas gali 
daugiau uždirbti ir nenešti jo
kios atsakomybės. 

Kiek pavegtoje Lietuvoje 
vertinamas mokslas, rodo, kad 
ir toks pavyzdys. Vienas tau
tietis pasigyrė, kad jo sesuo 
Maskvoje gavo daktaratą. J i 
dabar per mėn. gauna 220 rub
lių, kai melioracijos darbinin
kas per mėnesį uždirba 230 
rublių. Ko vertas komunis
tinis mokslas? Jei žmogus 
nėra kompartijos narys, jis iš 
savo uždarbio negali pragy
vent i . Tiesa, komunistai 
giriasi, kad dabar Lietuvos 
komunistų partijoje yra 
197,274 kompartijos nariai, 
kai 1926 m. jų buvo tik 427 (5 
p.). Kaip tada, taip ir dabar 
Lietuvos komunistų partijos 
eiles užpildo įvairių tautybių 
žmonės. Anais laikais lietuvių 
komunistų buvo tik 25% parti-

nuoti. Kai autorius paklausė 
tą inžinierių: „O ką gydytojai, 
prekybininkai, benzino pils
tytojai daugiau uždirba?" Tas 

apginti kandidatinę, gauti 
padorų atlyginimą. O ką gali 
pasiūlyti gamykla, dargi ganė
tinai stambi, turinti neblogą 
vardą? Geriausiu atveju — 
konstruktoriaus, technologo, o 
dažniausiai tik meistro parei
gas, kuriomis ne vienas sten
giasi nusikratyti... Juoba grei
tai įsitikina, kad šiuolaikiniai 
gamybos reikalavimai toli 
gražu ne visada sutampa su 
pagarbių profesorių dosniai 
žertomis tiesomis... Antra ver
tus, svarbiausias objektas, su 
kuriuo tenka dirbti inžinie
riui, ypač meistrui, pasirodo, 
esąs netgi ne technika, kurią 
studijavo 5 metus, o žmogus, 
su kuriuo tenka įvykdyti, tobu
linti techniką". 

Apie tą komunistinę techni
ką Žemaitis toliau rašo: .An
tai Kauno Antano Sniečkaus 
politechnikos instituto Klai
pėdos fakulteto dėstytojai, 
domėjęsi savo auklėtinių 
a d o p t a c i j a uos tamiesč io 
įmonėse, padarė tokią išvadą: 
net 40% inžinierių mano, kad 
aukštoji mokykla jiems ne tik 
nedavė pakankamai žinių, bet 
ir įgytosios ne itin reikalingos 
konkrečiame darbe. Žinant 
tai, kad net 80% išbrokuotų 
respublikinės siuvimo, avaly
nės pramonės gaminių sudaro 
pačių įmonių technologinis ir 
gamybinis brokas, kad tuo 
tarpu tik keli procentai mūsų 
respublikoje sukurtų naujų 
gaminių atitinka pasaulinį 
lygį, kad inžinierių potencialą 
panaudojame vos 20% (darbi
ninkų — 80%), kad inižinierių 
darbo našumas per pastaruo
sius 50 metų tepadidėjo vos 
20%, ir turint, kokie dideli 

sijos prestyžo aukštintoja". 
Iš duotų davinių matyti, 

kaip komunistiniame rojuje 
vargsta žmonės net su aukš
tuoju mokslu. Jei dabar komu
nistų valdomuose kraštuose 
vargsta milijonai žmonių, tai 
Maskvos komunistiniai valdo

vai, nori. kad taip žmonės 
vargtų ir visame pasaulyje. To 
jie siekia vis plėsdami savo 
imperiją. Jos plėtimui reikia 
vesti puolamuosius karus. 
Todėl Maskva visą laiką veda 
puolamuosius karus tiesio
giniai ar netiesioginiai. 

A.fA. 
Leonas Jablonskis 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1986 m. liepos 16 d. ryto, sulaukęs 80 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Skuodo mieste, Budvidžio kaime, 

Kretingos apskrityje. Amerikoje išgyveno 37 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Elena, dukterys 

Nijolė Jurgilienė (jos vyras Juozas) ir Helen Barrett (jos 
vyras Robert), 5 vaikaičiai, 3 provaikaičiai, pusbrolis dr. 
Kostas Jablonskis su šeLna ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį nuo 3 iki 9 v.v. Gaidas 
ir Daimid koplyčioje, 4330 S. California A ve. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 18 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, dukterys. 
Laidotuvių direkt. Gaidas ir Daimid. Tel. 523-0440. 

atsake: „Daugiau jie neuždir
ba, bet... daugiau gali. O ką gali reikalavimai šia prasme dabar 

keliami inžinieriui — techni-

Mažosios Lietuvos patriotui ir kovotojui, Vyriausio 
T 'etuvos Išlaisvinimo Komiteto tarybos nariui 

A.fA. 
Vysk. ANSUI TRAKIUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai dr. 
ADELEI, sūnui MARTYNUI su šeima ir kitiems arti
miesiems. Giliai liūdime netekę artimo bendradarbio. 

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas 

inžinierius? 
Dabar Lietuvoje daug tūks

tančių inžinierių, bet jų vertė 
nėra aukšta. Žemaitis aiš
kina, koks skirtumas inžinie
riui dirbti mokslinį darbą ir 
dirbti įmonėje. J is sako: „Kas 
kita — katedra, aspirantūra 
(nors girdėjau, ir pastarosios 
prestyžas sumenko), moksli
nis tyrimo -institutas: ramus, 
švarus darbas, perspektyva 

kine pažanga apsprendžian
čiai ir liamenčiai figūrai, 
pagaliau visiems liaudies ūkio 
specialistams — tokia išvada, 
manytume, negali nežadinti 
nerimo. Maža pasakyti: 
kvalifikacija privalo atitikti 
realų darbą o darbas — rea
lią kvalifikaciją Šitą reikia 
paversti realybe, ko gero, 
pirmutine bet kurios profe-

A.tA. 
JONUI JUODGUDŽIUI 

mirus, žmonai DANUTEI, sūnums ir artimiesiems 
mūsų giliausia užuojauta. 

Ona ir Vytautas Starkai 

A.fA. 
JONUI JUODGUDŽIUI 

mirus, jo žmoną DANUTĘ, sūnus VIDMANTĄ su 
šeima ir GINTĄ giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Vytautas ir Antanina 
Baltrušaičiai 
Jonas ir Bronė Beržanskiai 
Stasys ir Leokadija Pačkauskai 
Henrikas ir Marija Zubriai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

jos sąstato. Nežinia, kokį 
J. Strazdas aktyviai dalyvavo ir procentą tos partijos narių 

lietuvių visuomeninėje, tautinėje sudaro lietuviai dabar. Tik 
veikloje. Studijų dienomis pri- tiek žinoma, kad didesnę dalį 
klausė studentų varpininkų są- kompartijos narių sudaro duo-
jungai. Vėliau išeivijoje buvo ak- niniai komunistai. 
tyvus varpininkų-liaudininkų Ž e m a i t i s p a s a k o vyr . 
sambūrio narys ir veikėjas. Savo inžinieriaus Jono 2eko žo-
aukomis yra dosniai parėmęs sa- džius: „Norint geriau ir dau-
vo bendraminčių veiklą ir varpi- giau dirbti, reikia geriau 
ninku spaudą. gyventi, arba, norint reikalau-

Jonas Daugėla t į d i r b t i p a g a l ^ K ^ j i m u s , 

Panevėžio vyskupija 
Siame IV tome aprašyta Pane

vėžio vyskupijos bažnyčios, koply
čios, kapinės, varpinės, paminklai. 
Aprašomi vys jpai. valdytoiai ir 
kunigai. . . 

Ypatingas dėmesys skirtas 
iliustracinei veikalo daliai Dau
guma bažnyčių bei religiniu pa
minklu nuotraukų Cia skelbiamos 
pirma karta 

Architektūriniu ypatybių ap
rašymai yra dr iaž. Jurgio Gimbuto 

PouŠnus gerai paruostas leidi
nys: S32 psl kietais viršeliais. 
Išleido Am. lietuvio Bibliotekos 
Leidykla (lithuaniao Library Press). 
Kaina su persiuntimu 25 dol 
Užsakymus siusti: 

DRAUGAS 
4545 t S3rd St 
CJHcago. I I 60629 USA 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Panevėžio vyskupija 

2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 

Tel. — 974-4410 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 



• ; DRAUGAS, ketvirtadienis, 1986 m. liepos mėn. 17 d. 
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x P a v e r g t ų t a u t ų 
demons t rac i jos bus atei
nantį sekmadienį, liepos 20 d., 
Oakley ir Rice gatvių kam
pas. Pamaldos ukrainiečių St. 
Nicholas katedroje bus 11 vai. 
Demonstranta i — įvairių 
pavergtų tautų atstovai renka
si jau 10 vai. Oakley ir Rice 
gatvių sankryžoje, šiaurinėje 
Chicagos dalyje Kviečia j 
demonstraci jas Chicagos 
i .ietuvių Tarybos valdyba. 

x Birutė J a sa i t i enė , I r en -
na Kere l ienė i r Vilhel
mina Lapienė ruošia kugelį 
.Draugo" gegužinei, kuri bus 

ateinantį sekmadienį, liepos 
20 d., prie ..Draugo" patalpų. 
Kostas Dočkus, Birutė Brie
dienė ir Karolis Milkovaitis 
bus prie maisto bilietėlių 
pardavimo. Jie parduos bilie
tus taip pat ir į „Draugo" 
banketą, kuris bus rugsėjo 28 
d. Martiniųue restorano salė-

x Los Angeles d r a m o s 
sambūr i s , kurio režisierius 
vra Petras Maželis, jau užsi
registravo dalyvauti Teatro 
festivalyje Chicagoje lapkri
čio 28-30 dienomis. 

x G i n t a r o Barono su Kva 
V'eis ir Lino Lesecko su Aud
rone Veitaite vestuviniai užsa
kai tina Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje Cicero. 

x Dr. Algirdas Kaspa ra s , 
gimęs ir augęs Cicero, išvyko 
apsigyventi į Floridą. Jis 
darbuosis keliose ligoninėse 
Tampoje, netoliese lietuvių 
gyvenamo St. Petersburgo. Jis 
yra Felikso ir a.a. Danutės 
Kasparų sūnus. Po kurio laiko 
ir fo tėvas Feliksas Kasparas 
žada persikelti į Floridą. 

x V a s a r i o 16 gimnazi jai 
remti centrinis komitetas yra 
gavęs stambių aukų ir paliki
mų Jonas Demereckis. buvęs 
Lietuvos kariuomenės savano
ris kūrėjas. gyvenant i s 
Phoenix. Ariz.. paaukojo 15,-
<*O0 dol. gimnazijos statybai. 
Evangelikų bažnytinė taryba 
iš Jono Suvio fondo atsiuntė 
3,000 dol. Prie šio fondo 
sudarymo yra daug prisidėjęs 
vysk. A Trakis. Komitetas 
taip pat praneša, kad vajus ir 
toliau yra vykdomas. Dar 
trūksta apie 1,000,000 DM. 

x J o n a s Karka . Islington. 
Ont.. Kanada, visuomeninin
kas, mūsų bendradarbis ir 
garbės prenumeratorius, 
atsiuntė !•"> dol. dienraščio 
paramai ir kartu pratęsė 
prenumeratą I9S6 metam?. J. 
Karką ir toliau laikome gar
bės sar;iš<\ o už miela auką 
tariame nuoširdų ačiū. 

x „ D r a u g o " gegužinės 
renginių komiteto nar ia i 
laimėjimams fantus mielai 
priims ir net iš jūsų namų juos 
pasiims, tik paskambinkite: 
Marųuet te P a r k e — 9 2 5 -
6193 . Brighton P a r k e -
8 17-5KI0. Cicero — 652-
4 410. 

(pr.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duod amos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
pr ie inamais nuošimčiais. 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savings. 2212 West Cermak 
Road - Tel VI 7-7747. fcfcj 

A R A S 

f)«'ngi;im«" ir taisoma VISŲ riiviij 
sT<x;i s 

Su a u k š t u pat \ r imu. <s,im«-
a p d r a u s t i . Pat* prižiūriu d a r b ą 

A R V Y D A S KIKI.A 
I.S c l ( I < 

arba tarp 10 \.r. ir * \ v 
Tel. !34<*>.V> 

x J a d v y g a Dočkienė iš Ci
cero, J u z ė Ivanauskienė iš 
Marąuette Parko ir Al ina 
V a d e i š i e n ė iš Brighton 
Parko surinko labai daug 
fantų laimėjimams. „Draugo" 
gegužinėje juos galės laimėti 
dalyvaujantieji už labai pigią 
kainą, nors fantų yra labai 
gerų. Gegužinė bus liepos 
20 d., sekmadienį. Prasidės 
pamaldomis Marijonų koply
čioje 12 vai. 

x „Ner ingos" restorano savi
ninkai Emilija ir Marius Kie-
lai „Draugo" gegužinės laimė
jimams paaukojo vadinamus 
,,Gifts Certificate" — pietus 
dv iems . P i e t u m i s g a l ė s 
pasinaudoti, kada laimėjusieji 
panorės. 

x Sv. Kazimiero lietuvių 
kapinių r e i k a l a i s Chicagos 
arkivyskupijos įstaigoje lie
pos 15 d lankėsi LB Pasulie-
čių komiteto pirm. Algis Regis 
ir Šv. Kazimiero liet. kapinių 
sklypų savininkų draugijos 
valdybos nariai Lottie Gied
raitienė, Stasys Valinskas ir 
Paulina Šukytė. Delegaciją 
priėmė archidiecezijos kapi
nių administracijos vykdo
masis direktorius Donald 
Massero. Posėdyje buvo aptar
tos įvairios problemos pasi
reiškiančios Šv. Kazimiero 
liet. kapinėse. Buvo gautas 
užtikrinimas, kad bus paruoš
tas platesnis pasirinkimas 
kapų sklypų, dėl kurio stokos 
šiuo metu yra nemažai 
nusiskundimų. Kelias valan
das trukęs posėdis praėjo 
nuoširdžioje minčių pasi
keitimo nuotaikoje. 

x D a n a Mitkienė, Los 
Angeles, Cal., pratęsė „Drau
go" prenumeratą, pridėjo 20 
dol. jo paramai ir 7 dol. už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių. Dana Mitkienę, mūsų 
bendradarbę, skelbiame gar
bės prenumeratore, o už auką 
labai dėkojame. 

x Dr. A. B a l t r u k ė n a s , 
Dania Fla., pratęsė „Draugo" 
prenumeratą ir pridėjo 22 dol. 
auką. Dr. A. Baltrukėną skel
biame garbės prenumera
torium, o už lietuviškos spau
dos rėmimą labai dėkojame. 

x G r a ž i n a B r o w n , 
Chicago, 111., atsiuntė 20 dol. 
auką ir kartu pratęsė „Drau
go" prenumeratą. G. Brown 
įrašome į garbės prenumera
torių sąrašą, o už rėmimą 
lietuviško rašto labai dėko
jame. 

x Juozas Vizgirda, Auro
ra. 111., „Draugo" garbės 
prenumeratorius, rėmėjas, 
pratęsė prenumeratą su 30 dol. 
auka. J. Vizgirdą ir toliau 
laikome garbės sąraše, o už 
gražią auką tariame nuoširdų 
ačiū. 

x Autobusas iš jaunųjų 
ateit ininkų s tovyklos grįš 
sekmadienį liepos 20 d. 5 v.v. 
prie Jaunimo centro. Tėvai 
prašome atsiimti vaikus laiku. 

(pr.) 

x A . a . J a d v y g o s 
D a m i j o n a i t i e n ė s mirties 
metinės bus paminėtos šv. 
Mišiomis a te inant į sek
madienį liepos 20 d. 10:15 v. 
ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Kviečiame gimines, draugus ir 
p a ž į s t a m u s maldo je ją 
prisiminti. 

(pr.) 

x Lietuvių Krikščionių 
D e m o k r a t ų s ą j u n g o s 
Chicagos skyriaus vasaros 
išvyka įvyks š.m. liepos 27 d. 
sekmadienį Šoliūnų ūkyje, 
8335 Fieldcrest Ave., Willow 
Springs, 111. Esant blogam 
orui. Šoliūnų dideli namai 
sutalpins visus po stogu. Išvy
koj bus pranešimų apie Krikš
čionių Demokratų veiklą, 
pietūs, pokalbiai ir t.t. Pradžia 
pirmą valandą. 

Sk. valdyba 
(pr.) 

x Kun. A n t a n a s T. Žvink-
lys, Hillsboro, Wisc, mūsų rė 
mėjas, grąžino laimėjimų šak
neles su 30 dol. auka 
dienraščiui. Labai dėkojame. 

x Aloyzas R. Pa l ta rž ic -
k a s , Chicago, 111., mūsų 
nuoširdus rėmėjas, grąžino 
laimėjimų šakneles ir 70 dol. 
už parduotas laimėjimų 
knygutes. laibai dėkojame. 

x Sol. Marga r i t a i r Vaclo
vas Momkai, Chicago, 111., 
lietuviškos spaudos rėmėjai, 
grąžindami laimėjimų šak
neles, pridėjo 25 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū 

x Rūta M. Ozers, Hinsdale, 
111., Viktor Panaras, Oak 
Lawn, 111., Peter ir Vita Kemė-
žiai, Belleville, 111., J. Kanius, 
Portland, Oregon, Justinas 
Vizgirda, Chicago, 111., Jadvy
ga Jurkūnas, Detroit, Mich.. 
Cipkus Realty, Willowick. 
Ohio, grąžindami laimėjimų 
šakneles, atsiuntė po 15 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Sofia Tekor ius , Speed-
way, Ind., žinodama lietuviš
kos spaudos sunkumus , 
pratęsdama „Draugo" prenu
meratą, pridėjo 27 dol. auką. 
S. Tekorių skelbiame garbės 
prenumeratore, o už mielą 
auką labai dėkojame. 

x Dr. Giedra J . Matas , 
Independence, Ohio, dr. Jonas 
Šalna, Portage, Wisc, grąžin
dami laimėjimų šakneles, 
kiekvienas pridėjo po 25 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

x Helen Ratkus , Dania, 
Fla., a.a. Juozo Ratkaus, jos 
vyro prisiminimui, atsiuntė 
„Draugo" paramai 100 dol. 
auką. Labai ačiū. J. Ratkus 
buvo kūrybingas ir veiklus 
senosios lietuvių kartos. 
Amerikoje išgyvenęs 76 metus. 

x Vytautas i r Aldona 
šol iūnai , Lemont. 111., Aldo
na, moteriškų ir vaikiškų rūbų 
krautuvės savininkai, mūsų 
nuolatiniai garbės prenu
meratoriai, rėmėjai, pratęsė 
prenumeratą su visa šimtine 
„Draugo" paramai. Vyt. ir A. 
Šoliūnus ir toliau laikome gar
bės prenumeratoriais, o už 
realią auką tariame nuoširdų 
ačiū. 

x Dr. Albinas Ga rūnas , 
Chicago, 111., mūsų garbės 
prenumeratorius, atsiuntė 22 
dol. auką ir pratęsė „Draugo" 
prenumeratą 1986 metams. 
Dr. A. Garūną ir toliau laiko
me garbės sąraše, o už paramą 
labai dėkojame. 

x L e o n a s J u š k a i t i s , 
Chicago, BL, pratęsė ..Drau
go" prenumeratą su 20 dol. 
auka. L. Juškaitį įrašome į 
garbės prenumeratorių sąrašą, 
o už rėmimą lietuviško žodžio 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Bronius Juodel is , Dow-
ners Grove, 111., visuo
menininkas, A. Patamsis, 
Stoey Creek, Kanada. Adolfas 
Švažas, Dovvners Grove. 111., 
Juozas Vizgirda, Aurora. 111.. 
Adelė Vingelis, Jeannete, Pa.. 
Maria Noreika, Oak Lawn. 
111., K. Kulys. Allendale. N.J., 
grąžino laimėjimų šakneles su 
10 dol. auka. Nuoširdus ačiū. 

x P . žo lynas , J . P . Gruo
dis , Liuda Klausa, L. Gar-
lauskas, B.A. Kova. J. Šva
bas, Gražina Markonis. Jonas 
Baranauskas, Estella Rogers. 
A P . Bagdonas, visi iš Chica
gos, J. Grybas, VVinnipego, 
Kanada. Mrs. A. I>andsbergis, 
Upper Marlboro, Maryland, 
Henrikas ir Salomėja Izdelis, 
Cleveland, Ohio, Tadas 
Bauža, Kenosha, Wįsc, A. 
Pakštys, Centerville, Mass., B. 
Ciplijauskaitė, Madison, 
Wisc., K. Skripkus, l/ockport, 
111., Juozas Ramanauskas. 
Bridgewater, Mass., J. Nava
kas, Gulfport. Fla., Aneiė 
Jurgelaitis, Indianapolis, Ind., 
grąžino laimėjimų šakneles ir 
kiekvienas pridėjo po 10 dol. 
aukų. laibai dėkojame. 

Rašytojo Vinco Ramono mirties metinių proga buvo pašventintas jo paminklas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. Šventinimo dalyvių būrelis matyti prie paminklo. 

IŠ A R T I IR T O L I 
Forest Lawn. Nuliūdime liko 
žmona Birutė, dukra Vaida 
Mikuckienė su šeima, duktė 
Vilija, sūnūs l inas , Algis ir 
Rimas. 

— Dr. J u o z a s S k r i n s k a 
artimųjų ir draugų tarpe lie
pos 13 d. atšventė 70 metų 
sukaktį. Dr. J. Skrinska Cleve-
lando lietuvių visuomenėje 
žinomas, kaip uolus savo 
profesijos darbuotojas ir visuo
menininkas. 

— Šokių grupė „Klum
p ė " iš š i aurės Illinois daly
vavo Mihvaukee, Wisconsin, 
Summerfest parade ir šoko 
trumpoje programoje. Paradas 
įvyko birželio 21 d. pagrin
dinėse Milvvaukee gatvėse. 
„Klumpė" žygiavo paskui 
didelį balioną su vytim ir 
rūtom, kurį parūpino parado 
organizatoriai , bet kurį 
suprojektavo lietuviai. „Klum
pei" vadovauja Stasys ir Gied
rė Milašiai iš Lake Geneva, 
VVisconsin. 

— JAV LB k r a š t o valdy
ba ir JAV LB XI-sios tarybos 
prez. Chicagos apylinkėse 
gyvenančius asmenis patvir
tino Lithuanian Folk Dance 
Festivals, Inc., direktoriais: 
inž. Mečį Šilkaitį — pirminin
ku, Vladą Sinkų — iždininku, 
Bronių Juodelį, Modestą 
Jakaitį, Dalią Dundzilienę ir 
Sofiją Džiugienę — nariais. 
Likusius keturis direktorius į 
minimą korporaciją skiria 
Tautinių šokių institutas. Su 
direktorių paskyrimu korpora
cijos direktoriato centras iš 
Clevelando grąž inamas į 
Chicagą. Birželio 11d . direk
torių taryba Chicagoje buvo 
susirinkusi pirmajam posė
džiui. Pirmuoju direktorių 
rūpesčiu yra šią vasarą Daina
vos stovyklavietėje įvyksian-
tieji tautinių šokių mokytojų 
kursai. 

J . A. VALSTYBĖSE 

— Kun. J u o z a s Kluonius, 
Šv. Antano bažnyčios kle
bonas, Mackinavv City, Mich., 
minėdamas kunigystės sukak
tį, pastatydino prie bažnyčios 
lietuvišką kryžių 39 pėdų 
aukštumo su 15 medžio dro
žiniais. Kryžiaus projektas ir 
lietuviška tematika medžio 
kūriniai: Rūpintojėlis, Aušros 
V7artai, šv. Kazimieras, Gedi
mino stulpai ir kt. padaryti 
dail. Jurgio Daugvilos. Šiame 
kurortiniame ir turistiniame 
miestelyje kun. J. Kluonius 
yra vienintelis lietuvis. Šią 
vietovę vasaros metu aplanko 
per pusantro milijono ekskur
santų. Prie klebonijos visą 
laiką kabo 4 vėliavos, jų tarpe 
ir Lietuvos. Liepos 20 d. kry
žius bus pašventintas. Daug 
lietuvių iš Detroito. Grand 
Rapids, Beverly Shores ir kitų 
vietovių rengiasi į šias iškil
mes vykti ir pagerbti kun. 
Juozą Kluonių. 

— A. a. Povi las Butkys , 
55 metų amžiaus, mirė bir
želio 26 d. Palaidotas iŠ Šv. 
Kazimiero par. bažnyčios Los 
Angeles Glendale kapinėse 

x D a n g u o l ė I l g i n y t ė , 
Chicago, 111., „Dainavos" 
meno ansamblio valdybos 
narė, Petras Vyšniauskas, 
Cleveland, Ohio, Adelė Pulei-
kis. Lemont. 111., Veronika 
Mašiotas, Chicago, 111.. pratę
sė prenumeratą 1986 m. ir 
kiekvienas pridėjo po 17 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x O lga Sakas , Lake Worth, 
Fla., L. Merkelis. Toronto, Ka
nada, Juozas Kazlauskas, 
Waterbury, Conn., Andrius 
Žilinskas, Cicero, 111.. A. 
Kanapka, Georgetown, Kana
da, J . Gritėnas. Melrose Park, 
111., J . Astas, Hamilton. Kana
da, M. Užgirienė, Brookfield, 
111., John Shatas, Waterbury, 
Conn., A. Matulionis, Platts-
burg, N.Y.. A. Šimonis. West 
Chester. Pa.. V. Kalasinskas, 
Springfield, N.J. , Marija 
Noreika, Putnam, Ct., V. 
Saimininkas. East Hartford. 
Ct., J . Rudzevičius, Los Ange
les, Cal., A. ir M. Maskoliū
nai, Santa Monica, Cal., Elena 
Bacevičius, St. Petersburg 
Beach, Fla., visi grąžino 
laimėjimų šakneles ir kiekvie
nas pridėjo po 10 dol. auką. 
laibai dėkojame. 

x J u o z a s ir Zita Pe tka i , 
Kirkland. Wa., Austrą Puzi-
nienė, Sant Mateo, Cal., M. 
Kleinaitis, St. Petersburg, 
Fla., Jonas Krištolaitis, Cleve
land. Ohio, P. Kurnėta, 
Worcester, Mass., Elzbieta 
Ribokas. Brockton, Mass.. 
V y t a u t a s P a š k a u s k a s . 
Albany. Ga.. A. Lingis, Great 
Neck. N.Y., Julia Palaitis. 
Phi ladelphia . Pa., Tekia 
Ivanauskas. I>os Angeles, 
Cal., Jonas Staškevičius. 
Mississauga, Kanada, Stasys 
Misiūnas, Bervvyn, 111., J. 
Rašys, Cambridge, Mass., L. 
Kizlauskas. Cicero, 111.. Vin
cas Klova. Bell Gardens. Cal.. 
Jonas Rimkūnas, New Buf-
falo. Mich.. atsiuntė po 10 dol. RaftytojoVinco Ramono paminklas Sv Kazimiero lietuviųkapinėse. 
aukų ir grąžino laimėjimų Projektas ir darbas — skulptoriausRnmojnusMozoliausko Pašventin-
šakneles Labai dėkojame. tas liepos 13 d. sekmadieni 

— P e n n s y l v a n i j o s va ls t i 
jos s e n a t a s priėmė rezoliuci
ją skelbiančią birželio 15 d. 
„Pabaltijo valstybių laisvės 
diena". Rezoliucijoje prisimin
ta Pabaltijo valstybių okupa
cija, trėmimai į Sibirą, iškelia
ma pabal t iečių indėlis į 
Amerikos gyvenimą. Rezo
liucijoje taip pat paminima, 
jog JAV-se yra 740,000 lietu
vių, iš kurių 106,000 gyvena 
Pennsylvanijoje. JAV LB 
krašto valdyba kviečia laiš
kais padėkoti rezoliucijos auto
riui senator iu i J a m e s J . 
Rhoades, jam rašiant: The 
State Capitol, Harrisburg, PA 
17120. 

— J A V LB XI-s ios t a r y 
bos n u t a r i m o įpareigotas, 
JAV LB tarybos pirm. inž. 
Algis Rugienius laišku krei
pėsi į Šv. Tėvą su prašymu pri
skirti Vilniaus arkivyskupiją 
prie Lietuvos baž ytinės 
provincijos. Į kreipimąsi at
sakė V a t i k a n o vals tybės 
sekretoriato pareigūnas prel. 
G.B. Re. D ė k o j a m a už 
pasidalinimą mintimis su Šv. 
Tėvu ir suteikiamas apaštališ
kas Šv. Tėvo palaiminimas. 

— Angelė Ne l s i enė , LB 
Vaka rų a p y g a r d o s pirm. , 
Fullerton, Calif., parašė raštą 
Californijos valstijos švie
timo departamentui, prašy
dama į naujai ruošiamus isto-
r i j o s - s o c i a l i n i ų moks lų 
vadovėlis įtraukti komunistų ir 
nacių vykdyto genocido ir 
dabar vykdomų žmogaus tei
sių pažeidimų Pabaltijo kraš
tuose apžvalgas. Šiai akcijai 
iniciatyvos ėmėsi ir ją koordi
nuoja Estijos garbės konsulas 
adv. Jaak Treiman. Lietuvos 
okupacijos 45 m. sukakties 
proga A. Nelsienė atitinkamus 
laiškus parašė prezidentui 
Reaganui, abiem Californijos 
senatoriams ir savo distrikto 
kongresmanui. 

CHIGAGOJE 
IR APYLINKĖSE 

A.A. RAŠYTOJO VINCO 
RAMONO MINĖJIMAS 

Pereitą sekmadienį, liepos 13 
d., 10 vai. Marijonų koplyčioje 
buvo paminėta rašytojo ir 
mokytojo a.a. Vinco Ramono 
metinė mirties sukaktis. Jis 
mirė 1985 m. liepos 8 d. Buvo 
palaidotas liepos 12 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, 
palydint dideliam būriui jo 
giminių, draugų, rašytojų, ir 
buvusių mokinių. Šiais metais 
ant jo kapo r vo pastatytas 
gražus paminidas. padarytas 
skulpt. Ramojaus Mozoliaus-
ko. 

Už mirusio rašytojo a.a. Vin
co Ramono vėlę šv. Mišias 
atlaikė i r pamokslą pasakė jo 
buvęs mokinys kun. P. Garšva, 
skaitymus atliko ir giesmėms 
vadovavo kitas jo buvęs moki
nys dr. Petras Kisielius. Po 
maldų, kuriose dalyvavo pilna 
koplyčia jo giminių, buvusių 
mokinių, draugų ir rašytojų, 
daugelis vyko į Šv. Kazimero 
kapines pašventinti paminklo. 
Šventinimo apeigas atliko ve
lionio buvęs mokinys, dabar 
Marijonų vienuolijos provin
cijolas kun. Viktoras Rimšelis, 
pasakydamas tai progai pri
taikytą žodį. Pabaigoje visi 
sugiedojo „Viešpaties Angelą". 

Apie 12 vai. daugumas 
sugrįžo į Marijonų vienuolyno 
svetainę bendriems pietums ir 
prisiminti didį rašytoją, savo 
giminę ir mokytoją, kuris savo 
gyvenimu ir darbais paliko 
neišdildomus pėdsakus. Pietūs 
buvo jau paruošti St. Kisie
lienės ir Jadv. Dočkienės. Prie 
jų susirinko apie keturias
dešimt žmonių, nes dalis da
l y v a v u s i ų p a m a l d o s e ir 
šventinime išskubėjo į ki
tus įsipareigojimus. 

Pietų metu apie savo moky
toją kalbėjo gana išsamiai kun. 
Vikt. Rimšelis, pakviesdamas 
dr. P. Kisielių pasakyti savo 
įspūdžius ir a.a. V. Ramono, 
kaip mokytojo, charakteris
tiką. Po jo papasakojo iš savo 
vaikystės įspūdžius su suau
gusiu gyventoju J. Račiūnas. 
Kalbėjo velionio mokinys dr. J. 
Kižys, poetas ir daug kartų 
kalbėjęs su velioniu literatū
rinėmis temomis Kaz. Bradū-
nas, siūlęs, be paminklo, kuris 
ilgai išliks, išleisti V. Ramono 
raštus trijuose tomuose taip, 
kad jie gautų išliekančią vertę 
ir gerą estetinį pavidalą. Taip 
pat kalbėjo kelerius metus su 
velioniu kartu dirbęs gim
nazijoje mokyt. dr. Alfonsas 
Sešplaukis, pasakydamas savo 
įspūdžius iš bendradarbia
vimo gimnazijoje ir literatū
riniame gyvenime. Dar kal
bėjo L ie tuv ių Rašytojų 
draugijos pirmininkas Č. Grin-
cevičius, primindamas, kad 
Vincas Rmonas pirmiausia ir 
visuomet buvo mokytojas. Apie 
jo tvarkingumą kalbėjo su juo 
vienuose namuose apie 20 metų 
gyvenęs J. Žebrauskas, kuris 
nupasakojo jo pareigingumą 
atlikti, ką buvo po širdies atakų 
jam gydytojai įsakę, būtent 
kasdieninį pasivaikščiojimą. 

Trumpu, bet nuoširdžiu 
žodžiu visiems padėkojo už 
prisiminimą jo brolis Kostas 
Ramonas , kuris velioniu 
rūpinosi ligoje ir kasdieni
niuose reikaluose. Pabaigoje 
trumpu žodžiu už rašytoją ir 
mokytoją a.a. Vincą Ramoną 
mirties metinėse dalyvavimą ir 
jo prisiminimą padėkojo ir mal
da užbaigė kun. V. Rimšelis. 

Artimieji ir velionio moki
niai dar ir po pietų kalbėjosi, 
dalinosi įspūdžiais ir prisi
minė praeitį, kuri jau taip 
seniai buvo, bet mokytojo meti
nės davė progą dabar tą praeitį 
ir savo mokytojo nuopelnus 
prisiminti. — Pn 
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