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TEISMAS 
VLADAS LAPIENIS 

(Tęsinys) 
Juk jų t'i.rinys būnant 

archyve nepasikeitė, o tary
binė santvarka per tą laiką 
irgi nepasikeitė. Nejaugi vėl 
grįžtama prie Stalino asme 
nybės kulto metais buvusių 
socialistinio teisėtumo pažei
dinėjimų, kuriuos pasmerkė 
TSKP XX suvažiavimas? Jei 
ne, tai kodėl čia sugalvotas 
toks absurdiškas kaltinimas? 

Ar džiaugtųsi komunistai, 
jeigu jų idėjos būtų niekina
mos visuomenės ir jų pačių 
akyse, o jiems gintis nebūtų 
leidžiama? Komunistai ne tik 
nesidžiaugtų tokia „laisve*", 
bet pasmerktų kaip pasity
čiojimą iš elementariausių 
žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių. Tai kodėl komunistai 
tokią ,,laisvę" siūlo kitiems?! 

Štai keli fragmentai iš 
ateistinių knygų apie religiją. 

Knygoje ,,Pasikalbėjimai 
apie religiją ir mokslą" (Vil
nius, 1963) rašoma: ..Tarybų 
Sąjungos komunistų partijos 
t ikslas yra komunistinės 
visuomenės sukūrimas (...) 
K o m u n i s t i n ę v i suomenę 
neįmanoma kurti neįveikus 
religinių prietarų" (p. 286); 
, ,Komunizmas ir religija 
nesutaikomi" (p. 212). J. 
Galickaja „Mintys apie reli
giją" (Vilnius, 1963 m>-
„Negalima būti pamaldžiu 
žmogumi i r valstybiniu 
žmogumi, tikinčiu žmogumi ir 
geru piliečiu, tai yra dory

bingu žmogumi" . (p. 137); 
„Moralė baigiasi ten, kur 
prasideda religija" (p. 140); 
..Romos popiežiai — didžiausi 
iš šarlatanų, kada nors 
išnaudojusių religiją" (p. 157); 
..Romos .Kristaus vietininkai' 
dvylika šimtmedų iš eilės 
dievo vardu darė siaubin
giausius nusikaltimus ir šlykš
čiausias begėdystes" (p. 167); 
„Daugelis mokslininkų laikė
si idėjos apie „tris apgavikus: 
Mozę. Kristų ir Mahomedą" 
(p. 234). 

Taigi keik, plūsk Dievą, 
Bažnyčią, popiežių, smerk 
dvasininkus, tikinčiuosius, 
vesk propagandą prieš bet 
kokią religiją — partija ir 
vyriausybė dar pagirs už tai. 
Bet, gink Dieve, nė žodelio 
prieš bedievius! Nebandyk 
gintis nuo ateistų išpuolių! 
Kitaip — pasodins už grotų, 
nubaus , kaip p a d a r i u s į 
nusikaltimą, numatytą Lietu
vos TSR B K 68 str. arba 199 — 
I str.. t.y. kaip sistemingai 
vedantį antitarybinę agitaciją 
ir propagandą, arba už skleidi
mą ž inomai m e l a g i n g ų 
prasimanymų... Tai štai tau ir 
sąžinės laisvė! 

— Tai pasityčiojimas iš 
tikinčiųjų, tai pasityčiojimas 
iš pačio žmogiškumo! — 
sušuktų kiekvienas kito kraš
to pilietis, susipažinęs su 
mūsų „sąžinės laisve". 

(Bus daugiau) 

Amerikos laivynas 
Persų įlankoje 

Washingtonas . — Ameri
ka pasiuntė penkis savo laivy
no laivus į Persų įlanką. 
Be to į tą sritį plaukia du 
lėktuvnešiai. Jie bus strate
ginėje zonoje. Tuo norima 
užtikrinti draugiškas arabų 
valstybes šiuo metu. kai 
sustiprėjo Irano puolimai prieš 
Iraką, praneša administra
cijos oficialūs pareigūnai. 

Amerikos laivyno pasiro
dymas Persų įlankos vandeny
se yra lydimas ir politinių 
žingsnių, kuriuos Valstybės 
sekretorius G. Shultz padarė 
Senato Užsienio reikalų komi
tete. Tai esą įspėjimas Iranui. 
kuris grasina kitoms arabų 
šalims. 

Laivynas turi specialius 
atominių raketų naikintojus ir 
plaukia daugiau į šiaurę prie 
Kuvaito, kur šiuo metu veda 
pas i tar imus 21 valstybės 
viršininkai iš tų islamų kraš
tų, kuriems grasina Iranas. 
„Mes pakartotinai įspėjome 
Iraną, kad suintensyvinimas 
karo su Iraku, bus laikoma 
pasikėsinimu prieš Amerikos 
interesus", kalbėjo Senato 
komitetui sek r. Shultz. 

Įspėjo I raką 
J i s skaitė Baltųjų rūmų 

pareiškimą, kad Amerika yra 
stipriai pasižadėjusi padėti 
savo draugams tame regione 
apsiginti, su kuriais palaiko
mi gilūs ir ilgai besitęsiantys 
ryšiai. Šis pranešimas buvo 
išsiuntinėtas visiems ambasa
doriams, kurie atstovauja 
Ameriką to regiono valsty
bėse. 

Iranui įspėjantis praneši
mas išleistas po trijų mėnesių, 
kai Amerika siuntė savo 
ginklus, kad būtų išleisti 

Canterburio arkivyskupo pasiuntinys Terry Waite, centre, kuris atvyko tartis, kad būtų išleisti 
pagrobtieji užsieniečiai, prieš jam pradingstant iš viešumos. Arkivysk. Robert Kuncie pranešė. 
kad Terry Waite yra saugioje vietoje ir toliau tęsia savo misiją. 

Iranas pate is ina grobimus 

pagrobtieji žmonės. Ši slaptoji 
akcija, kuri išaiškėjo lapkričio 
mėnesį, pritrenkė Amerikos 
draugus Persų įlankos regio
ne ir pakirto pasitikėjimą 
Amerikos garantija užtikrinti 
jiems saugumą. Shultz sakė. 
kad jis nemano, jog tie Ameri
kos 2,000 TOW prieštankinių 
raketų, kas yra visai nedaug, 
padėtų Iranui išplėsti karą ir 
sunaikinti Iraką 

Pažadas Sena to 
komitetui 

Shultz deklaravo dukart 
Senato komitete savo paruoš
tame pranešime ir dar pakar
tojo kelis kartus, kad daugiau 
jokių ginklų Iranui nebus 
siunčiama. Tai patvirtino 
prezidentas ir tai yra praneš
ta v i soms v y r i a u s y b ė s 
šakoms. Ginklų siuntimas 
Iranui pakenkė Amerikos 
ryšiams su Iraku. Kad išly
gintų santykius, kaip sako 
arabų šaltiniai, Amerika vėl 
pradėjo teikti žvalgybos žinias 
apie Iraną Irako vyriausybei, 
kai Iranas sausio 9 d. pradėjo 
ofenzyvą. 

Jordano karalius Hussein. 
įtakingasis arabų lyderis, yra 
įsižeidęs ginklų pardavimu 
Iranui. nes jam tie patys 
ginklai nebuvo leista pirkti, o 
jis yra Amerikos sąjunginin
kas, sakė Shultz. 

Saudi Arabija, kuri buvusi 
pritrenkta šių slaptų ginklų 
pardavimu, traukiasi nuo 
Amerikos. Jos alyvos ministe-
rio vizitas Maskvoje tai įrodo, 
liudijo Shultz. 

Amerikos laivyno atplauki
mas į Persų įlankos regioną 
turėtų padėti Amerikos reika
lams. 

T e h e r a n a s . — Irano parla
mento speakeris. kalbėdamas 
parlamente, pateisino vaka
riečių grobimą Beirute kartu 
su kitais teroristiniais veiks
mais, nes nesą kito būdo savęs 
a p s i g y n i m u i . S p e c i a l i a i 
paminėdamas ką tik įvykdy
tus pagrobimus, speakeris 
Hojatolislam Hashemi Raf-
sanjani pasakė, kad „Libano 
žmonės esą labai ignoruojami 
ir prispausti, jog jie neturi kito 
kelio apsiginti tik kaip šitą". 

I ranas iki šiol visada sakė. 
kad yra nusistatęs prieš tero
rizmą, nors Vakarai nuolat 
kartojo, kad Irano vyriausybė 
turi ryšius su Libano Dievo 
partija ir su Islamo Šventojo 
karo partija, kurios prisiima 
atsakomybę už vakariečių 
pagrobimus, laikomus Iiba-
ne. 

G a v o Šv. R a š t ą 
S a u d o s k o n f e r e n c i j o j e 

Rafsanjani parodė Šventąjį 
Raštą su prezidento parašu, 
kurį jis pasirašė po ištrauka 
galatiečiams (3:8') puslapio 
pradžioje. Administracijos 
pareigūnas aiškino, kad Šv. 
Raštas buvo siųstas todėl, kad 
I ranas anksčiau atsiuntė per 
p a s i u n t i n į K o r a n ą į 
Washingtoną su įrašu. Šv. 
Raštas reiškė patvirtinimą, 
kad prez. Reaganas interesuo
jasi Irano reikalais, sako 
Baltieji rūmai. 

Rafsanjani sakė, kad Šv. 
Raštas buvo atsiųstas ne 
kokiam nors asmeniui, bet 
I s l a m o r e s p u b l i k a i . J i s 
nesakė . ka s atvežė, bet 
pasakė, kad ne Robert McFar-
lane. kuris buvo Saugumo 
tarybos viršininku. Jis taip 
pat pranešė, kad buvo atsiųs
ta ir kitų dalykų, bet apie tai 
j is pranešiąs kitu metu. Šis 
gestas parodęs, kad prez. 
R e a g a n a s t ikra i norėjęs 
pagerinti ryšius su Iranu. 
Prezidento ranka parašyta 
data yra spalio 3 d., kuri kaip 
tik sutampa su paskutiniu 
ginklų siuntimu Iranui. Kad 
buvo gauta Šv. Rašto knyga 
Irane, pirmą kartą Irano 
vadai pranešė jau lapkričio 
mėnesį. 

I r anu i r e ika l ing i 
g ink la i 

Kalbėdamas apie Amerikos 
ir Irano ryšius. Rafsanjani 
kritikavo Ameriką ir prezi
dentą, kuris esąs iš visų pusiu 
spaudžiamas, o be to, dar 
senas žmogus ir nesijaučiąs 
stiprus. Nežiūrint negatyvios 
kritikos apie amerikiečius, jis 
nepava r to jo š iurkš tesnio 
žodžio apie Ameriką, ką 
dažnai pasako kiti iraniečių 
vadai, vadindami Ameriką 

„didžiuoju šėtonu". Jis paliko 
atviras duris, pasakydamas: 
„Jei Amerika yra pasiruošusi 
duoti mums reikalingas dalis, 
kurių mums reikia, mes esame 
pasiruošę jas priimti be jokių 
sąlygų'". Konferencijos metu 
jis dar pasakė, kad atsaky
damas į Amerikos ir prancūzų 
prašymą padėti išlaisvinti 
pagrobtuosius Libane, padarė 
visus reikiamus žygius su 
grobikais, kurių žinioje yra 
pagrobtieji. „Mes nieko neno
rime už tai. Jei kas nors prašo 
mus padėti, turi įrodyti, kad 
nėra prieš nnfc Jei jie yra 
prieš mus, mes jiems nepadė
sime". J i s pakartojo, kad 
Amerika parodys savo gerą 
valią tada, kai grąžins mili
jonus dolerių ginklų pavidale, 
už kuriuos Irano šachas 
sumokėjo prieš jo nuvertimą. 
Kaip žinome, abu prezidentai 
— Carteris ir Reaganas atme
tė šį Irano reikalavimą. 

Hashemi Rafsanjani atrodo 
yra vyriausias Irano vadas po 
susenėjusio ayatolos. Jo 
pate i s in imas paskutiniųjų 
pagrobimų yra surištas su 
Vokietijoje suimtuoju Ali 
Hamadei, kurį ir Rafsanjani 
re ikalauja , kad Vokietija 
sugrąžintų į Libaną. 

Pastangos 
K. Linno reikalu 

Americans for Due Process 
praneša, kad du senatoriai ir 
vienas kongresmenas papra
šė JAV gen. prokuroro Meese 
sustabdyti K. Linno deporta
ciją. Kongresmenas Ritter iš 
Pennsylvanijos telefonavo 
Meese, senatoriai Simon ir Di-
xon iš Illinois drauge pasirašė 
telegramą, prašydami deporta
cijos sustabdymo, kol nebus 
pilniau ištirtas sovietų įkalčių 
p a r u o š t a s p a t i k i m u m a s . 
Warld Jevvish Congress 
paskelbė, kad kongr. Fish iš 
Nevv Yorko prašė Meese kuo 
greičiau įvykdyti deportaciją. 
Etninių organizacijų nariai 
yra informuojami ir prašomi 
kontaktuoti savo senatorius ir 
kongresmenus. Daug pastan
gų šioje srit.jp yra dėjęs 
Jungtinis Baltu komitetas ir 
Koalicijos atstovė estė M. 
Rikken. 

ADP jau antrą savaitę 
intensyviai dirba, norėdama 
painformuoti Kongreso narius 
apie Linno r dėtį. Daugiau 
kaip 20 kongT smenų įstaigų 
matė ADP naują video juoste
lę apie Linną. Visus šiuos dar
bus American- for Due Pro
cess vardu ko rdinuoja Rasa 
Razgaitienė. 

Gorbačiovas reikalauja 
pakeitimų 

Valdovas Partijos diktatūroje 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— VVashingtone Valstybės 
sekretoriatas pranešė, kad 
baigė pasitarimus pradėti 
diplomatinius ryšius su 
Mongolija. Bendrai išleistame 
komunikate rašoma, kad bus 
įsteigtos ambasadoriaus 
rango atstovybės. Iki šiol 
Amerika su Mongolija nėra 
turėjusi diplomatinių ryšių. 

— Japoni ja nusprendė ir 
toliau laikyti sau laisvai 
pasirinktą automobilių ekspor
to skaičių į Amerika. Tik 2.3 
mil. vienetų bus parduodama 
Amerikai. Tai turi padėti 
Amerikai, nes bus sumažintas 
prekybos neigiamas balan
sas. 

— Detroitas yra įrašytas į 
popiežiaus vizituojamų mies
tų sąrašą šį rudenį. Popiežius 
rugsėjo 10 d. atvyks į Miami ir 
iš ten pradės vizituoti Nevv 
Orleans. San Antonio. Phoe 
nix. Los Angeles. San Francis-
co ir Detroit. 

— Gdanske Nevv Yorko me
ras Edvvard Koch susitiko su 
Î ech Walesa, Nobelio taikos 
premijos laureatu ir Solidaru
mo steigėju lenkų darbininkų 
tarpe. Lenkijos komunistu 
vadas gen. Jaruzelski atsisa
kė su juo susitikti ir pasiūlė 
vietoje savęs politbiuro narį 
Josef Czyrek. bet meras Koch 
to pasiūlymo nepriėmė. 

— M a r i n e t t e gyvenąs 
Eugene Hasenfus. kuris Nika
ragvoje buvo nuteistas 30 metų 
kalėti ir vėliau amnestuotas, 
yra pakv ie s t a s l iudyt i 
VVashingtone A t s t o v ų 
rūmų sudarytame komitete 
apie Irano ginklus ir Nikarag
vos contras. 

— Maskvoje sovietų Už
sienio reikalų ministerija 
pranešė netrukdysianti BBC 
anglų kalba transliuojamas 
programas, tačiau Amerikos ir 
kai kurių kitų Vakarų radijo 
stotys bus dar trukdomos. 

— J o r d a n o karalius Hus-
seinas kreipėsi į Iraną ir 
Iraką, prašydamas paskelbti 
ginklų paliaubas kaip preliu
dą į rimtus pasitarimus. 

— Lietuvoje, okupuotame 
Vilniuje, buvo paminėta 80 m. 
sukaktis nuo pirmosios lietu
vių dailės parodos, kurioje 
1907 m. sausio 9 d. dalyvavo 
Čiurlionis. 2muidzinavi6us. 
Rimša. Vitkauskas. Virbickas 
ir Jaroševičius su savo kūri
niais. 

— Vak. Vokietijoje suim
tas dar vienas libanietis, kuris 
yra suimtojo Ali Hamadei 
brolis. 

Maskva. — Sovietų lyderis 
M. Gorbačiovas apkaltino 
savo komunistų partiją sustin
gimu i* nuolatinių trūkumų 
buvimu. Kalbėdamas Komu
nistų partijos centro komiteto 
plenumo sesijoje, jis reikalavo 
slaptų rinkimų vyresniųjų 
partijos pareigūnų parinkime 
ir kad būtų i šs ta tomas 
reikalingai pozicijai ne vienas 
kandidatas, bet keli. iš kurių 
būtų s l a p t u b a l s a v i m u 
išrenkamas vienas tam postui 
tinkamiausias žmogus. 

Jis toje savo Kremliaus 
rūmuose pirmą kartą tokioje 
drąsioje kalboje pataikė į 
pačią sovietų ..ligos" esmę. 
Gorbačiovas reikalavo tokios 
sistemos, kuri atvestų..šviežias 
jėgas" ir pakeistų senstančius 
narius galingame Politbiure. 
Centro komitete, vyriausiame 
partijos ešalone ir vyriausybė
je. 

Paminėdamas tuos. kurie 
abejoja tokių reformų reikalin
gumu ir tiesiog bijo jų. Gorba
čiovas pasakė, kad jis užtikri
na visus 307 Centro komiteto 
narius, jog jis neveda kraštą 
to lyn nuo p a g r i n d i n i ų 
komunizmo principų. 

Siūlo naujus 
į s t a tymus 

Savo kalboje jis pasiūlė 
priimti naujus įstatymus, 
kurie įteisintų jo pasiūlytas 
reformas, įskaitant ir viešus 
debatus ir apsaugant sovietų 
piliečius nuo išnaudojimo. 

Pirmą kartą paliesdamas 
valdantįjį sluoksnį, jis sakė. 
kad partija yra daugiausia 
kalta už ekonominius ir socia
linius trūkumus 1970 ir 1980 
metų dešimtmečiuose. Nemi
nėdamas pavardžių, jis kriti
kavo Leonido Brežnevo, Ni
kitos Chruščiovo ir Josefo 
Stalino laikus ir dabartinius jo 
paties kritikus, kūne eina 
prieš jo reformas. Jis priminė 
Stalino režimą, kai tuo metu 
visos problemos buvo „aiš
kios" ir tik autoritatyvinis 
vertinimas buvo vienintelis 
teisybės šaltinis. neginči
jamas ir vykdytinas. 

Sesija valdžios 
konsol idavimui 

Pabrėždamas didesnės de
mokratijos reikalą, jis ragino 
pakelti ne partijos pareigūnus 
į atsakingesnes pozicijas, bet 
kokios nors srities ekspertus ir 
iš to proceso neišjungti mote
ris. Jis prašė, kad būtų jam 
leista sušaukti specialų parti
jos kongresą sekančiais 
metais, kuriame būtu išdisku
tuotos ..demokratinės" proce
dūros. Paskutinis toks kongre
sas buvo prie Stalino 1941 m. 

Nebegrįš į 
Lenkiją 

Liubekas. — Kalėdų ir 
Naujųjų metų proga trimis 
lenkų keleiviniais laivais į 
Travemuende uostą, netoli 
nuo Liubeko, Federacinėje 
Vokietijoje, atvyko apie šeši 
šimtai lenkų turistu. Laivai 
Naujųjų metų išvakarės** 
išplaukė atgal į Lenkiją tiktai 
su puse keleivių: apie trys 
šimtai lenkų ryžosi likti 
laisvuose Vakaruose. Jų tarpe 
kai kurie jau pasiprašė poli 
tinės globos Federacinėje 
Vokietijoje, kiti išreiškė norą 
įsikurti kituose laisvojo 
pasaulio kraštuose. Tai jau 
nebe pirmas kartas, kai lenku 
turistai. Kalėdų proga atvykę 
į Federacinę Vokietiją, ryžtasi 
likti laisvuose Vakaruose 

Specialus kongresas turėtų 
patvir t int i tuos siūlomus 
pakeitimus, nelaukiantregulia-
raus partijos suvažiavimo, 
kuris turėtų būti po 4 metų. 

Vakarų diplomatai sako, 
kad ta kalba rodo norą pradė
ti naują fazę konsoliduoti 
galiai. Jei visa tai Grobačio-
vui ir pasiseks, tai vis tiek 
nebus tas pats, ką Vakarai 
vadina demokratija 

Kontrolė 
„ iš apačios" 

Sovietų Sąjunga paliktų 
vienos partijos sistemoje. Iš 
daugelio kandidatų komu
nistų partijos nariu būtų 
išrenkamas reikalingas asmuo 
tam tikram postui. Gorbačio
vas mano. kad ..kontrolė iš 
apačios" turėtų atjauninti 
partiją. Komunistų partija yra 
elitas, maždaug vienas iš 
dešimties turi jai priklausyti, 
tai buvo Lenino vizija, kurie 
valdytų masę. Paprastai, visos 
raktinės pozicijos vyriausy
bėje, industrijoje, auklėjime, 
moksle ir žurnalizme turi būti 
užimtos komunistų partijos 
narių. Partijos sistemoje Polit-
biuras yra vyriausioji instan
cija, kurioje nustatoma krašto 
politika, o jo sekretoriatą- tą 
politiką vykdo praktikoje siųs
damas jį į partijos celes 
kiekvienoje sovietų institu
cijoje, ūkyje ir fabrike. Visos 
tos celės turi prižiūrėti kitus, 
kad pagal sekretoriato nuro
d y m u s v y k t ų d a r b a s . 
Gorbačiovas nurodė, kad kai 
kur partijos nariai provincijo
se ir vietinėse valdžiose yra 
tironai, kurie neišvengia kyšių 
ir favoritizmo. Jis ragino, kad 
būtų grįžtama prie Lenino 
patarimų. 

Tautybėms 
n ieko gero 

Gorbačiovas palietė ir tauty
bių problemas. Jis sakė. kad 
tautiniai motyvai nusipelno 
respekto. Tai neturi būti igno
ruojama, bet neturi būti ir 
rag inama juos puoselėti. 
Kazakstano demonstracijos 
nebuvusios vienintelės visa
me sovietų krašte, bet jos 
privedusios prie ruso pasky
rimo vadovauti musulmonų 
gyventojams. 

P a g a l i a u jis p a r e i š k ė 
priekaštą. kad literatūra ir 

- menas yra ..be veido". Kultū
rinis gyvenimas turį* būti 
pagerintas, jam turima duoti 
daugiau laisvės. 

Gorbačiovas reikalavo 
didesnio atvirumo, ir tam 
užtikrinti reikalinga nauju 
įstatymų. Žmonės turi turėti 
teisę skųstis teisme prieš netei
singus valdžios pareigūnų 
veiksmus. kurie pažeidžia 
žmogaus teises. 

Gorbačiovo šešių valandų 
kalba buvo Tass agentūros 
tuojau pat paskleista Maskvo
je. Pirmoji komunistų plenu
mo sesijos diena rodo. kad 
Grobačiovas turi pilną kontro
lę Soviptų Sąjungoje. 
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SPORTO ŽAIDYNĖS 
NEW YORKE 

ŠALFAS centro valdybos 
pavedimu, 37-tos Šiaurės 
Amerikos Lietuvių sporto 
žaidynės įvyks gegužės 16-17 
d. New Yorke. 

Sausio 5 d New Yorko 
Kultūros Židiny įvyko pirmas 
žaidynių organizacinis susi
rinkimas, lietuvių Atletų 
klubo valdyba vyriausiu 
žaidynių organizacijos pir
mininku pakvietė patyrusį 
sporto darbuotoją Praną Gvil
dį, kurio sportiniai ir organi
zaciniai sugebėjimai beveik 
garantuoja žaidynių pasiseki
mą. 

Techniškus varžybų darbus 
atliks New Yorko lietuvių 
Atletų klubas, o įvairiems 
paruošimo ir vykdymo dar
bams pakviesti: A n t a n a s 
Gudaitis — sekretorius, Vytau
tas Kulpa — iždininkas. Algir
das Jankauskas — sporto 
programos koordinatorius. 
Algis Šimkus ir Algis Daukša 
— krepšinio vadovai, R. 
Vaičaitis — tinklinio vado
vas. Edvardas Staknys — 
šachmatų vadovas. 

Į ūkinį bei organizacinį 
komitetą pakviesti: sporti
ninkų bei komandų registra
cija — Antanas Mačiulis, infor
macija ir žaidynių leidinys — 
Algirdas Šilbajoris, nakvynių 
k o o r d i n a t o r ė — J ū r a 
Nemickienė. šokių vakaro 
organizatorius — Romas 
K ežys, maisto tiekėja — Vita 
Matusaitienė, sportininkų 
priėmimo organizatorė — 
Aldona Marijošienė. iškilmių 
ir atžymėjimų koordinatorius 
— Vacys Steponis, finansų 
telkimo pirmininkė — Marija 
Bukauskienė. Reikalui esant, 
bus paskirti ir kitų organiza
cinių bei varžybinių šakų 
vadovai. 

Pagrindinės sporto varžybos 
vyks New Yorko priemiesčio 
— Westbury, Long I si and. 
kolegijų sporto salėse, bet kai 

kurios rungtynės bus ir Kultū
ros Židiny. Iki šiol numatyta 
dviejų kolegijų patalpos: Nevv 
York Institute of Technology 
ir N.Y. State University of 
VVestbury. ieškoma ir daugiau 
sporto salių. Sporto progra
moj n u m a t y t a krepšinis, 
tinklinis ir šachmatai, bet 
susidarius tinkamoms sąly
goms, t ik imas i pravesti 
plaukimo, racket-ball, kėglia-
vimo ir kitų sporto šakų varžy
bas. 

Pirmas atvykstančių daly 
vių priėmimas ir susipažini 
mas vyks Vytauto ir Vandos 
Vebeliūnų sodyboje penkta 
dienį. gegužės 15, o šeštadienį 
Kultūros Židiny bus linksma-
vakaris ir šokiai visiems 
sportininkams bei svečiams. 

Kadangi šios plataus masto 
žaidynės reikalauja ne tik dar
bo, bet ir didelių išlaidų, bus 
kviečiami žaidynių mecenatai 
ir renkamos aukos. Tikimasi, 
kad niekas nepagailės aukos 
lietuviško jaunimo sporto 
sąskrydžiui. Aukas prašoma 
siųsti: Lithuanian Athletic 
Club, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Aukoto
jų pavardės bus pažymėtos 
žaidynių programos leidinvje. 

Alg. S. 

37 - JŲ ŽAIDYNIŲ 
REIKALU 

37-jų ŠA. Lietuvių sporto 
žaidynių principinė programa 
jau nustatyta ir ji apims 1987 
m. Š.A. lietuvių krepšinio, 
tinklinio, šachmatų, plaukimo 
ir raketbolo pirmenybes. Kaip 
jau buvo skelbta žaidynės 
įvyks gegužės 1617 d. Nevv 
Yorke. 

l^edo ritulio, kėgli avimo 
(bowling) ir stalo teniso pirme
nybės vyks gegužės 9 d. 
Toronte. Ont. 

SALFASS-gos centro valdyba 

SPORTININKŲ SUSITIKIMAS SU 
„P.L." REDAKTORIUM BR. NAINIU 
Australijos lietuvių Dienų 

metu ..Pasaulio Lietuvio" 
redaktorius buvo tikrai labai 
užimtas. Čia su sportininkais, 
jis. po gražios ir jausmingos 
atidarymo kalbos, gal ir pats 
prisiminė, kaip kadaise žaidė 
krepšinį. Vėliau tarpe mūsų 
Bendruomenės veikėjų, jis ir 
paskaitą skaitė, ir į begales 
klausimų atsakinėjo. O dar ir 
veteranai jo nepaleido. Ir ten 
turėjo prisiminti savo kariš
kas aspirantiškas dienas ir 
aptarti Šiuometinius buvusių 
karių rūpesčius. O kur gi dar 
jaunimas, kongreso rūpesčiai, 
jo redaguojamo „Pasaulio 

vicepirmininkas jaunimo ir 
sporto reikalams R. Dirvonis 
nuoširdžiai šiame darbe reiš
kiasi. Malonu buvo girdėti, 
kad ir mūsų geras pažįstamas 
PLB pirmininkas V. Kaman-
tas yra nuoširdus jaunimo ir 
sportininkų draugas. 

Papasakojau ir aš mūsų dar
bus, ruošiant 1988-jų metų 
Pasaulio Lietuvių Sporto šven
tę, kuri įvyks Adelaidėje. Su 
pasigėrėjimu galėjau pasaky
ti, kad šios šventės rengimo 
komiteto pirmininkas Jurgis 
Jonavičius. gerai pažįstamas 
iš pirmojo Amerikos lietuviu 
krepšininkų vizito Australi-

Amerikos lietuviai K. Savickas, V. Budriūnas ir J. Jurgėla (prieš SI 
metų Kaune), padėję Lietuvos krepšinio rinktinei du kartus tapti Euro
pos krepšinio meistru. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
ĮNAŠAS LIETUVOS 

SPORTUI 

lietuvio" bendradarbių susi- joje, kartu su savo komitetu, 
tikimas, pokalbiai ir kt., net jau daug yra padarę ir jo žinio-
neleido jam ir su buvusiais vi 
sais, jo vadovaujamos Vokie
tijoje amerikiečių kariuo
menėj „Dariaus ir Girėno"' 
kuopos juodukais susitikti, 
alaus stiklą išgerti, geras jau
nas dienas Europoj prisimin
ti. 

Po poros trumpesnių pasi
matymų, N. Metų pokylyje, 
kartu su buv. ALFAS pirmi
ninku J. Dambrausku, (disco 

je visas darbas labai gerai 
vyksta, kas garantuoja ir atei
nančios Šventės pasisekimą 
1988 metais Pietų Australijos 
valstija švenčia savo 190 metų 
įsikūrimo jubiliejų, tai Adelai
dėje tie metai bus ypatingai 
Švenčiami. Tam atžymėti 
vyriausybė ir mūsų lietuvių 
sporto šventei paskyrė pini
ginę paramą ir sumokėjo pačio 
gražiausio ir geriausio, <su oro 

muzikos garsams skambant ir vėsinimu), Apolo stadijono 
šokantiems jaunuoliams mus nuomą, kas vienai dienai kai-
ift vienos vietos \ kitą neva- nuoja daugiau negu 1(XM) dole-
nnėjant, galėjome truputį ii- rių. Taip. kad visa šventė vyks 
giau su Br. Nainiu pasikal- tikrai labai puikiame krepši 
bėti. Jis papasakojo apie nio stadijone. 
dabartinę sportininkų ir jau- Norime į šią šventę pakvies-
nimo veiklą PL Bendruo- ti ir Vasario 16-sios bei Puns 
menėje, džiaugdamasis, kad ko gimnazijų sportininkus. 

Prieš karą džiaugėmės 
Iietuvos krepšininkų laimė
j imais Europos krepšinio 
pirmenybėse. Dabar didžiuoja
mės lietuviais krepšininkais, 
kurie ir šiuo metu tėvynėje 
g a r s i n a l i e tuv ių va rdą 
pasaulyje. Taip pat ir nevieno
je kitoje sporto šakoje mūsų 
broliai ir seserys tėvynėje yra 
pirmaujančiųjų eilėse pasauly
je. 

Jeigu mūsų sportininkų 
p a s i e k i m a i y r a v e r t i 
pasididžiavimo, tai čia nema
ža dalimi yra nuopelnas tų 
Amerikos lietuvių, kurie prieš 
karą ten nuvykę mokė mūsų 
sportininkus sporto paslap
čių, juos treniravo ir patys 
žaidė. 

Šiandien jau ne paslaptis, 
jog p i rmuo ju k r e p š i n i o 
populiarintoju Lietuvoje buvo 
Steponas Darius, kuris vėliau, 
grįžęs į Ameriką, kartu su 
Stasiu Girėnu nugalėjo Atlan
tą. J is 1926 m. išleido knygelę 
. , B a s k e t b o l o ž a i d i m a s 
(krepšiasvydis) ir Lietuvos 
sporto lygos oficialios taisyk
lės 1926-1927 metams". S. 
Darius ne tik knygelę parašė, 
bet ir pats žaidė bei kitus 
mokė. Jo nuopelnu Lietuvos 
krepšininkai pradėjo žengti 
tvirtesniais žingsniais. 

Aktyvesnis krepšinio judėji
mas tada tęsėsi neilgai. 
Pirmieji entuziastai pavargo, 
o paspirties nebuvo. Krepšinis 
beveik išnyko. Reikėjo laukti 
1935 metu, kai į Pasaulio 
Lietuvių Kongresą Kaunan 
atvyko 11-kos Amerikos lietu-

nes ir ten sportas gražiai vei
kia. Tą išgirdęs, Br. Nainys 
patarė tuoj pat susisiekti su 
PLB ir tartis dėl finansinės 
paramos jiems. Tą. kiek žinau, 
jau padarė J. Jonavičius, 
dabartinis ALFAS pirminin
kas, kuris numato ir ateityje 
palaikyti artimus ryšius su PL 
Bendruomene. Visa bėda. kad 
mūsų draugai Amerikoje ir 
Kanadoje, (būtent sporto vado
vai), praeityje ir dabar labai 
lėtai teatsako į visus mūsų 
raštus, kas sudaro keblumų 
visuose darbuose. Per Br. Nai
nį prašėme kaip nors tai 
sutvarkyti. 

Nuoširdžiai pagvildenę 
kitus jaunimo ir sportinius rei
kalus, išgėrę N. Metu tradi
cinį šampaną ir palinkėję 
vieni kitiems gerų ir sėkmin
gų N. Metų, labai gražioje nuo
taikoje išsiskyrėme su mūsų 
draugu Br. Nainiu. Tikimės jį 
ir PL Bendruomenės vadovus, 
sportininkus bei jų bičiulius 
pamatyti 1988-jų metų Pasau
lio lietuvių Sporto šventėje 
Adelaidėje. An( Uukaitls 

vių grupė, jų tarpe namažos 
krepšinio žvaigždės, kaip 
Edvardas Kriaučiūnas, Ben 
Budri kas, neskaitant Kosto 
Savicko bei kitų. Čia buvo 
sužaistas turnyras, kuriame 
ša l ia Amerikos Lietuvių 
komandos, dalyvavo Latvijos 
lietuviai bei Kauno koman
dos. Amerikos lietuviai paro
dė tikrąjį krepšinio meną ir 
sudomino Iietuvos sportinin
kus bei publiką. 

Nors daugumas Amerikos 
lietuvių po kongreso grįžo 
Amerikon, tačiau Iietuvoje 
pasiliko K. Savickas ir J. 
Knašas. kuris žaidė krepšinį, 
tačiau jo specialybė buvo 
boksas. Kurį laiką jis trenira
vo Lietuvos boksininkus (iki 
jo tragiškos mirties). 

Šiandien irgi ne paslaptis, 
jog Iietuvos krepšinio atgai
vinimui ir Lietuvos krepšinin
kų paruošimo bei pastiprini
mo iš Amerikos parūpinime 
svarbiausią žodį tarė K. Savic
kas, apie kurį 6 a norime 
plačiau pakalbėti, nes jo vaid
muo Lietuvos krepšinio 
nuopelnų plotmėje, bent 
Amerikoje, nėra pakankamai 
išryškinta. Ir K. Savickas 
kaip S. Danus) parašė knyge
lę apie krepšinį, pavadintą 
..Krepšinis" (išleista 1936 m.). 
Si knygelė buvo pirmasis 
išsamesnis metodinio pobū
džio leidinys lietuvių kalba. K. 
Savickas Žaidė pats ir mokė 
kitus krepšininkus žaisti. Gal 
jo pavardė mums mažiau žino
ma, nes jis nei 1937 m., nei 
1939 m. Kuropos krepšinio 
pirmenybėse nebežaidė, tačiau 
jis lietu vai nekartą yra atsto
vavęs eilinėse tarpvalsty
binėse rungtynėse. 

Kas gi tas Kostas Savickas, 
kuris oficialiai vadinasi Kon-
nie Savickus? Tai senas 
čikagiotis. nežiūrint, jog gimęs 
Punske (1908 m.). Būdamas 
vienerių metų su tėvais atvyko 
j Cbicagą ir čia visą laiką 
gyvena 'išskyrus Iietuvoje 
praleistų nepilnai porą metų). 

Mūsiškis Savickas yra 
kuklus vyras. Baigęs North-
vvpstern universitetą, jis įsigi
jo advokato diplomą. Savo 
profesinėmis žiniomis daug 
padėjo Iietuvos Vyčių organi
zacijai, nemokamai tvarky
damas jos teisinius reikalus. 
Nuo 1946 iki 1981 metų jis 
turėjo aukštus teisinius — poli
tinius postus Amerikiečių 
tarpe Sio straipsnio apimtyje 
neminėsime visų jo užimtų 
vietų sporto ir teisės pasauly
je: pasitenkinsim bent dalį 
jų paminėdami. 

K. Savickas pirmą kartą 
išvyko Lietuvon 1935 m. kartu 
su A m e r i k o s l i e t u v i ų 

sportininkų grupe. Iietuvos 
valdžia jį pakvietė pasilikti 
ilgesnį laiką ir mokyti 
lietuvius krepšinio meno. 
Būdamas Iietuvoje pasiilgda
vo savo draugų bei organi
zacijų Amerikoje, kurioms jis 
buvo įsipareigojęs (L. Vyčių 
krepšinio lygos organizato
rius bei „Vyties" žurnalo 
r e d a k t o r i u s ) . D a u g u m a s 
Chicagos lietuvių veikėjų kvie
tė jį sugrįžt i , išskyrus 
„Draugo" redaktorių L. šimu
tį, kuris 1936 m. kovo 21 d. 
laiške K. Savickui rašė: „Iš 
Tamstos laiškų ir bendrai 
spaudos matau, kad gražiai 
vadovauji I ietuvos sportinin
kams. Bravo! Gal juos išju
dinsi taip. kad jie galės laiky
tis pr ieš v i su s Europos 
sportininkus. Dėl to aš manau, 
kad Tamsta turėtumei pasilik
ti Lietuvoj ilgesniam laikui. 
Aš Tamstos vietoje pasiūlymą 
priimčiau. Svarbu, kad turi 
užtikrintą poziciją prie spor
to...". 

L Šimutis čia buvo lyg ir 
koks pranašas: nes iš tikrųjų, 
K. Savicko (o vėliau ir kitų 
Amerikos lietuvių paruošti) 
lietuviai krepšininkai atsilai
kė prieš visas Europos koman
das. Tačiau K. Savickas 
nepasinaudojo pasiūlymu il
giau pasilikti Lietuvoje ir 1936 
m. grįžo Amerikon. Tačiau 
Lietuva jį t raukė ir 1938 m. jis 
vėl ten pajudėjo, nes Ameri
kos lietuviai sportininkai vyko 
į lietuvių Tautinę olimpiadą. 

Šį kartą K. Savickas dėmesj 
s u k o n c e n t r a v o L i e t u v o s 
plaukikų treniravimui. Ir šioje 
srityje jis pasiekė puikių 
rezultatų. Kai 193* m. sezono 
uždarvmo pirmenybėse buvo 
pasiekti 11 Iietuvos rekordų. 
„Lietuvos Aidas" rašė: „Čia 
pat reikia pažymėti, kad mūsų 
plaukikų tok ia pažanga 
padaryta dėka savo trenerio 
dr. K. Savicko, kuris vos per 
kelis mėnes iu s sugebėjo 
plaukymo lygį smark ia i 
pakelti". 
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mų kainos prisiunčiamos g a v u s 
prašymą 

rašyta, pasižymėję Amerikos 
lietuviai sportininkai, jų tarpe 
ir K. Savickas, bus prisiminti 
vasario 8 d. Martiniųue salėje 
Chicagoje, Iietuvos Vyčių 
organizacijos rengiamame 
pokylyje, 

Cia reikia pastebėti, jog išė
jęs į pensiją, K. Savickas vėl 
aktyviau įsijungė į Chicagos 
lietuvių veiklą: jis atgaivino L. 
Vyčių 5-tą kuopą, šios organi
zacijos naudai paskyrė K) 
tūkst. dolerių, dabar vadovau-
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Adv. K. Savickas 

1938 m. K. Savickui buvo 
pasiūlyta ne tik treniruoti 
Lietuvos sportininkus, bet 
buvo sudarytos sąlygos jam 
dirbti ir teisės srityje. Tačiau 
jau tuo metu buvo galima 
pramatyti karą ir pasilikti 
tėvynėje j am atrodė nesaugu. 

Prieš jam grįžtant į Chica-
gą, žurnalas ..Fiziškas auklėji
mas" rašė: „O dėl dr. Savicko 
moksliškumo šioje (krepšinio) 
srityje, tai tenka pasakyti, kad 
dr. Savickas yra ne tas. 
kur iam rūpi mate r ia l in i s 
gyvenimas, bet jis, galiu 
tvirtinti, y ra idėjinis žmogus, 
kuriam rūpi Iietuvos ateitis, 
jos garbė . Jo t rošk imas 
pamatyti l ietuvą nenugalimą 
tarptautinėse varžybose, šian
dien visi puikiai žinom, kas 
yra dr. Savickas krepšiniui. K. 
K. Rūmų direktorius p. 
Augustauskas dr. Savicko 
išleistuvėse pasakė: ,.Tik dr. 
Savicko nuopelnas, kad Lietu
va apvainikuota Kuropos 
meisterio titulu. Jis pirmas 
pradėjo tvarkyti Iietuvoje 
krppsinį. jis pirmas moky
tojas to gražaus žaidimo, tad 
jam ir garbė. Taip pat reikia 
pasakyti, kad dr. Savickas yra 
pirmas mūsų plaukymo moky
tojas. Šiandien jo darbo 
pasekmėmis galime tik pasidi
džiuoti". 

Taip apie dr. Savicką rašė 
autoritetingas Lietuvos žur
nalas. Tuo ir norisi baigti šią 
trumpą apžvalgėlę apie Ameri
kos lietuvių bendrai, o K 
Savicko išimtinai, įnašą Lietu
vos sportui. Kaip jau buvo 

O f s . 735-4477; 
Rez . 246-0067; arba 246-6581 

DR. L DECKYS 
G \ D V T O ) A IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

E M O C I N Ė S LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUTLD1NC 

6440 So. Pulaski Road 
\a\andos pagal susitarimą 

0R A. B. GLEVECKAS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

Te l . — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o t e l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

JOK ŠA 
V A I K Ų L I G O S 

6 4 4 1 S . P u l a s k i R d . 
V a l a n d o s p a g a l s u s i t a r i m ą 

6132 S. Kedz ie Ave., Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

K O S M E T I N Ė CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specia lybė v idaus ir k r a ų o iigos 

Nechirurgims išsiplėtusių venų 
ir hemoroicių gydymas 

5 5 4 0 S. Pu lask i Road. T a i . 5 9 5 - 2 8 0 2 
Valandos paga l susitarimą: 
Penkt . antr.. ketv Ir penkt 

Reikalui esant atvažiuotu i r ; namus 

Tai. RE-llanca 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 Wa*t 591h Straat 

Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt 
nuo 12 3 vai popiet ir 4-6 vai. vak. 

Treč. ir žest uždaryta 
T e l . ofiso ir bu to : OLympic 2-415<> 

DR. P . KISIELIUS 
G Y D \ T O ! A S IR CHIRURGAS 

144* S o 50th Ave.. Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai vak 

i£skvrus treč SesY 12 iki4 vai popiet 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS - karūnėlės. 
tilteliai, plokštelės ir bendrOĮi praktika 

2 6 S 9 W. 59 St. C h i c a g o 
Tai. 479-2112 

Valandos pagal susitarimą 

ja Amerikos Legiono Don Var
nas lietuviškam postui. Veikia 
ir kitur. Dabar rašo prisimi
nimus iŠ savo sportinės 
veiklos, kurie bus išleisti atski
ru leidiniu. 

Ed. Šulaitis 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTV GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza C o u r t 
Chicago, Illinois 606 i9 

Tel. 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Tumasonio ofisą p e r ė m ė 

DR. S. LA L 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

Pirm 2-7. Antr ir 
ketv. "-12. Penkt 11-2 

O f s . tel. L t 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St . 
Vai pas;al susitarimą, pirm ;r ke tv 12-4 

6-9; a r , t r 12-6; penkt 10-12: 1-6. 

T«L 4 3 6 - 7 7 0 0 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
F.A.CC. 

KARDIOLOGAS 
Širdies ligos 

6132 S. Kedtie Ava., Chicago 
Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 

DR. AL6IS PAULIUS I 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGUA 
6132 S. Ked*ie. Chicago . III. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgjn, Ui. 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susi tarimą 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGUA 

Chicago Eye In s t i t u t e 
4200 \ . Centra l Ave. 

Valandos pagal sus i tar imą 

DR. IRENA KURAS 
KL PIKIU !R VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MFDICAI BUILDING 

3200 VV. 81st Street 
Of i so tel . RE 7-1 lt>8: 

Rezid 385-4811 

DR. L. D. PETRBKIS 
DANTŲ G Y D Y T O l A 
8104 S. Roberts Road 

1 mylia i vakarus nuo Har lem Ave 
Tel . 563-0700 

Valandos pagal susi tarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai i 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

„Conta t t lenses" 
2618 VV. 71st St. - Te l . 737-5149 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Sppcialvbė — Chirurg i ia 
2454 VVest 71st S t r ee t 

Tel . 434-1818 - Rez. 852-0889 
Vai : pirm , antr , ke tv ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik sus i ta rus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė - Vidaus ir plaučiu ligos 

2638 W. 71 m St.. CMca«o. m. 
JM.: 430-0100 

11800 Southw»«t Ht«hway 
Pale* H«4ghtt, IR. 0O403 

(312) 301 -OMO (ii J) 3*1 -0*22 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGUA 
2656 VV. 63rd S t r e e t 

Vai : antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p p 
S>št pagal susi tar imą 

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

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C 
Specialvbe - Vidaus ligų gvdvtoias 

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

Valandos pagal sus i tanma 
T e l . 5 8 5 - 7 7 5 5 



Dideli namai ir 

VAIKŲ NAMELIAI 
Niekas neruošė tada jau

nimo kongresų ir galbūt ne 
taip jau brangus buvo tas jau
nimo vardas, nes neprisime
nu, kad jį taip dažnai, kaip 
dabar, mes būtume kartoję. Ir 
labai dabar gaila, nes tais 
1950 metais atvykęs į Ameri
ką pagal dabartinį amžiaus 
kriterijų dar būčiau tikęs bent 
dviem jaunimo kongresam, o 
mano žmona mažiausiai trim. 
nors ant mūsų rankų vartalio
josi jau aštuonių mėnesių 
dukrelė. Nė nepamaniau, kad 
dar aš tebesu jaunimas. Kokie 
keisti tai buvo laikai. Tik 
mano anksčiau atvykę bend
raamžiai ir jau turėję progos 
susitikti su tokio pat ies 
amžiaus Amerikoje gimusiais 
lietuviais nusiskundė, kad jie 
lietuviškai tik tedainuoja. bet 
tarp savęs visada kalbasi ang
liškai. Stebėjomės tokiu jų 
nusiteikimu tvirtai vieni kitus 
užtikrindami, kad mūsų vai
kai tarp savęs tik gryna lietu
vių kalba tekalbės. 

Ir kaip neištesėti liko tie 
pažadai, ir kaip ..suminkš
tėjo"' tie tvirti užtikrinimai, 
nors visokias lituanistines 
mokyklas steigėm ir Lietuvoje 
veikusias organizacijas gai-
vinom bei naujas kūrėm, sta
tėme stovyklas, ruošėm jau
nimo kongresus. burėm 
jaunimą į sąjungas, leidom 
laikraščius, knygas, nuolat 
nuo ryto iki vakaro kar
todami, kad visa tai darom tik 
jaunimui, jaunimui, jaunimui. 
Jaunimui net iki 36 metų, nors 
tokiem jau ir paausiai sidab
ruoja ir pakaušiai šviečia. Ka
žin kodėl mes parinkom tą 36 
skaičių? Ar ne ta pačia logika 
jis galėtų būti ir 40,45. ir net 
50? Bet... Kas čia dabar tą pa
slaptį neišaiškins? Tegul jau 
būna ir trisdešimt penkeri, jei
gu tas „jaunimas" yra dar 
lietuviškas, lietuviškai galvo
ja, lietuvišką darbą dirba, lie
tuvišką prieauglį augina (argi 
daug tokių metų sulaukusių 
nevedusių žmonių surasi?) 
ir, svarbiausia, su tuo prie
augliu namuose tik lietuviš
kai tekalba. 

Bet. deja, taip jau tik retai 
bepasitaiko. Dažniausiai jau ir 
tarp tokio „jaunimo", nekal
bant apie dešimt metų jaunes
nį ir „tikra" namų kalba yra 
gyvenamojo krašto kalba, o jų 
prieauglis močiutėms bei tė
vukams lietuviškai nė labas 
nebemoka pasakyti. Daug 
tokių atvejų yra Šiaurės 
Amerikoje, o dar daugiau jų 
patyriau lankydamasis kituo
se kraštuose — Pietų Ameri
koje. Kumpoje. Australijoje. 
Nekokia tai padėtis, nekokia 
mūsų lietuviškosios išeivijos 
ateitis, ir ji vis blogės ir blo
gės, jeigu neususigriebsim mes 
ją pataisyti. 

Todėl ir neišpasakytai malo
nu būna ir net džiaugsmo aša
rėlė nurieda, kad sutinki jau
ną šeimą, kurios trimečiai, 
keturmečiai, penkiamečiai 
pipiriukai ir pipiriukės tave 
sveikina, kalbina, aiškina 
„dideles'* savo gyvenimo prob
lemas gražia lietuvių kalba. 
Yra dar tokių Šiaurės Ameri
koje, yra Europoje, yra Aus
tralijoje. Tik gaila, kad jau 
nebe tiek daug. kiek galėtų 
būti. Daug tėvų kaltės yra dėl 
tokio nusiteikimo arba teisin
giau — apsileidimo, tačiau 
didelė bėda ir mūsų visuo
menės laikysenoje tą visą 
lietuvybės išlaikymo pagrin
dą palikti vien tik tėvams ir 
juos užmiršti, kol to jų išau
ginto jauno žmogaus prireikia 
kur nors politinėjje demons
tracijoje plakatui panešioti. 

Užtat ir iškyla reikalas kal
bėti ir nuolat kartoti apie 
mažamečių vaikų bendrą lietu
viška auklėjimą, mokymą, 
švietimą, bet ir stengtis jį įgy
vendinti visur bei visomis 
priemonėmis ir tą darbą su 

APIE SPAUDĄ, KNYGAS IR 
PREMIJŲ KOMISIJAS 

vaikais pradėti jau tada, kai 
tik jie pradeda bėgioti ir žo
delius dėlioti. Ir kaip gaila, 
kad labai mažai išeivija tokių 
bendrų auklėjimo bei mokymo 
įstaigų teturi. Nežinau kiek jų 
iš viso yra, bet Chicagos apy
gardoje aš tepažįstu tik porą. 
iŠ tikrųjų gal tik vieną, 
padalintą į dvi dalis, tai 1962 
įsisteigusią Amerikos Lie
tuvių Montessori draugiją, 
turinčią „Vaikų namelius" 
Chicagoje ir „Žiburėlį" 
Lemonte. Apie „Žiburėlį" jau 
esu kalbėjęs, todėl šiuo raši
niu skaitytojus supažindinsiu 
tik su pačia ALM draugija ir 
darbais. 

Nors ir nežinau, bet spė
čiau, kad 1963 Chicagoje ALM 
draugijos įsteigti „Vaikų 
nameliai", jeigu ne pirmieji, 
tai buvo vieni iš pirmųjų tokių 
lietuviškų vaikučių auklėjimo i 
įstaigų išeivijoje. Daug labai 
daug naudingo darbo atliko ši 
įstaiga, lietuviškai auklė
dama ir mokydama maža
mečius vaikus, ir jos rezul
t a t a i s š i a n d i e n m e s 
džiaugiamės. Šis modernus 
metodas, per mokslišką vaiko 
auklėjimą siekiantis lietuvių 
kalbos bei kultūros išlaikymo 
išeivijoje ir dvasinės žmogaus 
pažangos, remdamasis šūkiu 
„pažinkime vaiką'*, nuo pat 
pirmųjų žingsnių pradeda 
ruošti pilnutinį žmogų gy
venimui ir daryti jį atspariu 
nepageidaujamai aplinkai. 
Norėdama praplėsti lietuviš
ką vaiko auklėjimą ir už „Vai
kų namelių" ribų, prieš viene
r ius m e t u s M o n t e s s o r i 
draugijos mokytojų sekcija 
atgaivino anksčiau leistą 
draugijos žiniaraštį „Mūsų 
vaiką" ir siuntinėja jį lietuvių 
šeimoms ir rėmėjams po visą 
pasaulį. „Mūsų vaiko" tikslas 
pateikti teoretiškų žinių ir 
ypač praktiškų nurodymų bei 

- medžiagos vaikų auklėjimui 
lietuviškoje-montesoriškoje 
aplinkoje. Daug metų Ameri
kos Lietuvių Montessori drau
gija išlaikė tik vieną lietuviš
ką auklėjimo įstaigą jau 
minėtus „Vaikų namelius" 
Chicagoje, tačiau daugiau jau
nų šeimų apsigyvenus jos piet
vakariuose, Lemonte ji suor
g a n i z a v o , , Ž i b u r ė l į " . 
„Žiburėliui" steigti. pagal 
ALM draugijos pirm. Marytės 
J. Utz suteiktas žinias, drau
gija paskyrė 10.000 dol., o stei
gimo darbus atliko draugijos 
nariai . Tos Lietuviškos 
mokyklos veiklą ALM drau
gija prižiūri ir už ją atsako. 

Nepaprastai naudingos šios 
abi lietuviškojo auklėjimo bei 
mokymo įstaigos išeivijos lie
tuvybei, tik gaila, kad tokių 
taip mažai tėra. Tačiau ir jos 
labai sunkiai verčiasi. „Vaikų 
nameliai" yra laimingesni, 
nes turi dr. Leono Kriaučeliū-
no parūpintą savą pastogę, 
tačiau „Žiburėliui" reikia bas
tytis po svetimus pakiemius. 
sumokėti daug nuomos ir dar 
baimintis galimo ir tų pačių 
patalpų praradimo, jeigu kas 
nors nepatiks nuomotojui. To
kiai įstaigai visapusiškai veik
ti galimybes tegali sudaryti 
tik nuosava patalpa. Tai dar 
viena labai svarbi ir rimta 
priežastis, kodėl Chicagos 
pietvakarių lietuviams Lemon
te reikia savo pastogės, dar 
vienas motyvas nepraleisti 
progos įsigyti didžiulį DeAn-
drei seminarijos pastatą. Vie
nas toks kambarys kartu su 
prieškambariu ir dar viena 
patalpa būtų lyg ir specialiai 
..Žiburėliui" statytas, nes turi 
net ir atskirą įėjimą. Tokioj 
patalpoj įsikūrusi ši lietuviš
ka vaikų auklėjimo įstaiga 
galėtų plėstis ir priimti žymiai 
daugiau vaikų negu jų priima 
dabar. Ar tai ne didelė nauda 
lietuvybės išlaikymui ir never
ta kad ir Lietuvių fondo para
mos? 

Bronius Nainys 

L. B-nės Kultūros taryba 
kasmet gruodžio mėnesį ski
ria spaudai pagerbti ir ska
tina ją platinti bei remti. Tai 
gražus žestas, tik kažkodėl 
parinktas gruodis, metams 
baigiantis? Juk prieškalė
diniame laikotarpyje žmonės 
jau ir taip turi daug rūpesčių ir 
išlaidų švenčių dovanų pir
kinėjime, kurios šiame krašte 
paversta gyvenimo būtinybe, 
pasiruošimu žiemai ir t.t. 
Galvojama, kad vienas kitas 
savo bičiuliui kaip kalėdinę 
dovaną užprenumeruos laik
raštį ar padovanos knygą, bet 
tai retas atvejis, nors gražus ir 
skatintinas. Ar ne geriau būtų 
spaudos platinimo mėnesius 
skirti vasarą ir keletą kartų 
metuose. Vasarą žmonės daž
niau susitinka, bendrauja, me
džių pavėsyje per gegužines 
susėdę išsikalba įvairiais rei
kalais. 

Visi žinome ir suprantame, 
kad mūsų periodinė spauda, 
knygos yra vienintelė ir 
pagrindinė tarpusavio susi
žinojimo ir išlikimo lietuviais 
priemonė svetimoje žemėje. 
Jos netekę greit sutirptume 
svetimųjų milijonuose. Tačiau 
žmogus, pasinėręs kasdieny
bės reikalų smulkmenose, 
retai apie tai pagalvoja. Rei
kia vis nuolatinio priminimo, 
raginimo. O mūsų spaudos, 
knygos reikalai kasmet, kas
dien sparčiai rieda žemyn, 
sunkėja. Sunkėja jie dėl gyve
nimo brangumo, skaitytojų 
mažėjimo, sunkėja ir dėl 
nepakankamo mūsų visų 
dėmesio spaudai pradžioje 
kūrimosi ir dabar. Mes tam 
nesiruošėme, vis kažko lau
kėme, tikėjomės pasikeitimų, 
negalvojome, neplanavome 
ilgesnėms distancijoms ateitį. 
Nesirūpinome iš anksto ruošti 
savo spaudos kadrus, būsi
mus žurnalistus lietuvių ir 
anglų kalbomis. Kitos etninės 
mažumos, ypač žydai, tai 
suprato ir šiandien turi tam 
savo jaunosios kartos paruoš-

J . V . SŪDUVAS 

tų specialistų. Ir OSI Šiandien 
po pasaulį gainioja „nacių 
siaubą" jau iš anksto tam rei
kalui parengtų jaunimo kad
rų. O mes neparašėme net 
savo pabėgimo istorijos, nesu
registravome nei savo rusų, 
vokiečių išžudytų brolių, nei 
mūsų tautos priešų. Mes savo 
jaunimą išmokslinome, pado
vanojome Amerikai daug 
praktinių mokslų specialistų, 
tačiau savo tautinei gyvybei 
pratęsti svetimoje žemėje ne
davėme nė tinkamo istoriko, 
žurnalisto, laikraščio redak
toriaus, pagaliau nė vienuolio 
bei kunigo, o jų šiandien jau 
labai mums reikia Kunigai 
praeityje ir dabar buvo ir yra 
šalia apaštalavimo uoliausi 
lietuviškos spaudos rėmėjai, 
bendradarbiai, redaktoriai. 

Matome, kokias dideles pas
tangas deda amerikiečių spau
dos bendrovės, knygų leidyk
los, la ikrašč ių redakcijos 
skelbimams per televiziją. 
įvairių „milijoninių" loterijų 
brukimu—tik užsiprenume
ruok tą ar kitą žurnalą, o tapsi 
milijonierium! Redakcijų 
pasamdyti žmonės beldžiasi į 
privačių namų duris, skam
bina telefonais, kad tik privi
liojus naują skaitytoją. 

Žinoma, mes taip vargu 
sugebėtume ir finansiškai 
nepajėgūs. Mūsų laikraščių 
redaktoriai ir jų bendradar
biai, kurie šiuo metu užpildo 
spaudos puslapius, yra dau
giausia senosios kartos žmo
nės, baigę Nepriklausomos 
Lietuvos mokyklas. Jie jau 
pensijos amžiaus. Kas užpil
dys jų vietas, jiems pasitrau
kus? Apie tai nebuvo galvo
jama nei praeity, nei dabar. 
Turbūt ir neturėsime, nes, 
sekant mūsų centrinių organi
zacijų suvažiavimų prog
ramas, pranešimus per spau
dą, radijo, tai spaudos reikalai 
jų rezoliucijose vis pamirš
tami, apeinami. Daugiausia 

laiko skiriama pranešimams 
veiklos, pasigyrimams, vei
kėjų pagerbimams, politinėms 
diskusijoms. Suorganizavome 
piniginius fondus, jaunimui 
skiriame daug dėmesio, duo
damos stipendijos, organizuo
jami jaunimo sąskrydžiai, 
vasaros stovyklos, tautinių 
šokių šventės. Tas labai gražu 
ir. reikalinga parodui savo 
tautiniam gyvastiškumui 
svetimiesiems, tačiau visiems 
tiems spektakliams pasibai
gus, jie aprašomi mūsų perio
dikoje ir tik mūsiškėje. Ir čia 
spauda atlieka bent dalinai 
savo istorinę misiją. Jei nebus 
kam rašyti, nieko nepaliks 
ateičiai ir greit bus pamiršta. 
Per trisdešimt penkerius me
tus nesugebėjome paruošti 
bent keletą žurnalistų, tai da
bar tam galimybės labai blan
kios. 

Lietuviška knyga 
ir jos ateit is 

Knyga yra mūsų dvasinis 
turtas. Mūsų nebus, o ji išliks. 
Ji viena bylos ateities Lietu
vos kartoms apie mūsų sie
kimus ir darbus svetimoje 
žemėje. Knygų tiražai liudija 
tautos, žmogaus kultūros 
laipsnį. Senoji karta emigraci
joje sukūrė ir paliko didelį 
kraitį dailiosios literatūros ir 
mokslo veikalų, kad ir sun
kose sąlygose kūrėsi ir dirbo. 

Ar čia išmokslinti jos vai
kai eis tėvų pėdomis, kiekvie
nas senasis, palingavęs galva, 
pasakys ne. Iš jų dažnas ir 
puikiai materiališkai įsikūręs 
nesidomi lietuviška knyga nei 
laikrašti u. , 

Knygų, ypač dailiosios lite 
ratūros, išleidimas kasmet 
mažėja. Ne vien dėl to. kad nė
ra kam rašyti, o tokių dar yra 
ne vienas, bet kad nėra kam jų 
skaityti, o parduoti knygą dar 
sunkiau. 

Knygų platinime gražų dar
bą atlieka pasišventę senosios 
kartos žmonės, parapijų 
knygynėlių vedėjai. Jie tikri 

Vliko seimo atstovai ir svečiai Londone, Anglijoje. Nuotr. L. Tamošaičio 

mūsų dienų knygnešiai. Kai 
kurie iš jų su knygomis 
važiuoja ir į kitus miestelius, 
kur tik yra lietuvių, vyksta ten 
koks nors parengimas, minė 
jimas, vasaros gegužinė. Toks 
yra broktoniškis Antanas 
Šeduikis. Kiekviename Bos
tono apylinkės lietuviškame 
renginyje jį matysi prie kny
gomis apkrauto stalo. 

Teko su juo ir vienu kitu 
knygnešiu kitose vietovėse 
pasikalbėti apie knygų parda
vimą. Visi pripažįsta, kad dau
giausia žmonės pirkėjai domi
si dailiosios l i teratūros 
kūriniais ir noriau juos perka, 
mažiau poezija ir publicistika. 
Pirkėjai daugiausia senesnioji 
karta. Paskutiniaisiais metais 
domėjimasis knyga labai 
sumažėjo. Pasitaiko ir pavo
gimų. Ypač salėse, kur būna 
didelis žmonių susitelkimas. 
Pasižvalgyti, kokios knygos 
išdėstytos, dauguma mėgsta, o 
pirkėjų maža, reikia siūlyti. 
Vienas kitas nusiperka, sunku 
visus stebėti, po to viena kita 
knygelė ir „dingusi" — štai ir 
visas dienos uždarbis! 

Blogų žmonių visada buvo, 
yra ir dabar, pasakoja vienas 
knygnešys. Antra vertus, 
šiems knygnešiams niekados 
nebuvo parodytas reikiamas 
dėmesys iš renginių vadovų 
bei organizatorių pusės. Nete
ko nugirsti, kad programos ve
dėjas, organizacijos pirminin
kas, „iš širdies" padėkojęs 
visiems ir visoms, prisi
min tų s p a u d o s žmones , 
ypatingai knygnešius, tarsi jų 
ir nebūtų. „Pamiršta" primin
ti publikai, kad, štai, ten salės 
kampelyje sargybą prie lie
tuviškos knygos nešal tas ir 
tas, nusipirkite knygą, užsi
sakykite laikraštį. Tas atsi
tiko ir praėjusį pavasarį kul
t ū r i n g a m e Bos tone per 
L.B-nės surengtą premijų įtei
kimo šventę, kur prie tiek 
žymių svečių, patosinių kal
bų, niekas, nė vienas kalbėto
jų, nė programos vedėjas apie 
knygų stalelį salės kertelėje 
nepriminė, nors ten buvo ir 
premijomis apdovanotų kny
gų. Ir taip beveik niekeno ne
pastebėtas knygnešys, prasi
dėjus baliui, susidėjęs į maišelį 
knygeles, paliko klegančią 
salę. 

Premi jos ir 
ver t inimo komisijos 

Literatūros premijos ska
tina rašyti, kurti, praturtinti 
savo tautos dvasinį lobį nau
jais veikalais. Premijos sudo
mina ir visuomenę, knygų 
mėgėjus, iškelia naujus talen
tus, pakyla knygų pirkimo 
paklausa. S tambias pini
gines premijas skiria valsty
bė, organizacijos ir privatūs 
asmenys. Veikalams premi
juoti sudaromos komisiios iš 

parinktų asmenų. Nuo komi
sijos asmenų intelektualinio ir 
literatūrinio mentaliteto lygio 
daug priklauso vieno ar kito 
veikalo premijavimas. Spren
dimai daromi slaptu ar viešu 
balsavimu pagal taisykles. 
Komisijos turi spręsti objekty
viai, atsižvelgdamos į kūrinio 
meninę vertę, didaktinį aspek
tą ir jo reikšmę bendrajam 
tautinės kultūros lobynui. 

P a r i n k t i k o m i s i j o m s 
asmenis mūsų dienomis nėra 
lengva. Silpnai šiam darbui 
išprusę asmenys sprendime 
vadovaujasi asmeniškumais, 
dienos nuotaikomis bei pasau
lėžiūriniais motyvais. Žodžiu, 
vertina ne tai, kas parašyta, 
bet kieno parašyta Yra atve
jų, kad vertinimo komisija gali 
nerasti nė vieno premijuotino 
kūrinio. Tai apgailėtinas atve
jis. J is parodo mūsų kūrybi-
binio potencialo smukimą, ogal 
ir komisijos intelektualinį 
nesugebėjimą. Panašus atve
jis įvyko ir šiais metais, kai 
Lietuvių rašytojų draugijos iš 
Naujojoje Anglijoje gyvenan
čių asmenų sudaryta komisija 
— mokytoja Zita Krukonienė. 
dr. Mirga Girniuvienė, Ona 
Mikailaitė. Danguolė Sadū-
naitė ir dr. St. Goštautas — 
lapkričio 23 d. savo posėdyje 
nerado nė vieno kūrinio, 
premijos verto. Juk ir vi
suomenė domisi, kiek ir kokių 
kūrinių komisija buvo gavusi, 
kas jų autoriai. Juk žmonės 
darbavosi, rašė, siuntė savo 
kūrinius komisijai, tai už tai 
bent jų pavardės spaudoje turi 
būti paminėtos. (Pastaba. 
Autoriai nenori būti viešai 
minimi. — Red.) Dabar vien 
lakoniškas dviejų sakinių 
paskelbimas spaudoje „Pre
mijos nepaskyrė' sukelia tik 
nusivylimą visuomenėje ir 
rašantiems atima norą toliau 
dirbti. Iš plunksnų pažįs
tamas paukštis, o iš jo darbų 
žmogus. 

JSAKfc MAŽINTI 
K A I N A S ^ 

Illinois komercijos komisija 
įsakė Northern Gas bendrovei 
sumažinti dujų kainas. Rado. 
kad bendrovės pelnas prašo
ka L5% leistą ribą. Dabar kai
nos sumažės maždaug 2% 

PARDUODA 
F O R D CITY 

Eąuitable Iife Assurance 
bendrovė, savininkė Ford Ci
ty, pranešė, kad susitarta šį 
prekybos centrą parduoti 
Samueliui ZelL daugelio 
nuosavybių savininkui. Fqui-
table bendrovė jau prieš šešis 
mėnesius atidavė Ford City 
pardavimui, prašydama 80 
mil. dol. 

Knergija ir stiprus pasiry
žimas stebuklus daro. 

Ch. Dickens 

Fgoizmas yra alfabetas tik 
iš vienos raidės. 

„London Truth" 

TRIKAMPĖ SKRYBĖLĖ 
J»KI)RO ANTONTO ALARCON„ 

Humor i s t in i s r o m a n a s 

I šver tė P . OAUČYS 

31 
Dėdė Lukas mirtinai pabalo, matydamas, kad jo 

žmona nepriėjo prie jo. bet greit susivaldė ir su tokiu 
baisiu juoku, kad turėjo pridėti ranką prie širdies, 
kad ji nesprogtų į gabalus, vis pamėgdžiodamas 
burmistrą, tarė: 

— Lai Dievas tave saugo, Fraskita! Ar jau 
pasiuntei savo brolėnui paskyrimą? 

Reikėjo tada pamatyti navarietę! Nustūmė 
mantiliją atgal, su liūtės išdidumu pakėlė kaktą ir į 
apsimetėlį burmistrą įbedusi akis. kaip du durklus; 

— Lukai, aš tave niekinu! — jam rėžė tusiai į 
veidą. 

Visi pagalvojo, kad spjovė į jį. 
Toks mostas, tokia laikysena ir toks balso '<>nas 

pabrėžė tą sakinį! 
Išgirdus savo žmonos balsą, malūnininko \ idas 

persimainė. Savotiškas įkvėpimas, panašus į religinį 
tikėjimą. įsiskverbė į jos sielą, užtvindydama šv įesa ir 
džiaugsmu... Taip kad ir akimirkai užmirš< <mas 
visa, ką buvo matęs ir tikėjęs malūne, sušuko s aša
rom akyse ir nuoširdumu lūpose: 

— Vadinasi, tu esi manoji Fraskita? 
— Ne! — atsakė navarietė. jausdamos! n> savo 

kailyje. — Jau aš nebesu tavo Fraskita! Aš esu... 
Paklausk šios nakties žygdarbių ir jie tau p; įkys. 
ką tu esi padaręs su širdim, kuri taip tave m iėjo!.. 

Ir pradėjo verkti, kaip ledo kalnas, kuris y niręs 
pradeda tirpti. 

Negalėdama susilaikyti, burmistrienė prisiarti
no prie jos ir su didžiausia meile ją apkabino. 

Tada ponia Fraskita pradėjo ją bučiuoti, taip pat 
nesižinodama ką bedaranti, tarp ašarų, jai kalbė
dama, kaip mergaitė, beieškanti savo motinos 
globos. 

— Ponia ponia! Kokia nelaiminga aš esu! 
— Ne tiek, kaip tamsta įsivaizduoji! — jai 

atsakinėjo burmistrienė. irgi gailiai verkdama. 
— Aš tai tikrai esu nelaimingas! — tuo pačiu 

metu ainanavo dėdė Lukas, kumštimis kovodamas 
su savo ašarom, lyg besigėdindamas jas lieti. 

— O aš? — pratrūko Kugenijus. jausdamasis 
suminkštėjęs nuo užkrečiančio kitų verkimo ar taip 
pat tikėdamasis šlapiu būdu išsigelbėti, tariant, 
ašaromis išsigelbėti. — Ai. aš esu niekšas! Pabaisa! 
Suguręs ištvirkėlis, gavės, ką užsipelnęs! 

Ir pradėjo liūdnai baubti, apkabinęs pono Chua-
no I/vpez pilvą. 

Ir šis ir tarnai lygiu būdu ašarojo, ir visa atrodė 
baigta ir vis tiek nieko nebuvo išaiškinta. 

Na, o tu? 
Dėdė Lukas pirmas išplaukė į paviršių iš tos 

ašarų jūros. 
Mat jis pradėjo vėl prisiminti, ką buvo matęs per 

rakto skylutę. 
— Ponai, sutvarkykime sąskaitas!.. — staiga 

pasakė. 
— Dėde Lukai, nėra vertų sąskaitų! — sušuko 

burmistrienė. — Tamstos žmona tikra šventoji! 
— Gerai... taip... bet... 
— Jokių bet! Leisk jai kalbėti ir pamatysi kaip 

pasiteisins. Kai tik ją pamačiau, man širdis pasakė. 
kad ji šventoji, nepaisant visko, ką tamsta man esi 
papasakojęs... 

— Gerai, tegul kalba!.. — tarė dėdė Lukas. 

— Aš" nekalbu? — atsiliepė malūninkė. — Tu tu
ri kalbėti. Teisybė yra. kad tu... 

Ir ponia Fraskita nepasakė daugiau, nes jai 
neleido kalbėti nenugalima pagarba, kurią jautė 
burmistrienei. 

— Na, o tu? — atsakė dėdė Lukas, vėl prarasda
mas viltį. 

— Dabar kalba eina ne apie ją! — sušuko 
burmistras, taip pat sugrįždamas prie savo 
pavyduliavimo. — Reikalas eina apie tamstą ir 
ponią! Ai. Mereedėle'.. Kas būtų galėjęs pasakyti. 
kad tu'.'.. 

— Na. o tu'.' — atkirto burmistrienė. akimis jį 
matuodama. 

Ir per kelias minutes abi poros šimtą kartų 
pakartojo tuos pačius klausimus. 

— Ir tu? 
— Na. o tu? 
— Tu. tikriausiai tu! 
— Ne. tu! 
— Tad. kaip galėjo atsitikti, kad tu?.. 
Ir taip toliau ir t.t. 
Ir byla niekad nebūtų pasibaigusi, jei burmist

rienė. vėl atgavusi savo orumą, galiausiai don 
Kugenijui nebūtų pasakiusi: 

— Klausyk, dabar tu nutilk! Mudviejų asmenini 
reikalą išsiaiškinsime vėliau. Dabartiniu metu svar
biausia grąžinti ramybę dėdės Luko širdžiai. Mano 
supratimu, tai labai lengva, nes ten matau poną 
Chuaną Lopez ir Tonjuelą. kurie nenustovi norė
dami pateisinti ponią Fraskita. 

— Man nereikia, kad mane pateisintų vyrai' — ši 
atsakė. — Turiu du patikimiausius liudininkus, kuriu 
neįtarsi, kad buvo suvilioti ar papirkti. 

—Ir kas jie'.' — paklausė malūnininkas. 

(Bus daugiau) 
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KUN. V. ŠARKOS 
LAIDOTUVĖS 

Palyginti , j a u n a s mirė kun. 
V a d o v a s Šarka 19S7 m. sau
sio 3 d. Hamburgo mieste. 
Vokietijoje. J a u maždaug 
prie? pusantrų metų jis pasi
juto mir t inai sergąs. Gydy
tojai nustatė , kad jo liga yra 
inkstų vėžys. Pabaigoje 1986 
jis buvo keletą kartų operuo
tas , iš imtas vienas inkstas, 
tačiau tų operacijų sėkmingos 
pasekmės nebuvo ilgos. Keletu 
kartų turėjo vis grjžti į ligo
nine. Kai 19S6 m. liepos 21 d. 
šventė savo kunigystės 40 
metų jubiliejų. kiekvienas 
galėjo matyt i , kad kun. Šarka 
jau visai s i lpnas. Netrukus po 
savosios šventės jis vėl turėjo 
gultis l igoninėn ir iš jos buvo 
išneštas tik po mirties. 

Dar j am esan t gyvam sus
kubo atvykti iš Lietuvos viena 
jo sesuo, kuri prie savo brolio 
lovos išbuvo iki pat jo mirties. 
Laidotuvių dieną atvyko ir 
antroji, tačiau j apeigas jau 
nesuspėjo. Kun. Vadovas Šar
ka buvo pala idotas sausio 14 
d. ne Hamburgo mieste, o 
netoli jo esančioje vietovėje, 
vardu Fleinbek. { laidotuves 
susirinko g a u s u s būrys žmo
nių, daugiaus ia lietuvių iš 
įvairių jo aptarnautųjų vie
tovių. Bažnyčioje buvo apie 
400 žmonių. -Jo kars tas sken
do vainikuose. Šv. Mišias 
laikė Osnabr iuko vyskupo 
pagelbininkas vysk. Siegel. 
gyvenąs Hamburge Kartu su 
juo koncelebravo didelis kuni
gų būrys, kurių tarpe 8 buvo 
lietuviai. Vysk. Siegel pra
džioje šv. Mišių perskaitė 
Osnabriuko vyskupo ordinaro 

vysk. Helmut H. \Vittler laiš
ką, kuriame šis rašo. kad 
velionis visą laiką buvo kupi
n a s tėvynės ilgesio, kad jis 
rūpinosi savo tautiečiais, nete
kusiais tėvyrrės. kad jis buvo 
ypat ingai uolus kunigas prak
tiškoje sielovadoje, kad jis 
buvo jo mielas draugas. Vysk. 
VVittler iškelia kun. Šarkos 
gerą nuotaiką, jo linksmumą, 
kurį jis sugebėdavęs perduoti 
ir kitiems. Ta ip pat pabrėžia ir 
velionio pamaldumą, jo nepa
judinamą pasitikėjimą Dievu. 
Vysk. Siegel savo pamoksle 
kalbėjo apie velionio dorybes, 
o taip pa t ir bendrai apie kuni
gystės pašauk imo vertę ir gro-
žj. Mišių pabaigoje atsisveiki
n imo žodį t a r ė Lietuvių 
s i e lovados v a d o v a s , kun . 
A n t a n a s Bunga. J i s taip pat 
padėkojo vokiečiu vyskupams 
už rūpinimąsi velioniu, o taip 
pat ir už didelj palankumą lie
tuviams. Lietuvių Bendruo
menės ir Vasar io 16 gimna
zijos v a r d u a t s i sve ik ino 

tarybos narys kun. Alfonsas 
Bernatonis. OFM Cap. Prie 
kapo dar kalbėjo visa eilė 
lietuvių iš įvairių kun. Šarkos 
aptarnautųjų vietovių. 

Po apeigų lietuviai susi
rinko j Marijos parapijos salę 
ir buvo hamburgiečių pavai
šinti. 

Kun. Vaclovas Šarka buvo 
gimęs Dūkšte 1922 gegužės 2 
d. Gimnaziją baigė Vilniuje. 
1941 m. įstojo į kunigų semi
nariją iš pradžios Kaune, o 
netrukus persikėlė į Vilnių ir 
ten studijavo iki 1944 metų 
pavasario. Rudenį pasitraukė j 
Vokietijų ir buvo priimtas į 
kunigų seminariją Kii/hs-
taette. Cia 1946 liepos 21 d. 
vysk. Michael Rackl jį kartu 
su 7 lietuviais įšventino į kuni
gus. Šiuo metu iš jų tėra '•] gy
vi. 

Pastoracinį darbą kun. Šar
ka pradėjo Spakenbergo lage
ryje, vėliau eilę metų buvo Bre-
men-Grohn lagerio kapelionu 
Nuo 1951 m. gyveno Hambur 
ge ir iš ten aptarnavo lietu 
vius įvairiose Šiaurės Vokie 
tijos vietovėse. 

1965 vasario mėnesį turėjo 
sunkią automobilio nelaimę, 
po kurios daugiau kaip metus 
išbuvo ligoninėje. Pasveikęs 
vėl rūpinosi savo tautiečiais, 
bet taip pat talkininkavo ir 
vokiečiams. Nuo 1977 persi
kėlė į Osnabriuko vyskupijos 
n a m u s Hamburge ir Čia turėjo 
daugiau patalpų, kurias užleis
davo savo tautiečiams. Šalia 
sielovados darbo kun. V. 
Ša rka uoliai dalyvavo lietu
viškajame gyvenime, dau
giausia Lietuvių Bendruome
nėje, būdamas ilgus metus LB 
taryboje ir atstovaudamas 
lietuviams prie įvairių kraštų 
vyriausybių. Taip pat visą 
laiką buvo aktyvus skautas. 
Osnabriuko vyskupas jam bu
vo suteikęs ..Geistlicher Rat" 
titulą. 

Br. Liubinas 

Kalėjimas — bjauri mokyk
la. Ne. tai gal tvenkinys. į kurį 
sumesta kas nešvariausia. 
Bet. jei galvoji, tada niekas 
neprilimpa. Drumzles sulaiko 
nuolatinis galvojimas apie 
prasmę, o tai aukščiau negu 
t a s sėdėjimas kalėjime. Tik
riau, tuo galvojimu pasikeli 
viršum tvenkinio ir. kadangi 
visą laiką yra pavojus įkristi. 
tai tu laikaisi savo mintimis 
už dalykų, stovinčių aukščiau 
negu laisvė ir duona. 

A. Baronas 

CLASSIFIED GUIDSE 

Olevelando vyrų oktetas, minėdamas savo 25-rių metų sukaktį. Kairėje — jų vadovas a.a. Rytas 
Babickas ir Milda I>enkuuskienė. sveikinusi lietuvių fondo ir PIJB vardu. 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
DdVtOna Beach. Fl Vytautas Majauskas, uolus 

visuomenininkas i r geras 

S Ė K M I N G A I 
V Y K S T A B ALFO 

V A J U S 

Balfo cen t ro v a l d y b o s 
pirmininkės Marijos Rudienės 
įgalioti dr. Vytautas Majaus
kas ir Ju rg i s Januša i t i s ir 
šiais metais šioje lietuvių 
kolonijoje renka Balfui aukas . 
Vajus v y k s t a s ė k m i n g a i . 
Didžioji dauguma šio telkinio 
lietuvių didesne ar mažesne 
auka paremia Balfo darbus ir 
savo auka prisideda prie 
pagalbos varge esantiems. 
Aukotojams priklauso nuošir
di padėka. 

Darbą sunkina lietuvių 
išsisklaidymas po plačias 
apylinkes. 

Aukų rinkėjai dėkodami jau 
aukojusiems, maloniai prašo 
dar nesuskubusius aukas 
įteikti Balfo įgaliotiniams 
pasiunčiant paštu arba prie 
p i rmos progos bend ruose 
suėjimuose. 

Dr. Vanda Majauskienė ir 
dr. Serapiną Sukarevičienė 
rūpinasi Vasar io 16-tosios 
g i m n a z i j o s p a r ė m i m o 
reikalais. J o s yra sudariusios 
gimnazijai remti būrelius. 
Nariai moka metinį mokestį, 
pagal išgales, auką. 

Visos surinktos Balfui ir 
Vasario 16-tosios gimnazijai 
aukos bus persiųstos į Balfo 
centrą. 

M I N Ė S I M E 
L I E T U V O S K R I K Š T O 

S U K A K T Į 

Ir mūsų lietuviškoji koloni
ja numato ateinančiais metais 
iškilmingai paminėti Lietuvos 
krikšto 6(K) metų sukaktį. Tuo 
reikalu iniciatyvos ėmėsi dr. 

organizatorius. Po Naujųjų 
metų numatoma sudaryti 
minėjimui ruošti platesnės 
apimties specialus komitetas. 
Minėjime pasižadėjo daly
vauti ir vyskupas Paulius 
Baltakis. Komitetas paruoš ir 
vykdys programas ir minėji
m ą š v ę s t i n o r i m a k u o 
iškilmingiau. 

N A U J I G Y V E N T O J A I 

Šią vasarą į Ormond Beach 
i š C h i c a g o s n u o l a t i n i a m 

d i r b o M a r ą u e t t e P a r k o 
Lietuvių namų draugijoje. Ir 
Floridoje gyvendami Šimkai 
žada aktyviai dalyvauti Lietu
vių klubo veikloje, o t a ip pat 
paremti ir lietuviškųjų organi
zacijų d a r b u s . L i n k ė t i n a 
naujakur iams sėkmės. 

D A L Y V A V O V I E N O S 
D E M O N S T R A C I J O S E 

Daytona Beach lietuvių 
k lubo p i r m i n i n k a s J o n a s 
Daugėla ir Mykolas Jagu t i s 
buvo išvykę į Europą. Daly
vavo Vienoje mūsų veiksnių 
suruoštose prieš Lietuvos 
okupantus demonstracijose, o 
vėliau Londone Vliko seime. 

gyvenimui persikėlė J advyga Ta proga pasižvalgė po Eu-
ir Adolfas Šimkai. Čia įsigijo ropą, ap lankė pokario meta is 
nuosavybę ir džiaugiasi ramiu 
poilsiu bei gražiu gyvenimu. 

Adolfas Šimkus Chicagoje 
vertėsi statybomis, buvo akty
vus I.B veikėjas, lietuviškųjų 
užmojų rėmėjas, daug metų 

RaSytoja Birutė Pūkelevičiūtė Daytona Beacb lietuviu klubo suruoš
toje gegužinėje. Iš kairės: Ona Zdaržinskienė. rašvtoįa Rirutr 
Pūkelevjrtūtė ir akt. Ona Mironienė 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIAI, 
Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo 69 m. išvakarėse 
V y r i a u s i a s L i e t u v o s 
Išlaisvinimo Komitetas ir 
Tautos Fondas sveikina lietu
vius visame pasauly. 

Visų pirma mūsų žvilgsnis 
krypsta į Sovietų Sąjungos 
okupuo tą L ie tuvą ir ten 
gyvenančius mūsų tautiečius. 
nešančius sunkią vergiją jau 
47-ius metus. 

Mūsų visų didžiausia pagar
ba ir padėka Tėvynėje pagrin
dinių žmogaus teisių gynė
jams, kal inamiems tolimo 
ištrėmimo lageriuose. psi
chiatrinėse ligoninėse ir kalėji
muose. 

Visi gėrimės ir didžiuo
jamės ok. Lietuvos pogrindžio 
leidiniais — L.K. Bažnyčios 
Kronika. Aušra ir kt.. liu
d i j a n č i a i s nepa lauž iamą 
tautos ryžtą išsaugoti savo 
ki lniąsias dvasines vertybes. 

VLIKas daro viską, kas 
įmanoma, ok. Lietuvos laisvės 
bylai ginti ir tautos valsty
binio suverenumo atstatymui 
priart int i . VLIKas ir toliau 
vykdo 1944 m. vasario 16 d. 

atsišaukime VLIKo pareikštą 
visiems geros valios lietu
viams kvietimą ..nusiteikti 
tarpusavio bendradarbiavimo 
ir vienybės dvasia nelygsta
moje kovoje dėl Lietuvos". Šio 
pareiškimo siekimą ir toliau 
vykdykime. 

VLIKas bendradarbiauja ir 
s u p a g r i n d i n ė m i s bendro 
likimo Pabaltijo tautų — lat
vių ir estų — organizaci
jomis. Šio junginio darbo 
vaisiai buvo 1985 m. Sovietų 
Sąjungos teismas Kopenhago
je ir Laisvės ryžto žygis Balti
j o s jūra ir Skandinavija ir 
pernai Vienoje, Austrijoje, 
demonstracija už Pabaltijo 
tautų laisvę. 

Visiems suprantama, kad 
VLIKo darbams reikia ne tik 
didelio žmonių ir grupuočių 
ryžto ir pasišventimo, reikia 
j iems ir finansinio pagrindo. 

I-ietuvos laisvinimo veiklai 
finansuoti pagrindinis lėšų 
teikėjas yra Tautos Fondas. Jo 
nariai ir rėmėjai savo pini
gine auka įgalina ELTA biule
tenių leidimą keliomis kalbo-
m i s , p a r e m t i r a d i j o 

transliacijas į ok. Lietuvą, 
išlaikyti Informacijos įstaigą 
VVashingtone ir kitus VLIKo 
atl iekamus darbus. 

Dėkodami Tautos Fondo 
rėmėjams, prašome visus lietu
vius, ypač Vasario 16-sios 
proga atsiminti Tautos Fondą 
savo dosnia parama. Kiekvie
na auka prisideda prie Lietu
vos laisvės artėjimo. 

Su savo sveikinimais nori
me pakartoti VLIKo 1944.11.16 
deklaracijos Lietuvoje pirmąjį 
teiginį: , ,Lietuvių T a u t o s 
laisvė ir Lietuvos valstybės 
nepriklausomybė yra Tautos 
egzistencijos ir jos visoke
riopos gerovės būtinoji sąly
ga'*. Šio pareiškimo siekimą ir 
toliau vykdykime vieningai. 

Vardan tos Lietuvos vieny
bė težydi! 

Dr. Kazys Bobelis. 
VLIKo pirmininkas 

Prel. Jonas Balkūnas. P.A. 
A. L B. ir Tautos Fondo 

garbės pirmininkas 
Juozas Giedraitis 

Tautos Fondo 
valdybos pirmininkas 

VINCAS UULEVIČIUS 

IŠEIVIJOS VAIDMUO 
Nepriklausomos Lietuvos Atkūrimo darbe 

IŠ PRATARMĖS: ..Žiūrėkite, ką anų laikų lietuviai išeiviai 
padarė! V mes užtenkamai dedame pastangų, kad Lietuva vėl būtų 
atkurta Juk ir mūsų darbus ateityje skaičiuos, kaip ir mes 
skaičiuojame anų!" 

Leidinys yra suskirstytas į keturias dalis: Išeivija Lietuvos garsi
nimo darbe. Išeivijos politinė veikla Lietuvos labui. Išeivijos kultūrinė 
oarama Lietuvai. Išeivijos ekonominė parama Lietuvai. 

Knyga kruopščiai paruošta, lengvai ir su įdomumu skaitoma. 
Išleido Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba su Lietuvių 

Fondo parama 1981 m.. didelio formato. 400 psl.. kieti viršeliai. 
Kama su persiuntimu $14.00. ilimois gyventojai moka $15.10. 
Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 VVest 63rd Street, Chicago, IL 60629 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

Nereikalingas remonto, tinkamas jaunai 
šeimai namas Alium., 3 miegam . ištisas 
skiepas, 2 auto atskiras garažas. Ant 
didelio sklypo — puikus dėl vaikų 
$49,900. 

Geras pradžiai 3 miegam . vieno aukšto 
namas su erdviais kambariais; ištisas 
skiepas gali būti perdirbtas i žaidimo 
kambarį — tiktai $54,900. 

Olsick 4 C o . Realtors 
1180 State St., I.eraont, IL 
257-7J00 

H MAS. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

6529 S, KEDZIE 
778-2233 

H E L P W A N T E D 

ŠV. ANTANO PARAPIJA, 
Cicero, Illinois, ieško vargonininko ir 
choro vedėjo. Kreiptis šiuo adresu: 

Rev. R. Jurgis Šarauskas 
1515 So. 50th Ave. 

Cicero, i L 60650 
Telef (312) 652-0231 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai Rainuojame jūsų nuosavybę. 

taip pat pristatysim pagal pageidavimą, 
sąrašą parduodamų namų jūsų ieškomoj 
apyimkej. mieste a f priemiesty. 
Suinteresuoti prašau skambinti ar užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaskl 

767-0600 

gyventas vietas, susitiko gimi
nes ir art imuosius, gyvenan
čius Vokietijoje ir Anglijoje. 
J o n a s D a u g ė l a a k t y v i a i 
reiškėsi Vliko seimo darbuose. 

Jurgis Janušaitis 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
LIcensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS — Tel. 636-2960 

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir 
V. BRIZGYS 

e>606 So. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629. Tel. 778-8000 
Darbo valandos: 

Nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro 
Šeštadieniais pagal susitarimą 

THE CHOSEN PEOPLE: 
A LOOK INTO THE PAST 

šioje knygoje, praėjusiais metais miręs autorius dr. 
Danie - Ralys (gimęs 1914) nagrnėja ryšį tarp baisaus žydų 
tautos istorinio persekiojimo ir net jos žudymo mūsų laikais 
ir jg tautos gyvastingumo per aštuoniolika šimtmečių 
diasporoje. Jis taip pat kelia klausimą, kas sudaro žydų 
tautinę sąmonę ir kokios jiems yra ateities perspektyvos. 

Alpha-Book Publication, Toronto. Kanada, 1986, 256 psl. 
Kama su persiuntimo in USA $15.20. Illinois gyventojai moka 
$16.00. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 
4S45 W. 63rd St., 
Chicago. IL 60629 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 

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

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

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

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

Csrtfjp' KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTE SCERBAITE MAYER 

284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaltei Mayer dėl sąžiningo patar
navimo Ir veltui jūsų namų įkainavimo 

ATDARAS NAMAS APŽIŪRĖJIMUI 
1 - 4 

3215 W. 64 Street 
$41,900 — negalima tikėt. 6 kamb 
apkaltas med'nis su priekyje didele veran
da namas. 3 miegam, plius paneiiuota 
veranda. Gražiai išdažytas skiepas, naujas 
centr. pečius, naujos rincs ir nutekamieji 
vamzdžiai. DideHs kiemas vaikams žaisti 
Skubėkite prie telefono — skambinkite 
dabar. 

No. 676 — Pravažiuoki te — 
gyventojų netrukdykite 3650 VV. Mar
ąuette 2-jų butų po 5 kambarius ,.sided" 
namas, kiekviename bute 2 mieg., moder
ni virtuvė, pilnas rūsys. Didelis sklypas. 2 
maš. garažas Po susirinkimo nuomos, 
tiktai 260 dol per mėnesi mokestis už 
-. •"*< c"">Kėkite, skambinkite dabar. 

No. 688 — 69-os ir Pulaski apyl. 5 
kamb. mūrinis. 32 m. senumo. Pilnas rūsys 
2 maš garažas Daug priedų Labai švarus 
Puikioje vietoje Arti krautuvių. Skambinkite 
dabar. 

No. 7S0 — 46 ir Kartov — 2 aukštų. 3 
m. mūras. 3 miegam, ir 1% prausyklos 
savininkui. 4 kamb. butas pajamoms. 2Vi 
auto. mūro garažas; atskiras šildymas Šv. 
Bruno parapijoje. Daug priedų. Skambin
kite dabar. 

No. 778 — 51 & Austin. Kampinis 3 
miegam, mūras tiktai 6 m. senumo. i3/4 
prausyklos, kiemai ir namų apyv. daiktai. 
Gera kokybė šio Coyle statyto namo 
Nelaukite — skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

O BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

Dienraščio „Draugo" adminis
tracijoje galima pasirinkti įvairių 
liaudies meno darbų, medžio, ke
ramikos ir drobės. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629 

LEM0NT — in mce res-dential area 2-1 
bdrm & 1-2 bdm apartment house with 
1 bdrm cottage in back New roof. wnng. 
plumbing Low taxes - - $1,300 income 
mo., $95.000 

257-2480 

On 1 acre 4 bdrm, 19 yr old. bnck tri-levei 
house. Fullbsmt. h w heat plast<?rwalls. 
hardvvood floors 4 car separate ga-age. in 
ground svvimming pool — Si 45.000 

257-2480 

COND0MINIUM — BY OVVNER 
Roomy. brt.. mod . alt elect . 2 bdrm, 2 

bath (range & refr rncl.) Close shopp . 
church. ręst senis. Access pool-tennis 
Perfect for seniors. singles or as starter 
home — m>d 40s Why renf O l l 

581-2751 

Pardavimui paveldėtas dideli* mūrinis 
namas. 3 miegamieji, 2 mašinų mūrinis 
garažas. 2 dekoratyviniai židiniai (vršuie ir 
apačioje) Didelis valgomasis kambarys. 
IVį vonios, pilnas skiepas ir palėpė — 
60-tos gatves ir Albany apylinkėje Skam
binti angliškai 735-8389. 

file:///Vittler


A.A. KAZIO BARZDUKO 
MIRTIES METINES MININT 

J U R G I S J A N U Š A I T 1 S 

Pr ieš pa t Kalėdų šventes 
1985 metais gruodžio 'l'l d. 
vaka re ramiai s ta iga ir netikė
ta i amžinuoju miegu užmigo 
u o l u s b e n d r u o m e n i n i n k a s . 
kul tūr ininkas , visuomeninin
k a s , daugelio organizacijų 
d a r b i n i n k a s a .a . K a z y s 
Barzdukas . 

Amžinybėn jis išėjo netikė
ta i , net nenujausdamas , kad 
mir t ies angelas čia pa t . Tai 
l iudija jo m a n rašy tas pasku
t in i s laiškas 1985 m. gruodžio 
22 d. O pašto an t spaudas 
Ženklina, kad la iškas pašte 
g a u t a tą pačią dieną 4 vai. po 
pietų. Už poros va landų po 
la iško išsiuntimo Chicagoje 
n u b a n g a v o l iūdna žinia, kad 
s t a iga mirė Kazys Barzdukas. 

Ta i s ta igmena jo myl imai 
šeimai ir lietuvių visuomenei. 
I š jo paskutinio laiško gali
m a spręsti, kad j is buvo 
pasiruošęs gražiai šeimoje 
p r a l e i s t i š v e n t e s , su t i k t i 
Naujuosius 1986 metus . O po 
visų švenčių vėl kibti j darbus , 
jung t i s į organizacinę veiklą. 

L a i š k e p l a č i a i a p t a r i a 
Chicagos lietuvių gyvenimo 
nuota ikas , su skaudanč ia šir
d imi užsimena apie vykstan
č ias savitarpio nesan ta ikas . 
Sumini , kuriose organizaci
jose dirbo ir kuriose ruošiasi 
dirbti. 

Lietuvių Bendruomenė buvo 
a.a. Kazio gyvenimo t ikslas ir 
k i lnus idealas. J i s sekė savo 
b ro l io didžiojo b e n d r u o -
menininko Stasio Barzduko 
keliais. J j matėme Marquet te 
Pa rko LB valdybose pirminin
kaujant . J i s a t idavė duoklę LB 
apygardai . Lietuvių Fondo 
darbščioji ir tvarkingoji bitelė. 
Dienos ir ilgi vaka ra i buvo 
skirti šiam fondui, nes j is 
tikėjo LF kilniais t ikslais ir 
paaukojo daug da rbo metų, 
e idamas LF iždininko parei
g a s bei tva rk inga i tvarky
d a m a s f inansinius reikalus. 
J i s turėjo gražų boso balsą ir 
nuostabiai jautr ia i mėgo lietu
višką dainą. Dėlto j j matėme 
Dainavos ansambl io gretose ir 
Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos chore, k u r ėjo įvai
rias pareigas valdyboje. J i s 
buvo puikus organizatorius ir 
g e r a s s u p l a n u o t ų d a r b ų 
vykdytojas. 

Tiesa, nemėgo ilgų posė
džių, tuščios retorikos. Siūly
m u o s e ir d a r b u o s e b u v o 
konkretus ir reiklus. Su velio
niu teko daug metų darbuotis 
ka i ku r iose v i s u o m e n i n i o 
gyvenimo srityse. Su juo dirb
ti buvo smagu. Duotą žodį be 
jokių sąlygų ištesėdavo. J i s 
buvo tvir tas savuose įsitikini
muose ir principuose. Tačiau 
pagarbiai i šklausydavo kitaip 
galvojančius, mąstančius . Ir 
jeigu kitų nuomonė buvo teisin
ga, jis v isada pr i ta rdavo ir 
nutar imus vykdydavo. 

A.a. Kazys Barzdukas buvo 
papras tas , kuklus. Retai kada 
jį m a t y d a v o m e s p a u d o s 
fotografijose, berods, niekada 
nebuvo pasod in tas į garbės 

prezidiumus, nors jo atlikti 
darbai davė jam tą teisę. J i s i 
p a s i r i n k d a v o j u o d o j o j 
darbininko dalią. Darbą atlik
davo su precizišku tikslumu ir 
punktualumu. 

Mėgo ir sportą, o kai gyveni 
mo metų n a š t a spustelėjo 
p e č i u s , t a d a r ū p i n o s i 
besportuojančiu jaunimu ir 
aktyviai y ra dirbęs lietuviško 
jo sporto organizacijose. Velio
nis buvo p la taus masto lietu 
viškųjų darbų darbininkas . 

Paskut in iame man rašy
tame laiške, lyg nujausdamas 
savo artėjantį likimą, guodėsi 
menkėjančia sveikata. Sakėsi 
norįs susiaurinti savo veiklos 
barus, pasilikti kultūrinės 
veiklos horizontuose, ketino 
sumažinti posėdžius ir kai 
kurios veiklos, jo manymu 
m e n k a v e r t ė s , v i s i š k a i 
atsisakyti . 

Aukščiausiojo valia lėmė 
kitą lemtį. Paliko visos svajo 
nės ir planai neįgyvendinti. 
Paliko degant i prie darbo 
stalo šviesa, laiškų glėbys, 
ateities planai ir neišgy 
ventas gyvenimas. Paliko 
mylima šeima, kuriai jis bu\o 
skyręs savąją meilę, rūpestį ir 
viltį. Pal iko Lietuvių fondą;-. 
Lietuvių Bendruomenė. Mai 
ąuette Parko lietuvių namu 
savininkai , paliko neišdainuo
tos da inos Dainavoje, neišgie
dotos giesmės parapijos chore, 
paliko jaunųjų sportininkų 
gretos, kuriems jis buvo sky 
ręs savo gyvenimo dalelę. 

Pr is imindami šį darbštųjį 
tėvynės sūnų jo mirties meti
nių j -ga, prisiminkime ji. 
ka ip i. i patriotą, visą savo 
gyvenimą skyrusį šviesesnei 
išeivijos lietuvių bei paverg
tos tėvynės ateičiai. 

DRAUGAS, penktadienis. 19M7 m. sausio mėn. 30 d. 

nalas. kurio du pundai buvo 
padovanoti Vidos Kuprytės 
mums l ankan t i s Chicagoje. 
Šioj gausioj grupėj netrūko ir 
jaunimo, t a d supažinimui su 
Dainavos stovyklaviete bei 
lietuvių kilmės stovykla buvo 
dal inama i r „Dainava-30" lei
dinys. 

Visi atvykę džiaugėsi šiuo 
susiėjimu, stebėjosi, kad Lan-
singe ir apylinkėse yra tiek 
daug lietuvių. Atsisveikin
dami išreiškė norą vėl susiei
ti. Dabar kitas vaidybos dar
bas nustatyti , kada ir kur 
vyks kitas susibūrimas. 

Gražina Kriaučiūnienė 

Būrelis Lietuvių Bendruomenės Lansingo apylinkės narių Kūčių vakarienėje. 
Nuotr. G. Kriaučiūnienė* 

Lietuviai Floridoje 

St. Petersburg, Fla. 
S T . CITY A R O 
K O M E R T A S 

Po įvairių įvykusių kon
certų šioje lietuvių kolonijoje. 
LB St. Petersburgo apylinkės 
va ldyba pakvietė sol. Stasį 
Ci tvarą koncertuoti sausio 21 
d. S tasys Ci tvaras ilgesnį lai
ką yra dainavęs kazokų chore 
ir. išėjęs į pensiją, apsigyveno 
St. Petersburge. Malonu buvo 
jį čia pirmą kartą girdėti dai
nuojant stipriu boso balsu. Jo 
pasiklausyti susrinko neti
kėtai daug pensininkų į lietu
vių klubo saię. nors oras gal ir 
k i t o s a p l i n k y b ė s nebuvo 
pa lankios iš namų pajudėti. 
Apylinkės pirm. A. Dūda 
pasveikinęs gausiai atsilan
kiusius, pakvietė K. Krasaus
kienę pristatyti programos 
dalyvį. 

Pirmoje programos dalyje 
pada inavo keturias dainas, iš 
jų tr is lietuvių kompozitorių: 
..Tamsioje naktelėje" ir „Oi 
k a s sodai" J . Š imkaus ir ..-Jau 

žirgeliai pabalnot i" J. Damb
rausko. Po 10 min . pertrau
kos girdėjom iš klasikinės 
muzikos žymiųjų kompozito
rių kūrybos operinio pobū
džio, įspūdingai da inavo aiš
kiai ta rdamas žodžius: „Du 
grenadieriai" R. Schumano, 
„Klajūnai" Schuberto. „Izis i r 
Ozyris", „Šitos šventovės rū
muose" \V.A. Mozarto. Vėl po 
10 minučių pertraukos at i
džiai klausėmės solistą dai
nuojant „Simon Boccanegra" 
Verdi. ..Kornelijos varpai" R. 
Planquette. „Kuomet m a ž a s 
buvau" O. Mikolai ir „Old 
man river" (i. Kern. Akompa
navo M. Dougias. Nepertrau
kiamai plojant d a r pada inavo 
Dapildomai. Atrodo, kad kon
certas patiko visiems ir p a d a r ė 
gerą įspūdį. 

Atvykusieji į koncertą buvo 
pavaisinti kava ir skan ia i s 
pyragaičiais, kuriuos paruošė 
dosnios ir vaišingos šeiminin
kės. Kaip ir v isada tokia pro
ga galėjo visi pasidal int i įspū
džiais i r pasikalbėii k i ta is 
reikalais. 

J. N. 

MŪSŲ KOLONIJOS 

Lansing, Mich. 
LIETUVIU 

B E N D R U O M E N E S 
K A L Ė D I N I S 

P O B Ū V I S 
„Ar esate lietuvių kilmės?" 

— nuolat kartojosi k lausimas, 
telefonu bandan t kontaktuoti 
laikraštyje ar telefono kny
goje ras tus asmenis , kurių 
pava rdės s k a m b ė j o l ie tu
viškai. Kiekvieną kartą buvo 
tiksliai atspėta. Per dvi savai
tes nuolatinio skambinimo 
sąraše susiklostė arti ketu-
nasdešimts adresų. Beliko tik 
išsiuntinėti pakviet imus į 
pirmą didesnio masto lietuvių 
susibūrimą Lansing , Michi-
gane. 

N u t a r t a p i r m a m sus i 
tikimui ruošti švenčių metu 
pobūvį pas Saulių ir Liną 
Anužius. Iškilo klausimas, 
kiek asmenų susirinks? Jok iu 
būdu neįmanoma apskaičiuo

ti, a r dvidešimt a r Šešias
dešimt. Lyg tyčia, gruodžio 29 
d. v a k a r e pradėjo snigti , keliai 
slidūs, m a t o m u m a s prastas, o 
v a l d y b o s v i c e p i r m i n i n k o 
ga tvės nega l ima rasti . Nors ir 
sekėme gau tą žemėlapį, tačiau 
t r i s k a r t u s pravažiavome, kol 
paga l i au į teisingą kelelį 
į sukome. Panaš i a i sekėsi ir 
ki t iems, tač iau lietuviškas 
a t k a k l u m a s laimėjo ir pas 
va i š ingus še imininkus susi
r inko apie keturiasdešimt 
asmenų , įva i raus amžiaus, 
įvai r ių luomų. 

Daugel is organizuotoje lietu 
vių veikloje niekad nėra daly
vavę. J aun iaus i a dalyvė vos 
trejų metukų, o vyriausi jau 
žilagalviai, daugiau kaip 80 
metų. Ats ipažįs tant bei naujas 
pažint is mezgant. kalbos 
netrūko. Supažindinant susi
rinkusius su lieutviškais reika
lais, buvo rodoma šv. Kazimie
ro jubiliejinių Mišių Romoje 
vaizdajuostė, gauta iš kun. K. 
Pugevičiaus, tarpininkaujant 
Ingridai Bublienei. Taip pat 
susipažinimui buvo dalina
m a s „The Observer" žur-

A.tA. 
Marija Jurkevičius 

( K U N C A I T Y T f r 

Gyveno Chicagoje, Marquette Parko apylinkėje. 
Mirė 1987 m. sausio 28 d.. 2 vai. p.p.. sulaukusi 83 m. 

amžiaus. 
Gimė lietuvėje. Šakių apskrityje. Amerikoje išgyveno 

36 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 4 dukterys. Marta Serna. 

Gerda Stropus su vyru Juozu, Ann Heitner su vyru Otto. 
Brigita McDonald su vyru Daniel: 3 sūnūs: Amerikoje — 
Jonas Jurkevičius su žmona Kim. Lietuvoje — Juozas ir 
Stasys su žmonomis: 1! anūkų. 6 proanūkni ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje 

Velionė buvo naSlė a.a. Vinco Jurkevičiaus. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette, 2533 W. 7i St.. 

kophėioje, ketvirtadienį nuo 6-9 vai. vakaro ir penktadienį 
nuo 3-9 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks Šeštadienį, sausio 31 d. IS koplyčios H 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Lietuvių Tautines kapines. 

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

Nuliūdę dukros ir sūnūs. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. T ei. 176-234"). 

Mylimai motinai , uošvei ir močiutei 

A.tA. 
BARBORAI PANAVIENEI 

mirus , dukrą VANDĄ, žentą JONĄ STANKŲ ir jų 
va ikus bei a r t imuosius nuoširdžiai užjaučiame 

Leopoldas ir Marytė Kupcikerieiai 

PASSBOOK 
SAVINGS... 
U» btst wtif to Mvy^uUuIf 1 

5M' 
•tf 

Cra^raiM 
Q u • r t e r l y 

sea ua for 
ty|Qtf( financinu 

AT OUR 10W KATB 

TO F l t VOUB INCOM1 

Vytauto D. saulių rinktinės dainininkės sausio 1* d dainuoja Gen. T. Daukanto jūros Saulių 
kuopos Klaipėdos atvadavimo minėpme. Programa praveda pirm. K Vengianskas. 

Nuotr. A. Aleksandravičiau* 

utual rederaj 
Savings and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO. H.L. 60€0t 
PfcUr K z»nau»ka». Pf%. Tel.: 847-7747 

w -*• »•*.*••. rrl.»-« Th»r.*-i ••*. »-l 
SER VING CHICAGOLAND SINCE 1 W 

A.tA. 
MARY MIKULIS 

Gyveno Ciceioje. 
Mirė 1987 m. sausio 28 a.. 3 vai. u p., sulaukusi senat

vės. 
Gimė Iietuvoje. Pilviškių \alsčiuje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Loožse Kareckas: 3 

anūkai: Jerome. Kichard ir Helen Kareckas ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami 

Velionė buvo našlė a.a. Juo/o Mikulio ir uošvienė a.a. 
Charles Karecko. 

Priklausė šv. Kazimiero seselių rėmėjų ir Marijonų 
bendradarbių draugijoms. 

Kūnas bus pašarvotas Butkaus koplyčioje, 1446 S. 50 
Ave., Cicero, Illinois. 

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

Nuliūdusi duktė. 
Dėl informacijų skambinti laidotuvių direktorei Sally 

Butkus, tel. 662-lOOa 

BRANGIAI MOTINA] 

A . A . 
STASEI KERSNAUSKIENE1 

amžinybėn iškeliavus. A. S. S-d/io nare fil. NIJOLĘ 
KERSNAUSKAITE nuoširdžiai užjaučia. 

Akademinis Skautų Sąjūdis 

GAIDAS-DAIMID 
• • E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i - 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 

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

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

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 Wes t 71 St.? C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 So . 5 0 t h Av., C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 Wes t 6 9 t h S t r e e t - Te l . R E 7 -1213 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t Hwy. . P a l o s H i l l s , I l l ino i s 

T e ) . - 9 7 4 - 4 4 1 0 

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, penktadienis. 1987 m sausio mėn. 30 d. 

x -Juozas Šlajus, veiklus 
bendruomenininkas. 19S6 m. 
sudarė JAV LB krašto valdy
bos iždui Vasario 16 proga 
aukojusių sąrašus, kurie buvo 
paskelbti „Pasaulio lietuvy
je", šiais metais jis talkinin
kauja lėšų telkimui JAV LB 
Vasario 16 proga kaip finan 
sų sekretorius. 

x Margutis rengia kon
certą kovo 1") d. 3 vai. p.p. Jau
nimo centre. Programa atliks 
sol. Vilija Mozūrait;. t ė. pianis
tė dr. Raminta Lampsatytė ir 
smuikininkas Mykolas Kol-
lars. Bilietai iš anksto gau
nami Vaznelių parduotuvėje ir 
Margučio rastinėje. 

x JAV Lietuvių Bend
ruomenės Lemonto apylin
kės Vasario 16-tosios minė
jimas bus sekmadieni, vasario 
15 dieną. Šv. Mišios bus atna
šaujamos St. Alphonsus 
bažnyčioje, State St.. Lemonto. 
Pamaldos prasidės 12:30 vai. 
p.p. Minėjimas prasidės 2 vai. 
po pietų Lemonto Maironio li
tuanistinės mokyklos patal
pose 109 Street, Lemonte. Meni
nę programą atliks Lemonto 
Maironio mokyklos mokiniai. 
Paskaitininkas bus gerai ži
nomas adv. Povilas Žumbakis. 

x St. Xavier College. 3700 
W. 103 St.. Chicago. 111.. prašo 
pranešti, kad paskaitos &Į 
semestrą prasidės vasario 6-8 
dienomis suaugesniems kaip 
23 metų amžiaus, kad jie nesu
trukdytų savo pareigų šeimo
je. Studentai galės pasirinkti 
biznio administaraciją. krimi
nalinę teisę, liberalines stu
dijas ir slaugymo mokslą. 

x ..Aido" orkestras gros 
šokiams pončkų baliuje, kurį 
rengia Kun. A. Lipniūno kuo
pos ateitininkai. Vakaras bus 
šeštadienį, vasario T d.. Jauni
mo centre. 

x Lankstinuko Lithuania 
— Lietuva šiek tiek papil
dytą antrą laidą išleido Pasau
lio lietuvių Bendruomenės 
vaidyba. Praėjusių metų eigo
je buvo išplatinta 30,000 šio 
lankstinuko pirmosios laidos. 
Tai puikus leidinėlis supažin
dinimui kitataučių su Lietu
va. Organizacijos ir pavieniai 
asmenys, norintys įsigyti 
lankstinuką savikaina (10 et. 
ir persiuntimo išlaidos), prašo
mi kreiptis į PLB būstinę 5620 
S. Claremont Ave.. Chicago. 
111. 60636. 

x Vytautas Grybauskas. 
sporto veteranas, mūsų bene! 
radarbis. Chicago. II!. Rūta ir 
Gintautas Gaškai. Cleveland. 
Ohio. už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 11 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x { „Draugo" koncertą, 
kuris bus kovo 2$ d., šeštadie
nį, Marijos aukštesniosios 
mokyklos auditorijoje 
Chicagoje. bilietus galima 
įsigyti Gifts International — 
N.J. Vaznelių prekyboje 2501 
W. 71 St. Chicago. 111. 60629. 
Tel. 471-1421. 

(pr.) 

x Palanga. Klaipėda (su 
nakvyne;. Panevėžys, Kau
nas, tai tik keletas iš Lietu
vos miestų kuriuos lankys 
G. T. International, Inc.. 
ekskursantai. Registruotis 
prašom skambinti: (312> 471-
1700. 

(sk.i 

x Albinas Kurkulis. akcijų 
brokeris, dirbą:- su Rodman 
& Renshavv. Inc., patarnam-
ja akcijų bonų. fondų bei kitų 
vertybių pirkime ir parda
vime. Duodu komisi ų nuo
laidą. Susidomėję -kambin-
tike 977-7916-

(ik.) 

x Liet. Mot. federacijos 
Chicagos klubo narių susi
rinkimas bus vasario 8 d., 12 
vai. sekmadienį. Jaunimo 
centro posėdžių kambary. 
Programoje inž. p. Vaičekaus
ko paskaita, einamieji reika-
kai ir kavutė. Narės maloniai 
kviečiamos dalyvauti 

x Melrose Parko ir 
įpylinkės Amerikos Lietu
vių klubo narių susinnkimas 
bus šių metų vasario S d., sek
madieni, 2 vai. po pietų Eagles 
Hali, 147 Broadvvay, Melrose 
Parke. Valdyba prašo visus 
narius dalyvauti ir atsivesti 
svečių — naujų narių. 

x A.a . K l e m e n s a s 
Stankūnas, 78 metų am
žiaus, mirė pereitų metų lapk
ričio 21 d. Brisbanėje. Aus
tralijoje. Buvo kilęs iš Šiaulių 
apskirties. Nuliūdime liko 
žmona Petronėlė. sūnus 
Vaidutis ir duktė Virginija su 
šeimomis. 

x Kaziuko mugė šiemet 
bus kovo S d. Jaunimo centre. 
C hieagos skautai ir skautės 
jau ruošiasi šiam savo tradi
ciniam renginiui. 

x Chicagos skautininkių 
draugovės sueiga bus pir
madienį, vasario 2 d., pas s. A. 
Palukaitienę. Pradžia 7 vai. 
v a k. 

x Marytė ir Leopoldas 
Kupc ikev ič i a i , Talman 
Delicatessen prekybos savi
ninkai, aukojo vaišes sausio 
25 d. Jaunimo centre vykusios 
jūrų skautų Klaipėdos dienos 
sueigos dalyviams. Skaniais 
jų kepiniais ir kava gardžia
vosi daugiau negu 150 
asmenų. Kupcikevičiai yra 
veiklūs jūrinės skautijos na
riai, nuoširdūs lietuviškų rei
kalų rėmėjai. 

x Tradicinis šiupinio 
vakaras, rengiamas Mažo
sios Lietuvos Lietuvių drau
gijos, šiemet bus vasario 21 d. 
Lietuvių Tautiniuose namuo
se. Gardus šiupinys, meninė 
programa, šokiai ir pabend
ravimas. Kviečiami visi 
mažlietuviai ir jų draugai. 

x Vyt. F. Kapočius. 
VVisconsin Bell telefonų bend
rovės informacijų direktorius. 
įrašė į juostelę angliškai gerą 
kalbą Vasario 16 proga. Su 
muzika pradžioj, vidury ir gale 
užima 15 min. Jei kur būtų 
galimybė tą panaudoti ameri-
kie6ų radijo stoty. įrašą 
galima gauti Lithuanian 
American Council. 2606 W. 63 
St., Chicago. ŪL 60629. 

x Sen. Frank Savickas 
dvejiems metams paskirtas 
Illinois senato daugumos 
vadovo pavaduotoju. Apie tai 
paskelbė senato prezidentas 
Philip Rock. Savickas taip pat 
užima Cook apskr. senatorių 
grupės daugumos vadovo 
postą. 

x Feliksas ir Agota 
Valaičiai. įvertindami Dai
navos Jaunimo stovyklos 
svarbą lietuvių jaunimo auklė
jime, paaukojo Dainavai 1,000 
dol. Už šią stambią auką 
nuoširdžiai dėkojame. 

(pr.) 

x Kriaučeliūnų vardo 
Vaikų nameliai ruošia ma
dų paroda, kuri įvyks vasario 
22 d., 3 v. p.p. Programai bilie
tus išspausdini Sir Speedy 
Printing. 36 K. VVacker Dr. 
Esame dėkingi p.p. Augai 
čiams už auką. Taip pat dėko
jame Aleksandrui Pakalnis 
kiui. Jr aukoįusiams savo 
sugebėjimus ir darbą renkant 
tekstą madų parodos prog
ramai ir skelbimų knygai 
Draugo spaustuvė apsiėmė 
išspausdinti programą, ir dėl 
to esame jiems dėkingi. Madų 
parodai rezervacijos priima 
mos pas Lydiją Gnauzdienę — 
142-0397. 

(tk.) 

Gen T Daukanto jurą šaulių kuopos moterų vadovė U. Zinkienė prisega juostelę Jarų kpt. B. knš-
topaičiui sausio 1S d. Klaipėdos krašto atvadavimo n ėjime. Stebi savanonų-kurejų atstovas 
-I Tamulis ir ramovėnų pirm. K -Juškaitis. .„ 

Nuotr. A. Aleksandravičiaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PIRMA LIETUVĖ 

DAKTARĖ 
CHIROPRAKTIKĖ 

Svečių būrys iš Chicagos ir 
priemiesčių sekmadienį, 
sausio 25 d., susirinko j Tau
tinius namus atšvęsti lie
tuvaitės Vilijos Kereiytės lai
mėjimo moksle. Ji pirmoji 
lietuvė gavo chiropraktikės 
diplomą Chicagoje. Ketverius 
metus studijavo National 
Chiropractic kolegijoje ir da
bar atlieka intemšipą Lom
bardo chiropraktikų klinikoje. 
Maždaug už metų atidarys 
save kabinetą. Chiropraktikai 
išeina tą patj medicinos moks
lą, tik jų gydymas vyksta be 
vaistu, rankomis stengiantis 
atstatyti sąnarius, ypač stu
buro į tikrąją padėtį, paša
linant nervų spaudimą ir 
skausmus. 

Vilija Kereiytė yra darbšti 
visuomenininke. 

Sekmadienį vaišių salėje 
Ali. Kerelis pakvietė kun. J. 
Prunskį sukalbėti invokaciją. 
Vaišės buvo gausios ir įvai
rios. Pobūvis buvo praturtin
tas menine programa, kurią 
atliko Darius, Marius. Aud
rius ir Rima Polikaičiai, Vili
jos giminaičiai. Skambant for
tepijonui. Polikaičiai dainavo 
Jau saulutė leidžias. Tavo 
akys. Su tavim svajoju. 
Dainavo savo kūrinius. Publi
ka džiaugėsi lietuviško jau
nimo kūrybingumu. 

Alf. Kerelis savo žodyje 
džiaugėsi, kad Vilija susikūrė 
savą lietuvišką asmenybę, 
skirdama savo gyvenimą 
mokslui įr savo tautai. 

Vilija mokėsi seselių mokyk
loje nuo mažumės, dalyvavo 

jaunimo stovyklose, laimė
dama pirmas dovanas už gerą 
lietuvišką kalbėjimą. Jau pra
džios mokykloje minėjimus 
pravesdavo. Mokėsi Motekai-
tienės dainavimo studijoj ir 
kitur, lituanistinę mokyklą 
baigė pirmąja mokine. St. 
Xavier kolegijoje studijavo 
biologiją. Įsteigė studentų 
lietuvių draugiją, rengusią 
minėjimus. Kurį laiką Marijos 
aukšt. mokykloje dėstė biolo
giją. Loyolos universitete stu
dijuodama psichologija pasie
kė magistro laipsnį. 

Pagaliau įstojo į medicinos 
mokyklą . pas i ekdama 
chiropraktikės daktares lai
mėjimų. Alf. Kerelis baigė 
kalbą, ragindamas skelbti 
pasauliui Lietuvos kančias, o 
savo kabinete laikyti tris
palvę. 

Vilija buvo Gintaro baliaus 
debiutante, išrinkta mokytojų 
s-gos pirmininke, buvo LB 
vaidyboje. įvairių programų 
pravedėja. Rasdavo laiko skai
tyti lietuviškus laikraščius. 
Kadangi pokylyje buvo ir 
amerikiečiu. Svajonė Kerelytė 
anglų kalba papasakojo apie 
savo sesutės laimėjimus. 

Kun. J. Vaišnys priminė, 
kad Vilija buvo geriausia 
Pedagoginio lituanistikos ins
t i t u t e . Pažymėjo, kad 
chiropraktikų profesija susi
laukė ir JAV medicinos drau
gijos (AMA) pripažinimo. K. 
Ječius kalbėjo apie Vilijos 
veiklą akademikų skautų eilė
se. Ji yra akademikų biule
tenio redaktorė. M. Martin 
kienė sveikino Liet. Moterų 
federacijos Chicagos klubo 
vardu. Inž. L Maskoliūnas 

sveikino akademinio skautų 
sąjūdžio vardu, kur ji daug 
prisidėjo minėjimų ir rekolek
cijų rengime. Inž. K. Pocius 
papasakojo, kaip jį išgydė 
chiropraktikas. Sveikino „Vil
ties" draugijos ir „Dirvos" 
vardu. J. Polikaitis sveikino 
giminių vardu. K. Milkovai-
tis, linkėjo Vilijai Dievo palai
mos. Ign. Serapinas džiaugėsi 
Vilijos geru litinių kalbos 
mokėjimu. 

Vilija nuoširdžiai dėkojo tė
veliams, močiutei, seseriai ir 
visiems šioj šventėj dalyvavu
siems. Papasakojo, kad chiro-
praktika yra rankų darbas gy
dant žmogų. Ji studijavo 
drauge su atvykusiais iš 
Japonijos. Prancūzijos ir ki
tur. Chiropraktika dabar pri
imama ligoninėse, sporte. Vili
ja pasiryžusi važinėti su 
paskaitomis, sukurti svei
katos, sporto klubą chiroprak-
tikos pagrindais. 

Iškilmei pasibaigus. svečiai 
dar ilgai vaišinosi kavute ir 
kepinių skanėstais maloniai 
bešnekutiuodami. 

•Jum. Pr. 

PAMINĖTAS 
KLAIPĖDOS KRAŠTO 

ATVADAVIMAS 

Gen. T. Daukanto jūrų šau
lių kuopa sausio mėn. 18 d. 
Chicagoje Šaulių namuose 
surengė ir sėkmingai pravedė 
Klaipėdos kraštos atvadavi
mo metinės sukakties minė
jimą. Jame su organizaci
nėmis vėliavomis gausiai 
dalyvavo Chicagos ramo-
vėnai, birutininkės. Mažosios 
Lietuvos Lietuvių dr-jos na-

x -J. Rudzinskas. Union 
Pier. Mich.. pratęsdamas 
, ,Draugo" prenumeratą, 
atsiuntė visą Šimtinę. J. 
Rudzinską skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už gražią 
auką tariame nuoširdų ačiū. 

x Kdvardas ir Vilhel
mina Lapai, Melrose Park. 
111.. prieš išvykdami ilgesnių 
atostogų į Floridą, atsiuntė 25 
dol. auką už kalėdines kor
teles ir kalendorių. Labai 
dėkojame. 

x Arūnas ir Irena Drau
geliai, Napeville. 111.. mūsų 
nuoširdūs rėmėjai, už kalė
dines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 50 dol. auką. Nuošir
dus ačiū 

x Prof. dr. Leonardas 
Simutis, Ona Didžbalis. dr. 
A. Azelis, Alpas Gilvydis, Pra
nas Jurkus. R. Rielkevičius, K. 
Totilas. PR. Meilus Jonas 
Utara. Algirdas Aglinskas, 
Petras Bielinis, L. Kazlaus
kas, V. Palevičius. Salomėja ir 
Vladas Bartuškai. A. Šimo
nis. Pranas Jančiauskas, 
Jospeh ir IzaMc Jocobus, I. 
Mironas, Stasys Baniulis už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių atsiuntė po 10 dol. aukų. 
Labai dėkojame. 

Slaugymo r.amuose California f »arden esą seneliai vaišinami LBSoc. 
reikalų tarybos būstinėje. Iš kairės: M. Halukienė. talkininkė J. Dudė
nienė, vyr. centro gyventoja O. Mackevičienė ir B. Zubienė. 

Nuntr .J. TamulaiČio 

riai, Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės. Cicero Klaipėdos 
jūrų šaulių kuopos rengėjų 
dalinio šaulės bei šauliai ir 
vietos lietuviškoji visuomenė. 
Paminėtini minėjime daly
vavę svečiai I^SST vyr, kape
lionas kun. J. Borevičius, Lie
tuvos kariuomenės kūrėjų 
savanorių s-gos pirmininkas 
J. Tamulis, LKVS „Ramovės' 
Chicagos skyriaus pirminin
kas K. Juškaitis, Altos pir
mininkas T. Blinstrubas. 
Saulių centro vald. vicepirm. 
V. Išganaitis, sąjungos c.v. 
nariai A. Paukštė, S. Ferro-
Tamuleviėiūtė, J. Skeivys. 
Garbės teismo pirmininkas A. 
Raudys. Mažosios lietuvos 
lietuvių dr-jos pirm. V. Ziob-
rys. Mažosios Lietuvos rezis
tencinio sąjūdžio prezidiumo 
narys A. Regis. Klaipėdos jūrų 
šaulių kuopos pirm. J. Miku
lis, lietuvos prekybinio lai
vyno kapitonai B. Krištopai-
tis ir S. Dagys. 

Susirinkus pilnai šaulių 
salei dalyvių 3 vai. p.p.. 
pasveikinės gausiai susi
rinkusius, minėjimą atidarė ir 
jo programai vadovavo Gen. 
T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopos pirmininkas E. Ven-
gianskas. Sauliui V. Gusčiui 
komanduojant buvo įneštos 
JAV-bių, Lietuvos. Mažosios 
Lietuvos ir minėjime dalyvau
jančių 7 organizacijų vėlia
vos. Sugiedotas Lietuvos him
nas, po kurio buvo J. 
Borevičiaus malda. Atsistojus 
minutės susikaupimu buvo pa
gerbti Klaipėdos krašto atva
davimo kovose žuvę sava
noriai kūrėjai, kariai, šauliai 
ir sukilėliai-partizanai. Minė
jime dalyvavusiems Klai
pėdos krašto atvadavimo kovų 
dalyviui savanoriui — ' "vėjui 
J Tamuliui, Mažosios- ietu-
vos rezistencinio sąjūč. • . pre
zidiumo nariui A. Regiui. 
Mažosios Lietuvos dr-jos pir
mininkui. V. Žiobriui, jūrų 
kapitonams B. Krištopaiciui ir 
S. Dagiui Gen. T. Daukanto 
jūrų šaulių kuopos moterų 
vadovė U. Zinkienė prisegė 
Klaipėdos krašto vėliavos 
spalvų juosteles. 

Toliau buvo pagrindinė 
Mažosios Lietuvos veikėjo, 
visuomenininko ir šaulio A. 
Regio paskaita, kurioje prele
gentas savo turiniu įdomio
mis mintimis nusakė, kokiose 
aplinkybėse Klaipėdos krašto 
atvadavimo kovai buvo pasi
ruošta, aptarė pačios kovos 
eigą ir nurodė pasekmes kovą 
laimėjus ir Klaipėdos kraštą 
prie Didžiosios Lietuvos 
prijungus. Gyva ir įdomi apie 
pusvalandį trukusi A. Regio 
paskaita minėjimo dalyvių 
gausiais plojimais buvo paly
dėta. 

Po pagrindinės paskaitos 
trumpą žodį iškeldamas Klai
pėdos krašto prijungimo prie 
Didžiosios lietuvos didelę 
reikšmę mūsų tautai, sveikin
damas jūrų šaulius ir dėko
damas už šio prasmingo minė-
j imo s u r e n g i m ą . t a r ė 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas T. Blinstrubas. 
Paskutinis, vaizdžiai nupa
sakojęs atmintyje pasiliku
sius kelis epizodus iš Klai
pėdos krašto atvadavimo 
kovų. kalbėjo tų kovų aktyvus 
dalyvis kūrėjas-savanoris J. 
Tamulis. 

Visų kalbos savo turiniu 
buvo įdomios, kondesuotos. 
gyvai perduotos ir susirinku
sių su dideliu susidomėjimu 
buvo išklausytos. Už jas 
kalbėtojams gausiais plo
jimais buvo padėkota. Išnešus 
vėliavas, baigiama oficialioji 
dalis. 

Meninėje programoje padai
navo Bražinsko — „Tėvynei 
L ie tuva i" , Makaičio — 
„Gimtinės dangus". Sli
žio — „Tėvynės varpas", Bud-
riūno — „Tėviškėlė", Griauz
dės — „Jau pražydo" ir T. 
Kelpšos — „Kur lygūs laukai" 
Vytauto Didžiojo šaulių rink
tinės moterų balsų dainos vie
netas, vadovaujamas š. muzi
ko J. Sodaičio. Jų sudainuotos 
dainos gražiai derinosi prie vi
sos minėjimo programos ir dil 
gino dalyvavusiu patriotinius 
jausmus. 

CHICAGOS ŽINIOS 
JUODŲJŲ KATALIKŲ 

KONGRESAS 

Chicagos arkivyskupija ko
vo 12- i 3 d. šaukia pirmąjį juo
dųjų katalikų kongresą 
Sopulingosios Dievo Motinos 
bazilikoje, 3121 W. Jackson 
Bivd Be kitų dalykų 6a bus 
pasiruošimas visų JAV 
juodųjų katalikų kongresui, 
kuris bus gegužės 12-24 d. 
Katalikų universiteto patal
pose Washingtone. 

SULTONO TURTU 
PARODA 

Šią vasarą Chicagos meno 
institute įvyks Sultano Sulei-
mano meno rinkinių ir k ,q lo
bių paroda, atgabenta iš Tur
kijos. Paroda tęsis nuo 
gegužės 7 iki 23 d. 

DIDINA PENSIJAS 

Illinois gubernatorius pa
tvirtino įstatymą, kuriuo padi
dinamos pensijos buvusių 
mokytojų ir kitų Valstijos tar
nautojų, tam per metus ski
riant 66.2 mil. dol. 

Gen. T. Daukanto jūrų šau
lių kuopos pirmininkui išreiš
kus padėką kun. J. Borevičiui 
už invokaciją, kalbėjusiems A. 
Regiui už pasakytą turinin
gą kalbą. T. Blinstrubui ir J. 
Tamuliui už tartą žodį, dai
nininkėms A. Latonienei. F. 
Braunienei. M. Radzevičienei. 
E. Aleknienei. J. Paškaus-
kienei, S. Rudokienei ir muz. J. 
Sodaičiui už atliktą meninę 
programą, organizacijoms, 
atsiuntusioms vėliavas, vėlia
vų tarnybų pareigūnams bei 
komandavusiam V. Gusčiui, 
visiems minėjime dalyvavu
siems ir bet kuo prisidėju
siems prie jo organizacinių bei 
pravedimo darbų, minėjimas 
buvo baigtas bendrai sugie
dotu Mažosios Lietuvos him
no „lietuviais esame mes gi
mė..." baigiamuoju posmu. 

Po minėjimo dalyviai buvo 
pavaišinti Gen. T. Daukanto 
jūrų šaulių kuopos moterų 
vadovių U. Zinkienės. M. Gy-
dienės ir jūrų šaulių S. Alek
sandravičienės. A. Kernagie-
nės, G. Martinkienės ir kt. 
skaniai pagamintais sumuš
tiniais, kava ir Ankaus dova
notais įvairiais. pyragais. 
Jiems priklauso padėka. 

Minėjimo dalyviai ir svečiai 
keletą valandų pabuvoję dau-
kantėnų tarpe skirstėsi kas 
sau į namus, išsinešdami gerą 
nuotaiką, vyravusią šaulių 
surengtame Klaipėdos krašto 
atvadavimo metinės sukak
ties paminėjime. , <N 

SVEČIAI 
VYRESNIŲJŲ CENTRO 

SEKLYČIOJE 

Š. m. sausio 14 d.. į Seklyčią 
priešpiečiams atvyko apie 25 
California Gardens slau
gymo namų svečiai. Senatvės 
ir ligų prispausti, važiavo 
savo kėdėse, ėjo pasiremdami 
lazdelėmis, o kitus vedė jų pri
žiūrėtojai ir didelė grupė tal
kininkių, atėjusių į Seklyčią 
padėti. Pasiilgę lietuviško 
maisto. gardžiavosi visais 
patiekalais. Vieni valgė patys, 
kitiems jau reikėjo pagalbos. 
Visų nuotaika buvo pakili ir 
draugiška. 

Džiaugiamės, kad Chica
goje turime tokius slaugymo 
namus. California Gardens — 
kuriuose lietuviai vra subu
riami į vieną vietą, kuri yra 
lengvai pasiekiama autobusu, 
kuriuose lietuviams yra sma
gu būti savųjų tarpe. Šio 
lietuviško skyriaus koordina
torius yra Leonas Narbutis, 
kurio dėka lietuviai gauna kai 
kurias lengvatas, kurio rūpes
čiu ir šis išvažiavimas buvo 
suorganizuotas. Talkininkės, 
nuoširdžiai padėjusios sve
čius priimti: Elena Nor
kutė. Bernadeta Zeikienė, 
Joana 'Dudėnienė, Janina 
Gaigalienė. Marija Šaulienė 
ir Marija Gotceitienė. 
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