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

* 
Numeris skiriamas myli-

niui J. E. vysk. Julijonui 
Steponavičiui, 1986 metais 
šventusiam 25 m. tremties, 50 
m. kunigystės ir 75 m. amžiaus 

mam Tautos Ganytojui tremti- jubiliejus. 

Pop. J o n a s Paulius II 
ir lietuvių tauta sveikina 

vysk. Julijoną Steponavičių 
Garbingajam Broliui Julijo- naudojasi Kristaus kunigys-

nuo Steponavičiui, tituliniam t e s s u t e iktomis galiomis. Nuo 
Antarados vyskupui. t o s d i e n o s t u Garbingasis 

1980 metais, minėdamas Broli, Bažnyčios vardu bėrei 
tavo 25 metų vyskupystės Dievo žodžio sėklą, kuri visa-
šventimų sukaktį, pasiunčiau da nešė gerų vaisių dangui; 
tau, Garbingasis Broli, kūpi- atnašaudavai Šv. Mišių auką, 
ną palankumo ir meilės gelbėdavai n u o pikto ir 
laišką, kuriame trumpai apsaugodavai nuo amžinojo 
prisiminėme tavo nueitą pasmerkimo sielas, iškeliau-
vyskupystės kelią, išryški- jančias j amžinybę ir esančias 
nome ta' o veiklą ir tarsi išganymo pavojuose, stiprin-
giesme džiugiai pašlovinome, damas jas dieviškomis malo-
Tavo ganytojiškas uolumas, nėmis. Visuomet gi tu rūpinai-
t a v o d r ą s a , t v i r t u m a s si tikinčiaisiais kaip tėvas 
negandose buvo tokie, kad savo vaikais, pasiaukojan-
tavo pagerbimas teisingai gali čiais siekdamas kelti Dievo 
būti palygintas su apaštalų garbę, rūpindamasis, kad būtų 
dorybėmis, kurių garbingume laikomasi Bažnyčios nuosta-
dalyvauji. Ta proga kartu su tų, s t e n g d a m a s i s padėt i 
mumis tave pagerbė ne tik vargšams, kruopščiai moky-
tavo ganomieji, kuriais nuola- damas tikinčiąją l iaudį, 
tos rūpiniesi, bet ir visa s t ip r indamas t ikėj imą ir 
Bažnyčia, kuri su liūdinčiais apgindamas nuo gresiančių 
liūdi ir su besidžiaugiančiais pavojų, 
džiaugiasi. Kai 1955 metais tavo kuni-

Bet štai. Garbingasis Broli, gystė praturtėjo vyskupystės 
jau artinasi kitas tau ir šventimais, t ada kunigystės 
visiems — tave mylintiems pilnatvė dar labiau padėjo 
malonus įvykis: tavo kunigys- augti toms dorybėms tavo 
tės penkiasdešimties metų sieloje, tarsi tavo kunigyste 
sukaktis, kuri yra tavo turi- būtų apimta malonės liepsnų, 
mos vyskupystės pradžia ir Tavo sielą, kurią šv. Dvasia 
šaknis. Iš tikrųjų laiminga pašventė sau šventove, tapo 
diena, nes tą dieną Dievas krikščionių tikėjimui saugoti 
išsirinko tave iš daugybės t v i r t o v e , k u r i o s n e g a l i 
žmonių kunigu pagal Jo Širdį, sugriauti jokie vėjai, jokios 
išskyrė tave iš kitų lyg ostiją, audros, jokios n e g a n d o s , 
kad aukotumeis kartu su J o Tokiu būdu, G a r b i n g a s i s 
Sūnumi, ir tą dieną paskyrė Broli, tikintiesiems tapai 
tave ištikimiausiu savo tarnu, vėliava, po kuria jie rikiuo-
o tu pagaliau pasiekei tokį Jasi, o netikintiesiems — neri-
garbingumą kaip tas, kuris mu. ( B u s daugiau) 

Senatas už laisvės kovotojus 
Washingtonas. — Senatas Daugiausia Senate už con-

trečiadienį nubalsavo, kad 40 tras pagalbą pasisakė konser-
mil. dol. būtų išmokėta mili- vatyviojo sparno respublikonų 
tarinei Nikaragvos kovotojų senatoriai. „Balsuoti už tai, 
pagalbai. Tai psichologinis kad būtų nutraukta parama, 
prezidento Reagano laimė- yra balsuoti už komunizmą 
jimas. Už paramą contras mūsų hemisferoje", sako sen. 
kovotojams balsavo 52 sena- Malcolm Wallop iš Wyomingo. 
toriai, o prieš paramą 48. Tai Sen. Lovvell Weicker iš 
nėra stiprus laimėjimas ir Connecticuto betgi sako, kad 
ateityje prašomai paramai gali b a l s a v i m a s prieš pa ramą 
susidaryti nemaža kliūčių. Po negali būti laikomas už sandi-
balsavimo prezidentas skambi- nistų rėmimą ir j i s nėra už 
no sen. Dole ir padėkojo už prokomunizmą. J i s kaltino 
pastangas. Sis 40 mil. dol. yra Reagano politiką, kadangi con-
paskutinis mokėjimas iš t ras niekada nebuvę pajėgūs 
paskirtųjų 100 mil. praėjusiais kovoti efektingai. J ie neturi 
metais. pritarimo Amerikoje ir pačioje 

34 respublikonų senatorius Nikaragvoje, 
palaikė 14 demokratų sena- Kitų s ena to r ių 
torių 40 demokratų ir 8 res- p a s i s a k y m a i 
pubhkonai senatonai balsavo 
prieš Nikaragvos kovotojų Šiuose debatuose kalbė-
rėmimą. Illinois demokratas damas sen. Jesse Helms pasa-
sen. Alan Dixon balsavo už kė: „vŠiandien klausimas prieš 
laisvės kovotojams paramą, o mus labai aiškus. Ar Amerikos 
sen. demokratas Paul Simon Kongresas padės Nikaragvos 
prieš tokią paramą. laisvės kovotojams, ar Ameri-

_ . . . i .. kos Kongresas leis Sovietų Senatorių diskusi jos 
Įdomu, kad Senato daugu

mos vadas, kai įvyko balsa-

Prezidentas R. Reaganas. kalbėdamas prekybininkų atstovams, 
pasakė, kad nėra reikalo kelti mokesčius, kad būtų subalansuotas 
biudžetas,, kaip siūlo kai kurie demokratai. Tokį pasiūlymą yra 
padaręs Atstovų rūmų speakeris Jim Wright. Šalia matyti Baltųjų 
rūmų štabo viršininkas Hovvard H. Baker, Jr. 

Vokietija žvelgia Rytų pusėn 

Sąjungai už imt i centrinę 
Ameriką". 

Sen. Edvvard Kennedy: 
vimas, Robert Byrd, tuoj pat ,,Reagano administracija ban-
pasiūlė rezoliuciją, kad tas do padėti sukčiams ir dabar 
išmokėjimas būtų nudelstas 6 atrodo nori nuversti sandinis-
mėnesius. Neaišku, ar tai jam tus. Irano skandalas turi būti 
pavyks padaryti. Jis sako. kad įspėjimas kiekvienam sena
sis balsavimas nėra administ- toriui, kad tai y ra nemorali 
racijos laimėjimas tam kursui, pagalba". 
kurį veda Centro Amerikoje. Sen. Paul Simon iš Illinois: 
Prieš balsavimą, senatoriai „Pagrindinis klausimas yra. ar 
kelias valandas diskutavo savo Amerikos re ika las versti 
tarpe, ar padėti contras kovo v y r i a u s y b e s , ku r ių mes 
tojams. nemėgstame?'1 

Bona . — Praėjusią savaitę 
kontaktai tarp Rytų ir Vaka
rų Vokietijų labai padidėjo. 
Taip pat paaiškėjo, kad 
Gorbačiovas nori laimėti 
Bonos sutikimą, kad pritartų 
sovietų pasiūlymui išvežti 
visas vidutinio nuotolio rake
tas iš Europos. 

Vakarų diplomatai Bonoje 
sako, kad kancleris Helmut 
Kobl nori pralaužti ledus su 
Rytų Vokietija. Kitos užsienio 
reikalų sritys jam šiuo metu 
esančios mažiau įdomios. 
Maskvos ir Rytų Berlyno 
ėjimai sudomino kanclerį-

Kvietimas merui 
Gi Amerikos. Prancūzijos ir 

Britanijos oficialūs asmenys 
labai susidomėjo Rytų Vokie
tijos komunistų lyderio kvie
timu Vakarų Berlyno merui 
Eberbard Diepgem, krikščio
niui demokratui, dalyvauti 
iškilmėse spalio mėnesį Rytų 
Berlyne. Sąjungininkai mano, 
kad Diepgeno dalyvavimas 
750 metų šventėje nuo Berly
no įkūrimo, būtų pripažini
mas Rytų Berlyno kaipo sosti
nės Rytų Vokietijai. 

Diplomatų nuomone, kancle
ris yra labai neaiškioje būklė
je, kur žmonės improvizuoja ir 
daugel dalykų gali būt i 
klaidingai suprasti. Rytai 
žaidžia tam tikrą žaidimą, 
gundydami Boną, tad būti 
šaltam ir disciplinuotam šiuo 
atveju yra labai sunku. 

Susitikimas Leipzige 
Vakarų Berlyno meras 

Diepgen kartu su kitais vaka-

Sen. Alan Dixon iš Illinois: 
„Aš palaikau nusistatymą con
t ras atžvilgiu dėl to. kad sandi-
nistų režimas atėmė laisvę iš 
Nikaragvos žmonių ir sandi-
nistų prezidentas Daniel Orte
ga įsijungė į Sovietų Sąjungos 
eiles. Su juo sovietų armija ir 
sovietų oro laivynas užvaldys 
centrinę Ameriką". 

Praėjusią savaitę Atstovų 
rūmai buvo nubalsavę prieš 
Nikaragvos kovotojų rėmimą. 

Milijonai iraniečiams, TRUMPAI 

!iZŠ™L* kurie padeda grobikams 
l A T t l i a į v i r i n i . 

Išpirkimo mokesčiai 
valdančioji 

socialdemokratų partija įvyku
siuose rinkimuose pralaimėjo 
konservatoriams, kurie turės 
sudaryti naują vyriausybę. 

— M a s k v o j e leidžiamą 
dienrašt į Pravdą satel i to 

Washington. — Keli mi
lijonai dolerių, kurie buvo 
gauti iš parduotųjų ginklų 
pelno, buvo išmokėti iraniečių 

pagalba yra galima aštuonias grupei, kuri finansuoja grobi-

riečių vadais šią savaitę 
Leipzigo parodoje susitinka su 
Honecker. Kiti žymūs vokie
čiai yra Ekonomijos minis-
teris Martin Bangemann, 
Lotbar Spaeth. Baden Wuer-
tembergo premjeras ir Bava
rijos premjeras J. Strauss. 

Strauss. kuris norėjo geres
nių ekonominių ryšių su Rytų 
Vokietija, sako, kad Vak. 
Berlynas negali tapti atpirki
mo dalyku. Vak. Berlyno 
meras pakvietė Honecker 
atvykti į Vakarų Berlyno 750 
m. minėjimą, kuris bus balan
džio 30 d. Šiam minėjimui 
vadovauja kancleris Kohl ir 
Vak. Vokietijos prezidentas 
Richard von Weizsaecker. Prii
mant šį pakvietimą, bus laiko
ma Vakarų Berlyno pripažini
mu Federalinei Vokietijos 
respublikai, ko anksčiau 
niekada nebuvo. 

Rytų Berlyno reikalų ana
lizatoriai sako, kad Gorbačio
vas davė Honecker žalias švie
sas pradėti geresnius ryšius su 
Vak. Vokietija. 

Kancler io kalba 
par lamente 

Šį trečiadienį kancleris Kohl 
kalbėjo Bundestage ir dviejų 
su puse valandų kalboje išdės
tė savo keturių metų valdymo 
planus ir pabrėžė, kad ryšiai 
su Maskva užims pagrindinę 
vietą, jog būtų sudarytos sąly
gos geresniam bendradar
biavimui. Jo vyriausybė ge
rins ir stiprina politinius, 
humanitarinius ir technologi
nius ryšius. Dar daugiau, Kohl 
kalbėjo, ekonominiai ryšiai 
yra pagr idinis e lementas 
Bonos ir Maskvos santy
kiuose, įskaitant Varšuvos 
pakto šalis. 

Reikalauja iaisvės 
pol i t in iams kal iniams 

„Generalinis sekr. Gor
bačiovas kalba apie naujas 
mintis tarptautiniuose santy
kiuose. Mes tikime jo žodžiu. 
Jei jo politika ves prie geres
nio susipratir didesnio 
kooperavimo ir duos konkrečių 

valandas anksčiau skaityti 
Washingtone, negu pačiame 
Kremliuje. Dienraščio kopija 
čia gaunama ir atspausdina
ma tie šeši puslapiai technolo
gijos pagalba. Aštuonių valan
dų skirtumas tai leidžia 
padaryti. 

— Bostone Massachusetts 
gubernatorius Michael Duka-
kis paskelbė, kad jis davė 
sutikimą suformuoti rinkimi
nį komitetą kuris pradėtų 
propaguoti jo kandidatūrą 
demokratų sąraše į prezi
dentus. Dukakis sako, kad jis 
turi daug energijos vesti rinki
mus, valdyti k r a š t ą ir 
pakankamai patyrimo vado
vauti vyriausybei. „Su jūsų 
pagalba ir jūsų maldomis 
graikų imigranto sūnus Mike 
Dukakis pavarde gali būti 
sekant is Amerikos prezi
den ta s " , sakė j i s . Savo 
valstijoje jis buvo išrinktas 
trečią kartą gubernatoriaus 
postui 67% dauguma. 

— Kaunas y r a K a u n a s — 
tokiu pavadinimu ok. Lietu
voje susuktas dokumentinis 
filmas. Filmo režisierius yra 
V. Puplauskis. Tai yra trijų 
dalių pasakojimas apie Kauną 
ir jo istoriją. 

rezultatų nusiginklavimo ir 
ginklų kontrolės problemose, 
mes priimsime tai", kalbėjo 
kancleris. Bet kancleris pabrė
žė, kad viskas priklauso nuo 
žmogaus teisių įgyvendinimo. 
„Mes laikomės savo reikalavi
mų, kad visi politiniai kali
niai būtų paleisti. Mes tikime, 
kad nauji sovietų emigracijos 
į s t a t y m a i b u s p a g a l i a u 
sušvelninti, kad tiek ilgai 
išskirtos šeimos galėtų vėl 
susijungti". 

kus Libane, kaip praneša 
Amerikos oficialūs pareigūnai 
ir turi kontaktus su vidurinio 
rango iraniečiais. Tie išmokė
jimai, kurie buvo atlikti pirk
lio Manucher Ghorbanifar, 
buvo ne tik už ginklus, bet 
dalis tų pinigų buvo išmokėti 
už paleidimą pagrobtųjų, sako 
amerikiečiai pareigūnai. 

Milijonai 
t e ro r i s t ams? 

Ghorbanifaro artimieji šį 
mokėjimą vadina „ransom", o 
amerikiečiai vadina mokes
čiais už patarnavimus. Taigi, 
gavo pinigus už tas išlaidas, 
kurias turi mokėti teroristai, 
kad išlaikytų pagrobtuosius. 
P a g a l a p k l a u s t u o s i u s 

Nelaimė 
Šiaurės jūroje 

Z e e b r u g g e . — Didelė 
katastrofa įvyko Šiaurės jūro
je netoli nuo Lamanšo sąsiau
rio, vos už maždaug vieno kilo
metro nuo Belgijos Zeebrugge 
uosto nuskendo Anglijos kryp
timi ką tik išplaukęs didelis 
keleivinis ir automobilių 
keltas. Katastrofos priežas
tis dar nėra nustatyta. Pagal 
turimas informacijas kelte bu
vo iš viso apie 540 keleivių ir 
įgulos narių iš kurių apie trys 
šimtai buvo išgelbėti, apie 30 
žmonių iš jūros buvo ištraukti 
jau negyvi, taigi, dingusių yra 
daugiau negu du šimtai. 
Manoma, kad dauguma jų liko 
nuskendusiame kelte. Tai 
didžiausia laivo katastrofa 
Šiaurės jūroje paskutinių 
dešimtmečių laikotarpyje ir 
pirmoji nuo to, kai pradėjo 
kursuoti keltai Lamanšo 
sąsiauryje. 

Vokietijos kancleris Helmut Kohl. 

S t iprūs ryš i a i 
su A m e r i k a 

Vokiečių ir sovietų santy
kiai atšalo, kai praėjusį lapkri
tį kancleris Kohl palygino 
Gorbačiovo viešus pareiški
mus kaip nacių propagandos 
šefo Goebelso. Tada Kremlius 
tiek užsigavo, kad atšaukė 
sutartą pasirašyti branduoli
nės energijos bendradarbiavi
mą tarp Sovietų Sąjungos ir 
Vak. Vokietijos. 

Kanclerio kita kalbos dalis 
lietė vidaus reikalus. Be to, jis 
užakcentavo Vokietijos centri
nę vietą NATO sąjungoje ir 
draugiškus ryšius su Ameri
ka. Jis sutinka su prez. Rea 

— Chicagoje pigiųjų butų 
administracija, kuri prarado 7 
mil. dol. iš federalinės val
džios todėl, kad neužpildė 
laiku reikalingų formų, dabar 
vėl prašo i š federalinės 
vyriausybės 425 mil. dol. tų 
namų pataisymui. 

— Chicagos miesto kont
rolierius Ronald Picur, verčia
mas spaudos ir tų kandidatų, 
kurie kandidatuoja į mero 
postą, paskelbė viešai revi
zorių pranešimą, iš kurio 
aišku, kad miestas neturi aiš
kiai pateisinamų dokumentų 
keliems šimtams milijonų 
dolerių išlaidoms pateisinti. 
Revizoriai yra Coopers & Lyb-
rand firma. 

— Walter Polovchak, ku
ris su savo tėvais atvyko iš 
Ukrainos prieš 7 metus ir 
pasiliko Amerikoje, nors jo 
rėvai sugrįžo į Sovietų Sąjun
gą, buvo iki šiol Illinois valsti
jos globoje. Dabar, kai jam 
suėjo 19 metų, tos sankcijos 
panaikintos. Jis šiuo metu 
studijuoja kolegijoje ir dirba 
viešosios komunikacijos įstai
goje. 1985 m. gavo JAV pilie 
tybę ir užsiregistravo į kariuo
menę, sakydamas, kad jis yra 
pasiruošęs kovoti už Ameriką. 

— Europoje Bendrajai rin
kai priklausančios valstybės 

amerikiečius ir Ghorbanifaro 
bendradarbius Amerikoje ir 
Europoje, du ar trys milijonai 
dolerių iš sumokėtų už ginklus 
pinigų buvo Ghorbanifaro 
įnešti į šveicarų banką 
Pasaulinės Islamų organi
zacijos pavadinimo sąskai
tom Ši iraniečių organizacija 
padeda organizuoti ir finan
suoti teroristų grupes. įskai
tant ir Dievo partiją bei šiitų 
grupę, kuri atsakinga už 
daugelį pagrobimų. 

Poli t inės dovanos 
Kiti mokėjimai, pagal patį 

pirklį Ghorbanifar, buvo kaip 
politinės dovanos Irano 
vadams, kaip pavyzdžiui 
Hashemi Rafsanjani, kuris 
yra Irano parlamento speake
ris, ir jo šeimai. Jam ši poli
tinė dovana buvo 6 mil. dol. Iš 
viso Ghorbanifaro išmokėta 
įvairiems Irano pareigūnams 
apie 10 mil. dol. Ghorbanifa
ro advokatas Stuart Pierson 
sako, kad dar nėra atėjęs 
laikas apie tai kalbėti viešai. 

Šiuo metu dar per anksti 
sakyti, kad ir kai kurie 
amerikiečiai žinojo apie Ghor
banifaro daromus išmokė
jimus, tačiau Tower komitetas 
pažymi savo pranešime, kad 
kai kurie oficialūs pareigūnai 
turėjo žinoti apie išmokėjimus 
Irano asmenims. Niekada 
anksčiau nebuvo atskleista, 
kad išmokėjimai buvo padary
ti grobikams, kurie turi pagro 
bę amerikiečius. 

Laiškas prezidentui 
Washington Post rašo, kad 

Ghorbanifar pasiuntė laišką 
prez. Reaganui po to, kai iški
lo ginklų afera viešumon, kad 
nemaža suma pinigų išmokė
ta kažkokiam ayatolai Monta-
zeri, kuris yra ayatolos 
Chomeini protėgė. 

Tovver komitetas pranešė, 
kad dešimtys milijonų dolerių 
banko sąskaitose buvo kont
roliuojami pulk. Olover North. 
kuris tuo metu buvo Saugumo 
tarybos narys. Kiti pinigai 
buvo Ghorbanifar žinioje, 
sako Tovver komiteto praneši
mas. Ghorbanifar iš pat 
pradžių sakė, kad bet koks 
reikalas su Iranu, bus suriš
t as su mokesčiais a r b a 
..patepimu". 

J ų bylos 
tik pras ideda 

Kongreso komitetai sutinka 
suteikti imunitetą buvusiam 
Saugumo tarybos viršininkui 
adm. J. Poindexter ir pulk. O. 
North, kurių pasakojimai 
prasidės po kelių mėnesių, 
kadangi specialusis proku
roras Walsh prašė, kad būtų 
tai daroma po 90 dienų, jog 
per tą laiką jis galėtų pravesti 
b ū t i n a i r e i k a l i n g u s 
apklausinėjimus. Ir tai reiškia, 
kad Poindexter ir North bylos 
dar tik prasideda. 

KALENDORIUS 

Kovo 20 d.: Anatolis. Klaudi
ja, Edmundas. Vilė. Zygiman-
tas. 

Kovo 21 D.: Benediktas. 
Filomena. Nortautas. Sanga. 
Imgardą, Žibartas. 

gano siūlymu eliminuoti vidų- turėjo už parduotas prekes 
tinio nuotolio raketas ir palikti apie 6 bil. pelno. Amerikoje 
100 su atominiais užtaisais šioje prekyboje yra 140 bil. dol. 

Saulė 
6:01. 

ORAS 
teka 5:56. leidžiasi 

kitur. deficitas. 
Temperatūra 

naktį 30 1. 
dieną 47 L 
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/PORTO APŽVALGA 

PIRMĄJĄ DIDŽIĄJĄ 
PERGALĘ PRISIMENANT 

Prieš 50 metų Lietuva pirmą 
kartą tapc Europos krepšinio 
nugalėtoja, š i sportinė per
galė buvo didelės reikšmės ir 
;urėjo net dabartį siekiančios 
įtakos ne tik lietuvių sportuo
jančiam jaunimui, bet ir apla
mai visam Lietuvos gyve
nimui. £ios pergalės paskata 
veikia lietuvius sportininkus ir 
dabar tiek ok. Lietuvoje, tiek ir 
išeivijoje. Nuo anos pergalės 
vyrų kepšinis lietuviams yra 
dominuojanti sporto šaka. 

Anos pirmosios pergalės 
neužmirštame, o pusšimčio 
metų nuo jos sukaktuves turė
tume tinkamai paminėti. Ar 
kas ta linkme kieno nors daro
ma, dar neteko patirti. Vienin
teliai išeivijoje iki šiol šią 
sukaktį prisiminė ir pagal 
galimybes ją paminėjo Lie
tuvos Vyčių organizacija Chi-
cagoje. savo metiniame ,.Lie
tuvos Prisiminimų" bankete 
pagerbdama lietuvius sporto 
veteranus — krepšininkus, o 
ypač prie anos pirmosios krep
šinio pergalės prisidėjusius 
Amerikos lietuvius krepšinin

kus. 
šio dienraščio „Sporto 

A p ž v a l g a " , r a g i n d a m a 
ŠALFASS, o taip pat ir atski
rus lietuvių sportinius vie
netus tinkamai šią svarbią 
sukaktį minėti, tą. pagal gali
mybę, stengsis atlikti ir savo 
skiltyse. Šioje laidoje talpina
me porą ano istorinio įvykio 
nuotraukų ir spausdiname lai
mėjusios r ink t inės nario 
Leono Baltrūno straipsnį, kurį 
praėjusių metų rugsėjo 22 d. 
iaidoje atspausdino australiš-
kės „Mūsų Pastogės" Antano 
Laukaičio redaguojams „Spor
tas". Straipsnyje apie aną įvy
kį pasisako jo dalyvis, savo 
pastangomis padėjęs tą per
galę pasiekti. 

Minint šį istorinį įvykį, ar 
ne tikslu būtų Šiuos metus (jei 
jau ne bendrai, tai nors lietu
vių sporto pasaulyje) paskelb
ti „Lietuvos k repš in io per
g a l ė s " ar pan. metais? Gal tas 
paskatintų jaunuosius labiau 
dedikuotis šiam lietuviams tau 
tiniu tapusiam sportui. 

m 
LIETUVA EUROPOS 

KREPŠINIO MEISTERIS 
LEONAS BALTRŪNAS 

Didžiuojamės dabartinės 
Lietuvos aukštu krepšinio žai-
iimo lygiu, didžiuojamės iški
liaisiais jų krepšininkais, ku
rie jau eilę' metų, padeda 
Sovietų Sąjungai išsikovoti 
Europos. Pasaulio ir kitokius 
Oempionų titulus ir didžiuo
jamės, kad Kauno Žalgirio 
krepšinio komanda jau daug 
inetų yra visos Sovietų Sąjun
gos pajėgiausias krepšinio vie
netas, kurio vardas yra gerai 
žinomas viso pasaulio krep
šinio mėgėjams. Pavardės 
Kaip Sabonis, Chomičius, Kur
tinaitis. Jovaiša. Paulauskas 
yra Žinomos Pasaulio krep
šinio mėgėjų, kartu ir mums, 
Australijos lietuviams, nėra 
svetimos. 

Kaip prieš II-jį Pasaulinį 
karą, taip ir dabar Lietuvoje, 
krepšinis yra pati populia
riausia sporto šaka. kurią 
karštligiškai seka plačioji 
Lietuvos visuomenė. Kauno 
.Žalgiris" ir Vilniaus „Sta
tyba" yra pačios pajėgiausios 
ok. Lietuvos krepšinio koman 
dos. kurios dalyvauja Sąjun
gos aukščiausioje klasėje krep
šinio pirmenybėse. Europos ir 
Pasaulio krepšinio pirme
nybėse Lietuva, kaipo tokia, 
jau nebedaiyvauja, nors yra 
Sovietų sąjungos atskira 
respublika, vietoj to, geriausi 
Lietuvos krepšininkai ir krep-

Pagrindinis Lietuvos valstybines krepšinio rinktinės penketukas , pasiruošęs Il-oms Kurop'.-
krepsinio pirmenybėms Rygoje. 15 k.: Žukas. Talzūnas, Kr iaučiūnas . Puz inauskas ir Bal t rūnas 

rašoma apie Praną Lubiną, §jų išvardintų, pirmieji trys geriausiu žaidėju galėtumėm 
susidaro nuomonė, kad jis b u v o pagrindiniai komandos laikyti tą, kuris įmeta bent 
buvo mūsų krepšinio didžioji r a m s č į a į . Kadangi, tuo lai- vienu tašku daugiau už jo den-
žvaigždė ir žaidė už Lietuvą ^u, ^ kiekvieno įmesto krep- gianią bei ginamą žaidėją. 
1937 ir 1939 m. Europos krep- § i o p r adėdavo žaidimą vėl iš Toks buvo Pranas Talzūnas, 
šinio pirmenybėse. Kadangi c e n t r o , tai man, kaip: aukš- nes nebuvo rungtynių, kur jo 
žaidžiau abejose pirmenybėse č į a u 8 i am komandoje, visą dengiamas žaidėjas būtų dau-
ir gerai prisimenu su manim j a i k ą te^Q ž a ; s t į centro puoli- giau taškų padaręs už jį, kas 
kartu žaidžiusius krepšinin- K u Zenonas Puzinauskas reiškia, kad Pranas buvo ne 

būdamas pirmuoju pakaitalu 
kraštiniam puolimui ir Artu
ras Andriulis — gynimui. 

šininkės yra kviečiami daly
vauti už Sovietų Sąjungą. 

Su malonumu sekėme tele
vizijoje pasaulio vyrų krep
šinio pirmenybes Ispanijoje, 
kur finale S. Sąjungos koman
da pralaimėjo amerikiečiams" 
ir pasitenkino sidabro meda
liais. Džiugu buvo matyti, kad 
sovietų komandoje, pagrin
diniame penketuke, dalyvavo 
net trys Žalgirio krepšininkai. 

Kaip ten bebūtų, tenka 
pripažinti, kad meilė ir susi
domėjimas krepšiniu Lietu
voje atsirado ne paskutiniai
siais metais, bet dar prieš 
Didįjį karą, kada Lietuvos 
krepšininkai 1937-taisiais me
tais Rygoje, laimėjo Europos 
krepšinio pirmenybes ir parsi
vežė namo aukso medalius. 

Tik tada. kaip grybai po lie
taus, visame krašte išdygo 
daugybė naujų krepšinio aikš
telių mokyklose, kariuomenė
je, įstaigose, fabrikuose ir net 
gatvėse buve kalbama tik apie 
krepšinį ir lietuvių laimė
jimus. Didžiai branginome 
Amerikos lietuvių įnašą, nes 
Kriaučiūnas, Talzūnas, Jur-
gėla ir Žukas buvo pagrindi
niai mūsų krepšinio ramsčiai, 
kurių dėka mūsų vietiniai 
krepšininkai išmoko žaisti tik
rąjį krepšinį. 

Skaitant „Mūsų Pastogės" 
N r. 33. kur sporto skyriuje 

kus, tad randu reikalą užtik
rinti, kad Pranas Lubinas už 
Lietuvą žaidė tik 1939 m. Kau
ne, kur paskutinėse rung
tynėse su latviais, sunkioje 
kovoje, paskutinėje minutėje 
Pranas Lubinas įmetė lemia
mą krepšį. Žinoma, mums vi
siems Pranas Lubinas buvo 
žvaigždė, nes būdamas už 
mane visa galva aukštesnis, 
komandai labai naudingai 
pasidarbavo. Mano prisimini
muose, kalbant apie abejai 
Europos krepšinio pirmeny
bes, žvaigždės titulą skirčiau 
Pranui Talzūnui, kuris užtik
rintai buvo aukštos klasės 
žaidėjas tik būdamas kuk
laus būdo, jis nemokėjo savęs 
taip išgarsinti, kaip kiti mūsų 
Amerikos krepšininkai. Kita 
žvaigždė, neabejotinai buvo 
Feliksas Kriaučiūnas, kuris 
per abejas pirmenybes vado
vavo Lietuvos rinktinei ir ją 
treniravo. 

Šiandieną, kada jau tolimo
je praeityje yra Lietuvos didie
ji laimėjimai Europos krep
šinio pirmenybėse ir apie jas 
buvo gana daug rašyta ir kal
bėta, bet daugiausiai buvo 
duodami pasisakymai įvairių 
korespondentų arba žiūrovų, 
tai, kaipo buvęs ištisai abiejų 
pirmenybių aktyvus dalyvis jį*!?: 
1937-tų metų pirmenybėse, be 
pakeitimo žaidęs visas rung
tynes, noriu pareikšti kai ku
riuos faktus, kurių niekas 
anksčiau nebuvo iškėlęs. 

Lietuvos krepšinio rinktinė
je, neskaitant mūsų brolių 
amerikiečių, žaidė ir vietiniai. 
Lietuvos krepšininkai, kurie 
pusantro mėnesio laikotarpy
je, diena iš dienos treniravosi 

tik labai pavojingas po prie
šo krepšiu, bet buvo nepapras
tai geras gynime, ginant savo 

Būdami amerikiečių brolių krepšį. Žaidėjas, kuris yra 
mokiniai, neturėjome balso geras puolime ir kuris sugeba 
pareikšti savo nuomonės krep- laiku grįžti praradus sviedinį 
šinio žaidime, nors gerai žino- ir tinkamai ginti komandos 
jome. kad mūsų Amerikos krepšį, yra idealus kovotojas 
Žukas, apart greičio ir didelio Neabejoju, kad ir mano kole-
garbės troškimo, nedaug kuo gos, su kuriais kartu kovojo-
geresnis už mūsų Zenoną Puzi- me Europos krepšinio pir-
nauską, o Artūras Andriulis menybėse, man pilnai pritars, 
užtikrintai buvo geresnis už Gaila, kad dabartinėse Eu-
Jurgėlą. Mūsų Amerikos bro- ropos krepšinio pirmenybėse 
liai dėjo visas pastangas pa- Lietuves krepšininkai nebe
laikyti vienas kitą ir todėl, gali žaisti už Lietuvą, nes būtų 
gana dažnai mūsų vietiniai labai įdomu sužinoti jų tikrąjį 
žaidėjai turėjo pabūti ant at- pajėgumą. Žinome, kad Zalgi-
sarginių suolelių. rio komanda garbingai išsi-

Latvijos ministerio p i rmininko pavaduotojas M. Skujcnit/kas neikia 
Europos meisfertB skirtą dovaną, kuria priima Kriaučiūnas. 

1939-siais metais, Kaune, 
mūsų rinktinėje, pirmą kartą 

^ * • žaidė Pranas Lubinas, kuris 
savo ūgiu užimponavo kaip tai Zenonas Puzinaus 

Artūras Andriulis. į t o m ^ t s į 
ro ję , 
kas , 
I^eonas Baltrūnas, Stasys 
Sačkus, Pranas Mažeika, Liu
ką Petrauskas ir Kepalas. Iš 

Kr* psinmkai nešiojami an t n:nkų po p i rca lės prieš I,enkiją Rygoj*-. Is k.: Talzūnas. /.ūkas <\ 
laiko Baltrūn;i;- Kriaučiūnas. Pu/.inauskas ir Andriulis. 

ir priešo žai 
dėjus. Nors ir jis buvo lai
komas krepšinio žvaigžde, bet 
man atrodė, kad Pranas 
Talzūnas, kuris po Rygoje įvy
kusių Europos krepšinio pir
menybių grįžo atgal į Chica-
gą, buvo daug spalvingesnis 
krepšinio žaidėjas ir savo 
kovingumu bei tiksliais meti
mais išsiskyrė nuo visų kitų 
mums matytų žaidėjų. Ypatin
gai man patiko jo kuklumas ir 
paprastumas kuomi jis dau
giausiai skyrėsi nuo visų kitų 
mūsų Amerikos brolių krep
šininkų 

Dažnai pagalvoju, jeigu mes 
būtumėm turėję Praną Talzū-
ną Kaunp. laike trečiųjų Eu
ropos krepšinio pirmenybių, 
prieš latvius mes būtume 
laimėję mažiausiai 10-20 taškų 
skirtumu. 

Krepšinio žaidimas yra la
bai aogaulineas žaidimą** »r 
žiūrovai, daugiausiai susi
daro nuomonę, kad geriausias 
žaidėjas yra tas, kuris įmeta 
daugiausiai taškų, tuo tarpu. 
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per pusę neprilygo rygiškei, ir 
dėl to Latvija nutraukė spor
tinius santykius su Lietuva. 
Garbė yra geras dalykas ir ją 
reikia saugoti. Bet būti per
dėtai ir nenatūraliai jautriam 
— yra nerimta ir nesveika. 

„Vairas" 1939. VI.9. 

įsakymas mylėti yra įsaky
mas iškilti virš mūsų natū
ralaus instinkto ir laisvai ir 
sąmoningai panaudoti šį 
mums įgimtą patraukimą 
mylėti vietoj to, kad ieistumės 
jo užvaldomi, jo vedami, jo 
aklai nešami. 

Thoma-i Merton 

p'rm 
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kovojo sidabro medali daly
vaudama Europos geriausių 
komandų pirmenybėse, bet čia 
buvo reprezentuojami tik 
atskiri klubai, bet ne valsty
bė. 

LATVIJA NUTRAUKĖ 
SANTYKIUS 

Latvijos nusistatymas nu
traukti sporto sar,:ykius su 
Lietuva dėl to, kad per Eu
ropos krepšinio pirmenybes 
latvių išmanymu publika ne
korektiškai elgėsi, yra cha
rakteringas latvių mentali
tetui ir jausmams savo kai
mynų atžvilgiu. Sporto isto
rija, tiesa, žino atvejų, kur 
kaimynų sportiniai santykiai 
buvo grindžiami be galo dide
liu vienašališku jautrumu. Kai 
mūsų rinktinė žaidė prieš du 
metus ir dar pernai Rygoje, tai 
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Premijos — 

JU PRASMĖ IR 
REIKŠMĖ 
Balandžio mėn. JAV Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros tary
ba dalins premijas. Ne pirmą, 
bet jau net septintą kartą. 
Kviesdama visuomenę toje, 
kaip ji vadina, Premijų šven
tėje dalyvauti, jos tikslą apta
ria taip: „...rengiame ją atžy
mėti ir pagerbti mūsų 1986 
metų laureatus, o kartu su jais 
pasidžiaugti mūsų tautinės kul
tūros gyvybe, vis tebeklestin-
čia literatūros, muzikos, dailės 
ir teatro meno laukuose". 

Dėl pirmosios šio kviečiamo
jo sakinio dalies nėra ko ginčy
tis. Aišku, kad tikrai verta atžy
mėti ir pagerbti mūsų 1986 
metais savo kūryba pasižymė
jusius autorius, nes kūryba yra 
nepaprastai sunkus darbas, iš 
šios srities darbininko rei
kalaujantis daug laiko, atkak
lumo ir pasišventimo, neįskai
čiuojant jam Dievo duoto 
talento, be kurio iš viso bet 
kokia kūryba nėra įmanoma. 
Už tai Kultūros tarybą ir jos 
talkininkę šios šventės tech
nišką organizatorę JAV LB 
Vidurio vakarų apygardą 
tegalime tik pagirti. Tačiau 
šiokį tokį rūpestį kelia tas kvie
timas pasidžiaugti vis dartebe-
klestinčia mūsų tautinės kul
tūros gyvybe. Argi iš tikrųjų ji 
vis dar taip klesti? 

Tikiu, kad gausiausia išei
vijoje Chicagos bei jos apylin
kių lietuviška visuomenė visas 
kėdes užsės Jaunimo centro 
salėje balandžio 4 d., tačiau ar 
taip jau dideliu džiaugsmu švy
tės tų pensininkų veidai — juk 
tik tokie dabar sales ir bepripil-
do — ir scenoje už laureatų gar
bės stalo tik savo bendra
amžius tematydami? Su
prantame, ne be reikalo tie 
gerbiamieji ten sėdės, nes tų 
kėdžių jie tikrai užsitarnavo, 
bet taip pat daugumui kils ir 
šiurpus klausimas: kiek ilgai 
mes dar sugebėsim tas kėdes 
užpildyti? Kūryba yra labai 
charakteringa gal net ir neap
čiuopiamas fenomenas. Savai
me ji nepasidaro. Ją reikia ska
tinti, ugdyti, puoselėti, leisti į 
varžybas, sudaryti sąlygas 
rungtynėms, nes tik tokiu būdu 
tegali būti pasiekiama pažan
ga. O tokiam žaidimui jau rei
kia ir atitinkamo lauko, plot
m ė s , gi lumos, nuotol ių , 
įvairiausių kelių ir kryžkelių. 
Tokias galimybes tegali suda
ryti tik pati visuomenės platu
ma bei giluma, pasireiškianti 
nuo ankstyvos dar gimnazijos 
suolą betrinančios jaunystės 
iki pat paskutinio senuko 
atodūsio ir per visus tuos metus 
besikryžiuojanti mintimis, idė
jomis, nuotaikomis, posūkiais, 
kartais net revoliucijomis, kar
tais švelniais tonais liūluojan-
ti, kartais audromis bei žaibais 
besitrankanti po kalnus, miš
kus, slėnius, ežerus, upes ir taip 
judinanti beveik kiekvieną 
skaityti pramokusį žmogų. (O 
kas gi dabar nemoka skaityti?) 
Tačiau ar taip yra mūsų išeiviš-
koje visuomenėje? Atsakymas 
labai aiškus, ne, taipjau seniai 
nebėra. Na, gal ir per radika
liai pasakyta? Gal dar taip blo
gai nėra. nes tarptautinės 
apimties kūryba, kaip dailė ir 
muzika, tą visą kūrybinį plotį 
bei gylį suteikia ir mūsų kūrė
jams, todėl scenose dažnai mes 
gėrimės ir jaunesniais balsais, 
o parodose matome ir jaunų 
dailininkų darbus, tačiau, taip 
kalbėdamas, aš čia liečiu tik 
žodinę kūrybą. Toji tokių požy
mių jau seniai nebeturi. 

Nesu aš nei literatūros spe
cialistas, nei žinovas, todėl ir 
neketinu tokiu žvilgsniu nau
dotis, aptardamas dabartinio 
mūsų kūrėjo padėtį, tačiau ir 
kuklia nuovoka lygindamas ją, 
kad ir su netolima praeitimi, 
drįstu sakyti, kad vargu ar ką 
jai ir tos premijos bepadės. Ką 
jos begali paskatinti, kad tų 
skatinamųjų beveik kaip ir 
nebeliko. Žodine kūryba mū
suose imtinai besireiškia tik 
vyresnieji. Nebėra tokių, kaip 

AFGANISTANE TEBESIAUClA 
SOVIETINIAI „LAISVINTOJAI" 

ankstyvoji mūsų nepriklau
somo gyvenimo pradžioje po 
laukus ir miškus įmantriai švil
pavę keturvėjimnkai ar revo
liucinėmis idėjomis po Kauną 
plasnojo trečiafrontininkai. 
Arba tokių aistringų literatų, 
kaip mūsų išeiviškojo gyveni
mo pradžioje kad buvo lan
kininkai ir žemininkai, iš klum-
pių ve r t ę n e t i r m ū s ų 
didžiuosius klasikus. Visi jie 
mynė gilias pėdas į mūsų lite
ratūros dirvonus ir paliko 
dideles žymes. Vienos gal ir 
buvo laiko dulkėmis užpus
tytos, tačiau kitos liko ir 
iki šios dienos. Iš tų jau
nystėje besiblaškančių švil
paujančių linksmadarių arba 
iš „revoliucionierių" trečia-
frontininkų subrendo nemažai 
didelių mūsų dailiojo bei publi
cistinio žodžio meistrų, kuriuos 
kaip tik šiandien ir puošiame 
premijomis ir jais džiaugiamės 
bei didžiuojamės. 

Teigiamas reiškinys yra 
premijos ir, kaip matome, 
pasaulis jomis nuolat naudoja
si. Nuo vaikų darželio žvaigž
dutės ir prestižingiausios 
pasaulyje Nobelio premijos 
jomis skatinama įvairiausios 
kūrybos bei mokslo pažanga, 
tačiau kartais jos mums suke
lia ir pasibaisėjimo jausmus bei 
abejones jų prasmingumu. 
Kas. kada ir kuo gali pateisinti 
vienam iš didžiausių pasaulio 
žudikų Stalinui suteiktą taikos 
premiją? Kokią gi didesnę gėdą 
mes begalime turėti? Koks gi 
mūsų kūrėjas, nors ir to paties 
Nobelio premiją gavęs, norėtų 
sėdėti kartu su Stalinu už bend
ro garbės stalo nors ir pačiose 
didžiosiose premijų įteikimo 
iškilmėse pasaulyje? Užtik
rinu, — spjautų a n t to stalo ir 
galvotrūkčiais išmautų iš 
salės, bet visgi tai nereiškia, 
kad bloga yra premijos mintis. 
Blogi gali būti tik jų dalintojai. 
Dėl tų premijų dalinimo kont-
raversijų būna ir pas mus. Ir 
gana dažnai. Viena buvo dar ir 
visiškai neseniai, Lietuvių lite
ratūros draugijos premijos sky
rimo komisijai šiais metais 
atsisakius iš viso skirti premi
ją, nes jos nuomone tais metais 
nebuvo nė vieno premijuoti 
verto kūrinio. Kas čia žino, ar 
gerai ar negerai padarė ši komi
sija, tačiau vandenėlį ji užvirė. 
Gal ir tai neblogai — bent jau 
šioks toks sujudimas mūsų 
šiaip jau labai ramiame kūry
bos pasaulyje, kuris gali paska
tinti arba komisijas būti apdai
resnėmis, arba kūrėjus būti 
kruopštesniais. 

Tai reiškia, kad ir su tomis 
premijomis dorotis nėra taip 
lengva ir nuspręsti, kam jas 
duoti, o kam ne. Atrodo, kad 
tokius rūpesčius turi jau sep
tinti metai premijas dalijanti 
JAV LB Kultūros taryba. Žino
ma, ji sudaro toje srityje paty
rusių žinovų komisijas ir taip 
nuo savęs atsakomybę nusi
ima, bet kažin ar nevertėtų dau
giau pažiūrėti į tų premijų tiks
lą iš kitos, daugiau iš išeiviškos 
pusės ir joms dalinti pasvars
tyti kitus kriterijus. Žinoma, 
kad kultūros kūryba ir mokslo 
nauji ieškojimai visada liks 
gėrio nešėjai žmonijai, ir tų sri
čių darbuotojai turi turėti kokį 
nors paskatinimą bei įver
tinimą, jeigu norime jų pažan
gos, tačiau tos pažangos ieš
kojimas negali išsiversti tik jau 
į saulėlydį žengiančiais žmo
nėmis, už jų nugarų paliekant 
visišką tuštumą. Reikia ir tei
singa yra premija įvertinti 
asmenį už visą jo gyvenimo 
kūrybą, bet ka ip nors svarbu 
patraukti ir pradedantį, nors jo 
darbas ir negalėtų lygintis su 
vet-.rano kraičiu. Nors šian
dien gal ir neturime jaunų kū
rėjų, kuriems galėtumėm tas 
premijas dalinti (atrodo, kad 
mes visiškai jų neturime), bet 
ar negalėtumėm rasti būdų. 
kaip jų prisiauginti? 

Bronius Nainys 

J a u ne vieną kartą paty
lomis slaptuose pasitarimuose 
nuošaliose Ženevos vilose 
Šveicarijoje buvo vedamos 
a b i p u s ė s d e r y b o s t a r p 
Afganistano „vyriausybės" ir 
JT atstovų, kaip užbaigti Sov. 
S-gos pradėtą vaikžudišką 
okupantų karą. Šiuose ankty-
vesniuose šio XX a. negirdėto 
genocidinio karo pasitarimuo
se, tikrieji nusikaltėliai — vyk
dytojai likdavo nuošaly (Sov. 
S-ga). Jie pavesdavo savo 
janičarams už juos kalbėti ir 
traukti iš karštos ugnies de
gančius kaštanus. Ir taip ligi 
praėjusių metų gruodžio mėne
sio šie pasitarimai teliko tik 
tuščiu laiko eikvojimu. 

šv i ež i a s v ė j a s 
Prieš prabėgusių metų Kalė

das, prieš 6-rių metų pasalū
niško įsiveržimo į nepri
k l a u s o m ą A f g a n i s t a n ą 
jubiliejų, iš šiaurės pūstelėjo 
ne toks žvarbus, ne sprogs
tančiomis bombomis užmuštų 
afganistaniečių, moterų ir vai
kų krauju dvelkiantis vėjas. 
KGB įgaliotinis Sov. S-gos 
užs. reik. ministeris Eduardas 
Ševerdnadze buvo nuvykęs į 
Kabulą, Afganistano sostinę. 
J i s ten reikalavo, kad laisvojo 
pasaulio remiami kovotojai už 
k r a š t o iš la isvinimą nuo 
okupan tų jungo mudžia-
hidynai sutiktų su Maskvos 
diktatu: padėtų ginklus ir pra
dėtų k a r o pa l i aubas su 
okupantų kraštui primesta 

BR. AUŠROTAS 

kvislingine vyriausybe. 
„The Christian Science 

Monitor" dienraštyje vasario 
25 d. rašoma, kad nėra tikrai 
žinoma, ar ir naujieji pasitari
mai užbaigti karą Afganis
tane bus sėkmingi ar ir vėl 
pateks į akligatvį. To dienraš
čio korespondentas prie JT 
samprotauja, kad „diplomati
niai skersvėjai ir tam tikri 
ženklai iš Kremliaus kelia vil
tį, jog bus susitarta". 

Kokie ženklai? 
Minėto dienraščio žurnalis

tas Ted Morello tuos ženklus 
laiko reikšmingais. Jie yra, 
kad dar tik neseniai Afganis
tano ambasadorius prie JT 
kovojančius už krašto laisvę 
prieš komunistinę -yriausybę 
vadindavo— „niekšais", „gink
luotų banditų nariais", „bandi
tais" ar dar „gražesniais" var
dais. 

Staiga, lyg burtininko ran
ka būtų palietusi komunis
tinių žinių tarnybas, šie kovo
tojai už laisvę partizanai 
pradėti vadinti „priešingoji 
pusė", „tie, kurie netiki į mūsų 
idėjas", ar visiškai paprastai 
„tai tie vaikinai" Sis keiks-
mažodžiavimas pasikeitė nuo 
praėjusio gruodžio, kai Krem
lius ir Kabulas pradėjo stiprią 
ofenzyvą septynerių metų j ų pageidavimą pabrėžia fak-
karui prieš mudžiahidynus tas, kad jie patys šiose dery-
užbaigti. bo se dalyvauja; nežinoma, 

Taip pat ir Maskvos dik- kaip į vykstančius pasitari-

tatoriai jau nesislepia už afga
niečių nugarų, bet prisipažįs
ta, kad jie yra ta tikroji pusė, 
norinti kaip galima „garbin
giau" iš Afganistano pasi
traukti. 

Susitarimo sąlygos 
Ženevoje vasario 25 d. prasi

dėjo netiesioginės Pakistano 
— Afganistano vyriausybių 
derybos. Jas organizavo JT 
pasekretorius Diego Cor-
dovez. Jos jau buvo prasidėju
sios 1986 m. rugpjūty. Turėjo 
sužlugti, nes negalėjo susitar
ti dėl eilinės darbotvarkės. 
Tikima, kad atnaujintų dery
bų metu pašnekovai suras 
bendrą abiem pusėms supran
tamą kalbą. 

Vienas iš JT artimų šių 
derybų stebėtojų teigė, kad 
„vasario 25 d. prasidėjusios 
derybos esančios gerame kely
je — pozityvios ir konstruk
tyvios. Didžiausia derybų kliū
tis esanti kada išvesti iš 
Afganistano 115,000 sovie
tinių karių". 

Paskutiniais mėnesiais į šią 
diplomatinę veiklą buvusios 
įtrauktos JAV, Sov. S-gos. 
Irano, Pakistano ir Afganis
tano vyriausybės. Pasikal
bėjimų temos: kokią lanksčią 
surasti formulę, kad sovietai 
„be gėdos" galėtų iš šios 
klampynės išsikrapštyti; tą 

Kaziuko mugėje Jaunime, centre po atidarymo. Iš kairės pirmoj eilėj: A. Puodžiūnas, R. Dau-
kienė. L. Maskaliūnas, A. Izokaitienė A. Kleizienė, gen. konsulas V. Kleiza. G. Kamantienė. \ . 
Kamantas. Nuotr. J. Tamulaičio 

mus reaguos viena iš svar
biausių šalių - mudžiahigynų 
atstovai, kuriems derybose 
atstovauja Pakistano vyriau
sybė. JAV šiose derybose siū
lanti, kad ..karo paliaubos" 
užsitęstų bent pusmetį ir kovo
jančių partizanų atstovai būtų 
įtraukti į „tautinio susitaiky
mo" vyriausybę. 

Stebėtojai šioms deryboms 
teikia daug vilčių, nes jose 
betarpiškai dalyvauja Sov. S-
ga, faktinoji Kabulo vyriau
sybė. Kremlius jau susiprato: 
nusiėmė vaidintojo kaukę, pri
pažindamas, kad „Kabulo 
nepriklausoma vyriausybė 
tėra tik fikcija". 

Kreml iaus inic ia tyva 
Karui kuo greičiau Afganis

tane užbaigti Ed. Ševerd
nadze vasario gale į Maskvą 
buvo išsikvietęs suinteresuotų 
šalių atstovus. Pirmasis ir 
svarbiausias pašnekovas tai 
Pakistano užs. reik. minis
teris Šahabzada Jaąub Khan 
į Maskvą buvo nuvykęs net du 
kartus. Ten pat lankėsi ir JT 
gen. sekr. pavaduotojas D. 
Cordovez ir afganiečių užs. 
reik. ministeris. Taip pat 
Irano užs. reik. ministeris 
buvo susitikęs su sovietų 
diplomatais. 

Amerika šiuose pasitari
muose tebestovi nuošaliai. 
Tačiau, jeigu bus pasiektas 
susitarimas, tada JAV ir Sov. 
S-ga būsią šio susitarimo lai
duotojai. JAV užs. reik. minis
terijos pasekretoris Azijos 
reikalams Michael Armacost 
jau buvo susitikęs sausy su 
Pakistano vyriausybės atsto
vais. Taip pat ir D. Cordoves 
vasario pabaigoje informavo 
M. Armacost apie susidariu
sią padėtį šių naujai prasi
dėjusių derybų metu. 

J T vaidmuo 
J T pasekretorius D. Cordo

vez stengiasi neperžengti sau 
pasistatyto pagrindinio už
davinio: tesirūpinti tik už 
Afganistano sienų susidariu
siomis problemomis. Taipgi ir 
Sov. S-ga reikalauja, kad JT 
nesikištų į Afganistano „vi
daus reikalus": ne J T reika
las, kaip susitars Kabulo 
vyriausybė su mudžiahidynais 
ir kokia bus pokario vyriau
sybė Afganistane. 

J T tarpininko vaidmenyje D. 
Cordoves yra pabrėžęs, kad 
susitarimo ašis sukasi apie 
vieną pagrindinį klausimą: 
kada ir kaip Sov. S-ga pasi
trauks iš Afganistano? Sovie
tai jau sutikę su kompromisu, 
kad vietoje anksčiau reika
l a u t ų 4-rių me tų pasi 
traukimo laikotarpio nusi
le idę , s u t i k d a m i pa l ik t i 
Afganis taną čiabuviams 
patiems valdytis po dvejų 
metų. Tačiau Pakistanas rei
kalauja, kad sovietai išeitų iš 

krašto per 3-4 mėnesius! Pakis
taniečiai galutiniame susitari
me sutiktų, kad Sov. S-ga 
sugrįžtų, iš kur atvykusi, per 
vienerius metus. 

JT diplomatai kampuose ir 
bare šnibždasi, kad dar yra ir 
kitų problemų. Tai būtent 
Kabulo pokario vyriausybės 
sudėtis. Na, prie šių pasitari
mų noroms nenoroms turės 
dalyvauti ir septynios pagrin
dines mudžiahidynų grupės, 
kovojančios prieš komunistus 
ir esančios Pakistano globoje. 
Mat, sukilėliai dabar t inę 
Kabulo vyriausybę teskaito tik 
Maskvos iškamša ir atsisako 
su ją kalbėti. 

Ne paslaptis, kad laisvės 
kovotojai yra spaudžiami 
pakistaniečių derėtis, nebūti 
kietasprandžiais . Prielai-
džiaujama, kad Pakistano 
vyriausybė ieško būdų, kaip 
susodinti prie vieno bendro 
stalo Kabulo valdžios ir 
m u d ž i a h i d y n ų a t s t o v u s . 
Suprantama, kad Pakistano 
užs. reik. ministeris J. Khan 
pataria sukilėlių delegatams 
nesustabarėti, bet būti lanks
čiais, nes „sovietai šį kartą 
yra rimtai nusistatę išeiti iš 
Afganistano". 

Maždaug prieš šešerius me
tus dienraštyje rašiau, kad 
„dar nebuvo nė vienos galy
bės pasaulyje, kuri būtų palau
žusi afganistaniečių laisvės 
pamėgimą ir privertusi juos 
kitiems vergauti". Tai liečia ir 
sovietinius „išlaisvintojus". 

SOVIETINIS 
ERDVIŲ TRANSPORTAS 

„Chaiienger" nelaimei 
kuriam laikui sulaikius Ameri
kos erdvių transportą, sovie
tai stengiasi klientų pritraukti 
į savo erdvių transportą. Tam 
tikslui paskirti trijų rūšių 
skraidmenys: „Protonas" — 
sovietų erdvių transporto 
pagrindinis skraidmuo. trijų 
stadijų raketa ..Sojuz" ir 
vienos stadijos raketa „Verti
kai". Savo skelbimuose jie 
stengiasi klientus privilioti, 
siūlydami nuolaidas besivys-
tantiems kraštams, apdraudą 
prieš nepasisekimus, atleidi
mus nuo muito ir net galimy
bę klientams vartoti jų pačių 
užrakinamas dėžes, jų krovi
nių apsaugojimui nuo smalsių 
akių. 

Politbiuro narys Nikolai 
Ryžkovas sako. kad sovietų 
tikslas yra grynai ekonominis 
— užsidirbti pinigų. O kad 
sovietams labai t rūks ta 
užsieninės valiutos nestebė
tina, nukritus naftos kainai, 
pagrindinio Sovietų Sąjungos 
eksporto. Europos Ariane-
space, Inc. įmonei taip pat 
dorojantis su problemomis, 
sovietai liko vieninteliai erd
vių transporto tiekėjai. 

„A UŠROS" REIKŠMĖ 
ISTORIJOJE 

A N D R I U S MIRONAS 
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E. Weyeris perėjo į katalikybę ir tuo įgijo dar 

didesnį lietuvių pasitikėjimą. Buvo sudaryta trijulė: 
redaktorius kun. A. Vytartas. spausdintojas K. We-
yeris ir S. Kušeliauskas leidėjas. la ikrašt is pavadin
tas „Szviesa". Ėjo nuo 1887 iki 1888 metų. Buvo 
sustojęs 1889 m., bet ir vėl 1890 m. J. Kriaučiūno 
atgaivintas aštuoniems numeriams, tačiau dėl 
bendradarbių stokos turėjo nustoti ėjęs. 

Tuo laiku dr. Vincas Kudirka įsteigė naują 
mėnesinį laikraštį „Varpą", netrukus ėjusį su 
„Ūkininko" priedu. Laikraštis ėjo nuo 1*89 
metų be pertraukos iki 1906 m. kovo mėnesio, 
taigi 17 metų. Tuo tarpu „Apžvalga" ėjo nuo 1889 iki 
18% m. ir „Tėvynės Sargas" nuo 1896 iki 19W m. 
Tik „Varpas" buvo laikomas „Aušros" tesėju, nes 
buvo skiriamas inteligentams kaip literatūros poli
tikos ir mokslo periodinis leidinys. 

„Varpas" sulaukė ir oficialaus spaudos draudi
mo atšaukimo 1904 metais. „Varpo" reikšnv rr.ūsų 
tautinio atgimimo vyksme yra nepaprastai svaiVi. 
Žurnalas laikėsi labai griežtos linijos, smerkdamas 
rusų valdžios skriaudas, rusinimo politiką irspaodoa 
uždraudimą. Dažnai žurnale buvo keliamas ir iydų 
kenkimo klausimas, nes daugumas šių verslininku 
lietuvių reikalų ne tik nerėmė, bet dar ir šlie)<>si prie 
rusų. draugavo su valdininkais, lepino gandam 
papirkimais. 

Ypač svarbų vaidmenį ..Varpas" atliko lietuvių 
literatūroje, suspiesdamas apie save apie 150 
talentingų rašytojų, spausdindamas originalių kūri
nių ir 'daug vertimų. Tuo išugdė švaresnę bendrinę 
arba rašomąją kalbą, teikė kritikos, kalbos ir 
literatūros teorijos darbų. Sykiu per ..Varpą" atėjo 
literatūros ir realizmo srovė. Tuo būdu „Varpas" 
išauklėjo mūsų inteligentiją ir nurodė, kaip orientuo
tis kovoje už tautos teises. 

„Varpas" tęsė tai. ką pradėjo „Aušra", bet 

progos ir laiko pasikalbėti su caru ir įtikino jį 
spaudos uždraudimo lietuviams beprasmiškumu, nes 
įžeidus lietuvių patriotinius jausmus lietuviai 
priešinosi smurtui ir išvystė labai platų ir sėkmingą 
slaptosios spaudos spausdinimą Prūsijoje ir Ameri
koje, o išplatinti šią spaudą suorganizavo tokią 
knygnešių partizaninę sistemą, kurios sustabdyti 
negalėjo nei žandarmerija, nei kardai. Tai ypatingai 
įrodė Kražių skerdynės. 

Caras Nikalojus II buvo įtikintas. Bijodamas jau 
Rusijoje prasidėjusio revoliucinio bruzdėjimo 

negalėjo baigti dėl nuomonių skirtumo pačių leidėjų išsiplėtimo, sutiko su abiejų gubernatorių pasiūlymu 
ir redaktorių tarpe, ypatingai susijaudinus katalikų i r 1 9 Q 4 m balandžio 24 d. (pagal naująjį stilių gegu-
kunigijai ir tikintiesiems. Tačiau, kaip tai įvyksta ir ž ė s 7 Q > paskelbė atšaukiąs lietuviškosios spaudos 
žmonių geneologijoje. teisioginis įpėdinis „Varpas d r a ugįmą 
daug sėkmingiau tęsė pirmatako ..Aušros 
laimingos pabaigos. 

Triumfo dienos 

misiją iki Tai buvo lietuvių džiaugsmo ir triumfo diena. 
Maža kas žinojo apie tikruosius pradininkus, todėl 
didžiuma simpatizavo pačiam carui. Visam 
pasauliui buvo aiškiai įrodyta, kad kiekviena prie
varta nepasiekia savo tikslo, lenkia engiamuosius į 
priešinimosi veiksmus ir teikia visai kitų išdavų. 

Laisvoji spauda 
Spaudą atgavus, kaip grybai po lietaus jau 

Didžiojoje Lietuvoje dygo laikraščiai, žurnalai ir 
Vilniaus generalgubernatorius Sviatopolk-Mirskij laisvai imta spausdinti knygas. Statistikos duome-
buvo įsitikinęs, kad primetimas lietuviams svetimo nys be ilgų aprašymų akivaizdžiai įrodo, jog 1860-
alfabeto ir spaudos uždraudimas lotyniškomis raidė- 1865 metų laikotarpiu Lietuvoje buvo 80% beraščių 
mis yra ne tik nežmoniškas, bet ir beprasmiškas. Jis žmonių. Po 40 metų draudžiamosios spaudos 1906 
pats ir Kauno gubernatorius P. Veriovkinas (sutapi- metais beraščių buvo jau tik 16.1%. o nepriklauso
mas: abudu buvo Petrai!) siuntė Rusijos vyriausybei mybę atgaunant jau tik 6.4". Žinoma, prieš pat 
raštus, prašydami panaikinti šį potvarkį. nepriklausomybę prarandant beraščių Lietuvoje 

Nesulaukdami savo pastangų vaisių, abudu visiškai nebeliko, 
gubernatoriai sutarė pasikviesti patį carą Nikalojų ( B u s daugiau) 
II pamedžioti Raltvydžio girioje. Čia abudu turėjo 

Dažnai svarbius istorinius nutarimus padaryti 
lemia ne tik politinė ar socialinė padėtis, bet ir atski
ri asmenys. Jau minėta, jog spaudos draudimą 
paskatino įvesti rusų šventikas lietuvis A. Petke
vičius. Po 40 metų praktikos daugelis rusų pradėjo 
mąstyti lietuviams palankia linkme. 1902-1904 m. 

• 
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V A S A R I O 
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P R I S I M E N A N T 

L a i s v ė s vigi l i ja 

69-ji Lietuvos nepriklauso
mybės a ts ta tymo sukaktis 
Clevelande buvo prisiminta 
vasario 14-15 dienomis. J i 
buvo pradėta Lietuvos laisvės 
vigilija Dievo Motinos švento
vėje Šeš tad ien io v a k a r e . 
Maldos ir susikaupimo valan
dos dalyviai šventovės vaka
ro prieblandoje galėjo geriau 
įsijausti į žodžio, giesmės ir 
vargonų muzikos gilesnę pras
mę: kokia y r a didelė Dievo 
dovana čia būt i laisviems, ką 
išgyvena pavergta t au ta ir 
susimąstant s tengtis čia ,,savo 
tautoj rasti savo vietą" (K. 
Trimakas). 

B. Brazdžionio ,,Ant vakaro 
uolos" eilės. šv. Luko evangeli
ja — ..Aš j ums duosiu tokios 
iškalbos ir išminties, kad 
negalės nei atsispirti, nei 
p r i e š t a r a u t i v i s i j ū s ų 
priešininkai", kun. G. Kijaus-
ko žodis, Vytauto Volerto 
tikinčiųjų maldos meldė — 
„Tavo stiprybės ieškome, 
išklausyk m u s Viešpatie", 
Kęstučio Tr imako mąstymai. . . 
,,su t a u t a dal int is jos likimu". 
B. Brazdžionio „Šventoji žemė 
Lietuvos: — J i ten toli. ji čia 
arti po mūsų kojom — Šventų
jų kankinių šventoji žemė 
Lietuvos". I r to paties poeto 
pranaš iškas teigimas — „Ir 
tolimų varpų maldoj už okea
no, ka ip saulė kelsis Dievas ir 
Tauta" . 

Procesijoje nešama Lietu
vos žvakė, giesmės: Mikulskio 
„Viešpatie, pasigailėk", St. 
Navicko — ,,Laukų laimini
mas" , Mikulskio ,,Šiluvos 
Marijai", J . Strolios „Kaip 
grįžtančius n a m o paukščius", 
J. Naujalio „Lietuva brangi" 
ir vargonų solo muzika pynėsi 
poetinio žodžio ir minties 
kontekste. Lietuvos h imnas 
užbaigė susikaupimo valan
dą, kuri turbūt yra un ikumas 
mūsų išeivijoje, pr is imenant 
tą reikšmingą mūsų tautos ir 
valstybės dieną. Apie pusan
tro šimto tikinčiųjų dalyvavo 
Laisvės vigilijoje, kurią taip 
rūpestingai ruošia Dievo Moti
nos parapija . 

P a m a l d o s , k a l b o s , 
k o n c e r t a s 

Ir šįmetinė Lietuvos ne
priklausomybės a ts ta tymo 
sukaktis Clevelande buvo 
paminėta sekmadienį, vasario 
15 d. Iškilmingos pamaldos 
abiejose lietuvių šventovėse, 
dalyvaujant organizacijoms 
su vėliavomis, giedojo parapi
jų c h o r a i : Dievo Mot inos 
(vad. R. Kliorienė). Šv. Jurgio 
(J. Blynaitė). Prieš pamaldas 
prie DM šventovės buvo pakel
tos vėliavos. Vėliau minė
j i m a s , pe r daugel į metų 
nusistovėjusia tvarka. Atrodo, 
kad tokių minėjimų dienotvar
kė būtų lyg kokia nepakeičia
ma dogma, kuri draustų įnešti 
kokių naujovių, gal a t ras t i 
patrauklesnių būdų šią reikš
mingą šventę oriau ir įspū
d i n g i a u a t š v ę s t i . Aišku , 
nepakeisime iškilmingų vėlia
vų pakėlimo, pamaldų Švento
vėse, bet apie pačius pagrindi
nius minėjimus būtų verta 
pagalvoti. Dalyvaujantieji 
tokiuose minėjimuose gerai 
ž ino , kad jie y r a t a p ę 
neįdomūs, ištęsti Dažnai 
juose dalyvaujantieji neišsi
neša iŠ jų nieko, kas jų tauti
nę nuotaiką, ryžtą ar pasidi
džiavimą padidintų. 

Gal 6 a ir yra viena priežas
čių, kodėl tokių minėjimų daly
vių skaičius kasmet mažėja. 
Jaunesnios ios kartos veidai 

vis rečiau ir rečiau bepasirodo 
mūsų tokiose šventėse, vis 
sunkiau at idaromos jų gan 
riebios piniginės bendrie
siems lietuvių interesams 
paremti . 

Argi tų minėjimų rengėjai — 
Alto skyrius ir LB apylinkė, 
kurie sąžiningai metų metus 
neša svarbiųjų švenčių ir 
minėjimų naštą, nepamėgintų 
surast i naujų būdų tokius 
minėjimus pravesti . Ar jaunes
nioji kar ta neateitų j iems į 
talką konkrečiais siūlymais? 

Je i šiuo op iu r e ika lu 
n e k a l b ė s i m e , n e r a š y s i m e , 
n e d i s k u t u o s i m e , n e n u s t e b 
kime, kad galėsime netekti 
tokių švenčių dalyvių, kalbų 
klausytojų ir rėmėjų. Nors jau 
galime pasidžiaugti , kad tokie 
r e i n g i n i a i iš ke tu r ių ar 
daugiau valandų sutrumpinti 
iki trijų, bet jie vistiek y r a per 
daug ištęsti. 

Čia dažnai š ia proga kelia
mas dviejų pagrindinių kalbė
tojų lietuvių ir anglų kalbo
mis klausimas. Ar keliolikai 
lietuviškai nesuprantančių 
da lyv ių y ra b ū t i n i sieks
niniai išvedžiojimai anglų 
kalba? Jei dalyvautų televizi
jos reporteriai ir radijo stočių 
atstovai, kurie nors dalį tų 
kalbų perduotų žinių laidose 
savo žiūrovams ar klausy
t o j a m s , g a l b ū t ų ir 
pateisinama. Daba r atsiųstie
ji etninių grupių ir oficialiųjų 
įstaigų atstovai turi kankint is 
klausydami ilgų kalbų, nors ir 
gerai paruoštų. Ir šiemet abu 
kalbėtojai savo uždavinį atli 
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Organizacijų vėliavos prie laisve* paminklo Vasario 16-tąją Clevelande minint. 
N'uotr. V. Bacevičiaus 

„Nors mes esame okupuoti, 
bet nenugalėti" — kalbėjo 
prof. Kalbėtojas priminė, kad 
pabaltiečiai yra Stalino ir 
Hitlerio niekšiško sąmokslo 
aukos. J i s chronologine eile 
d e t a l i z a v o mūsų t a u t o s 
pavergimą, jau per keturias
d e š i m t metų b e s i t ę s i a n t į 
pasipriešinimą okupacijai, 
leidžiant stiprią pogrindžio 
spaudą, čia informuojant apie 
pavergtu tautų padėtį. Todėl 
sovietai t a ip intensyviai dirba, 
norėdami diskredituoti pabal-
tiečius j iems prikergdami 
„nacių", ,.kriminalistų" bei 
kitokius epitetus. Pasipriešini-

palaikyti ryšį su tau ta , kad ji 
gautų šviežio oro. Išeiviai t u n 
būti realūs, kad geriau supras-
tumėm mūsų u ž d a v i n i u s 
pavergtai tautai . Laisvės 
kovai reikalingi draugai šio 
krašto administracijoje ir 
kongrese, E u r o p o s t a u t ų 

kraš tų inst i tucijoms, spaudai , 
radijui ir t.t. 

Religinė ša lpa netiesio
ginia i va id ina didžiulį vaidme
nį Lietuvos byloje tarptau
tinėje politinėje arenoje. Tiktai 
l aba i pas išventus ių žmonių 
dėka su tokiomis mažomis 

parlamente, tarptautiniuose admin i s t r ac inėmis išlaidomis 
forumuose ir t.t. Susirūpinimą ga l ima pasiekti tokių didelių 
kelia mūsų lietuviškų parapi
jų, lituanistinių mokyklų, 
organizacijų silpnėjimas". Čia 
savo mintims paremti ci tavo 
Krupavičiaus, Maceinos, Gir
niaus ir kitų pasisakymus. 
Teigė, kad tautinei išeivijos 
dvasiai palaikyti reikalingi ir 

mo dvasia prieš tau tų religinį didieji renginiai, kaip tautinių 
bei kultūrinį genocidą tęsiama šokių fes t iva l i a i , d a i n ų 
toliau, nors tai ir pareikalauja 
daug aukų, trėmimų, kalėjimų 
ir kitokių fizinių bei moralinių 
skriaudų. Profesorius ragino 
apie laisvės kainos didingu
mą informuoti amerikiečius. 

ko gerai, bet jų kalbos užtruko k a d
J J ie S^ė tų . ^ . H s u P r a s t i ~ . n v ^ 

šventės, teatrų festivaliai ir 
pan. Mūsų da rbams vykdyti 
reikalingi ir Vlikas. ir LB, ir 
Altas. „Mūsų visų partija turė
tų būt i Lietuva". Prelegentui 
įteikta M. K. Čiurlionio leidi-

pusantros va landos . Je i dar 
p r i d ė s i m g u b e r n a t o r i a u s 
p rok lamac i j ą , C leve i ando 
miesto tautybių reikalams 
k o o r d i n a t o r i a u s ž o d į , 
Cleveiando mero proklama
ciją, apskrit ies komisionie-
riaus žodį ir proklamaciją, 
miesto tarybos proklamaciją, 
a p s k r i t i e s k o n t r o l i e r i a u s 
sveikinimą. Pabaltiečių komi
teto pirm. ir latvių sąjungos, 
Es t i jos l a i s v ė s komi te to , 
Pasaul io pabaltiečių komiteto 
žodį, ta i visa oficialioji dalis 
išsitęsė iki dviejų valandų. 

Dvi p a s k a i t o s 

Iškilmingas minėj imas vyko 
Dievo M o t i n o s p a r a p i j o s 
auditorijoje. Įnešus vėliavas, 
sugiedojus h imnus įsoi. I 
G r i g a l i ū n a i t ė ) . suka lbė ju s 
invokaciją (kun. G. Kijaus-
kas) , p a g e r b u s v ien in te l į 
atsilankiusį Klaipėdos krašto 
sukilimo dalyvį V. Bartušką, 
m i n ė j i m ą t r u m p u žodžiu 
pradėjo LB Cleveiando apylin
kės pirm. Vladas Čyvas . 

Pirmasis kalbėtojas anglų 
kalba buvo prof. dr. Michael 
Papp, John Carrol universi
teto Sovietų ir Rytų Europos 
studijų inst i tuto direktorius 
tema „Price of Freedom" 

tą dovaną, kuria jie džiaugia
si,, o pabalt iečiajaas . d a r 
daugiau dirbti ir aukotis. Mes 
turime kalbėti už tuos, kurių 
lūpos užčiauptos. 

Kalbėtojui įteikta A. Geru
čio „Lithuania 700 years" ir 
adv. P. Žumbakio paruošta 
dokumentų knyga Amerikos 
te ismams. 

Dr. Leonas Kriaučeliūnas. 
Tautinės sąjungos pirm., Alto 
vicepirm., aktyvus kultūrinės 
ir politinės veiklos darbuoto
jas ir mecenatas, savo gerai 
paruoštoje kalboje akcentavo, 
kad Vasar io 16-ji turi būti 
tautinės sąžinės apyskaita, 
kad šios dienos pr is iminimas 
n e t e k s p r a s m ė s , jei m e s 
nekovosime visomis turimo
mis jėgomis iki laimėjimo. 
Neturėtų būti kartojamos 
klaidos, kaip kapitul iavimas 
prieš sovietus be pasipriešini
mo, kai tuo tarpu suomiai ta ip 
nepadarė. Kvietė visus prisi
dėti auka . darbu, drausme, 
stengtis išauginti jaunimą 
savo tau tos sūnumis ir dukro
mis „Išeivijos uždavir .i 
sunkūs, bet šventi", turime 
žvelgti į save ir į savo tautą. 
Prisiminę dvasinę priespau
dą Lietuvoje. rusifikacijos 
stiprinimą, turime būtinai 

„Vytauto" draugovės skautai jau pasiruošė Kaziuko mugei Kaziu
ko mugė įvyks kovo 29 d. Dievo Motinos parapijos patalpose. 

Nuotr V. Racevičiaus 

Kalbėtojus apibūdino Algis 
Rukšėnas ir Linas Jokūbait is ; 
jie buvo ir oficialiosios dalies 
vadovai. 

A u k o s i r G r a n d i n ė l ė 
Ir šiemet a u k o s b u v o 

renkamos salėje i r laiškais. 
Dar negalutiniais duomeni
mis surinkta: JAV LB — 3,051 
dol., Altai — 1,773 dol. ir Vli-
kui — 1,461 dol. Aukų rinki
mas tęsiamas toliau. Nei aukų 
suma tokio dydžio kolonijai, 
nei šventėje dalyvaujančių 
skaičiumi negal ima didžiuotis 
(dalyvavo a r t i 500), nors įėji
mas minėjiman ir koncertui 
buvo nemokamas. 

Meninę minėjimo dalį (susir
gus Onai Mikulskienei) atl iko 
Grandinėlė, kuri tą dieną 
Šventė ir savo 34 m. veiklos 
sukaktį, grakščiai a t l ikdama 
lietuviškų tautinių šokių pynę: 
įvadą, tryptinį, mergaičių 
šokį, Dzūkų kadrilių, malūnėlį 
ir „Sudie". Vadovas Liudas Sa-
gys, muzikos dir. Rita Kliorie
nė. 

Vasario Šešioliktoji buvo 
gražiai paminėta šv. Kazimie
ro lit. mokykloje ir per Tėvy
nės garsus anglų kalba. Vasa
rio 16 d. Lietuvos vėliava 
plevėsavo virš Cleveiando 
miesto rotušės. 

V. Rociūnas 

K E N Č I A N Č I A I 
L I E T U V O S 

BAŽNYČIAI 
Lietuvos Katalikų Religinės 

šalpos vardas jau plačiai žino
mas geros valios ir dar ge
resnės širdies bei altruistinės 
dvasios lietuviams. Žinoma, 
kad šiai institucijai paskirta 
auka, kaip kokia nuolatinė 
versme maitina ir aprūpina 
okupuotos Lietuvos bažnyčių 
reikalus. še lp ia besi ren
giančius j dvasinio pašauki
mo luomą, teikia informacijų 
ki ta ta i / iams apie realią padė
tį Lietuvoje per l ietuvių Infor
macijų centrą, verčia l ie tuvių 
Katalikų Bažnyčios Kronikas 
į anglų kalbą ir j a s pasklei
džia svarbiausioms šio ir kitų 

rezultatų. Rinkliavų pajamos 
e ina ten , kur labiau reikalin
g o s — padėt i taut iečiams ir jų 
bažnyčioms. 

Ir šiemet čia met inis vajus 
p r a d e d a m a s kovo 15 d.: Sv. 
Ju rg io bažnyčioje rinkliava 
kovo 15, o Dievo Motinos — 
kovo 22 d. Aukas ga l ima siųs
t i ir tiesiog LKRS komiteto 
iždininkės Onos Žilinskienės. 
1840 C a r o n i a Dr., Lyndhurst , 
Ohio 44124, vardu. 

Per 1986 metus Clevelande 
s u r i n k t a 11.267 dol.: per komi
tetą — 5,935 dol.. Dievo Moti
n o s bažnyčioje — 3,404 dol. ir 
Šv . Ju rg io — 1,928 dol. 

LKRS globėjai kun. G. 
Kijauskas, SJ, ir kun. J . r 
Bacevičius. Komitetą sudarei 
Z e n o n a s O b e l e n i s , L. 
Keženius, H. S t a sas , A. Styra, 
I rena Sušinskienė ir Ona 
Žilinskienė. 

A L T O S K Y R I A U S 
V A L D Y B A 

Kovo 8 d. įvykusiame Ameri
kos Lietuvių Ta rybos Cleveian
do sky r i aus susi r inkime Šv. 
J u r g i o parapijos salėje išr inkta 
nau ja va ldyba iš : Algimanto 
Pautienio, Beatr ičės Pautienie-
nės, V y t a u t o Stuogio, Vytauto 
J a n u š k i o , Anastazi jos Macku-
vienės, Broniaus Nainio. Ste
pono Juodva lk io ir Onos Jokū-
bai t ienės . 

V.R. 

Knyga, la imėjus i 1986 metų 
Lietuvių r a šy to jų draugi jos 

l i t e r a tū ros premiją 

ANTANAS VAIČIULAITIS 

VIDURNAKTIS 
PRIE 

ŠEIMENOS 

LIETUVIS KONTRAKTORIUS 
Pageidauja pirkti namus Marquette 
Parko apylinkėje grynais pinigais. 
Skambinkite angliškai. 

436-7604 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Išnuomojamas kambarys vyresnio 
amžiaus vyrui ar moteriai. 

Skambinti 
737-0618 

I 
MISCELLANEOUS 

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

Tel . 3 7 6 - 1 8 8 2 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 

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 
Ucensed, Bonded, Insurad 

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 

, REAL ESTATE 

ATEITIES LITERATŪROS FONDAS 

Klasikinių novelių ir apsakymų 
naujausia Antano Vaičiulaičio 
knyga — prasmingiausia dovana 
sau ir kitiems švenčių ir kitomis 
progomis. Knygos kaina 7 dol. 
le idinys gaunamas ir ..Drauge". 
Užsisakant ji čia paštu, su per
siuntimu mokama 8 dol. 50 
centu. Illinois, gyventojai moka 
9 dol. 5 centus. 

A D V O K A T Ų D R A U G I J A 

V. BYLAITIS ir 
V. BRIZGYS 

6606 So. Kedzie A v e n u e 
Ch icago, IL 60629. Te l . 778-8000 
Darbo valandos: 

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

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 supažinandami 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 

ČESLOVO GRINCEVIČIAUS 

VIDUDIENIO VARPAI 
pasakojimų ir pasakų knyga 

Apie šią knygą daugelio romanų ir 
novelių laureatas Jurgis Gliaudą 
..Laiškuose lietuviams" tarp kitko 
rašo: ..Dešimt rinktinės pasakojimų 
rodo (vairias epochas, turi buities skonį 
pasakos žanre... Autorius yra 
intensyvėjančio (spūdžio mediumas — 
toks gi tai gero beletristo darbo 
metodas!.. Plonoji (120 puslapių) 
.Vidudienio varpų' rinktinė yra drūta ir 
aptekusi pasakojimo menu". 

Knygą išleido Lietuviškos knygos 
klubas. Kaina su persiuntimu 7 dol Illi
nois gyventojai moka $7.50. 

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

ĮB M ^ KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

INCOME TAX SERVICE 
J. BACEVIČIUS 

BELL-BACE REALTORS 
6529 S. KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai Įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

OnM)^ KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITE MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

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

ATDARAS NAMAS APŽIŪRĖJIMUI 
1-4 

3323 W. 62 St. 
6 kamb. namas su 3 dideliais miegam., 

medžio kabinetų virtuvė, užbaigtas skiepas 
ir šeimos kamb. Didelis sklypas, geras 
garažas, labai švarus. Nepraleiskite progą 
apžiūrėti ŠĮ namą. 

3554 W. 84 PI. 
Policininkai - Gaisrininkai 

3 mieg. gražus mūrinis namas su 
natūraliu židiniu šeimos kamb., pusiau 
baigtas skiepas, 1% prausyklos, šoninis 
įvažiavimas Į 2 auto mūr. garažą. Didelis 
sklypas vaikams žaisti, daug priedų — labai 
geras. Skambinkite dabar. 

No. 750 — 46 ir Karlov — 2 aukštų, 3 
m. mūras, 3 miegam ir 1% prausyklos 
savininkui. 4 kamb. butas pajamoms, 2% 
auto mūro garažas: atskiras šildymas. Šv. 
Bruno parapijoje. Daug priedų. Skambin
kite dabar. 

No. 810 — 66 ir St. Louis 3 dideli 
miegam.: moderni virtuvė ir prausykla, išti
sas skiepas, namo alum papuošimas 
nereikalingas priežiūros; dvigubas sklypas 
su baseinu; 2 auto. garažas, beveik nau
jas šildymo pečius ir stogas; žemi taksai, 
daug priedų; 1 blokas iki mokyklos ir parko. 
Labai geras pirkinys šeimai su vaikais — 
skambinkite dabar. 

No. 812 — 59 ir Menard — $69.900. 
3 mieg.. 30 m. mūrinis; labai didelė kabi
netų virtuvė, ištisas skiepas. 2 auto. su durų 
atidarymo įtaisu garažas: alum. papuoši
mas. extra insuliacija. naujas šildymo pe
čius centrinis vėsintuvas, stogas kaišytas. 
4 namų apyvokos daiktai; švariai užlaikytas 
originalaus savininko Geras pirkinys — 
skubėkite ir 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 
Tol. — 434-7100 

Ant 1 akro 4 mieg. 19 m. (tri level) mūr. 
namas: ištisas skiepas, karšto vandens 
šiluma, tinkuotos sienos, kieto medžio grin
dys; 4 auto. atskiras garažas, baseinas — 
$145.000. 

257-2480 

LEMONTE geros statybos 2 aukštų 
mūras su 6 miegam, ir 2 prausyklomis. 
Užtvertas kiemas Kaina — $82,900. 

NUOSTABUS 3 mieg. (split level) ant 
Vi akrų su 32 medžiais. Skliautuotos 
sahono ir virtuvės lubos Stoge langas, 
virš žemės baseinas Pleasandale 
Lemonto apylinkėje. $128,500. 

Olsick & Co. Reakors 
1180 State St.. I.omont. IL 
257-7100 _ - ^ - _ 

I 



JAV LB KULTŪRI 
Laureatų pristatymas ir premijų [teikimas 
Meninę programą aiiieka 
1981 m. Teatro Premijos Laureatai 
ANTRAS KAIMAS Maloniai vi 

Globoja LB Vidi 

r^f^ui^tt '%^ 

žiūrovams pristatomi Hartfordo „Berželio" šokėjai koncerto m 
vadovė Dalia Dzikienė. 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Hartford. Conn. 

P A V Y K Ę S „ B E R Ž E L I O " 
K O N C E R T A S 

Hartforde lietuvių tautinių 
šok ių g r u p ė s ., Berže l io" 
penkiolikos metų veikios jubi
liejinis koncer tas - balius vyke 
vasario 21 d. Šv. Andriejaus 
parapijos salėje New Britair , 
Conn. A n t didelio ekrano, 
s k a i d r i u p a g e l b a , b u v o 
parodyta jdomi. marga ir plati 
..Berželio" veikla nuo pra
džios iki šių metų Praslinko 
pro akis tiek daug puikių pa
sirodymų daugelyje vietovių, 
H-se tautinių šokių šventėse 
ir Hartforde rytinio pakraš
čio tautinių šokių šventėje. 

Pras ideda programa. Su jau
na tv iška energija ir šypsena. 
„Berželio" šokėjai, vis keis
damiesi, pašoka net 12 tau
tinių šokių, daugumų nema
tytų. D a r jdomiau. kai šokiui 
.Grūsta i" šokėjai pritaria 

muzikai daužydami pagaliu
kais , o „Grėbėjėle' atlieka 
šokėjos su tikrais lietuviškais 
grėbliais. Paįvairinimui porai 
šokių pr i tar ia kanklėmis ir 
daina duetas „Gintarės". Tai 
m a m y t ė ir dukrelė, gimusios 
Amerikoje, kurios dar pagroja 
ir padainuoja o liaudies dai
nas . Publika, užpildžiusi visą 
salę, i lgai ir nuoširdžiai ploja 
už kiekvieną taip puikiai atlik 
tą šokj. Maršui grojant, visi 
šokėjai rateliu apleidžia salę 

Milda Simonaitytė pasvei
kina „Berželio" šokėjus ir 
vadovus jubiliejaus proga ir 
pristato šokėjus: nuo jauniau
sių iki nuo pradžios šokančio 
Jono Kodžio. Pagerbiami ir 
apdovanojami gėlėmis vado
vės darbštieji padėjėjai: Rima 
Dzikaitė, Saulius Dzikas. Jo 
nas Kodis ir Laima Simans-
kytė, muzikas Jurgis P a k a i 
tis, akordeonu įgroję;- šokių 
muziką, ir garso inž. Alfonsas 
Dzikas. Daugiausiai plojimais 
ir gėlėmis apdovanojama ir 
p a g e r b i a m a n e n u i l s t a m a 
„Berželio" vadovė Daiia Dzi
kienė. J i yra visos grupės šir
dis per visus 15 metų atlikus 
166 pas i rodymus ir išmokius 
apie 120 šokėjų 70 tautinių šo 
kių. 

Po to skani v a k a r i n ė ir 
kavutė su lietuvišku raguoliu, 
kurį padovanojo E. ir J. Liu-
džia i . P a s i s t i p r i n u s gali 
pašokti ne tik jaunimas, bet ir 
senimas. Bendriems šokiams 
groja garsus jaunųjų Krviu 
orkestras, kuriems akordeonu 
ir d a i n a padeda Romas Kezys 
ir Vytau tas Daugirdas. — visi 
iš Nevv Yorko. Su pakilia 
nuotaika ir maloniais įspū

džiais skirstėmės namo. linkė
dami „Berželiui" geros sėkmės 
ir niekad nepavargti! 

Lionginas Kapeckas 

Rroekton, Mass, 
L I E T U V O S L A I S V Ė S 

SYK E S M I N Ė J I M A S 

Pag r . i inis Lietuvos nepri
klausomybės ats ta tymo su
kakties minėjimas vyko va
sario 22 d. Buvo pradėtas 9 
vai. ryto specialia programa 
. ,Lais\ės Varpo" laidoje, ku
rioje perduota pritaikytos kai 
Antrąją minėjimo dalį. bažny 
čioje, sudarė šv. Mišios ui 
Lietuvą, aukotos Šv. Kazimier< 
lietuvių parapijos klebono kun 
Petro Šakalio. Martyno J a n 
lio. Bažnyčioje. Nar tyno J a n 
kaus šaulių ir Moterų s-gos 
kuopos dalyvavo su vėlia 
vomis. Giedojo parapijos cho 
ras. Tuoj po šv. Mišių auto 
mobilių vilkstinė nuvyko 
Mindaugo aikštę, kur nuleisti 
Lietuvos vėliava, plevėsavus 
toje aikštėje visą savaitę 
Vėliavą nuleidžiant, sugiedot 
JAV-ių ir Lietuvos himnai . 

Iškilmingame susirinkime •' 
vai. po pietų Šv. Kazimier< 
parapijos salėje Brocktom 
Lietuvių Tarybos pirminink" 
Romualdo Bielkevičiaus pave 
dimu programai vadovavo Jū 
ra te Norkūnaitė-Aukštikalnie 
nė. Martyno J a n k a u s šaulii 
kuopai vadovaujant, įnešu 
vėliavas, sugiedoti JAV-ių i 
Lietuvos himnai , pagerbt 
žuvusieji dėl Lietuvos laisvės 
sukalbėta malda, kuriai vadr 
vavo klebonas kun. Petrą 
Šakalys, perskaitytas Lieti 
v o s n e p r i k l a u s o m y b ė 

PASSBOOI 
SAVINGS.. 
to tostvvtyto 

5'Al 

4»rt 
Q u • r t c r 

Mutua 
Saving 

2212 WEST CERMAK 
Ptattr Kazanautkat, f 

•DUM, MMMta i r i 

SERVINGCHIOI 

I ^ t ^ • 

OS TARYBOS SE 

1 oJ/** ̂ K ^c*^£ N$Č $3 
risus kviečiame susitikti su mūsų kūrėjais 
jurio VaKarų Apygarda 

200 dol. ir Lietu' 
— 100 dol. 

Pažymėt ina , ka 
d. nuo 8 vai. 5 m 
vakaro radijo sto 
AM 1460 perdavė 
„Laisvės Varpo" | 
cialią programą. ' 
ALT Sandaros 
surengė pietus, k 
vavo mii x> me 
Pi taro ir miesto 
riai, o vasar io '. 

netu. Su gėlėmis stovi ansamblio 

Nuotr. M. Banev ič iaus 

paskelbmo ak t a s l ie tuviškai ir 
angliškai , i šk lausy ta guber
nator iaus Michael Dukak i s ir 
miesto mero proklamaci ja , o 
taip pa t miesto mero Car l D. 

s Pi taro sveikinimas, kurį per
d a v ė m i e s t o a d v o k a t ė 

s C a t h e n n e Sabai t i s . 
P a g r i n d i n i s k a l b ė t o j a s 

A l f o n s a s P e t r u t i s , b u v ę s 
„Amerikos Ba lso" vedėjas, 
plačiai papasakojo „Amerikos 
Balso" a t l iekamą vaidmenį 

i- Lietuvos reikalu, informuo-
i- j an t jos gyventojus apie lais-
t- vojo pasaul io la ikyseną Lie-
9 tuvos okupacijos reikalu ir 
a lietuvių veiklą, o ta ip pa t 
i- supaž indinant pasaul į kitomis 
ii- kalbomis su Lietuvos padė-
y- timi ir kova dėl la isvės . Po kal-
įž bos pri imtos rezoliucijos, ku-
•o r ias pateikė adv . William 
i. P r ibušauskas . Tos rezoliucijos 
v pasiųstos prezidentui Ronald 
v Reagan, Vals tybės sekretoriui 
>s George Shultz. M a s s a c h u s e t t s 
a- s e n a t o r i a m s i r k o n g r e s -
o- m a n a m s , o ta ip p a t spaudai , 
o- Meninę p rogramą atliko 
į Jū ra t ė s Norkūnai tės-Aukš-

;a t ikalnienės vadovau jama Bos-
si tono lietuvių tau t in ių šokių 
ę jaunųjų šokėjų grupė. sol. 
>ti Benediktas Povi lavičius su 

kom. Jeronimu Kačinsku ir 
3 Šv. Kazimiero lietuvių para-

ro pijos choras . 
io Aukų Lietuvos re ika lams 
<o minėjime gau ta 1.577 dol. Prie 
e- jų pridėjus anksč iau Montęl-
ū- los Lietuvių Tau t in io klubo 
ie- skir tas 1,300 dol. aukas , 
ių susidarė 2,877 dol. Iš tos 
us sumos pagal aukotojų nuro-
h* dymus teko: Amerikos Lietu

mi vių Ta ryba i — 1.035 dol., Lie-
Js. tuvių Bendruomenei — 727 
l<>- dol.. Tautos Fondu i — 415 dol.. 
a s Lietuvių Fondui — 200 dol.. 
'.u- Vasar io 16-sios g imnazi ja i — 
ės 200 dol., „Laisvės Varpu i " — 

K 
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4 
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1986 metų lau 

ras Bernardas Br 
kun dr. Juozas I 

Jurgis Bleke 

K I ' S * ^ * ^ dai1 Aia,nas E 

V^^M^y m u z Faustas ! 

ir pasidžiaugti jų įnašu į lietuvių kultūrą 
^ _ _ _ Rengia JAV LB Kultūros Taryba 

os Vyčiams kanalizacijos skyriaus vir
šininkas Frank VVallen savo 

l vasario 13 įstaigoje surengė miesto aukš-
i. ligi 9 vai. t iems pare igūnams ir sve-
is WBET — čiams priėmimą, kuriame 
anglų kalba dalyvavo miesto meras Carl 
aruoštą spe- D. Pitaro ir kiti. 
asario 15 d. „Laisvės Varpo" rūpesčiu ir 
24-ji kuopa pastangomis miesto mero 
riuose daly- proklamaciją perdavė radijo 
as Carl D. stotis WBET — AM 1460 vasa-
tarybos na- rio 13 d. ir vasar io 16 d. vie-

d. miesto tos žinių skyriuje. p y 

A.+A. 
autas Paketuris 
iiagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
m. kovo 17 d. 4 vai. p.p., sulaukęs 82 m. 

voje, Vilniuje. Amerikoje išgyveno 37 m. 
ideliame nuliūdime žmona l>?onora (Daili 
*ys: Genutė ir Aldona Stankus, jos vyras 
ytas su žmona Cindy ir Tomas: švogeris Zig-
žmona Maria ir jų vaikai Kęstutis ir Aras su 

jrolis Jonušas Ruškevičius su šeima ir kiti 
• ir pažįstami. 
Chicagos Lietuvių Pensininkų sąjungai. 
o lietuvių namų savininkų organizacijai ir 
•uomenei. 
šarvotas Gaidas I )aimid. 4330 S. California 
c, ketvirtadienį nuo 5 iki 9 v.v. ir penktadienį 

• įvyks šeštadienį, kovo 21 d. Iš koplyčios 9 
atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo parapijos 
oje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
aidų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių 

d kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs-
jti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę žmona ir dukterys. 
rėkt. 1). Gaidas ir G. Daimid. Tel. 5234)440. 

A.+A. 
AUTUI PAKETURIUI 

rus. jo žmonai ELEONORAI PAKETU-
>s dukroms GENUTEI ir ALDONAI 
ClENEI su šeima ir Eleonoros broliui Z. 
;u šeima nuoširdžią užuojautą reiškia 

O. S. Lukai 
A. J. Baltramonaičiai 
A. A. Malinauskai 

A.+A. 
ETRUI MINKŪNUI 
iną EUGENIJĄ MINKŪNTENĘ, dukras 
ALIĄ bei artimuosius nuoširdžiai užjau-

LFKU KASOS Chicagos 
skyriaus tarnautojai 

>liui 

A.+A. 
IŽUI VAILOKAIČIUI 
oliavus, jo liūdinčią seserį, mūsų draugi-
•e, JULIJĄ ŠAULIENĘ ir jos vyrą VY-
Urdžiai užjaučia 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.+A. 
OZUI VAILOKAIČIUI 
kiame nuoširdžią užuojautą žmonai JU-
i ii giminėms. 

Viktoras Petravičius 
hida ir Leopoldas von Braun 
Linas Petravičius 

L 

. 

JŲ ŠVENTĖ 
ireatai 
azdžionis 
3runskis 
UtlS 
ilSKUS 
Strona 

Balandžio 4 dieną. 
Šeštadienį, 6:30 vai. vakare 
JAUNIMO CENTRO 
Didžiojoje salėje Chicago. I 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.+A. 
Varg. Povilas Skridai] 

( G A B R E L 1 S M1NGELA) 

Jau suėjo vieneri metai, kaip mūsų brangus vyras 
ir senukas mirė, kurio netekome 1966 m. kovo 2̂5 d. 
palaidotas amžinam poilsiui Chicagos Sv. Kazimier 
vių kapinėse. 

Vi jo sielą šv. Mišios bus aukojamos mirties r 
dieną, 8:30 vai. ryto Tėvų -Jėzuitu koplyčioje Chicj 
Lietuvių Pranciškonų Brooklvne. l'rašome prisimint 
nį savo maldose. 

Liūdintys: Sibi re žmona, vaikai , anūkai ir ( h 
je pusbrolis Robe r t a s Mingela. 

A.-A. 
SES. M1CHAELEI ALBINAI 

BRIZGYTFI 
mirus, jos l iūdintiems broliams J K. vvskupui 
CENTUI BRIZGIUI ,S IMUI , JUOZUI ir mūsų m 
klasės draugui PETKUI bei kit iems artimiesiem.' 
širdžią užuojautą reiškia 

Pranas Garšva Jonas Reinys 
Petras Kisielius Viktoras Rimšelis 

Alhinas Šmulkštys 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESCl l 

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 ir 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 HOI 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 VVest 71 S t . . C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 170-2345 

1 4 1 0 S u . 50 th A v., ( i e e r o 
T e l e f o n a s — 8 « 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LAC K ir SŪN 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
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DRAUGAS, penktadienis. 1987 m. kovo mėn 20 d. 

x Sol. Aldona Stempužie-
nė atvyksta penktadienį, kovo 
27 d.. į Chicagą. Ji su kitais 
solistais dalyvaus „Draugo" 
koncerte kovo 28 d.. Šeš
tadienį, 7 vai vak. Marijos 
aukšt. mokyklos salėje. Bilie
tus kviečiame įsigyti iš anks
to Gifts International — 
Vaznelių parduotuvėje. 

x Pu tnamo seselių pro
vincijole ses. Pau lė ir ses. 
Augusta, atvykusios į Chi
cagą penktadienį, apsistos Šv. 
Kazimiero seselių vienuolyne. 
Ses. Dolores apsistos pas savo 
puseserę Aldoną Petkų Cice
ro, 111. 

x Lietuvių Fondo vadovy
bė pr imena, kad metinis na
rių suvažiavimas šaukiamas 
kovo 26 d. Jaunimo centro apa
tinėje salėje, 5620 So. Clare-
mont Ave., Chicago, 111. Visi LF 
nariai kviečiami dalyvauti 
asmeniškai, o negalintieji 
atvykti įgalioti suvažiavime 
dalyvaujantį LF narį arba 
tarybos, valdybos ir kontrolės 
komisijos narius, kurių sąrašas 
su adresais yra pridėtas. įgalio
jimams naudoti tik pridėtą 
įgaliojimo formą, nes nukopi
juoti ar kitu būdu padauginti 
įgaliojimai nebus pripažįs
tami. 

x J a u n i m o M i š i o s , 
ruošiamos Chicagos stu
dentų ateitininkų, bus še* a-
dienį. balandžio 4 d.. 5 vai. 
vak. Švč. M. Marijos Gimimo 
par. bažnyčioje Marąuette 
Parke. Po Mišių bus vaišės ir 
pabendravimas. Visas lietu
viškas jaunimas maloniai 
kviečiamas dalyvauti šiose 
jaunimo Mišiose. 

x Pr iešve lykin ia i prieš
piečiai bus balandžio 12 d., 
sekmadienį. 12 vai. dienos Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 
Bilietus galima įsigyti tel. 925-
6193. 
x Lietuvių Tautodai lės ins

ti tuto Chicagos skyriaus 
na r ių s u s i r i n k i m a s bus 
kovo 29 d., sekmadienį. 2 vai. 
p.p. Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje (Il-me aukšte), 6500 
S. Pulaski Rd. Muz. Loreta 
Venclauskienė praves pokalbį 
..Lietuvių liaudies kūryba ir 
šiuolaikinė muzika", visi ins 
tituto nariai kviečiami daly
vauti. Laukiami ir svečiai. 

x I „ D r a u g o " koncertą. 
kuris bus kovo 28 d. šeštadie
nį. Marijos aukštesniosios mo
kyklos auditorijoje Chicagoje. 
bilietus galima įsigyti Gifts 
International — N.J. Vazne
lių prekvboje. 2501 W. 71 St.. 
Chicago. 111. 60629. Tel. 471-' 
1424. 

įpr.) 

x Liet. Mot. Fed. centro 
valdybos pirmininkė Aldona 
Naokaitė-Pintch atvyksta į 
Chicagą ir dalyvaus susi
rinkime kovo 22 d.. 12 vai. 
Jaunimo centro posėdžių kam
barį. Chicagos klubo narės 
visos kv i eč i amos daly
vauti. 

fpr.) 
x Lietuviškas res toranas 

Burhank — atidarytas 7 die
nas savaitėje nuo 11-8 v.v.. 
šešt.. sekm. nuo 8-8 v.v. Taip 
pat paruošiam maistą ves
tuvėms ir kitiems paren
gimams Savininkė: Julija 
Liutikienė. SAGILS'S 6814 
W. 87 St.. tel. 59M>6*.-, 

į s k . ' 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokens. dirbąs su Rodman 
& Renshavv. Inc.. patarnau
ja akcijų bonų, fondų bei kitu 
vertybių pirkim^ ir parda
vime. Duodu komisijų nuo
laidą. Susidomėję skambin-
tike 977-7916. 

(sk.) 

x Ses. Onutė Mikailaitė, 
ruošianti knygą apie Garbin
gąjį Dievo tarną arkiv. Jurgį 
Matulaitį, atskris sekmadienį, 
kovo 22 d., dalyvaus Putnamo 
seselių rėmėjų rengiamoj va
karienėje, papasakos apie pa
laimintąjį. 

x Chicagos Stulginskio 
moksleivių ateit ininkų kuo
pa susirinks penktadienį, kovo 
20 d., 7:30 vai. vak. pas Damu-
šius. 6010 Jody Lane. Tinley 
Park, 111., tel. 532-6581 Atvyks 
Rasa Poskočimienė tartis apie 
pavasario šventės vaidinimą 
ir Algis Kazlausaks papa
sakoti apie praėjusj Krikš
čioniško atsinaujinimo savait
galį. Nariai, atvežkit nario 
mokestį Raniui! 

x M**no parodoje, sureng
toje ..Fifteenth Union League 
Club Art Competition and 
Exhibition", kuri yra 341 W. 
Superios St., nuo kovo 6 iki 29 
dienos tarp daugelio kitų dai
lininku dalyvauja ir vieninte
lis lietuvis Juozas Algirdas 
Markevičius. Būtų verta tos 
parodos pažiūrėti, ypač. kad 
ten yra lietuvio paveikslas 
įvertintas net 2000 dol. 

x Kun. Antanas Saulai-
t i s , lietuvių jėzuitų provin
cijolas, praves susikaupimo 
dieną balandžio 11 d., šešta
dienį (ne 12 d., kaip klaidin
gai buvo paskelbta) Ateitinin
kų namuose Lemonte. 

x Iškilminga Chicagos 
skautininkų,-kių sueiga bus 
sekmadienį, kovo 29 d., 12 vai. 
vidurdienyje Jaunimo centre. 
Sueigoje dalyvaus ir LSS tary
bos pirmijos pirm. Petras 
Molis Vyks skautininkų įžo
džiai, apdonavotiems bus įtei
kiami garbės žymenys ir kt. 
Sueigą šaukia JAV Vidurio 
rajono vadas. Visi skautinin
kai ir skautininkės prašomi 
dalyvauti. 

x Dr. Alf. Stankai t i s . We-
thersfield, Conn., pratęsda
mas prenumeratą, pridėjo ir 25 
dol. auką. Dr. Alf. Stankaitį 
skelbiame garbės prenume
ratorium, o už auką labai dėko 
jame. 

x Lietuvaitės studentės 
norinčios per vasaros atos
togas dirbti lietuvių seselių 
namuose gali kreiptis: Matu
laitis Nursing Home, Thurber 
Rd.. Putnam. Ct. 06260. 

(sk.) 
x Lietuvių Opera šiemet 

stato Smetanos 3 v. operą 
„Parduotoj i Nuotaka" . Jos 
spektakliai bus balandžio 25 
d., 7:30 v.v. ir balandžio 26 d.. 
3:00 v. p.p., Morton HS teatre. 
Ciceroje, 2524 S. Austin Blvd. 
Bilietų kainos yra: parteryje 
25, 20 ir 15 doi., o balkone 20. 
15 ir 10 dol. Jie gaunami Vaz
nelių prekyboje. Pašvu bilie
tai užsakomi jų krautuvės 
adresu: Gifts Internatio
nal , 2501 W. 71 St.. Chicago. 
111. 60629. Tel.: 312-471-1424. 
Čekį prašome išrašyti Lithua-
nian Opera Co., Inc., pava
dinimu ir siųsti kartu su bilie
tų užsakymu. Visus ir iš visur 
kviečia atvykti į spektaklius 
Lietuvių Opera. 

(sk.) 
x G.T. INTERNATIO

NAL personalas kviečia visus 
klientus, draugus, bei inte
resantus apsilankyti, apžiūrėti 
ir pabendrauti, kovo 22 dieną 2-
4 vai. p.p.. mūsų naujose patal
pose 10401 S. Roberts Road. 
Palos Hills. 111 

'sk.) 

x Grožėsi tės Maggiore 
ežeru, žydinčiu Loearno, Ro-
romeo sa lomis . Lugano 
pakrante, jei keliausite su 
„Draugo"" ekskursija į Jubi
liejaus žventę Romoje, š.m. 
birželio 11 d. Smulkesnė infor
macija: American Travel Ser
vice Bureau, 9727 So. W«Urn 
Ave.. Chicago. 111. 60643. Tel. 
1-312-238-9787. 

(sk.) 

x L B C i c e r o apy l in 
kės metinis sus i r inkimas 
bus balandžio 5 d., sekmadie
nį, tuoj po lietuviškų pamak T 
12 vai. Sv. Antano parapijos 
salėje. Dienotvarkėje bus 
valdybos metinis pranešimas, 
naujos valdybos rinkimai, nes 
dalis esamos valdybos savo 
kadenciją jau baigia. Visi 
Cicero ir apylinkių lietuviai 
susirinkime prašomi gausiai 
dalyvauti. 

x Kamunė Dičienė, Glen-
dale, Cal., mums rašo: „Siun
čiu 75 dol. auką toliau paremti 
„Draugo" tolimesnį gyve
nimą. Džiaugiuosi gaudama ži
nių iš Chicagos ir iš lietuvių 
veiklos". Nuoširdus ačiū mūsų 
mielai rėmėjai, garbės prenu
meratom, už realią auką ir laiš
kutį. R. Dičienė ta proga pra
tęsė savo prenumeratą ir sūnui 
Raimundui Dičiui. gvv. Dark 
City, Utah. 

x JAV LB Prov idence 
apylinkės valdyba, R.L. per 
iždininkę Aldoną Kairienę 
„Draugo" paramai atsiuntė 25 
dol. auką. Labai dėkojame už 
rėmimą lietuviško žodžio 

x Zigmas Moliejus, Chica
go. 111., lietuviškų organizacijų 
darbuotojas, Monica Pocius. 
Rockford. 111.. Bronius Staške
vičius, Verdun, Que.. Kanada, 
Stasys Mockus. Omaha . 
Nebraska. Virgiha Nelsas. 
Brea, Cal., M. Pauliukonienė. 
Worcester, Mass., A. Galdikas, 
Los Angeles, Cal., Lucy Kiki-
las, Kenosha, Wisc. Izabeia 
Montvila, Melrose Park, 111., 
Barbara Ribbe. Brockton, 
Mass., Ludmila Stulpinas, 
Lake Worth, Ha., įvairiomis 
progomis atsiuntė po 10 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Dr. A. Garūnas , Chicago, 
111 . A. Pilipavičius, Juno 
Beach, Fla.. Adelė Verbyiienė. 
Cleveland, Ohio, Kęstutis 
Ječius. Vilią Park, III., Juozas 
Vaškeia. Etobicoke. Ont. Kana
da, kiekviena? pratęsdamas 
„Draugo" prenumeratą, pri
dėjo po 15 dol. auką. Labai dė
kojame. 

x Žurn. Ju rg i s J a n u š a i -
t i s , Port Orange. Fla.. komp. 
Juozas Stankūnas. Elizabeth. 
N.J., Kazys Balas. Cleveland. 
Ohio V. ir P. Kuzmai, London, 
Kanada, Vincė Udrienė, North-
viile, Mich., Algis Liseckas. 
Dovvney. Cal.. įvairiomis pro
gomis už kalėdines korteles, 
kalendorių, pratęsdami prenu
meratą, kiekvienas pridėjo po 
15 dol. auką. I^abai dėkojame. 

x Kostas Varekojis , Chi
cago. 111.. mūsų nuoširdus rė
mėjas, atsiuntė 15 dol. auką už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių, 50 dol. pridėjo dienraščiui 
„Draugui" su prierašu: ..Mano 
prieteliui „Draugui" už lanky
mą manęs per 38 metus nuošir
di padėka ir 50 dol. SėKmės". K. 
Varekojį skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už mielą 
auką ir gražius žodžius taria
me nuoširdų ačiū. 

x Muz. Vytautas Gutaus
k a s , Chicago. 111.. Stefanija 
Vaitys, Santa Barbara. Cal., 
Emilija Jurkšėnaitė. Chicago. 
TU., Vytautas Zdanys. West 
Hartford, Conn., Jonas Ado
maitis. Tinley Park. 111.. Adelė 
Poderis, South field, Mich. 
Vytautas Kaveckas, Chicago. 
111.. V. Daiiydė. Baltimore. Md.. 
įvairiomis progomis už kalė
dines korteles, kalendorių arba 
pra tęsdamas prenumeratą 
kiekvienas pridėjo po 15 dol. 
auką. I^abai dėkojame. 

x Bronius Nenor ta . West-
field. Mass., Koste Dičiūnas. 
Garland. Texas. Juozas Nau
jokaitis, Euclid, Ohio. Anta
nas Stulpinas. So. Pasadena. 
Fla., Stasė Adickas. Chicago. 
111.. Bronė Ružinskas. Union 
Pier. Mich.. Antanas Paškus. 
Rochester. Mich.. Barbara 
Dapkus. Hot Springs. Ark., už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių atsiuntė po 15 dol. aukų. 
Labai dėkojame. 

Lietuvos ir Amerikos mados prie bažnyčios šv. Kazimiero dieną vyčių !12 kuopai minint. Iš 
kairės: Estella Rogers. Grožvyda Giedraitytė, Sabina Klatt ir Ella Kasputis. 

Nuotr. K. Savicko 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ARTĖJA KULTŪROS 

PREMIJŲ ŠVENTĖ 

Chicagą turi pasitempti, kad 
viskas sklandžiai praeitų. Vis 
dar į Chicagą žiūrima kaip į 
pasaulio lietuvių sostinę, jei
gu norime tą epitetą išlaikyti, 
tad neturime apsileisti ir pa
siduoti. Chicagą, nors ir sos
tinė, bet premijų šventės iki 
šiol dar neturėjo, tad turime 
pasitempti, kad nepasiduo 
tamėme. Ingrida Bublienė, 
LB Kultūros tarybos pir
mininkė, yra labai susi
rūpinusi šventės sėkmingu
mu. Sėkmingumas labai 
dažnai yra suprantamas iš 
finansinio taško, taip sakant, 
kad rengėjai neatsidurtų „sky
lėje". Ji šiame darbe turi jau 
didelį patyrimą, o ir Chicago
je yra prityrusių talkininkių 
ir veikėjų. Sakau talkininkių, 
kadangi veikla perėjo į mote
rų rankas. Dabar telieka lauk
ti, kad moterys išjudintų vy
rus šiame parengime gausiai 
dalyvauti. O dalyvauti verta, 
kadangi visi laureatai žada 
asmeniškai šventėje dalyvau
ti. Jeigu Bernardas Brazdžio
nis žada pas mus net iš Cali-
fomijos atskristi, nejaugi mes 
neturėtume laiko ir noro nuei
ti jo pažiūrėti pasiklausy
ti. 

Kultūros premijų šventė ren
giama vakarienės forma, su 
trumpa menine programa (An
tras kaimas), šventei vado
vaus specialiai iš Nevv Yorko 
atvykęs aktorius Arūnas 
Ciuberkis. Nebus ilgų ir 
nuobodžių kalbų — galite pati
kėti mano žodžiu. Jeigr bus, 
tai už žardo pastatę, galite 
mane apmėtyti grybais. Tra
diciniai LB Kultūros taryba 
šią Šventę rengia pavasarį-
Pavasarį gamta pasipuošia 
žiedais, galbūt žiedai sim
bolizuoja mūsų kūrybą arba 
mūsų laureatai yra lygintini 

su gražiai pražydusiais žie
dais. Ar vienaip ar kitaip žiū
rėsime, tiek pavasaris, tiek ši 
šventė yra džiaugsmingi įvy
kiai, tad ir turime ją tinkmai 
atžymėti. Taip pat turime 
žinoti, kad pavergtoje tėvy
nėje mūsų veikla yra sekama. 
Kaip mes džiaugiamės tuo, ką 
lietuvio genijus krašte pada
ro, taip pat ir krašte gyvenan
tieji susipratę lietuviai, džiau
gias i mūsų ku l tū r in ia i s 
laimėjimais. Pagaliau tiek jų, 
tiek mūsų kultūriniai laimėji
mai krinta į tą patį tautinį 
aruodą. Mūsų pasiekimais 
džiaugiasi visi padorūs lietu
viai. 

J.Ž. 

P L B P L B PAREIŠKIMAS 
VISUOMENEI 

Kadangi lietuvybės išlaiky
mas išeivijoje yra pirmaeilis 
PLB rūpestis, PLB valdyba 
dėmesį kreipia į padėti 
visuose išeivijos gyvenamuose 
kraštuose. To požiūrio ir 
ilgalaikio planavimo pasėkoje 
PLB valdyba buvo pakar
totinai nutarusi išsiaiškinti 
galimybes įkurti Pasaulio 
lietuvių centrą Lemonte. isi-
gijant St. Andreas .seminari
jos pastatą, kurį nupirko Li
to investavimo bendrovė. Pir
mininko pavaduot jas dr. 
Tomas Remeikis buvo įgalio
tas reikalą išstudijuoti ir vesti 
derybas. To pasėkoje buvo 
keletas formalių ir neformalių 
pasitarimų tarp PLB ir Lito 
atstovų, buvo plačiai paskleis
ta anketa atsiklausti lietuvių 
visuomenės ar tokį projektą 
remtų (žiūr. dr. T. Remeikio 
kreipimąsi PLB valdybos var
du į Chicagos apylinkių lie
tuvius išspausdintą „Drauge" 
š.m. vasario 25 d.). 

Dr. Tomas Remeikis, padė
damas specialistų, ištyręs 
ekonominius centro aspektus. 

teisines sąlygas bei atsižvelg
damas į stiprų visuomenės pri
tarimą, rekomendavo PLB 
valdybai padaryti Lito bend
rovei pasiūlymą dėl centro įsi
gijimo, š i rekomendacija buvo 
pateikta PLB valdybos posė
džiui, kuris įvyko 1987 m. kovo 
7 d. Tarp kitų nutarimų PLB 
valdyba padarė nutarimą ir 
šiuo klausimu. 

PLB valdybos posėdyje, 
sprendžiant klausimą. ar 
padaryti ar nepadar pasiū
lymą Lito bendrovei cent
ro įsigijimo, balsai p. .o dalino 
lygiomis: prieš PLB pastan
gas centrą įsigyti balsavo pir
mininkas Vytautas Kaman-
t a s , P L J S p i r m i n i n k a s 
Gintaras Grušas ir vicepir
mininkė Birutė Jasaitienė, už 
balsavo pirmininko pavaduo
tojas dr. Tomas Remeikis, 
v icep i rmin inka i R iman tas 
Dirvonis ir Raimundas Ku-
dukis (posėdyje nedalyvavo 
vicepirmininkai S. Jokubaus-
kas ir M. Lenkauskienė). 
Tokiu būdu rekomendacija 
negavo reikiamos daugumos 
balsų ir tolimesnis PLB vaid
muo šiame reikale yra sustab
domas. g 
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Lietuvių Tautodailės ins
tituto Bostono skyriaus pir
mininkė Saulė Šatienė atveža 
į Chicagą dail. Onos Baka-
n a u s k i e n ė s ok. Lietuvoje 
sukurtas lėles. Lėlės vaiz
duoja muzikinį ansamblį. Eglę 
žalčių karalienę, aukštaičių 
vakaronę ir lietuviškas vestu
ves. Dailininkės darbas labai 
kruopščiai atliktas: lėlių veido 
išraiška nusako lėlės amžių, 
susirūpinimą ar džiaugsmą. 
Atliekami buitiniai darbai 
vaizdžiai parodo kaimo žmo
nių darbštumą ir išradin
gumą. Muzikiniai instrumen
ta i , da rbo į rankia i yra 

• ?• 
;V^^>;>rf'į 

..Spindule" neseniai atliko projrramą savo tradiciniam baliuj, o kovo 28 d., šeštadieni, pasi
rodys net du kartus. Pirmą — 2;.'i0 v. p.p. Salvador's restorane miesto c«>ntre (Wabash ir Ran-
'ioiph Katvių kampas) gausiam Vrodolyak pobūvyj - rallv. o vėliau vakare VVrteaton. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J . A. VALSTYBĖSE 

— Pr ie š keler ius metus 
Wash ing tone susiorgani
zavusi Baltų Jaunimo San
drauga (BYC — Baltic Youth 
Congress) kas metai ruošia 
banketą, kurio metu visos trys 
tautos pristato ir pagerbia po 
porą asmenų, pasižymėjusių 
savo bendruomenine veikla ir 
parama jaunimui. Tuo būdu 
susipažįstama su kitų baltų 
tautų žinomais ir veikliais 
asmenimis. Iki šiol buvo 
pagerbti kun. K. Pugevičius, 
R. Razgaitienė, J. Matulai
tienė ir G. Damušytė. Šiais 
m e t a i s e s t a m s ir l a t 
viams bus pristatyti Juozas 
Laučka ir kun. Antan- • Sau-
laitis, SJ. Lietuvių visuomenė 
kviečiama bankete gausiai 
dalyvauti. Šiais metais ban
ketas bus balandžio 4 dieną, 7 
vai. vakire Latvian Church 
Hali., 4C Hurley Ave., Rock-
ville, Md. Bus vakarienė ir šo
kiai. Gros latvių grupė Andele 
iš Philadelphijos. Kalbės Los 
Angeles korespondentas Ro-
bert Gillette, kuris yra ne
mažai rašęs pabaltiečių ir OSI 
reikalais. Bilietų kaina 25 
doleriai asmeniui. Dėl infor
macijos prašome skambinti 
Rimai 202-364-6424 arba 
Jaak 301-228-1542. 

, ,L i e tuvos A t s i m i 
nimų" radijo banketas ir 
koncertas 46 metų gyvavimo 
sukakčiai paminėti bus šešta
dienį, gegužės 2 d., Švč. Trejy
bės lietuvių parapijos salėje 
Newarke, N.J. Koncerto pra
džia 7 v.v., dalyvaujant Phila
delphijos Vyrų oktetui ir solis
tei Rasai Krokytei. Lietuviško 
stiliaus šilta vakarienė bus 8 
v.v. Šokiai, grojant populia
riam muz. Joe Thomas ir jo or
kestrui, nuo 9 v.v. Visus malo
niai kviečia direktorius prof. 
dr. Jokūbas Stukas. 

— Los Angeles, Calif., 
ateitininkų šeimos šventė 
bus balandžio 5 d. Po lietu
viškų pamaldų ateitininkai 
renkasi parapijos viršutinėje 
salėje, kur bus programa ir šei
myniškos vaišės. 

— Tautos fondo pietus 
rengiami Los Angeles Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
salėje balandžio 26 d., sekma
dienį, tuoj po lietuviškų 
pamaldų. 

miniatiūriniai, bet labai tiks
liai atlikti. 

Lėlės pradėjo keliauti jau 
nuo 1976 metų. Aplankė 
beveik visą rytinį Amerikos 
pakraštį. Dalyvavo ne tik 
lietuvių ruoštose parodose, bet 
ir amerikiečių tarptautinėse 
mugėse, bibliotekose, gale
rijose ir muziejuose. Didelį 
susidomėjimą lėlių paroda 
sukėlė 1984 m. History 
Museum of Connecticut, Hart
forde ir tęsėsi visą mėnesį. 
Vėliausioji lėlių paroda buvo 
1986 m. John Slade Ely 
House galerijoje New Haven, 
Ct. Visur atsiliepimai buvo la
bai geri ir įvertiną ne tik pačią 
lėlių parodą, bet ir menišką jų 
išdėstymą. 

Tokios rūšies paroda Chica
goje yra ruošiama pirmą 
kartą. Šią parodą turėtų 
pamatyti visi lituanistinių 
mokyklų mokiniai ir studen
tai. Čia jie vaizdžiai pamatys 
lietuvių atliekamus darbus, 
vestuves, vakarones ir pasa
kas. Amerikiečių tarpe ypač 
didelį įspūdį ši lėlių paroda 
sukėlė vaikams, kurie ne tik 
domėjosi lėlėmis, bet ir ką jos 
vaizduoja. 

I>ėlių parodą puoš ir medi
nių verpsčių bei austinių juos
tų rinkiniai. Chicagos ir apy
linkių lietuviai laukiami 
parodoje, kuri tęsis tik tris die
nas. Atidarymas kovo 27 d., 
penktadienį, 7:30 v.v. Čiur
lionio galerijoje Jaunimo cent
re. Parodą ruošia Aušros Var
tų tunto, Kng. Gražinos vyr. 
skaučių būrelis. Iki malonaus 
pasimatymo parodoje. 

Gražinietės 


