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„LKB Kronika" Nr. 71 Ema nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Grįžta Muravjovo 
— Stalino laikai 
(Tęsinys) 

Kam reikia kunigams eiti 
su procesija Ka: ms, tegul eina 
viena liaudis. Jei ir toliau 
kartosis tokie kunigų ekstre
mistų suvažiavimai, teks reali
zuoti įstatymą, kad viena reli
ginė bendruomenė gali turėti 
tik vienus maldos namus — 
būsime priversti uždaryti 
Žemaičių Kalvarijos koplytė
les ir Šiluvos koplyčią. Pir
mas i s jūsų geros valios 
i š b a n d y m a s — Žemaičių 
Kalvarijos atlaidai, jie turi 
praeiti kuo paprasčiau ir 
tyliau, be jokių procesijų ir 
ekstremistų sueigų, — pakeltu 
tonu dėstė savo reikalavimus 
P. Anilionis. Nors didieji 
ramybės drumstėjai — kun. A. 
S v a r i n s k e ir kun. S. Tamke
vičius — „nuraminti", tačiau 
atsiranda naujų, ir taip ramy
bė vėl drumsčiama įvairiais 
raštais, kuriais mokoma tary
binė vyriausybė, ekstremistai 
i šdr į s ta mokyti net jus, 
vyskupus, — kalbėjo įgalio
tinis, — bet blogiausia, kad 
ekstremistų pavyzdžiu pasekė 
ir vyskupo Juozo Preikšos 
vadovaujama Lietuvos Krikš
to Jubiliejaus komisija savo 
raštu tarybinei vyriausybei, 
kuriame prašoma neįmanomų 
dalykų: grąžinti Vilniaus 
Katedrą, šv. Kazimiero bažny
čią, Klaipėdos Taikos Karalie
nės bažnyčią ir t.t. Šie reikala
vimai nebus patenkinti, o jei 
Jubiliejaus komisija ir toliau 
eis ekstremistų pramintais 
takais, uždrausime minėti 
Lietuvos Krikšto jubiliejų, o 
pačią komisiją paleisime, — 
gąsdino vyskupus P. Anilio
nis; ragino įsidėmėti, kad 
vienašališkų nuolaidų iš 
valdžios pusės nebus. Mes 
leidžiame jums Vilniuje, 
Kaune ir kai kuriuose kituose 

miestuose remontuoti bažny
čias , leidome valdiškose 
parduotuvėse pirkti staty
binių medžiagų. P . Anilionis 
,.užmiršo", kad pagal tary
binius įstatymus bažnyčios 
pastatai — valstybės nuosa
vybė, taigi, leidimas juos 
remontuoti, net formaliai žiū
rint, ne tokia jau didelė nuolai
da Bažnyčiai. 

Į šias nuolaidas Bažnyčios 
privalo atsakyti nuolaidomis, 
— reikalavo P. Anilionis, t.y., 
sutvarkyti kunigus ekstre
mis tus , uždrausti j iems 
važinėti po atlaidus, išvalyti 
Seminariją nuo nelegalios 
literatūros, sudrausminti peti
cijų ir raštų valstybinėms 
įstaigosm iniciatorius bei 
parašų po ja i s rinkėjus. 
Priekaštavo, kad iki šiol į 
tarybinės valdžios „nuolai
das" nebuvo tinkamai reaguo
ta. Štai, pvz., Kretingoje, — 
tęsė įgaliotinis, — valstybė 
leido atstatyti karo metu 
sudegusį bokštą, nusilieti nau
jus varpus, tam buvo leista 
konsultuotis net su Demokra
tinės Vokietijos specialistais. 
O kaip už tai atsidėkojo 
Kretingos klebonas ir vyskupi
jos konsultorius kun. Bronis
lovas Burneikis?! Kretingoje 
mirus užkietėjusiam antitary-
bininkui, buržuazinių naciona
listų gaujų dalyviui Petrui 
Paulaičiui, valdžios pareigū
nai prašė kleboną, kad jis 
nelaidotų buvusio nusikaltėlio 
su bažnytinėmis iškilmėmis. 
Klebonas į prašymą nekreipė 
dėmesio ir suruošė iškilmin
gas laidotuves. Štai kaip 
ekstremistai atsiliepia į tary
binės valdžios pageidavimus, 
— priekaištavo įgaliotinis P. 
Anilionis. 

(Bus daugiau' 

Reikalauja pasitraukti teisėjus 
Je ruza l ė . — Demjanjuko 

advokatai, kurie veda jo bylą, 
paprašė, kad teisėjų tribu
nolas, kuris vadovauja jo 
teismui, pasitrauktų. Adv. 
Yoram Sheftel, Izraelio 
teisininkas, ginąs Demjanju-
ką, pareikalavo, kad trys teisė
jai diskvalifikuotų save dėl to. 
kad jie yra „priešingai iš 
anksto nusistatę prieš kaltina
mąjį". Tribunolo teisėjai tarėsi 
dvi valandas ir po to pranešė, 
kad jie a tmeta gynybos 
a d v o k a t ų p r a š y m ą : jų 
vadovaujamas teismas bus 
tęsiamas toliau. 

Nesu t iko pas i t rauk t i 
Vyriausias teisėjas Dov 

Levin pasakė: „Mūsų nuomo
ne, nėra tam pagrindo. Šis 
teismas nėra ir nebuvo nusi
statęs prieš kaltinamąjį". J i s 
sakė, kad jie išimtinai, su 
didele kantrybe, leidžia kryžiš
kus apklausinėjimus dėl to, 
kad ši byla yra nepaprastai 
svarbi savo kaltinimais, ko 
nėra buvę Izraelio teismuose. 

D e m j a n j u k a s , 66 m . 
amžiaus, kuris kaltinamas 
Treblinkos stovyklos žydų 
žudymu vokiečių okupuotoje 
Lenk i jos da ly j e , sakosi 
niekada nebuvęs toje stovyklo
je ir yra maišomas su kitu 
asmeniu. 

Kr i t ikuoja i r 
pa tys žydai 

Po to teismas atmetė dar.gelį 
gynė jų k l a u s i m ų , k a i p 

ne t inkamų l iudininkams, 
kadangi jie buvo arba kartoja
mi, arba parafrazuoti, per ilgi, 
pasikartoją arba netinkami 
liudininkams. Levin kritikavo 
adv. O'Connor už klausimą 
vienai 81 m. moteriai, ar ji 
turėjo vaikų. Į tai O'Connor 
a t sakė , kad jis norėjęs 
patikrinti tos moters atmintį. 

Keli Izraelio rašytojai kriti
kuoja teisėją Levin, kam jis 
leidžia klausimus, kurie 
nuteikia, kad žydai stovykloje 
galėjo bendradarbiauti geno
cido veiksmuose. 

Ukrainiečio Demjanjuko 
advokatai, tribunolui atsisa
k ius p a s i t r a u k t i , m a n o 
apeliuoti į Vyriausiąjį Izraelio 
teismą. 

Sovietai gamino 
visų rūšių ginklus 

Pentagono pranešimas 

JAV Gynybos sekretorius Caspar Weinberger po spaudos konferencijos apie Sovietų Sąjungos 
karo ginklus, kuriuos jie pasigamino 1986 m. 

Izraelis reikalauja naujų aukų 
J u n g t i n ė s Tautos . Jungti- pas JT sekretorių buvo 

nių Tautų Karo nusikaltimų pasakyta, kad bylos turi būti 
komisija atmetė Izraelio uždarytos viešam naudojimui, 
reikalavimą, kad komisijos pasakė: „Yra neįtikėtina, kad 
dokumentai kurie liečia Jungt inės Tautos dengia taryba paskyrė 1,247,930 dol. depar tamento žvalgybos 

Washing tonas . Nežiūrint 
Sovietų Sąjungos bendra
darbiavimo ir vykstančių 
nusiginklavimo pasitarimų 
Genevoje, sovietai 1986 metais 
masiniai gamino įvairiausius 
ginklus, tiek konvenciona-
linius, tiek ir branduolinius, 
naudojamus atakai, praneša 
Pentagonas. Nuo branduoli
nių raketų ir povandeninių 
laivų iki karo lėktuvų ir 
atakai tinkančių helikopterių 
sovietai sparčiai didino savo 
ginklų arsenalą, kuris nėra 
reikalingas apsigynimui, bet 
puolimui. 

Pentagonas kasmet išlei
džia savo metinį pranešimą, 
kuris pavadintas „Sovietų 
karinė galia". Jame konsta
tuojama, kad naujos sovietų 
raketos, šalia komunikacijos 
n a u j ų į r e n g i m ų p r i e š 
branduolinę ataką, paste
b i m a i p a d i d i n o sovie tų 
pasitikėjimą, kad Vakarai 
dabar turi skaitytis su didele 
sunaikinimo jėga, nežiūrint iš 
kurios pusės gali būti pradė
tas branduolinis puolimas. Šį 

— Chicagos miesto meno pranešimą paruošė Gynybos 

TRUMPAI 
IS VISUR 

nacius, būtų prieinami visuo- a p k a l t i n t u s 
menei. kriminalistus" 

Jungtinių Tautų kalbėtojas 
F. Giuliani pranešė, kad 16 iš 
17 buvusių tos komisijos narių 
pasipriešino Izraelio prašy-

— Maniloje kapitonas Wil-
helm Doromal , sprogimų 

nacių ka ro įvairioms meno organizaci
joms. Lietuviams nieko nėra 
paskirta. 

Bylų s laptumas _ . 
— B e i r u t e už Iraną pasi-

Komisija, kuri veikė Londo- sakanti grupė Jihad pasakė. 
ne nuo 1943 iki 1948 metų, kad pagrobtasis amerikietis 

mui. Amerika buvo viena iš tų investigavo gafcmus ašies p r o f e s o r i u s A l a n S t e e n 
16, kuri atsisakė reikalauti, ir galybių nusikaltimus II sunkiai serga ir jam gresia 
tik Australija buvo už tai, kad Pasaulinio karo metu ir suda- mirtis. 
reiktų leisti atidaryti papkes, rė 36,810 bylų, kurie įtariami 
kuriose yra medžiaga apie karo meto nusikaltimais. Kai 
nacius. komisija baigė darbą, visos 

Amerikos misija nekomen- bylos su begalybe medžiagos 
tavo, bet diplomatai, kurie buvo įteiktos Jungtinėms 
buvo tame sprendime, sako, Tautoms ir priimtos taisyklės, 
kad yra priešingi tos medžią- kad ta medžiaga bus naudo-
gos patikrinimui, jog apsaugo- joma tik oficialiems Jungti-
tų nekaltus žmones nuo nių Tautų tikslams, bet ne 
investigacijos. žmonių apkaltinimui juos 

Izraelio delegacijos vadas į t a r i a n t p a d a r i u s k a r o 
Benjamin Netanyahu, kai jam n u s i k a l t i m u s . J u n g t i n ė s 
«__ Tautos vėliau tai interpreta

vo, kad vyriausybės gali 
reikalauti kai kurias bylas 
patikrinti tik konfidencialiai. 
Kai buvo sužinota, kad tokia 

agentūra ir jis įteiktas Aemri-
kos sąjungininkams Europoj 
ir kitur. 

Apakin imo būdas 
P e n t a g o n o k a l b ė t o j a s , 

pranešdamas tai reporteriams, 
pasakė, kad sovietai naudoja 
laserį laikinai apakinti vaka
r i eč ius p i l o t u s , be t ne 
a m e r i k i e č i u s . Oficial ie j i 
pare igūnai praneša, kad 

mvestigatonus, buvo areš- s o v i e t a i š į apakinimo būdą 
tuotas, nes jis įtariamas n a u d o j a Viduriniuose Rytuo-
bombardavimu Filipinų Karo s e k k i t o g e p a s a u l i o d a l y s e ; 
akademijos, kurio metu žuvo 4 n u o to k a r t a i s yr a g a u n a m į 
žmonės ir 47 buvo sužeisti. J is fiziniai I e n g v i apdeginimai. 
i r a n k s č i a u d a l y v a v o Gynybos sekr. Weinberger 
nepavykus iame perversme 

Kairys, ne Demjanjukas, yra 
tas „Ivanas". 

Įvykiai keičiasi, nes nėra 
fizinio palyginimo tarp Į~Z --•———""-; 

byla yra ir apie JT generalini 

nuvers t i teisėtą Fi l ipinų 
valdžią. 

— S i e r a L e o n e valstybėje 
buvo suimta 16 asmenų, kurie 
norėjo nuversti prezidento 
J o s e p h S a i d ų M o m o h 
vyriausybę. 

V. Petkus 
tebelaikomas 

kalėjime 

— P a k i s t a n o Demjanjuko ir Kairio nes * * ^ »««««««» _ j -aKis tano pasienyje 
nastarasis vra nlonas ir kitam 8 e k r f ° ^ K u r t . . ^a ldhe imą, a f g a n ų k a r 0 l ė k tuva i bombar 

Lietuvių Informacijos cent
ras patikslina ankstyvesnę 

pasienyje ž įn į ą p a s kelbtą kovo 10 d., 
kad „S. Tamkevičius ir V. 

vieną tokį paminėjo Afganis
tane, bet nesileido į detales. 
Sovietai laserio technolo
gijoje pasiekė tokių gerų 
rezultatų, rašoma pranešime, 
kad Amerjkai buvo siur-
pryzas, o svarbiausia, kad tai 
naudojama sovietų kariuo
menėje. Laserio spinduliai 
kenkia akims. Be to, žurnalis
tams buvo parodyta spalvota 
fotografija jautraus laserio 
instrumento ant sovietų laivo, 
k u r i s buvo p a n a u d o t a s 
vakariečių patruliuojančiam 
lėktuvui apšviesti. 

Laser is — 
naujas g ink las 

Amerikos karinių pajėgų 
viršininkai sako, kad šis sovie
tų progresas panaudoti fronto 
linijose laserį kelia daug 
rūpesčio, nes pereinama į lase
rio tipo karą. Weinbergeris, 
atsakydamas į žurnalistų 
klausimus, pažymėjo, kad 
Amerika darė eksperimentus 
su ilgų distancijų laseriu kaip 
strateginio apsigynimo inicia
tyvos programos dalimi 
sunaikinti sovietų atskrendan-
čias raketas ore, bet ne kaip 
trumpųjų distancijų taktiniu 
ginklu. 

Pasaulio užvaldymas 
Be to, Weinbergeris paste

bėjo, kad sovietai savo kari
nes pajėgas didina ir tobulina 
metai po metų, nesvarbu, kas 
yra generaliniu sekretoriumi ir 
kaip viešoji jų veikla reiškia
si. „Jų pagrindinis tikslas 
nepasikeitė nei per 60 metų! 
Pasaulio užvaldymas komu
nistinėje sitemoje", kalbėjo 
Weinbergeris. Sovietų Sąjunga 
turi naują povandeninį laivą, 
apginkluotą branduolinėmis 
raketomis, o po metų turės 
SSX-24 tarpkont inent ines 
raketas su 10 atominių užtai
sų kiekviena, kurios bus įtvir
tintos ant geležinkelio vago
nu; taip pat baigia planus 
1990 metais turėti visai naujas 
važiuojamas raketas. 

Derybos t i k dėl 
žmonių ak ių? 

Pranešime sakoma, kad ^as ia iaM ^ a HiUua3 n «««! , . , _ ^ x:„; :«T7rf lp. , T, , • * i • " *«"'«"=Y "-*uo " »• rranesime saKoma, Kaa 
atrodo, kaip kad Hudininkai £ • * * £ ? £ i " " " £ « T » P g S ? l Z Ž f t P*kue pa rve* . į Vilnia Nese- s o v i e , a i veda derybas ginkia paprašė, kad 

susipažinti su ta 
Tos bylos yra saugojamos 
Jungtinių Tautų archyve, 345 
Park Ave., S., New Yorke. 

sudarė 

Reikalauja keis t i 
taisykles 

Izraelis mano. kad JT gen. 

Lietuvis 
Izraelio teisme 

J e r u z a l ė . — Visų nustebi
mui Demjanjuko advokatas 
trečiadienį pasakė, kad 
pakvies liudininką, kuris 
pasakys, kad ne Demjan
jukas, bet kitas asmuo, čika-
gietis. tvarkė dujų kameras 
Treblinkoje. 

Tikrasis „Jonas Žiaurusis", 
kaip liudininkas paliudys, 
esąs Liudas Kairys, sako 
Demjanjuko advokatas Mark 
O'Connor. O'Connor Izraelio 
teismui pasakė, kad Haim 
Steyer, buvęs Trebl inkos 
ka l inys , daba r gyvenąs 
Australijoje, l iudys, kad 

teisme teigia. O'Connor anks
čiau teisme yra pasakęs, kad 
Steyer sakė, jog jis puolė 
„Ivan" su šake, kai buvo 
sukilę kaliniai 1943 m. rugpjū
čio 2 d. 

P r i e š t a rau jan t i s 
izraeliečio te ig imas 

Adv. O'Connor kryžiškame 
a p k l a u s i n ė j i m e I z r ae l i o 
i n v e s t i g a t o r i a u s M a r t i n 
K o l l a r , k u r i s p a r u o š ė 
dokumentus teismui, minėjo 
Steyer pavardę. Kollar, kuris 
yra gimęs Čekoslovakijoje, 
paruošė dokumentus ir surado sekretorius tun autoritetą 
liudininkus prieš Demjanju- pakeisti taisykles kurios buvo 
ką, sako, kad jis nežino Steyer nustatytos 1949 m. Komisijos 
pavardės. Tada O'Connor narių nuomonė tam nesanti 
priminė Kollar padar ius reikalinga. Buvo surastas tos 
pareiškimą prieš 7 metus: „Sir, komisijos pagrindinis sąrašas 
aš jums parodysiu šiuo metu Amerikos •rchyve ir pagal tai 
fotostatinę kopiją Steyers Izraelis gali reikalauti indivi-
pareiškimo 1980 m., kuris yra dualių bylų, nors jos liktų 
susijęs su Liudo Kairio fo- slaptame archyve. 
tografija kaip ,Ivan Grozny' ". Izraelis peržiūrėjo 300 tokių 
Tada Kollar atsakė, kad bylų ir praėjus; trečiadienį 
Steyer dokumentas neturi pareikalavo dar 2,000 kitų 
serijinio numerio, o tai nebu- individualių asmenų bylų. Tos 
vo galima praleisti, kadangi taisyklės turėj" apsaugoti 
jis pats tuos dokumentus kaltinamųjų atpa'inimą, sako 
paruošė. Izraelio atstovas bet dabar, 

Steyer liudijimas buvo kai jų pavardės ra žinomos 
gautas iš Australijos. Adv. Tautiniame archyve Mary-
O'Connor pasakė, kad jis landė, kodėl dar jas slepia 
pakvies Steyer liudyti teisme Jungtinės Tauto. Izrealio 
kaltinamojo apgynimu'. misija sako, kad tose bylose 

rūmai praneša, kad ekono-

medžiaga S ? " ? f ^ 5 1 a S m 6 n i * n i a i P a l e i s t a s k a l i n > ' s V * * » kontrolės pasitarimuose taip. 
lOo sužeidė. tas Skuodis patikslino anks- kad sudarytų viešą žmonių 

— Wash ing tone Baltieji ^ i a u Paskelbtą žinią apie spaudimą, jog būtų sutabdy-
sąžinės kalinių kun. Sigito t as apsiginklavimas ir kad 
Tamkevičiaus ir Viktoro Pet- Kongresas neskirtų ginklavi-
kaus atgabenimą į Vilnių. m o s i sistemai lėšų. Sovietai 
Nors S. Tamkevičius buvo veda į tai, kad ateities karas 

ios ir „ega.i pakeisti ta.syk- m „ „ Į . T , , ^ Į , C T ^ L ^ Į S S J M J E ^ * " * ^ 
Šis Weinbergerio praneši

mas buvo specialiai televizi
jos perduotas į Europą, kurio 
nebuvo perduota Amerikoje. 
Pats pranešimas susidaro iš 
159 puslapių. Iki šiol dar nė 
vienas amerikietis nebuvo tų 
laserio spindulio laikinai 
apakintas, bet tai jau buvo 
panaudota Viduriniuose Ry
tuose ir Afganistane. 

JT gen. sekr. Perez de Cuel- m i 3 a P<> truputi vis gerėja, nes 
lar sako, kad Jungt inės eksportas didėja. 
Tautos yra tik tų bylų saugoto- _ Pa les t in ieč ių Išlaisvini-
jos ir negali pakeisti taisyk- m o organizaci jos v a d a s 
lių, neatsiklausus tų komi- Yasser Arafat pranešė, kad škuoSs^^atvi 'rrino0 I E T Y ! 
SIJOS nanų, kurie jas tuo metu Libijos Kadaffi, kurio ryšiai su P e tkus nebuvo sugrąžintas, o 

Arafatu buvo nutrūkę, paža
dėjo paramą jo vadovaujamai 
palestiniečių organizacijai. 

yra daug svarbios informaci
jos ateities pakaltinimams ir 
istoriniams tyrinėjimams. 

dar tebelaikomas Permės 
lageryje. Lietuvos Helsinkio 
grupės steigėjas V. Petkus 
atlieka 15 metų bausmę, kuri 
baigiasi 1992 m., Permės 
ypatingo režimo 36-1 lageryje. 
Kol kas Gorbačiovo amnes
tijos dekretai nepalietė nė 

I s t o r i k o į rodymas vieno politinio kalinio, sėdin-
Pietų Carolinos universiteto č i o ypatingo režimo lageryje, 

prof. istorikas Robert Hertz- Ypatingo režimo lageriai yra 
stein sako, kad jis turi įrody- s k l r t l " v P a č pavojingiems 
mų, jog Amerika ir Britanija recidyvistams". Salia Petkaus 

Permės 36-1 lageryje yra ir 35 
metus iškalėjęs Sovietų gula-

bijojo, kad Jugoslavija gali 
panaudoti tas bylas ir klaidin
gai apkaltinti kai kuriuos savo # e Balys Gajauskas LIC) 
disidentus. 

Originaliąją komisiją suda
rė Australija, Belgija, Brita
nija, Kanada, Kinija, Čekoslo
vakija, Prancūzija, Graikija, 
Indija, Liuksemburgas, Olan
dija, Naujoji Zelandija, Norve
gija, Lenkija, Pietų Afrika. 
JAV ir Jugoslavija. Pietų Afri
ka atsisakė, tada įsijungė 
Danija. 

— Bonoje bus atspausdin
tas buvusio dvigubo agento 
dienoraštis iš Willy Brandto 
laikų, kuris pasitraukė prieš 
13 metų iš politinio gyvenimo 
Dienoraštyje rašoma, kad 
Brandt pasi t raukė, bijo 
damas, kad neiškiltų viešu
mon jo ryšiai su sekretore. 

KALENDORIUS 

Kovo 27 d.: Rupertas, Lidi
ja. Rūta, Nikodemas. Meldu-
tis. 

Kovo 28 d.: Sikstas III, 
Filemonas, Rogatas. Gunde-
linda. 

Saulė teka 
6:09. 

Temperatūra 
naktį 30 L 

ORAS 
5:44. leidžiasi 

dieną 39 1. 



DRAUGAS, penktadienis. 19h7 m. kovo mėn. 27 d. 

/ P O R T O APŽVALGA 

ŽALGIRIS" LAIMĖJO !!! 
Kauno ..Žalgiris" praėjusį 

savaitgalį Maskvoje įvykusio
se super finalinėse rungtynė
se trečią iš eilės kartą tapo So
vietų Sąjungos krepšinio 
nugalėtoju. Po paskutinį sezo
ną įvairių „Žalgirį" lydėjusių 
nesėkmių ir jų priežasčių, apie 
kurias skaitėte ankstyvesnėse 
..Sporto apžvalgos" laidose, 
nedaug kas besitikėjo „Žal
girio" pergalės Sovietų 
čempionato rungtynėse. Vos 

vos iškopęs į finalines 

taškų skirtumu. Po tokio 
pralaimėjimo, A. Sabonis, 
nežiūrint gydytojų draudimo, 
nutarė dalyvauti Maskvoje 
vyksiančiose antrose ir trečio
se šio superfinalo rungtynėse. 
Pirmąsias rungtynes Mask
voje „Žalgiris" laimėjo 3-jų 
taškų skirtumu, o antrąsias — 
lemiamąsias, laimėjo 10 taškų 
persvara. Valio „Žalgiriui:" 
įsivaizduojame nuotaikas ok. 
Lietuvoje, o kad lietuviams 
tai svarbu, įrodo ir faktas, kad 

Kauno „Žalgiri?" trečius iš eilės metus tapęs Sov. Sąjungos krepšinio nugalėtoju. 

sugebėjo iškopti į superfinalą. į Maskvoje vykusias rungty-
Pirmosios šio superfinalo nes iš Lietuvos buvo nuvykę 

rungtynės įvyko Kaune. Čia. net 8000 stebėtojų. Didžiuo-
žaidžiant be Sabonio, Sovietų jasi broliai ok. Lietuvoje, di-
CASK buvo pralaimėta net 20 džiuojamės ir mes išeivijoje. 

III-SIOS PASAULIO 
LIETUVIŲ 

SPORTO ŽAIDYNĖS 
AUSTRALIJOJE 

Kovo 14 d. Toronte įvyku
siame ŠALFASS-gos visuo
tiniame suvažiavime buvo 
nutarta IH-sias Pasaulio 
Lietuvių Sporto žaidynes ruoš
ti Australijoje. Žaidynės įvyks 
1988 m. tarp Kalėdų ir Nau
jųjų Metų Adelaidėje. Sporto 
žaidynės nukeliamos į šią 
datą, nejungiant jų su Aus-

1992 METU OLIMPIADA ISPANIJOJE 
Spalio 12-18 dienomis Lo

zanoje Šveicarijoje, vyko 91 
oji Tarptautinio Olimpinio k 
to sesija ir čia buvo nuspręsta, 
kad 1992-jų metų olimpiada 
vyks Ispanijos mieste Bar-
celonoje. Šioje sesijoje daly
vavo beveik 1000 pasaulio žur
nalistų ir padėti miestams, 
norintiems gauti olimpiadą, 
atvyko daug žymių tų miestų 
žmonių, kaip Prancūzijos 
ministeris pirmininkas Šve
dijos karalienė. Norvegijos 

DIDŽIUOJAMĖS RAUTINSU... 
tralijoje vyksiančiu Pasaulio P™cas, kino žvaigždė, Bris-

b3nės miesto burmistre. įžy-

Iš Hamiltono. Kanadoje, 
rašo mums Algis Grajauskas, 
d a u g i a m e t i s H a m i l t o n o 
„Kovo" vadovas ir sportinin
kas, paskaitęs E.Š. straipsnį 
.Draugo" sporto skyriuje 
„1986-ji mūsų sporto padan
gėje". 

Lietuvių Jaunimo kongresu, 
kad abu įvykius ruošiant m u s s P o r t l 

atskirai, kiekvienam būtų 
suteiktas išskirtinis ir jam pri 
klausantis dėmėsvs. 

GOLFAS 
C A L I F O R M J O J E 

Californijos lietuvių golfo 

Leonas Rautinsas 

— ..Nežinia, ar iš nežinoji
mo, ar sąmoningai E.Š. savo 
straipsnyje tamsiomis spal
vomis nušvietė mūsų Sąjun
gą, klubus ir jų sportininkus, 
darydamas nevykusį paly
ginimą su Lietuvos sportinin
kais Ypač užgauti pasijuto 
Kanados lietuviai, kai jų paži
ba Leonas Rautinšas buvo 
pavadintas „pusiau latviu", 
kuris, pasėdėjęs Bostono (??) 
profesionalų komandoje ant 
suolelio, išėjo nežinion (?)..." 

Kanados lietuviai Leono 
lietuviškumu didžiuojasi, o 
tarp krepšinio jis yra didžiau
sia Kanados žvaigždė, palikęs 
didžiulį indėlį ir Amerikos 
krepšiniui Syracuse universi
tete. Šiuo metu jis nėra išėjės 
..nežinion", bet žaidžia Ita
lijoje Leono tėvas, vedęs 
Danutę PaŠilytę, gyveno ir gy
vena tik lietuvių kolonijose, 
namuose kalba tik lietuviškai, 
pats puikus sportininkas, sta
lo teniso komandų varžybose 
kartu su Gvildžiu ir Nešukai-
čiu Toronto „Vyčiui" laimėjęs 
meisterio titulą, vėliau, per
ėjęs į „Aušros" klubą, buvo 
lietuvių lauko teniso meis
teris. Jo vyresnis sūnus daug 
metų Žaidė už „Aušrą" ir buvo 
pakviestas j Kanados rink
tinę. Leonas taip pat žaidė 
už „Aušrą", o nuo 17 m. 
amžiaus — jau ir už Kanados 
rinktinę. J i atstovavo Kana
dai Pan-American žaidvnėse 
ir dvejose pasaulio pirmeny
bėse. Maniloje per pasaulio 
pirmenybes jis buvo išrinktas 
j antrą geriausių pasaulio 
žaidėjų rinktinę ir pripažintas 
geriausiu pasaulio jaunių 
krepšinio žaidėju. Jis visą 
laiką yra laikomas geriausiu 
Kanados Žaidėju. Maniloje jis 
maloniai nustebino Sov. 
Sąjungos rinktinės lietuvių 
žaidėjus, kai juos užkalbino 
lietuviškai. O Syracuce uni

versitete kelerius metus jis 
buvo geriausias žaidėjas ir 
Amerikos krepšiniui paliko 
didžiulį indėlį vgaiia. kad E. Š. 
to nėra girdėjęs). 

O užkliuvus už lietuvio indė
lio Amerikos ar Kanados 
krepšiniui, verta prisiminti, 
kad Kanados universitetų 
komandose žaidė ir puikiai 
pasirodė Kaknevičius, Žulys, 
Arlauskas, Zūbas, Valaitis ir 
J. Karpis — Toronto „Vyčio" 
žaidėjas, kartu su Kanados klubas metiniame susmn-
rinktine neseniai dalyvavęs kime perrinko valdybą 1987-
išvykoje į P. Korėją ir Kiniją, tiesiems metams. Ją sudaro: 

O Amerikos universitetų Arūnas Barkus — pirminin-
krepšinio statistikose tikriau- kas; Vincas Bernotą — vice-
siai didžiulėmis raidėmis pirmininkas ir turnyrų direk-
įrašytcs pavardės yra A. Var- torius; Paulius Aras -
no Murray universitetas. P. finansų direktorius; Vyt. Plu-
Cekausko — Detroito, M. Baš- kas — komunikacijų ir Kęstu 
kausko — Yale. S. Puiduko — 
Washington State. E. Palu
binsko — Louis iana . Šis 
pastarasis atkeliavo iš Aus
tralijos, kur jis, kaip ir Rau
tinšas Kanadoje, laikomas šeštadienj, 
geriausiu visų laikų Aus
tralijos krepšinio žaidėju, 
atstovavęs Australijai dvejose 
olimpiadose, o Muenchene net 
buvo geriausias taškų medžio 

kt. TOK 
dabar turi 92 savo narius iš 75 
šalių. Į 1992-jų metų olim
piadą pretendavo 13 miestų: 7-
m Žiemos ir 6 vasaros. Proce-

Kaip žinia, šių metų Siaurės d ū r a t ę s ė s į u ž u ž d a n } d u r ų 
Amerikos Uetuvių Sporto žai- I H j d i e n a s n a r i a i k i a u s ė s į 
dynės šiemet vyks New Yorke m k s t ą k a n d i d a t ų delegaciju 
gegužės 16-17 aienomis. orunešimų. Kiekvienai jų buvo 

tis Kaveckas — renginių. Albi 
nas Markevičius pakviestas — 
vadovauti fondų telkimo komi
tetui. Šiems metams numatyti 
šie turnyrai: balandžio 12 d., 

Knollvvood golfo 
aikštėse, Granada Hills. C A: 
sekmadienį, birželio M d., 
Brookfield golfo aikštėje, 
Pasadena. C A, šeštadienį, rug
sėjo 19 d., Ojai. CA golfo aikš 

tojas. Esu tikras, kad buvo dar tėję ir šeštadienį, spalių 31 d. 
daug kitų, kurių indėlis Ameri- Long Beach, CA aikštėje. 
kos krepšiniui buvo gal net 
didesnis kaip Lubino. Tik šis 
turėjo laimės žaisti už Los 
Angeles vienos filmų bend
rovės komandą, kur vieno taš
ko skirtumu įveikė kitos bend
rovės komandą ir taip gavo 
teisę žaisti Berlyno olimpia
doje. Žinoma, jis Amerikai 
laimėjo aukso medalį, bet jo 
įnašas Lietuvos krepšiniui tur
būt didesnis. 

..Pasaulio Lietuvis" 

Ruošiamasi priimti iš Aus
t ra l i jos vyks t anč ius į 
ŠALFASS golfo turnyrą sve
čius — golfininkus. 

Taipogi numatyta metų 
pabaigoje surengti pokylį. 
Klubo vadovai skatina vyres
niojo amžiaus goMninkus. 
aktyviai žaidžiančius, daly
vauti rengiamuose turnyruose 
ir klubo organizacinėje veik
loje. VRp 

skirta viena vaianda. Kandi-
iatų eksponatų parodymui 
Lozanoje buvo paskirta 105 
kv. metrai parodos teritorijos. 
Slaptame balsavime laimė
tojas turi surinkti daugumą 
balsų, pusę plius vieną. 
Kadangi pretendentu buvo 
Barcelona, gimtasis preziden
to Cb. A. Samaranča miestas, 
tai jis baisa- įme atsisakė 
dalyvauti . 

Prieš šiuos rinkimus Pran
cūzijos laikraštis „Ekip". pen
kių taškų sistema buvo įver
tinęs kandida tus , pagal 
įvairius olimpiadai reikalin
gus dalykus. Vasaros olimpia
dai rengti jų nuomone, geriau
sias galimybes turr.Barcelona 
ir Paryžius po 39 tšk., Bris
bane 38. Amsterdamas 35 ir 
t.t. Atrodo, kad jie gerai atspė
jo, išrinkdami Barcelona. 
Dideles galimybes rengti tq 
metų oimpiadą turėjo ir Aus
tralijos Brisbane. Jie šią ren
gimo propagandą pradėjo jau 
1982 metais, parodydami kaip 
sėkmingai jie buvo surengę 
Britų S-gos sporto žaidynes. 
Tada buvo pastatytas naujas 
olimpinis plaukimo komplek
sas. 95.000 vietų stadijonas ir 
kiti sporto įrengimai, sukon
centruoti vandenyno pakran
tėje ir tik 10 kilometrų nuo 
miesto centro. Visam šiam rei
kalui vadovavo miesto bur
mistre, penkių vaikų motina, 
buvusi žurnalistė S. Atkinson. 

Nuotrauka i* 1896 m. IMOM Atteą stadione vykosio. pini dėmiųjų laikų olimpinių žai
dynių. Graikai tikisi, kad 1996 m. <Svončiant šimtmetį) olimpiada v\ks šiam*- stadion*1. 

Ji labai reklamavo Brisbanės 
klimatą ir tai, kad čia įvyks 
tarptautinė paroda „Expo-88". 
Mieste, kaip ji sakė, dabar jau 
yra 22 iš 27 olimpiadai reika
lingų sportinių objektų. Bris
bane būtų paruošusi vieną 
bendrą olimpiadinį kaimelį 
v is iems olimpiados daly
viams. Ten taip pat būtų ir 
o l i m p i a d i n ė p r i e p l a u k a 
visiems jachtų dalyviams. 
Naujasis Brisbanės aerod
romas labai lengvai galėtų 
sutalpinti atvykstančius, kaip 
rengėjai numatė, iš užsienio 
15,000 atletų, 10,000 žurnalis
tų, 1,500 olimpinio k-to narių 
ir apie ketvirtį milijono svečių 
iš užsienio. Brisbane buvo 
pasiūliusi apmokėti visas 
kelionės išlaidas sportinin
kams ir oficialiems parei
gūnams iki Australijos ir 
atgal. Visų svarbiausia, kad 
Brisbanėj ir visoj Australijoj 
yra garantuotas saugumas vi
siems. Jeigu būtų Brisbane 
laimėjusi, tai olimpiada būtų 
įvykusi tarp liepos 25 ir rug
pjūčio 9 dienos. 

Laimėjusio miesto Barce-
lonos. kaip ir kitų Europos 
miestų pagrindinis tikslas 
gauti olimpiadą buvo tas, kad 
jau nuo 1972-jų metų Muen-
cheno olimpiados, Europoje 
nėra buvę šių olimpinių vasa
ros žaidynių. Barcelona taip 
pat turėjo didelę užuojautą iš 
kitų olimpinio komiteto narių, 
nes iki šiol ji buvo jau tris kar
tus prašiusi rengimo teisių, bet 
vis negaudavo, o dabar pre
zidentui esant pačiam iš 
Barcelonos, nors ir nebal
suojant, tas tikriausiai irgi 
padėjo. Pagrindinis Barce
lonos trūkumas yra blogas 
susisiekimas su žemutine 
miesto dalimi, kur daugiau
siai yra olimpiniai sporto 
stadionai. Savo miesto propa
gandai Barcelonos miestas 
buvo paskyręs 4 mil. dolerių, o 
dabar gavus rengimo teisę, po 
trijų dienų viso miesto bendro 
džiaugsmo su šokiais ir dai
nomis gatvėse, visa Ispanija 
džiaugiasi ir numato šią 
olimpiadą surengti labai ge
rai. 

Po olimpinio sprendimo 
olimpiadą rengti Barcelonoje, 
kai kurie Australijos politikai 
spaudoje pareiškė, kad reikia 
būti Dievui dėkingiems, kad 
Brisbane negavo rengti šios 
olimpiados, nes Australija, 
kaip ir Montrealis. dar ir 
dabar , skęsta olimpinėse 
skolose. Tačiau su tuo nesu
tinka Brisbanės burmistre 
Atki nson ir kiti jos šalininkai, 
griežtai pasisakydami, kad 
kaip ir po Britų S-gos sporto 
šventės, kuri atnešė milijoni
nį pelną rengėjams Brisbanei. 
taip ir po olimpiados. Bris
bane ne tik neturėtų skolų, bet 
: urėtų naujausius sporto įren
gimus, gražų pelną ir dideles 
dolerių įplaukas visai Aus
tralijai. Tikrai, tokia moteris, 
kaip kad yra Brisbanės bur 
mistrė Sallyanne Atkinson. 
turėtų būti pavyzdys visai 
Australijai ir gaila, kad jai 
nepasisekė iškelti savo miestą 
ir visą Australiją į tarptau
tinę olimpinę viešumą. Bet gi 
visuomet, kaip ir Barcelonai 
po trijų nesėkmių, yra kitas 
kartas. 

A. L. 
„Mūsų Pastogė" 
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KIPLINGAS -
GOLFININKAS 

Golfo žaidėjai turi žinoti, 
kad žinomasis rašytojas R. 
Kiplingas buvo taip pat ir 
labai aistringas golfininkas, 
sugalvojęs net naują golfo žai
dimą žiemą. J i s nudažė 
kamuoliukus raudonai, kad 
galėtų žaisti ir žiemą ant snie
go. 

Laimėjimas yra planavimo 
nuosėdos. 

Branch Rickey 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

2436 VV. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, I l l i no is 60629 

Tel . 925-8288 
Valandos pagal susitarimą 
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2434 W. 71 Str.et Chicago 
T»!. 434-584$ (veikia 24 vai) 

Pirm . antr , ketv . penkt nuo 12 iki 6 v.v. 
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DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MED1CAL BL1LD1NC 

6449 So. Puiaski Road 
Valandos pa«al >usitarima 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOIAS IR ( HIRURCAS 

Tel. - 233-8553 
SPEC1AI YBĖ - AKIU LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valandos pa>;.il smtMM'mmd 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

lOKŠA 
VAJKL' LIGOS 

6441 S. Puiaski Rd. 
Valandos pa^al susitarimą 

Ofs. tel. L t 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOIAS IR C H I R U R G A S 

4255 VV. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: p i rm i r ketv 12-4 

c> 3; antr 12-o; penkt 10-12. 1-o. 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ava., 
Chicago, III. 60652 

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
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Chicago. IL 60629 
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SURENDER KUMAR, M.D. 
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Valandos pagal susitarimą 
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Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo Hgos 
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Valandos pagal susitarimą: 
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DR. IRENA KYRAS 
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Premijos II — 

KAM JAS SKIRTI? 
Praėjusį penktadienį svars

tydami mūsų kūrėjams skiria
mų premijų prasmę ir reikš
m ę , p a b a i g o j e k ė l ė m e 
klausimą, kaip rasti būdų 
prisiauginti jaunų kūrėjų? 

Žinoma, kad tai yra labai 
sunkus uždavinys, o gal net ir 
nebeįmanomas. Bet man dar 
vis atrodo, kad, stipriai susi
ėmus, šį tą gal dar ir galė
tumėm laimėti. Šitokiam atsi
g a i v i n i m u i š a l t i n i o 
ieškodamas, žvilgsnį kreipiu 
kaip tik į tas premijas, kurios 
pas mus dabar jau pasidarė 
madinga tradicija. Gera ir 
šventiška yTa ta tradicija, 
JAV LB Kultūros tarybos 
papuošta dar ir įdomiom iškil
mėm. Scenoje prieš žiūrovais 
pripildytą salę korsažais 
papuošti už garbės stalo suso
dinami laureatai, šalia jų — 
mecenatai. Kiekvienas laurea
tas nors ir trumpai aptaria
mas ir publika su juo supažin
dinama. Nors publika jį jau 
labai seniai pažįsta, tačiau 
iškilmingas aptarimas leidžia 
visuomenei atkreipti į kūrėją 
didesnį dėmesį ir taip jį ste
bėti jau ant pjedestalo pasta
tytą. Paskui įteikiamos pre
mijos, gavusieji laureatai už 
jas dėkoja, juos stebinti pub
lika ploja.Tas visas iškilmes 
vėliau palydi vakarienė, tau
rės šampano, smagūs pašne
kesiai ir... sudie iki kitų metų. 

Iš tikrųjų graži tai tradicija 
ir puošmena, bet ką gi iš tik
rųjų ji duoda? Argi premijos 
tik ir teturi tikslą įvertinti kū
rėją ir dovanom papuoštam 
leisti jam kartu su visuomene 
pasidžiaugti? Man atrodo, kad 
premija kartu su įvertinimu 
turi būti dar ir paskata jau
nesniam, tą įvertintą besi
vejančiam, dailiojo žodžio 
miklintojui siekti tokio paties 
pjedestalo, ant kurio jis mato 
stovintį savo pirmtaką. Bet ar 
taip pas mus yra? Deja, ne! 
Juk nei iškilmių metu salėse, 
nei kur kitur tų besivejančių 
visiškai nematyt i . Žilas 
plaukas gerbia pliką pakaušį, 
ir nieko daugiau. Į saulėlydį 
beslenką veteranai scenoje, 
tokie patys jais besidžiau
giančioje publikoje. Aš iš tik
rųjų tų premijų sumanytoja ir 
vykdytoja JAV LB Kultūros 
taryba tik to ir tesiekia? 

Ar iš esmės geras jos suma
nymas čia nepraranda savo 
tikrosios prasmės — jauno kū
rėjo ugdymo. Nelengvas yra 
uždavinys nė tų premijų 
išdalinimas, nors tokį gerą 
dėdę kaip Lietuvių fondą 
turint, bent lėšų sutelkimu 
netenka rūpintis. Nors ir čia 
nėra per lengva duona iš 
Lietuvių fondo tuos tūkstan
čius išprašyti, todėl ar never
tėtų tas visas Kultūros tary
bos pastangas pakreipti kiek 
nors kita linkme ir tuos gerojo 
dėdės tūkstančius ar bent dalį 
jų skirti jaunų kūrėjų augi
nimui. Tikriausiai vyresnieji 
tokias pastangas dar prisi
mena, kai Europos išvietin-
tųjų asmenų stovyklose arba 
tik į užjūrius iš jos išvykę ir 
čia dar nė kojų nesušilę, mes 
organizavome literatų bū
relius ir kur nors rūsiuose arba 
pakampiuose klausėme jų ku
riamos poezijos, beletristikos, 
vertinome, kritikavome ją, 
patyrę literatai taisė, braukė, 
mokė jaunuosius rašyti, gyrė, 
peikė, ragino, skatino ir taip 
pamažu augino jaunesniųjų 
rašytojų kartą. Tos pastangos 
nebuvo veltui, nes iš tų rūsių 
išlindo nemažai gerų ir gabių 
kūrėjų. O ar dabar tokios 
pastangos būtų per vėlai? Gal 
taip, o gal ir ne? Gal mažiau 
tokiam darbui tėra medžia
gos, tačiau sąlygos juk nepaly
ginti geresnės. Apie bet ko
kias didesnes jaunam kūrėjui 
premijas tada niekas nė 
sapnuote nesapnavo, išskyrus 
gal tik „Draugo" romano kon
kursą ir retkartines kun. J. 
Prunskio pinigines dovanėles. 
O dabar mes esame milijonie
riai, lietuvybės išlaikymo ir 

kultūros darbams kasmet šim
tus tūkstančių išdalinam. Ar 
tų tūkstančių tik mūsų vetera
nam tereikia? Ar kartais 
neprasmingesni jie būtų 
nukreipti į jaunesniųjų pusę. 
Daugiau ryžto ir pastangų 
parodę, ar tikrai mes jau 
nebesurastumėm jaunų žmo
nių, besidominčių žodinės 
lietuviškos kultūros kūrybos 
sritimi. Lietuvos gyvenimą 
stebintieji, o taip turbūt daro 
kiekvienas lietuvių išeivijos 
kultūrininkas, žino, kiek ten 
auga ir bręsta jaunų novelis-
tų, romanistų, poetų ir kurian
čių rašytinę lietuvių kultūrą 
nors ir kietuose, griežtai kū
rybos laisvę varžančiuose, 
okupacijos rėmuose. O kodėl 
už juos blogesni turi būti mūsų 
jaunieji akademikai, kurių 
pagal proporcijas mes turime 
gal net žymiai daugiau. 

Tad ar negalėtų toji premi
jas dalinanti Kultūros taryba 
dalį tų iš Lietuvių fondo išlup
tų lėšų skirti ir šiam reikalui, o 
jeigu darbas pasirodytų sėk
mingas, fondas nepasigailėtų 
jų dribtelti ir daugiau. Pir
miausiai, žinoma, reikėtų pa
ruošti kokį nors planelį, jį 
išmąstyti ir pradėti vykdyti. 
Ar toje lietuvių išeivijos sos
tinėje Chicagoje, kur tiek daug 
mūsų literatūros „tūzų" gy
vena, nebūtų galima suor
ganizuoti kokio nors jaunųjų 
literatūros mėgėjų būrelio ir 
pamažu pradėti dirbti. O ar 
negalėtų veikti ir kokie nors 
žurnalistikos kursai bent kar
tą per savaitę žiemos vaka
rais, nuolatinė lietuviška dra
mos studija, literatūros 
nagrinėtojų būrelis, poezijos 
mylėtojų grupelė. Suprantu, 
sunkus būtų toks darbas, todėl 
organizatoriams ir dėsty
tojams reikėtų ir atlyginti. Ir 
ne vien tik grašiais, bet pado
riu valandiniu užmokesčiu, 
kad organizatorius bei dėsty
tojas turėtų dar ir medžia
ginės naudos. O būreliuose 
aktyviau besireiškiantiems 
jaunuoliams ar jaunuolėms 
skirti premijas, stipendijas. 
Pristeigus tokų būrelių dau
giau, bent po kelis Amerikoje, 
Kanadoje, Australijoje, Jau
nimo kongresų metu suor
ganizuoti jų kūrybos vakarus, 
kūrybos bei dailiojo žodžio 
varžybas. \ kongresus vyks
tantiems būrelių laimėtojams 
turėtų būti apmokamos kelio
nės ir išlaikymas. Tada ir lėšų 
telkimas kongresui įgautų 
kitokią prasmę. 

Ar tokios mano mintys yra 
„off the track?" Nemanyčiau. 
Tiesa, jos ir nevisiškai naujos. 
Jaunimo kūrybai skatinti 
pastangų dar ir dabar yra. 
Lietuvių žurnalistų sąjungos 
Daužvardžio fondas dalina 
premijas jauniems spaudos 
bendradarbiams, bet tos 
pastangos, iš esmės labai 
geros, yra per menkos. Jau
nuosius reikia suorganozuoti 
arba bent stipriai padėti 
susiorganizuoti ir kartu su jais 
padirbėti, sudaryti darbui 
geresnes sąlygas, nors tai ir 
daugiau pinigų kainuotų. Vien 
tik žodžiais arba straipsniais 
spaudoje raginti nebeužtenka. 
Bet tų raginimų jaunieji mažai 
ir tegirdi, nes jie nė tos spau
dos neskaito. Beje. o ta spau
da galėtų irgi jiems daug padė
ti, periodiškai spausdindama 
jų kūrybą. Tokius jaunųjų dar
bus laikraščių redaktoriai 
priimtų išskėstomis rankomis 
ir dargi labai padėtų iš savo 
pusės kaip nors įvertindami. 

Gal ir be jokio atgarsio išsi
blaškys erdvėje šie mano žo
džiai ir niekas nekreips į juos 
dėmesio, bet JAV LB Kultū
ros tarybai siūlyčiau už juos 
bent parūstauti, kaip ji yra 
dariusi už kitokias mano min
tis. Tačiau ir tai jau bus neblo
gai, o jeigu ji ta kryptimi pasi
ryžtų šiek tiek pajudėti, 
paramai drįsčiau ir savo petį 
pasiūlyti. 

Bronius Nainys 

VOKIEČIŲ MOBILIZACINES 
NUOBAUDOS 

DOKUMENTŲ ATŠVAISTĖJE 
Lietuvių tautai atkakliai 

pr iešinantis mobilizacijai, 
vokiečiai pa tys 1943 m. 
pradžio je gr iebės i š io 
vaidmens. Reicho komisaras 
Rytų kraštui (Ostland) Hein-
rich Lohse 1943 m. vasario 24 
d. išleido tokį atsišaukimą: 

„Lietuviai! 
Kai vokiečių kariai 1941 

metų Fuehrerio Adolfo Hitle
rio įsakymu išvadavo iš bolše
vikų jūsų tėvynę, jie išgelbėjo 
jus iš tautinės pražūties. Nuo 
to meto jūs prisidėjote prie 
kovos prieš bolševizmą, dirb
dami žemės ūkyje ir miestuo
se, tarnaudami krašto saugu
mo į s t a igose (pol ic i jos 
apsauga) ir aktyviai dalyvau
dami fronte. Si kova dabar 
pasiekė savo viršūnę. Bolše
vizmas gresia užplūsti Eu
ropą. Pirmoje eilėje jūsų tėvy
nė atsidūrė pavojuje. Šis 
pavojus gali būti ir bus 
pašalintas Europos tautų 
beatodairiškomis pas tan
gomis ir didžiausiomis auko
mis, ryžtingai vadovaujant 
Adolfui Hitleriui. Vokiečių 
t au ta y ra pavyzdys. J i 
įsipareigoja totalinėms karo 
pastangoms. Dabar jūsų eilė 
išgirsti šauksmą, kad darytu
mėte tą patį. Stokite į kovojan
čios bendruomenės gretas, 
susivienykite su naujosios 
Europos likimo bendruomene. 

Stokite savo tėvynės legio-
nan kovoti prieš bolševizmą 
su ginklais jūsų rankose! 
Stokite kariais ir pagalbinin
kais į Vokietijos kariuomenę! 

Remkite kovą karui svarbiu 
darbu! Stiprinkite sėkmę, 
nekenkdami pergalei. 

Pergalė apsaugos jus, jūsų ir 
jūsų vaikų gyvybę, jūsų 
nuosavybę, jūsų kultūrą, 
pastovų jūsų gyvenimą savo 
gimtojoje žemėje, j ū sų 
darbovietę ir jūsų bendra
darbiavimą Europos bendruo
menėje. 

Už ginklo! Į darbą! Į pergalę 
su Adolfu Hitleriu! 

Ryga, 1943 m. vasario 24 d. 
Lohse 

Reicho komisaras 
Rytų kraštui". 

(Iš Antano Valiukėno 1943 
m. kovo 16 d. pranešimo, 
vardu „Vokiečių Lietuvoje 
bandytoji karinė mobilizacija 
ir jos pasekmės"; National 
Archives Record Group No. 
226, Office of Strategic Servi
ces R.A. No. 38226.) 

Po kelių dienų, t.y. 1943 m. 
kovo 1 d., paskelbtas antras 
vokiečių atsišaukimas, pasira
šytas trijų aukštųjų Reicho 
okupacinės valdžios Lietuvoje 

Ver tė iš vokiečių kalbos 
BRONIUS NEMK'KAS 

pareigūnų: generalinio komi
saro dr. von Renteln'o, majoro 
generolo Just* o ir SS bei poli
cijos vado Wysockio. (Sako
ma, kad gen. Kubiliūnas 
buvęs pažadėjęs generaliniam 
komisarui von Renteln'ui 
gauti ir generalinių tarėjų 
parašus po šiuo atsišaukimu.) 
Atsišaukimo tekstas: 

„Lietuviai! 
Kultūrą griaunantis bolše

vizmas konsoliduoja savo 
jėgas, siekdamas mus sužlug
dyti. 

Mes neleisime bolševizmui 
išvežti moterų ir vaikų į Vidu
rinę Aziją, uždaryti bažnyčių, 
išvaryti ūkininkų iš savųjų 
sodybų ir pavergti darbo. Ne 
pirmas kartas lietuvių tauta 
yra pašaukta narsiai gintis 
savo žemėje nuo skerdynių iš 
Rytų. Patikinkite savo vertę 
š iam t i k s l u i ! F u e h r e r i s 
Adolfas Hitleris įgalino jus 
aktyviai dalyvauti likiminėje 
Europos kovoje. 

Todėl stokite į naujai įsteig
tą „Lietuvių legioną", kur, 
vadovaujami savų karininkų, 
kartu su kitomis tautomis 
kovosite už savo kraštą. 

Stokite į vokiečių kariuo
menę kovotojais ir pagalbi
ninkais tomis pačiomis teisė
mis ir prievolėmis su vokiečių 
kariais! Padėkite, vykdant 
karui svarbų darbą! 

Europos tautų geriausi 
sūnūs dabar kariauja Rytuo
se. Truputį pagalvokite apie 
heroišką suomių tautą, kuri 
viena stojo prieš bolševizmą ir 
vis dėlto jį atstūmė. 

Jie visi kovoja dėl jūsų. Argi 
jūs norite pasilikti nuošalyje? 
Ne, niekada! 

Dabar yra laikas kirsti, kad 
suduotum bolševizmui lemia
mą smūgį. 

Todėl: į šią paskutinę likimi-
nę Eruopos kovą, iš kurios 
grįšite laimėtojais ir didvy
riais ir padėsite suteikti pasau
liui taiką ir socialinę pažan
g i 

Pergalę laimėjus, dėkos 
jums lietuvių tauta, nes jūs 
neabejojote. 

Už ginklų! Tėvynė šaukia. 
Tai pagrindas — būti ar 

nebūti! Laisvė ar vergija! 
Dr. v. Renteln, 

Generalinis komisaras Kaune 
Just, majoras generolas 

Lietuvos apsauginės srities 
oberkomandos komendantas, 
Wysocki, SS brigadefuereris 

ir policijos majoras generolas, 
SS ir policijos vadas 

Lietuvoje". 

(Ii to pat jau nurodyto Anta
no Valiukėno pranešimo.) 

Pagaliau dar ir pirmasis 
generalinis tarėjas gen. Kubi
liūnas, vokiečių spaudžiamas. 
1943 m. kovo 3 d. išleido gana 
kuklų mobilizacinį atsišau
kimą, kuriame, be paties 
Kubiliūno, tepritarę tik du kiti 
generaliniai tarėjai. 

„Lietuvos piliečiai, 
karas žengia į fazę, kuri yra 

lemiama ir mūsų kraštui, 
ir visai Europai. Vokietijos 
vyriausybė griebėsi visų 
p r i emon ių b o l š e v i z m u i 
sutriuškinti. Mūsų tautiečiai 
taip pat turėtų aktyviau 
dalyvauti šioje kovoje. 
Aš kreipiuosi į jus, tautiečiai, 

ir prašau suprasti momento ' 
r im tumą . N e p a s i d u o k i t e 
jokioms provokacijoms ir intri
goms, bet pilnai vykdykite 
savo pareigą, visapusiškai 
dėdamiesi į kovą prieš 
bolševizmą. 

P. Kubiliūnas 
Pirmasis generalinis tarėjas 

ir vidaus reikalų tarėjas". 
(Iš to pat jau nurodyto Anta

no Valiukėno pranešimo.) 
Šios vokiečių pastangos 

nepalaužė kieto lietuvių tautos 
svetimai mobilizacijai priešiš
ko nus is ta tymo. (Mobili
zacinėse komisijose tepasi-
rodę t ik 0.2 p r o c e n t o 
šaukiamųjų.). Todėl vokiečiai 
ėmė ruoštis represijoms. Jau 
1943 m. kovo 9 d. Reicho komi
saras Rytų kraštui Lohse, dar 
nespėjęs grįžti Rygon, iš 
Berlyno (Užimtųjų Rytų kraš
tų ministerijos) siuntė į Rygą 
Rytų krašto (Ostland) ankstes
niajam SS ir policijos vadui 
tokio turinio telegramą: 

„SS obergruppenfuehreriui 
Jecklen'ui 

Pavedu Jums griebtis 
reikalingų policijos priemonių 
sučiupti tuos asmenis, kurie 
Lietuvoje vengė mobilizacijos. 
Šitų priemonių imtis su sąly
ga, kad reikalui esant būtų 
galima įkinkyti pakankamai 
vokiečių policijos judomųjų 
jėgų, pagelbstimų kariuo
menės. Reikia vengti baudžia
mųjų priemonių, kurios galėtų 
Lietuvoje pakenkti saugumui. 
Priemonių reikia griebtis 
su tar t ina i su genera l in iu 
komisaru Lietuvoje, kad jos 
būtų suderintos su politinėmis 
būtinybėmis. Genera l in is 
komisaras šiuo tikslu J u s 
aplankys Rygoje šios savaitės 
penktadienį. 

Lohse". 
Iš Reichskommissariat fuer 

Ostland, Lohse folder, Natio
nal Archives microcopy No. T 
454. roll No. 15). 

Dr. Michael S. P a p . pagr indine 
jime Clevelande pri ima dovana 

mine-kalbėtojas Vasario lH-tosios 
- knygą iŠ A. Rukšėno 

Nuotr V. Bacevič iaus 

Iš Berlyno grįžęs Rygon. 
Rytų krašto Reicho komisaras 
Lohse 1943 m. kovo 12 d. davė 
sau pavaldžiam ano meto 
okupaciniam Lietuvos valdo
vui dr. von Renteln'ui tokį 
įsakymą: 

„Slaptai. 
P o n u i G e n e r a l i n i a m 

Komisarui dr. von Renteln, 
Kaunas. 

Pas mane esantieji praneši
mai apie mobilizacijos p rave 
dimą Lietuvoje rodo, kad 
Lietuvos gyventojai, paveikti 
tam tikrų politikuojančių 
grupių, nepateisino lūkesčių, 
kur iuos pareiškiau savo 
a t s i šauk ime . Taigi, šios 
grupės, priešingai latvių ir 
estų tautų besąlyginiam 
ryžtui, atsisakė, pravedant 
mobilizaciją, remti Vokietijos 
vedamą kovą prieš bolševiz
mą už Europos tautų bendruo
menę. Tuo būdu didžiai paken
kė pačios Lietuvos interesams. 
Tokiu metu. kada prieš bolše
vizmą kovojančios Europos 
visos tautos totalinio karo 
proga deda bendras ir sujung
tas pastangas sukaupti visas 
savo jėgas, negalim pakęsti, 
kad lietuvių tautos intere
s a m s n u s i k a l s t a n č i ų 
neatsakingų ir nepamokomų 
grupių įtaka toliau žalotų 
sveikąją tautos dalį. 

Todėl prašau Jus griebtis 
šių priemonių: 

1. Pašalinti šiuos negaty
vius, tikrąjį lietuvių tautos 
nusistatymą klastojančius liz
dus, ypač švietimo sistemoje. 

2. Nevykdyti p. Reicho 
ministerio užimtiesiems Rytų 
kraš tams 1943 m. vasario 18 
d. įsakytos reprivatizacijos ligi 
pa s ike i s i an t dabar t inėms 
Lietuvos sąlygoms. Išimtis 
daroma asmenims, kurie savo 
nusistatymu ir veiksmu jrodė. 
kad yra pasiryžę įsikinkyti 

kovon prieš bolševizmą. 
3. Dabartinėmis sąlygomis 

laikyti be pagrindo mano 
ketintą savivaldos išplėtimą 
Lietuvos generalinėje srityje. 
Todėl prašau jus šiuo metu 
esančią lietuvių savivaldą 
suvaržyti visur, kur tik reikia, 
paaiškėjus neigiamai laiky
senai karvedybos atžvilgiu. 

4. Tuo pačiu metu padarau 
Jūsų ypatingu uždaviniu 
rūpintis šeimomis asmenų, 
kurie šaukimų metu įsiparei
gojo įsikinkyti civilinėje ir 
karinėje srityje. 

Pagaliau pranešu, kad SS 
Reichsfuehreris 1). atsižvelg
damas į dabartines sąlygas 
Lietuvoje, a t s i s a k ė n u o 
lietuvių SS legiono steigi
mo (pabraukta vertėjo). 

Apgailestauju, būdamas 
pačių atskirų grupių Lietuvoje 
priverstas (griebtis) šių 
priemonių. Laukiu. kad 
sveikoji lietuvių tautos dalis, 
matydama tikruosius savo 
interesus ir nepasiduodama 
trumparegių ir egoistinių 
elementų Įtakai, paseks geru 
estų ir latvių pavyzdžiu ir 
suteiks man galimybę vėl 
pakeisti šiuos mano sprendi
mus. 

Lohse. 
Patvirtinta: 

(Antspaudas) (Parašas) 
Reicho tarnautojas". 

(Iš tos pačios pirmiau 
nurodytos Lohse's bylos.) 

Vėliau. kovo viduryje. 
pras idėjo mob i l i zac inės 
represijos: inteligentų areštai, 
universitetų, specialinių aukš
tųjų ir aukštesniųjų mokyklų 
bei kitų kultūros įstaigų 
uždarymas ir kitokios nuobau
dos. 

! i SS Reichsfuehreris buvo žiau
rumu p^narsėjes Heinnch Him-
mier. 

LIETUVIS 
AFGANISTANE 

TOMAS DUNDZILA 

Skautų akademikų premiją laimėjęs rašinys. 

% 
Algis verkdamas aiškinosi: 
— Ne aš, o jie, sovietai... Aš. pamatęs kas daro

si, nusisukau... Bėgau tolyn... Pažiūkėk į nuotrauką! 
Mano berniukas... Jo gailiuosi... Atleiskit. . Mane 
paėmė į kariuomenę... Išvykdamas dar nežinojau, 

Prabėgo savaitė, kita. Dažnai buvo galima girdė
ti mūšių aidai. Porą kartų net girdėjosi praskrendan
tis naikintuvas. Kas dieną Algiui leido išeiti laukan 
pasimankštinti, bet su juo kalbėti man neleido. 

Naktys buvo jau šaltos, tik dienomis Šiek tiek 
atšildavo. Maistas buvo menkas, bet atrodė, kad 
Algio ūpas gerėjo. Aš nutariau, kad jeigu jo iki šiol 
nesušaudė, tai gal ir paliks gyvą. Sargybiniai 
pasakodavo, kad nakties metu jis ilgai neužminga, 
nes rūpinasi savo likimu. 

Kartą, nakties tylumoj, išgirdome Algį rėkiant. 
— Kas yra? — įbėgęs palapinėn paklausė 

sargybinis rusiškai. 
— Susapnavau, kad mano berniukas negyvas... 
— Nusiramink, tik sapnas. Įtampa protą kvaili

na. 
— Baisu buvo. Rodosi, buvau namuose, l'žgir-kad žmona laukiasi kūdikio. Tik po kelių mėnesių d a u s p r o g imą. Nubėgau į miegamąjį ir ten radau 

atėjo laiškas, kuriame parašė. Savo sūnaus niekad s ū n e l j Pakėliau pažiūrėti į jo veidą, bet pamačiau tą 
nesu matęs... Cia pirma jo nuotrauka. Manęs m e r g y t e kurią subadė., 
nenužudykit. Leiskit su jumis kovoti! 

— Negalim priimti. Cia trūksta maist". Jūs 
visus išvarėt iš ūkių... 

— Ne „jūs", bet „anie". Aš nenoriu kovoti prieš 
jus. Aš užsidirbsiu sau duoną! 

— Tuoj bus žiema. Cia šalta būna. Rūbų neturi. 
Atneštus šovinius greit sunaudosim. Cia Ra u < i mojo 
Pusmėnulio organizacijos nėra. Vakarų nepateksi. 
Net Pakistano tau turbūt neteks pamatyti. 

— Ššš... Nusiramink! Rytoj žygis. Turi pailsėti. 
— Žygis? 
— Taip. Mes ryt persikelsim į kitą vietą. 
— Aš irgi? 
— Kiek žinau... 
Cia buvo naujiena ir man, ir Algiui. 
Nudžiugęs Algis galvojo: „Tai dabar jau manęs 

nesušaudys. Jei kartu keliausiu, tai išliksiu gyvas". 
— Leiskit man jums padėti. Aš dirbsiu, kaip j j 8 p aklausė sargybinio 

tarnas. Esu baigęs technikos mokyklą. Moki; meta- _ gi, kur tu išmokai rusiškai? Aš maniau, kad 
lą apdirbti. Galiu jums kirvius, kastuvus ir peilius nfc Al-Nafei moka. 
gaminti. Padėsiu prie statybos. Ko jums tik -eikia, _ Ne. Aš ir amerikietis žurnalistas, mes abu 
atliksiu... mokam. Buvau vertėjas prieš okupaciją. Dirbau 

Mudžahidai nuvarė Algį į palapinę ir, ^urišę Kabulo laikraščio bendrovėje. Okupacijos pradžioje 
rankas, pririšo prie kuolo. d a r padirbėjau porą savaičių, tada pabėgau į tėviš

kę, o iš ten pas mudžahidus Girdėjau, kad tavo sene
lis buvo partizanas... 

— Taip. Jis kovojo Lietuvoje. 
— Tu ne pirmas čia lietuvis. Prieš metus čia 

buvo kitas. Mes jį perdavėm Raudonajam Pusmėnu
liui. Rodos, kad jį pervežė net į Šveicariją. 

— Oho! Sovietų kariuomenė afganus ne į Šveica
riją, bet į Sibirą veža. Mūsų valdžia, tai yra, ne 
mūsų. bet Sovietų Sąjungos valdžia, nekreipia dėme
sio į žmogų. 

— Sšš... Nekalbėk. Nekelk triukšmo... 
— Sakyk, koks tavo vardas'? — dar paklausė 

Algis. 
— Suleimanas. Dabar miegok. Ryt pasikalbė

sim. 
Rytą kaip visada, kėliausi paprasta tvarka su 

visais. Vėjas pūtė gan smarkiai, bet dangus buvo 
giedras. Visi tuoj šoko prie darbo: pradėjo palapines 
griauti, įrankius rinkti, atsarginius ginklus krauti. 
Po pusvalandžio visi išsirikiavo ir eilutė praėjo tą 
vietą, kur prieš valandą stovėjo virtuvė Ten pasiėmė 
maisto ir vandens Grįžus į rikuotę. vadas davė 
įsakymą: 

— Šiandien mes persikelsim. Reikės nukeliauti 
apie 14 km. Žygiuojam' 

Mudžahidai viens kitam padėjo ant nugaros 
užsidėti sunkius ryšulius. Kiekvienas nešėsi savo 
ginklą. Algis irgi nešė ryšulį, bet ginklo jam nedavė 
Visi pamažu pradėjom eiti reta virtine, kad užpuoli
mo atveju būtų priešui sunkiau pataikyti. 

Po pusvalandžio mudžahidų vora sustojo pailsė 
Mačiau, kaip Suleimanas atsisėdo šalia Algio. 

— Pavargęs? 
— Truputį. 
_ Dabar mes melsimės. Pasėdėk čia Netrukus 

vėl keliausim. (pUs daugiau^ 

ti. 
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IŠKILMINGAI 
MINĖSIME 

LIETUVOS KRIKŠTĄ 
J U R G I S J A N U S A I T I S 

Šiais meta is pavergtoje 
Lietuvoje ir la isvajame pasau
lyje gyveną lietuviai iškilmin
gai minės l aba i svarbų isto
rinį įvykį — Lietuvos krikšto 
šešių šimtų metų jubiliejų. 

Didingas minėjimas įvyks
ta Romoje, Šv. Petro baziliko
je birželio 28 d. Minėjime daly
vauja popiežius J o n a s Paulius 
II i r daugybė aukštų dvasiš
kių, o taip pa t įvairių kraštų 
diplomatų. Šis jubiliejus turi 
ypatingos reikšmės mūsų tau
tai ne tik religiniu, bet ir poli
t iniu požiūriu. 

B e didžiųjų Romoje i r 
pavergtoje Lietuvoje minė
jimų, jubiliejus bus švenčia
m a s visame laisvajame pasau
lyje, kur tik y ra lietuvių 
telkiniai. Didžiosios kolonijos, 
be abejo, juos suruoš l aba i 
iškilmingus. Bet neatsilieka i r 
mažieji lietuvių telkiniai, y p a č 
ku r ats i randa gerų organi
zatorių, aktyvių veikėjų. 

D a y t o n a B e a c h , F l a . , 
nedidelė, bet aktyvi lietuvių 
kolonija t a i p pat sukruto šį 
jubiliejų suruošti kiek gali
m a platesnio masto ir kuo iš
kilmingesnį. 

Lietuvių klubo valdybos ir 
š ios kolonijos lietuvių sielo
vada besirūpinančio kun. dr . 
Kazimiero Ruibio pri tarimu ir 
k v i e t i m u , a k t y v u s v i s u o 
m e n i n i n k a s dr . V y t a u t a s 
Majauskas sutiko sudaryt i 
jubiliejui ruošti specialų komi
tetą ir rūpintis pačio minė
jimo plačia programa ir jos 
atlikimu. 

Savo ruožtu dr . Vytau tas 
Majauskas į šį komitetą 
pakvietė kun. dr . Kazimierą 
Ruibį. Lietuvių klubo pir
mininką Joną Daugėlą, m e n o 
ansamblio vadovą muz. Anta 
ną Skridulį, dr . Serapiną 
Sukarevičienę, prof. dr. Sigi tą 
Ramanauskienę, Gediminą 
Lapeną ir Jurgį Januša i t į . 

Darbai pradėti. Apie p l a n u s 

dr. V y t a u t a s M a j a u s k a s išsa-
mai pa in fo rmavo š ios koloni
jos l ietuvius klubo susirin
kimo metu. 

J i s j au susižinojo su vyr . 
jubiliejui ruoš t i komite to pir
min inku J. K a v a l i ū n u , infor
maci jos centro vedėju kun. K. 
Pugevičium ir ekskursi jomis 
bes i rūpinančiu kun. Viktoru 
Dabušiu . 

Dr. V y t a u t a s Ma jauskas į 
minėj imo užba ig tuves , įvyks
t a n č i a s lapkričio 7-8 d. pakvie
tė vyskupą Paulių Baltakį , 
kuris mielai sut iko iškilmėse 
da lyvaut i . 

T u o metu p r a š o m i šios kolo
nijos l ietuviai neruoš t i šeimy
ninių susibūrimų, kad visi 
ga lė tų da lyvau t i š iose iškil
mėse. 

P r i e š porą mėn. Amerikos 
vyskupų me t inė konferencija 

CLASSIFIED GUIDE 

Spaudos baliuje susitikę buvę VVeideno Vokietijoje progimnazijos draugai. Iš kairės: Danutė 
Lukavičiūtė-Lileikienė, Jonas Spurgis. Vida Vėlavičiūtė-Račiūnienė. dr. Emanuelis Jarašūnas. 
Nijolė Sirtautaitė-Bikulčienė ir Silvija Baziliauskaitė-Aleksiūnienė. XT 

JNuotr. .J. Iamulaicie 

min t i e s gilinimą, savęs tobu
l inimą. Kaip tą pravesti , dr. 
V y t a u t a s Majauskas j a u yra 
a p t a r ę s su mūsų sielovados 
vadovu kun. dr . Kazimierru 

v ienbals ia i pr iėmė rezoliuciją Ruibiu. Tuo besidomį rinktųsi 
— birželio 28-tąją skelbti b e n t k a r t ą į mėnesį gilesniam 
Lietuvos d iena . Dr. V y t a u t a s paž in imui Šv. Rašto, studijuo-
M a j a u s k a s t a p r o g a padėkojo tų religijų istorijas ir keltų 
O r l a n d o vyskupui , kurio diece- r ūp imus religinius klausimus, 
zijai mes p r i k l a u s o m e ir prašė, T a i bū tų studijinė grupė, 
k a d tą d i eną visose vysku- Tau t in iu požiūriu bū tų pa-
pijos bažnyčiose būtų prisi- demons t r av imas bei įpras-

prabilti į pasaulio sąžinę ir 
išsakyti mūsų tautos prob
lemas. 

Tokiomis mintimis dr. Vy
t au t a s M a j a u s k a s a p t a r ė 
Lietuvos krikšto 600 metų jubi
liejaus minėjimą, ruošiamą 
šiame lietuvių telkinyje. J i s 
taip pat prašė visų šios kolo
nijos lietuvių visokeriopos 

m i n t a ne t ik prieš 600 metų 
apk r ik š ty t a , bet ir d a b a r 
pave rg ta , persekio jama ir ken
č i a n t i Lietuva. 

V y k d a n t šio jubil iejaus misi
ją, mūsų lietuvių telkinyje 
ba landž io 11-12 d. vyks lietu
vių visuomenei rekolekcijos 
P r ince of Peace katal ikų 
bažnyčioje O r m o n d Beach, ku
rioms vadovaus svečias iš St. 
Pe t e r sburgo k u n . Viktoras 
Dabuš i s . Metų eigoje numa
t o m a ir k i t i re l iginiai rengi
n i a i bei special ios susikaupi
m o bei studijų dienos . 

Š i s jubiliejus, k a d ir mažoje 
lietuvių kolonijoje, siekia trijų 
t ikslų, ku r i e re ikšmingi ir 
s v a r b ū s religiniu, taut in iu ir 
pol i t iniu požiūriu. 

Religinę dalį v y k d a n t , teks 
įs i jungt i į krikščioniškosios 

m i n i m a s šių metų reikšmės 
l ietuviui krikščioniui, objekty
v ia i žvelgiant į krikščionybės 
į taką mūsų tauta i . 

Arkivyskupo Jurgio Matu
laičio beatifikacija lyg ir būtų 
jungt i s mūsų religinio ir tau
tinio aspekto. J i s vyskupas, jis 
d rauge ir kovotojas už lietu
vybę lenkų okupuotame Vil
niuje. 

Polit inė reikšmė irgi svarbi. 
Minėdami krikščionybės 600 
metų jubiliejų, turime progos 
skverbt is į pasaulį, į kraštų 
spaudą visur ir visada, kur tik 
įmanoma . Skelbkime pasau
liui apie ateistų pas t angas 
mūsų tėvynėje lietuvių tautą 
nukr ikščionint i ir ją sunaikin
ti. 

T a d šis jubiliejus ir duoda 
laisvojo pasaul io lietuviams 

CLEVELANDO 2INI0S 
K E R A M I K O S 

P A R O D A 

Keramikės Marytės Gaižu-
tienės meno paroda, korp! 
Giedros rengiama balandžio 11 -
12 dienomis ' šeštadienį ir 
sekmadienį) Lietuvių n a m ų 
didžiojoje salėje. Pa rodos 
a t idarymas šeštadienį, 7 vai. 
vak. Vis i maloniai kviečiami. 

K A Z I U K O M U G Ė 

Tradicinė skautų Kaziuko 
mugė ir šiemet r eng i ama 
Dievo Motinos parapijos salė
se kovo 29 d., sekmadienį. 

V A C L O V O J . P O V I L O N I O 
K O N C E R T A S 

Muzikas-solistas Vac lovas 
J. Povilonis, prieš 11 mėnesių 
pasitraukęs iš ok. Lietuvos, 
jau sėkmingai koncertavo 
Kanadoje. Gavęs JAV imigra
c i j o s ir n a t ū r a l i z a c i j o s 
departamento leidimą, atvyks
ta Clevelandan ir balandžio 25 
d., šeštadienį, 7:30 v.v. koncer
tuos Dievo Motinos parapi jos 
auditorijoje. Koncertą rengia 
Dainavos stovyklos globos 
komitetas Clevelande. 

Vaclovas Povilonis, gimęs 
1956 m. Marijampolėje 'Kap
suke). Ten baigęs vidur inę 
m o k y k l ą , d v e j u s m e t u s 
t o b u l i n d a m a s i s c h o r i n i o 
dirigavimo specialybėje. Baigė 
Kauno Juozo Gruodžio aukš
tesniąją muzikos mokyk los 
dainavimo klasę. Mokytoja
vo ir b u v o c h o r m e i s t e r i s 
Marijampolės mokykloje. S u 

konce r t a i s yra a p l a n k ę s Rusi 
ją, Ukra iną , Latviją, Čekoslo
vakiją. 

Da inavos stovyklos globos 
komitetą sudaro: p i rm. dr. 
Mar ius Lan i auskas , sekr. 
Reg ina Šilgalienė, ižd. Alber
t a s Suš inskas . Jr., dr. Vita 
Aukštuolienė. Nijolė Balčiū
nienė, Vladas Čyvas . Vikto-

Kanadoje sol . Povilonis r a s Pa lūnas . Vacys Rociūnasir 
koncer tavo Toronte , Hamil to- Aldona Zorskienė. 
ne , Londone. Sudbury, St . 
Ca tbe r i ne , Vinnepeg, Edmon-
tone, Vancouver , Ca lga ry , 
Delhi, Montrealyje. Šių metų 
pradžioje, suda rę s muzikinį 
trio, j au koncer tavo Toronte . 
Hami l tone ir St . Ca the r inc . 
Solisto ir trio dainos , pa t ies 
muz. V . Povilonio pa lyd imos 
p ian inu , akordeonu ar g i t a ra . 

Koncerte g i rdės ime lietuvių 
l i a u d i e s d a i n a s , l i e t u v i ų , 
p a s a u l i o k o m p o z i t o r i ų i r 
p a t i e s V a c l o v o P o v i l o n i o 
s u k u r t a s d a i n a s . D a i n ų 
teks ta i ir jų melodijos r a s 
m a l o n a u s a tga r s io kiekvie
noje k lausyto jų grupėje. Kana 
dos , ,Tėviškės Žiburių" ir 
. .Nepr iklausomos Lie tuvos" 
laikraščių a ts i l iepimai g ražūs 
ir šilti . 

Clevelande koncer tas įvyks 
Atvelykio i švaka rėse didžio
joje D M parapi jos salėje. Bilie
tai p o 8, 6 ir 4 dol. jau gauna 
mi Dievo Mot inos svetainėje 
po l ietuviškų pama ldų ir 
„Taupoje", o dėl rezervacijų 
skambin t i r eng imo komiteto 
n a r i a m s dr. Vi ta i Aukštuolie-
nei, tel. 731-0906, Aldonai 
Zorskienei, tel . 371-0130, a r bet 
ku r i am komiteto nar iu i . 

Koncerto proga iš leidžiama 
p rog rama su mecenata i s , gar
bės rėmėjais , rėmėjais bei biz
nio įmonių skelbimais . 

P o koncer to kavutė . Visi 
ma lon ia i kv ieč iami . 

paramos ir talkos, nes. minė
jimą ruošiant, bus begalės 
įvairių darbų. Sudarytas dar
bo komitetas dės v isas pastan 
gas, kad ši istorinė proga kuo 
plačiau pas i tarnautų ir mūsų 
tėvynei Lietuvai. Apie komi
teto darbus su mielais skai
tytojais pasidalinsime daž
niau mūsų spaudoje. 

ATVYKSTA PROF. 
TOMAS VENCLOVA 

Bronio Railos knygos „Tave 
mylėt i tegal ima iš tolo" 
sutiktuvėse gegužės 17 d. 
L i e t u v i ų n a m u o s e ka lbės 
prof. dr. Tomas Venclova. 
Rengia „Tėvynės garsa i" . 

N A U J A R A D I J O 
P R O G R A M A 

Kiekvieną antradienį nuo 
5:30 iki 6 va i . vak. per VVCSB. 
b a n g a 89.3 FM. stud. Tauras 
Bublys praneš inė ja „Naujo
sios vil t ies" lietuvišką jauni
m o radijo programą. yj^ 

LIETUVA 
PASAULINĖJE 

LITERATŪROJE 
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis 

Ką Lietuva yra davusi kitų tautų 
literatūrai savo istorija, gamtovaiz
džiu ;r žmonių papročiais pirmą 
kartą panagrinėta Alfonso Šešplau-
kio-Tyruolio knygoje 

LIETUVA PASAULINĖJE 
LITERATŪROJE 

Išleido Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras Cnicagoje. 244 psl. 
Knygos kaina 8 dol su persiuntimu 
9 50 dol. Illinois gyventojai moka 
10.14 dol. Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus 

vyčmno jaunimo fondas 

Š v ę s d a m a s 3 5 m e t ų s u k a k t į , p r a n e š a i r 
k v i e č i a p a s i n a u d o t i s e k a n č i o m i s 

g a l i m y b ė m i s : 

MYKOLO ŽILINSKO $3,000.00 STIPENDIJA jaunam 
lietuviui istorikui, kuris š.m. vasarą 2 mėnesius tirtų 
Lietuvos istorijos šaltinius Vakarų Europos archyvuose. 

3 LITUANISTINES STIPENDIJAS š.m. liepos mėn. 18-19 
d.d. Lituanistikos seminare, kuris įvyks Asisi mokykloje 
Lemonte, prie Čikagos. Studentai turi atlikti Seminaro 
vadovybės reikalaujamas kvalifikacijas. (Iki šiol VJE yra 
išmokėjęs 47 lituanistines stipendijas). 

VISUOMENINIO DARBO VASAROS KURSAI, kurie bus 
pravesti 5 lietuviams studentams š.m. birželio mėn. 29 d. 
— rugpjūčio mėn. 7 d. Akademinio Skautų Sąjūdžio būs
tinėje Čikagoje. Kursų dalyviams sudaroma galimybė 
naudingai praleisti 6 savaites. Jie bus supažindinti su 
lietuviškų visuomeninių organizacijų veikla. Kursų daly
viams bus mokama už praleistą laiką, tuo sudarant 
galimybę susitaupyti žiemos studijoms. 

Stipendijas gauti reikalinga užpildyti formas, kurios yra 
gaunamos Akademinio Skautų Sąjūdžio skyriuose arba 
rašant VYDŪNAS YOUTH FUND, Inc., 3001 W. 59th 
Street, Chicago, IL. Prašymų svarstymas užtrunka 
mėnesį laiko. 

VYDŪNO JAUNIMO FONDAS 

Lietuviškos Kepyklos Ornahoje 
Populiarus visoje Nebraskoje 

NAPOLEONAS 
Bet kokia proga, paga j&akymą (su'saldytas) yra 

siunčiamas [48 status Amerikoje. 
An extraordinary taste treat for ANY OCCASIONI 
Ali items are shipped frozen in dry ice, via Cl.P.S. to the 

Continental 48 statės. For further information... 

Kaina: 24 dol. 
w persiuntimu 

Torto dytts: 8 in. 
Approxlm*tely 

16 servings 
LlTHUANIANBAKERY INC 

Founders V & S Mackevičius 

Skambinti toū-free 
1-800-255-2255 

ext 1471 

Price :ncludes all shippmg b handlį- g --harges to the 48 Continental 
States via U.P.S Enolosed D Check O M.O. O Visa C M C 

Cars ^o. 
rSame 

_Exp Date 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

Ant 1 akro 4 mieg. 19 m. (tn leve!) mūr 
namas, ištisas skiepas, karsto vandens 
šiluma, tinkuotos sienos, kieto medžio grin
dys. 4 auto. atskiras garažas, baseinas — 
$145,000. 

257-2480 

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

436-7604 

Mūr in is , apynaujis geras 4 
kamb. namas. Ger; kaimynai. Prie 
71-mos ir Sacramento. Palikimas. 
Parduodamas nužeminta kaina. 
Brokerio tel . 778-6916. Prašau 
paskambinti po 3 vai. p.p. 

Parduodamas, ypatingai geram sto
vyje, mūrinis namas: 4 miegami kam
bariai, 2 mašinų garažas, šeimos kam
barys arba valgomasis, centralinis 
apšalaymas. Skambinti vakarais: 

776-6613 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

Išnuomojamas kambarys vyresnio 
amžiaus vyrui ar moteriai. 

Skambinti 
737-0618 

Marąuette Parke išnuomojami 2 
butai: 5 kamb. (3 mieg.) ir 4 kamb. (2 
mieg.) su šiluma 2-trame aukšte — su
augusiems. Skambinti 

776-7532 

MISCELLANEOUS 

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

T e l . 376 -1882 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 
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 

Q MIS. 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 (kainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

Gntujfc 
21 

KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI R0 

DANUTĖ ŠCERBAITE MAYER 

284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbattei Mayer dėl sąžiningo patar: 

navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

No. 805 — 72 ir St. Louls — 6 kamb. 
namas su 3 dideliais miegam., medžio ka
binetų virtuvė, užbaigtas skiepas ir šeimos 
kamb. Didelis sklypas, geras garažas, labai 
švarus. Nepraleiskite progą apžiūrėti šį 
namą. 

No. 790 — 65 ir Homan 2 butų mūrinis 
po 6 ir 5 kamb.; didelis sklypas, ištisas 
skiepas, naujas garo apšildymas, stogas ir 
elektra, uždara veranda — tiktai $67,500. 
Paskubėkite skambinti dabar! 

No. 810 — 66 ir St. Louls 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. 8 1 2 - 5 9 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 
Tel. — 434-7100 

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir 
V. BRIZGYS 

6606 So. Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629. Tel. 778-8000 
Darbo valandos: 

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

Address 
City State. ^•P 

BOSTONO LIETUVIŲ 
BALSO 

MINKŲ RADIO PROGRAMA 

per radijo stotĮ 
WLYN, 1360 AM bangos 

sekm. nuo 8 iki 8:45 vai. ryto 
Veda S. ir V. Minkai 

71 Farragut Road 
S. Boston, Mass. 02127 

Tel. 268-2515 

Pas Minkus gaunamas 
dienraštis „Draugas" 

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

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

Chicago. IL 60629 

Marquetle Parke sav parduoda gražų 
su šalia sklypu 6 kamb. mūrą; 3 kamb. 
skiepe išnuom.; 2 auto. garažas — pri
einamai įkainuotas. Teirautis angliškai po 
6 v v 

776-6332 

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI 
1 1 — 6 vai. p.p. 

3728 W. 59 Place 
5 kamb. mūras gerame stovyje. 

Kama $54,000 — kreipkitės angMkai 
tel. 284-1414. 

Ramioje, Lemonto rezidencinėj apylinkėj 
žavus 2 butų namas Didelis medžiuotas 
sklypas Geram stovyie — gera proga in-
vestoriams! Kaina $71,500. 

Puiki pajamoms proga — pačiam mies
telyje Atnaujintas stogas, vamzdžiai, nauja 
cemento veranda ir šaligatvis, atskiri šil
dymo pečiai Užtektinai vietos skiepe ir 
garaže pasidėjimui abiems vienetams. Par
davėjas gyvena 1-mam aukšte — gali būti 
išnuomota už $350. viršus už $450 
$65.900. 

-T^rrrrrZl 
Olsiok A.Co. Realtors 
1180 State St., I.emont, IL 
357-7100 _ . •• - * - -



Po Lietuvos ne p " kiausomybės atkūrimo šventės minėjimo susitikę I >aytona Beach, Floridoje. Iš 
kairės: „Draugo" bendradarbis Jurgis Janušai t i s . dr. Vytautas Majauskas, rašytoja Birutė 
Pūkelevičiūtė i r JAV LB krašto v. vicepirm. rašytojas Vytautas Volertas. 

Naotr . J o n o D a u g ė l o s 

DAINUOK IR ŠOK, BET 
SPAUDOS TU NEAPLEISK 

Mums, kaime gyvenan
tiems, žiemos šalčiams užėjus, 
kai sniego kalnai langus už
verčia, didžiausias rūpestis 
stirnas maitinti, vandenėliu 
pagirdyti, palaižymui druskos 
parūpinti, vargšelius paukš
telius palesinti, neužmirštant 
voverių, rakūnų. Taip pat labai 
daug sportuojame sniego kal
nus versdami, kelius ir kele
lius valydami. Kastuvas mūsų 
rankose tai tas pats, kas flo-
ridiškiams teniso raketė. Skir
tumas tik tas , kad jie išdykau
ja, ieškodami malonumo, su 
8veidiniu žaisdami, o mums 
malonumas iš dangaus snie
gui iškrentant. Be to, labai 
daug skaitome. Televizija susi-
rišame tik oro pranešimus ir 
užsienio žinias klausydami. 
Aš manau, kad esame verti 
gero žodžio... 

O jums, miestelėnams, nėra 
ko veikti žiemą. Atsiprašau už 
drąsą, bet jūs labai ir labai 
mažai skaitote. Nepykite, tai 
ne mano išgalvota, bet jūsų 
pačių pasakyta. Tiek to! Jūs 
pasididžiuodami sakote, kad 
gatves miesto tarnai nuvalo. 
virėjos valgyklose išverda, 
skalbėjos išplauna. Anot to 
pasakymo, nei kojas auti, nei 
burną prausti. Tad ir bepigu 
vien tik bakais rūpintis, juos 
ruošti, lankyti ir mus kaimie
čius vilioti. 

Kai tik draugai paskam
bina telefonu iš didmiesčio, aš 
po „labas!" tuoj sakau — „ne!" 
Kai kas ėmė ir pravardžiavo 
mane „labas-ne!" Aš žinau iš 
įpratimo, kad kviečia į balių 
mano ištikimieji ir brangieji 
draugai. Bet šį kartą buvo 
kitaip ir „labas-ne" susidūrė 
su kito tokiu pat „labas-ne" 
Mat, skambino į rytų pusėje 
kaimą iš vakarų kaimo. Buvo 
taip! 

— Kalba „labas-ne", — gir
džiu ragelyje, rodos, pažįs
tamą balsą. Ir nė neatsikvė
pus pasipylė labai greitai 
tariami žodžiai: „Einame į 
spaudos...spaudos" — sakė 
labai garsiai ir po to dar 
garsiau — „balių! Tik nesa
kyk ne!" — dar garsiau suri
ko, kad net telefono ragelis 
sučirškė. 

„Ar gali būti toks žmogus 
pasaulyje, kuris neitų į spau
dos balių" — dabar aš atsa
kiau išdidžiu kaimetišku teno
ro balsu, taip pat nuolankiai 
padėkodamas už dovaną. 

Salė graži, tai graži, bet jau 
tų ponių, kurios svečius pasi
tiko ir pasveikino, gražumas 
neišpasakytas. Spalvingos, 
kvapnios, šypsančios, malo
nios, simpatingos. Pliusas ant 
pliuso ir ant to kalno dar pliu
sai. Ar tu kaimietis ar miestie
tis, visiems buvo vienodos. Jei 
turėčiau moterų akis, galėčiau 
įvertinti ir aprangų puoš
numą. O dabar galiu pasakyti 

tik tiek, kad aprangos bliz
gėjo. Bet kas, kiek, kaip — 
tesirūpina vyrų kišenės. Nei 
čia mano daržas, nei čia mano 
pupos. 

Čia pat ir vyriausias orga
nizatorius — pirmūnas dr. 
Leonas Kriaučeliūuas. Tik 
pasisveikinus su juo, moja 
draugai prie gėrimų baro. 
Pasakysiu atvirai, kad mano 
medžių >\a ar konjakas skir
tumo r <daro, svarbu stip
rumas, su miestelėnais bū
damas laikaus jų skonio ir 
manierų, tad atsiminęs kaž
kada girdėtą brangaus kon
jako pavadinimą ir aš išdi
d ž i a i s a k a u l a u ž y t u 
prancūzišku liežuviu, kad nė 
pats nesupratau. Žiūriu pila. 
Mojęs ranka sakau—daug! 
Pripylė pilną stiklinę. Mat. 
mums kaimiečiams uždraus
ta važiuoti keliu išgėrus. Tai 
mes tik atėję į balių tuoj pat 
daug išgeriame, savo atsi
imame, paskiau mažindami 
kiekybę Kai kelyje policinin
kai pasiveja, tai anei garo, 
anei dūko. Taip ir apgauname 
mes juos. Beje, prie baro nerei
kėjo mokėti, rengėjų teta 
kasininkė sumokėjo, tai kai
mietiško nuoširdumo laiky
damasis, t i e s a u b a r o 
patarnautojui tuščią stiklinę. 
Ir jam labai gerai, nereikėjo 
keisti stiklinių. 

Programa buvo karališkai 
puiki. Dainavo Los Angeles 
vyrų kvartetas, akompanavo 
pianistė Raimonda Apeikytė. 
Tik surūgęs miestelėnas galė
jo pasakyti, kad programa 
buvo per ilga. Nereikėjo ilges
nės, bet, trumpesnę gavę, 
būtumėme beprašydami dar 
daugiau laiko sugaišę. Pianis
tė R. Apeikytė buvo nuostabi. 
Klausėmės kvapą sulaikę. Ko 

ji ten užkapių kaime — Los 
Angeles gyvena? Būtų labai 
reikalinga mūsų didmiesčių 
didmiesčiui. Be reikalo prieš 
keliolika metų pabėgo iš mūsų. 
Besidžiaugiant geru baliumi, 
reikia dėkoti, kad nebuvo kal
bų. Tai ne kokio nors fondo 
vakarienė, kur prie virvės pri
rištus tempia profesionalus 
kalbėtojus. Programos vedėja 
Vida Kriaučeliūnaitė-Jonu-
šienė artistiškomis maniero
mis, kaip visados, buvo taupi 
žodžiuose, turtinga gražiais 
sakiniais. Svečių buvo per 400, 
didelis skaičius pasivėlinusių 
turės laukti kitų metų. Mano 
metų amžiaus buvo žymi 
mažuma. Visi kiti jaunesni ir 
išskirtinai daug jaunųjų aka
demikų. Žmonių veidai nema
tyti. Buvau juk beveik „pro
fesinis" parengimų programų 
pravedėjas, labai daug žmo
nių pažinau, bet, matyt, į balių 
atėjo nauja karta. Vienu žo
džiu, žmonės gražūs. Laikan
tis spaudos balių tradicijų, į 
juos atsilankydavo preziden
tas ir vyriausybės atstovai. 
Bet Amerikoje prezidentų 
labai daug, tad juos palikime į 
šalį. Buvo malonu matyti 
laikinosios vyriausybės minis-
terį prof. Mečį Mackevičių su 
ponia, gen. konsulą Vacį Klei
zą su ponia, okupacijų metu 
pogrindžio žymūną inž. Pily
pą Narutį su poma, oficiozo 
vyr. redaktorių kun. Praną 
Garšvą, kitų laikraščių redak
torius, žurnalistus. Balfo pir
mininkę Marija ir inž. Anta
ną Rudžius, Alto pirmininką 
Teodorą Blinstrubą. Vliko 
atstovus, PL Bendruomenės 
vykdomąjį vicepirmininką dr. 
Tomą Remeikį, solistą Arnol
dą Voketaitį su ponia, bei ki
tus. Visi sudarė vieną didelę 
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Laiškai 
REIKIA INFORMUOTI, 
BET IR INFORML OTIS 

„Draugo" vasario 10 d. pir
majame puslapyje pateikta in
formacija apie VVilliam J.H. 
Hougb III studiją paskelbtą 
New Yorko Teisių mokyklos 
leidžiamame „Tarptautinės ir 
lyginamosios teisės žurnale"; 
studijos tezė — „Baltijos 
valstybių aneksija ir jos 
poveikis išsivystymui įsta
tymo, draudžiančio jėga užim
ti (svetimą) teritoriją". Tai 
a k a d e m i n e a t s a k o m y b e 
paruoštas veikalas (230 pusi.) 
su daugybe išnašų, iš kurių 
matyti, kad tarp kitų šaltinių 
autorius naujodo Vardžio, 
Misiūno, Remeikio ir Žumba-
kio knygas, o taip pat Lietu
vių Inforir . cijos centro anglų 
kalba leidžiamą Iietuvos 
pogrindžio spaudą. ' ką ir Bal
tų Laisvės lygos biuletenį. 

Ruošdamas studiją, au
torius ar t imiausia i bend
radarbiavo su estų gen. kon
sulu Ems t Jaakson. Šio 
veikalo įvertinimas, parašy
tas estų konsulo Jaak Trei-
man (Los Angeles), pasirodys 
„Lituanus" žurnale. 

„Draugo" informacija bai-

šeimą, gražų naujo veido bū
rį. 

Kalbų, kalbelių įvairenybė. 
Minusų nei su šakaliu, nei su 
žiburiu nerasi. Visi laukia tik 
kitų metų ir kito spaudos ba
liaus. Girdėjosi daug kalbų 
apie Taut inės sąjungos 
paskelbtus konkurso rašinius 
jaunimui. Beje, vakarienės 
maistas taip pat buvo pirmos 
rūšies ir vynas upeliu liejosi. 
Reikia manyti, kad tie gerai 
nupenėti jaučiai, atgulę ant 
stalų, buvo iš mūsų kaimo 
kaimynystės. Ak, dar senų 
tradicijų dalis, tai spaudos 
antis. Trys antys, Kriaučeliū-
nų ūkyje išaugintos, Irenos 
virtuvėje skaniai paruoštos 
valgymui, atvežtos į balių 
spaudos anties vardus gavo, 
trims laimingiesiems dova
nomis atiteko. Gal dabar tų 
spaudos ančių daugiau nebe 
matysime spausdintuose žo
džiuose. 

Tai ir viskas, ką norėjau 
parašyti su kuriais mes pir
mieji pradėjome ruošti spau
dos balius ir jie buvo mėgia
mi, laukiami ir gausiai 
lankomi, vis laisvų vietų pri
trūkdavo, kaip ir šį kartą. Ir 
dar baigminiam priedui dau
gumos pasakymas — ką dr. 
Leonas Kriaučeliūnas daro. 
organizuoja, viską padaro ger
ai. Dėkime tuščius žodžius į 
kišenę imkime iš aruodų dar
bų maišus. 

Vytautas Kasniūnas 

giama taip: „Reikia tikėti, kad 
jo studija pasirodys knygos 
forma". Iš tikro, ji jau pasi
rodė praėjusių metų pabai
goje. 3000 atspaudų užsakė 
Baltų laisvės lyga ir apie 1000 
jau išplatino. Už 6.50 dol. su 
persiuntimo išlaidomis galima 
užsakyti šiuo adresu: BAFL, 
P.O. Box 29657, Los Angeles. 
CA 90029. JAV LB krašto 
valdyba užpirko 700 knygų 
įteikti Senato ir Atstovų rūmų 
nariams. Kelis šimtus egzemp
liorių užaskė estų gen. konsu
las New Yorke Ernst Jaakson. 

Informacijos stoka jaučia
ma ir Amerikos prezidentui L. 
Griniaus rašytame laiške, kurį 
paskelbė „Speakup" 1987 sau
sio mėn. nr. Laiško autorius, 
pateikęs gerai paruoštą argu
mentaciją, įtaigoja preziden
tą, kad būsimoje (laiškas rašy
tas 1986 rugpjūčio mėn.) 
Rygos konferencijoje nebūtų 
leista dalyvauti aukštesniems 
administracijos pareigūnams, 
tarp jų „the Honorable John 
F. Matlock, Jr.". 

Iš tikrųjų pasirodė, kad Mat
lock dalyvavimas buvo labai 
naudingas. Jis Jūrmalos kon
ferencijoje drąsiai gynė Pabal
tijo valstybių nepriklau
somybės k l a u s i m ą , 
vyriausybės vardu pakartoti
nai patvirtino okupacijos 
nepripažinimo politiką ir 
atakavo sovietus. Pirmąjį 
savo pagrindinės kalbos 
paragrafą jis pasakė latvių 
kalba. Jis gabus kalboms ir 
laisvai kalba rusų, prancūzų, 
vokiečių, čekų ir svahili kal
bomis. Sausio 15 d. Matlock'ą 
aplankė Lietuvių Informaci
jos centro direktorius kun. 
Kazimieras Pugevičius, įteikė 
Vienos konferencijai PLB 
paruoštą memorandumą ir il
game pokalbyje žodžiu pain
formavo apie būklę Lietuvoje. 

Rūpinantis Lietuvos rei
kalais, reikia kiek galima ieš
koti daugiau kontaktų ir pri
siimti kiek rizikos, negu vis 
tūnoti saugiose pozicijose. 

Juozas Kojelis 

PASAULIO 
LIETUVIŲ CENTRAS 
Vos pasibaigė katedros 

rinkliavos, iškilo naujas 
projektas įkurti pasaulio lietu
vių centrą. Sis projektas 
žymiai brangesnis ir išlaides
nis. Idėja graži. Kas gi neno
rėtų to centro? Tačiau vienų 
norų neužtenka, reikia ir pini
gų. Aukotojų skaičius mažėja. 
Užtenka pažvelgti į laikraščių 
nekrologus. Jaunimas nelabai 
nusiteikęs aukoti. Ir jaunimo 
renginius užpildo žilagalviai 
tėtukai ir močiutės. 

Aukotojai pesimistiškai 
žiūri į jų aukomis įgyto turto 
likimą. Atvykę į šį kraštą 
Chicagos apylinkėse radome 
dvylika lietuviškų parapijų, 
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šiandien trys, keturios. Ir jų 
dienos nebeilgos. J a s gavo 
kitataučiai be jokio atlygi
nimo. 

Turime nemažai lietuviškų 
fondų, visi prašo aukų, kad 
tuos fondus didintume. Turi
me nemažai klubų su dideliu 
kapitalu, tačiau visokiems 
centrams šykštūs Turime 
labdaros organizacijų ir jas 
reikia remti. Priedo dešimtys 
kitų projektų: politika, kultū
ra, švietimas, apsigynimas, 
jaunimo kongresai, šventės ir 
t.t. Visos aukos plaukia beveik 
iš tų pačių kišenių. 

Koncentruotos lietuvių 
masės mes negalime sudaryti, 
nes dauguma pasiruošę judė
ti. Pensininkai į šiltesnius 
k r a š t u s , jauniej i , baigę 
mokslus, kuriasi arčiau savo 
darboviečių. Sukūrę mišrias 
šeimas, žiūri, kur kam pato
giau. Vandalizmas, krimina
las verčia žmones ieškoti 
saugesnių vietų. Kadangi 
kriminalistų skaičius auga, 
žmonės su nuostoliais turi 
l ikviduoti nuosavybes ir 
dažniau keisti vietoves. Ir 
valdžios įstatymai nepalan
kūs kolonijoms, nes kiekvie
nas gali pirkti nuosavybę, kur 
jam patinka. Negali pasakyti: 
čia lietuviška kolonija, neturi 
teisės pirkti nuosavybės. Yra 
ir daugiau įvairių priežasčių. 
Jau nemažai lietuviškų koloni
jų likvidavosi ir ateityje numa
toma, kad dar likviduosis. 

Mūsų himnas mus kviečia 
vienybėn, tačiau praktiškai 
mums sunku vienytis. Ksame 
ind iv idua l i s ta i Vienybės 
trūkumas sunkina mūsų poli
tinį ir kultūrinį gyvenimą. 
Būtume finansiškai labai 
stiprūs, jei turėtume tik vieną 
ar du fondus. Turėtume savo 

-PArt r Jr | r Į tmm į r r r l r £L 
Balzekas Museum of Lithuanian Culture 

! 6500 South Puiaski Road Chicago. Illinois 60629 312 - 582-6500 

Visa eilė taurių patriotų pakartotinai sutvirtina savo auksi
nėm plytom ne: avišką muziejų: 

2 x 500 Gt timinas Balanda. 
1 x 500 Stanley Balzekas III. 
1 x 500 Ircr.e Brenner & Eugene Birmantas įamžino Helen 

Gerbic — Meč; Birmaną. 
1 x 500 Ju'.ia Trocki Burien. 
1 x 500 Edmond P. Barčus. 
1 x 500 Bee Drysdale įamž. Theresa & Frank Tverionus. 
1 x 500 Dr V. & Dr. J. Dubinskai. 
1 x 500 Dr Birutė & Bronius Kasakaičiai (pakartotinai*. 
1 x 500 M r & Mrs. Roman Mankus, Peter Colnon: Mr. & Mrs. 

James F. Mitchell; Mr. & Mrs. Donald Kohler. Mr. & Mrs Al 
Leberes; Mr & Mrs. Charles Camillo: Helen & Richard Zelis: Mr 
& Mrs. John Arlauskas įamž. Louis A. Mankų 

1 x 500 Ir* & Janina Marks. 
1 x 500 Sylvia D. Mitchell Įamž Peter & Malvina Mitchell. 
2 x 500 HeU>n Ratkus (pakartotinaii. 
1 x 500 Fa -tina Tulys jamž. Antaną & Faustina Tūlius 
1 x 500 Ha "> Weber įamž. Bernice Weber. 
1 x 500 Bernice & Ray Wojenik 
Labai ačiū \ -iems! Jų ir jų artimųjų vardai, įrašyti Auksinėje 

lentoje muziejaus sienoje, švies amžinai ateities kartoms. 
Nupirkdarr bent viena auksine plyta (500 dol.), įamžinate 

save ar savo ar: nuosius ir ugdote bei piečiate lietuvišką muziejų 
O visa tai r es visi kartu darome Lietuvos laisvės rytojui. 

Visomis jėgorr. •"eikia išlaikyti gyvą lietuvybę išeivijoje, skleisti 
jos kultūrą ir p.. odyti visam pasauliui, kad garbingos, didingos 
istorijos tauto- aikai verti laisvo krašto. 

atstovų kongrese ir kitose 
valdžios institucijose, kurie 
mums visokeriopai padėtų. 
Nesimokome iš istorinių 
klaidų, bet j jas giliau brenda
me. 

Mano manymu, reikėtų 
laikytis prie dabartinių centrų. 
Reikia juos stiprinti ir išlaiky
ti. J aun imo centras yra 
nesunkiai visų pasiekiamas. 
Cia investuotas didelis kapi
talas, negalima jo atiduoti 
svetimiems. Kuriant naują 
centrą, sumažėtų aukos ir 
kitiems kultūriniams reika
lams. Sumažėtų parengimai, 
kurie padeda mokėti išlaidas. 
Prie Jaunimo centro buvo 
tuščių sklypų, juos įsigijus 
būtų galima statyti naujų 
pastatų žymiai pigiau, negu 
dabar kuriamas naujas cen
tras. 

Spaudoje buvo rašyta, kad 
Lietuvių fondas savo kapitalu 
prisidėtų prie naujo centro 
steigimo. Šito neturėtų būti. 
Lietuvių fondas yra įkurtas 
stiprinti lietuvių švietimą ir 
kultūrą. Finansinius sunku
mus pergyvena lituanistinės 
mokyklos, jei mažiau gaus 
pinigų iš lietuvių fondo, turės 
užsidaryti. Kokia padėtis bus 
tada, nereikia aiškinti. Silpnė
ja visas kultūrinis gyveni
mas. Reikia jį stiprinti premi
jomis, konkursais, stipen
dijomis ir kitomis veiklą 
skatinančiomis priemonėmis. 
Vienintelis yra Lietuvių fon
das, kuris tais reikalais 
rūpinasi. Visais galimais 
būdais reikia remti Lietuvių 
fondą, kad jis padėtų išlaikyti 
dabartinį kultūrinį standartą. 
Kai i šnyks mokyklos ir 
org- nizacijos, nė centrai nieko 
nepadės. 

J. Plačas 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermi tage Avenue 

Te le fonas - 927-1741-1 
4 3 4 8 S. California Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 
Telefonas — 

1410 So. 50th 
Telefonas — 

St., Chicago 
170-2345 
Av., Cicero 
863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
242 t West 69 th Street — Tel. RE 7-1213 

1 1028 S o u t h w e s t H\v>.. Pa los Hills, Illinois 
T e i — 974-4410 

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

1 4 4 6 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o . I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - 0 5 2 - 1 0 0 3 
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x Prof. Vytautas Vardys 
skaitys paskaitą „Krikščiony
bė lietuvių tautos istorijoje'" 
Lietuvos krikščionybės jubi 
liejaus komiteto rengiamoj 
akademijoj, kuri bus Romos 
iškilmių metu birželio 28 d. 
vakare Vatikano audiencijų 
salėje. 

x I r e n a Smiel iauskienė , 
tautinių šokių mokytoja ir tau
tinio ansamblio „Grandies" 
vadovė, kalbės vakaronėje 
balandžio 3 d., penktadienį, 
7:30 vai. v. jaunimo centro 
kavinėje apie lietuviškų tau
tinių šokių kilmę bei Šokio rai
dą iki šių dienų; tautinio Šokio 
sceninį meną. Visi kviečiami 
šioje vakaronėje dalyvauti. 

x An tanas Kl imas , kun . J . 
Va i šnys , SJ , Ilona Maziliaus-
kienė, Violeta Kelertienė, R. 
Mačiuika, Rimvydas Šilbajo
ris ir Vytautas Kavolis yra 
pakviesti lektoriais į Lituanis
tikos seminarą. Seminaras bus 
liepos 18-31 d. Mt. Assisi Acade-
ray patalpose Lemonte, 111., prie 
Chicagos. Informacijai prašo
me kreiptis: Lituanistikos 
Seminaras. 5620 So. Clare-
mont Ave., Chicago. IL 60632. 

x Kazys Makūnas , Lietu
vių Sodybos administratorius 
Londone, Anglijoje, yra atvy
kęs savaitei į Ameriką ir 
apsistojęs pas savo draugą 
Kazį Rožanską. Jis lanko savo 
pažįstamus ir lietuviškas įstai
gas Chicagoje. Kovo 25 d. jis, 
lydimas K. Rožansko, aplan
kė „Draugą' ir painformavo 
apie lietuvių gyvenimą Ang
lijoje. 

x Muz. Loreta Tamulytė-
Venclauskienė praves įdo
mų pokalbį „Lietuvių liaudies 
kūryba ir šiuolaikinė muzika" 
per Chicagos Lietuvių Tau
todailės visuotinį metinį na
rių susirinkimą šį sekma
dienį, kovo 29 d., 2 vai. p.p. 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus Il-me aukšte, 6500 
S. Pulaski Rd. Instituto nariai 
kviečiami dalyvauti. Lau
kiami ir svečiai. 

x Lietuviškos Muzikos 
a rchyvas išleido 198" m. kovo 
mėn. „Lietuviškos Muzikos 
biuletenio" numerį. Jį sure
dagavo archyvo vedėjas J. 
Kreivėnas, kuris neseniai 
atšventė savo 75-jį gimtadienį. 
Yra gausu smulkios medžia
gos apie archyvo veiklą, telpa 
kurator iaus Ed. šulaičio 
pasisakymas apie archyvą, 
paminima komp. Stasio Šim
kaus sukaktis ir kt. 

x Lėlių pa rodos a t ida ry 
mas šį vakarą — 7:30 vai. 
Čiurlionio galerijoje. Jaunimo 
centre. Paroda vyks tik šį 
savaitgalį. Lankymo valan
dos šeštadienį 11-7 v.v. ir 
sekmadienį 11-6 v.v. Visi 
maloniai kviečiami. 

(ak.) 

x P r a n o Čepėno Naujųjų 
Laikų Lietuvos Istorijos II to
mas gaunamas pas platintojus 
ir pas leidėją. Dr. K Griniaus 
Fondas, 2523 W. 69 St., Chi
cago, UI. 60629. 

(ak.) 
x Lietuviškas r e s t o r a n a s 

Rurbank — 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. Savininko: Jul i ja 
Liut ikienė, SAGIL 'S 6814 
W. *7 St.. tel. 59*-068.r,. 

(sk.i 

x Chicagos „Va id i lu tės" 
teatro premjeros bus gegužės 3 
d.. 3 vai. p.p. Jaunimo centre. 
Bus parodyti du dar niekur 
nevaidinti kūriniai: A. Gustai 
čio komedija „Kaip velnias 
prisiviliojo Fortūnato Klibo 
sielą" ir K. Ostrausko drama 
, .Čičinskas". Bilietai (jų 
kainos 5 ir 7 dol.) gaunami iš 
anksto „Patria" krautuvėje. 
2646 W. 71 St., te!. 778-2100. 

(pr.) 

x Didžiulis „ D r a u g o " 
renginių komi te to rengia
mas koncertas bus šį šešta
dienį, kovo 28 d., 7 vai. vak. 
Koncerte dainuos sol. Aldona 
Stempužienė, sol. Diana Vytel-
Vaitelytė, sol. Algirdas Brazis 
ir sol. Antanas Pavasaris. 
Pianinu akompanuos muz. 
Robertas Mockus. Bilietus 
galima įsigyti iš anksto Gifts 
International — Vaznelių par
duotuvėje Marąuette Parke, 
taip pat bus galima gauti prie 
įėjimo Marijos aukšt. mokyk
los salėje. 

x Marijonų bendrada r 
bių seimas bus balandžio 5 
d., sekmadienį, marijonų 
vienuolyne. 6336 So. Kil-
bourn Ave. Koplyčioje bus 11 
vai. šv. Mišios ir pamokslas, o 
12 vai. svetainėje bus pietūs. 
Po pietų apie 1:30 vai. bus 
seimo posėdžiai. Nariai ir 
pirmininkės deda visa pas
tangas, kad seimas praeitų 
sėkmingai, kviečia visus daly
vauti ir paremti marijonų 
vienuolijos darbus. Valdyba ir 
nariai kviečia visus atsilan
kyti. 

x šv . Kazimiero seserų 
vienuolyno koplyčioje kiek
vieną sekmadienį per gavėnią 
seserys gieda Mišparus 4 vai. 
p.p. Juose dalyvauti kviečia 
visus žmones. Šį sekmadienį, 
kovo 29 d., ir kitą sekmadierv 
balandžio 5 d., 4 vai. Mišparų 
metu apie krikštą kalbės kun. 
Ant. Saulaitis, SJ. 

x Agronomas Juozas Le
kas , minėdamas savo bičiulio 
mokytojo Jono Vinciūno mir
ties metines, veliono vardu 
paaukojo 500 dolerių Vasario 
16 gimnazijai, 

x A.a. Angelę Kašubienę 
m i r t i e s m e t i n ė s e p r i s i 
menant , šv. Mišios užjos sielą 
bus aukojamos: Chicagoje — 
sekmadienį, balandžio 5 d.. 
10:15 vai. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Floridoje — sekma
dienį, balandžio 12 d., Daytona 
Beach Prince of Peace bažny
čioje. Visi giminės, draugai ir 
pažįstami kviečiami pamal
dose dalyvauti ir prisiminti 
velionę savo maldose. 

Liūdinti šeima 
(pr.) 

x Lietuvių Operos spektak
lių bilietai ir į juos nuvažiuoti 
autobusu bilietai gaunami 
Vaznelių prekyboje. 2501 W. 
71 St. Gifts International 
krautuvė yra kasdien atidary
ta nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. 
vak. Smetanos „Parduotosios 
Nuotakos" spektakliai bus 
balandžio 25 d.. 7:30 vai. vak. 
ir balandžio 26 d., 3 vai. 
popiet. Telefonas. 312—417-
1424. 

'pr.) 
x Į „ 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. 

(pr.) 
x P a l a n g a , Klaipėda ( su 

nakvyne), Panevėžys , Kau
nas, tai tik keletas iš Lietu
vos miestų kuriuos lankys 
G.T. I n t e rna t i ona l , Inc., 
ekskursanta i . Registruotis 
prašom skambinti: 1312)430-
7272. 

(sk.) 
x Albinas Kurkul is , akcijų 

brokeris, dirbąs su Rodman 
& Renshavv, Inc., patarnau 
ja akcijų bonų. fondų bei kitų 
vertybių pirkime ir parda
vime. Duodu komisijų nuo
laidą. Susidomėję skambi n-
tike 977-79 ltt. 

(•k.) 

x P o e t a s B e r n a r d a s 
Brazdž ion is ir jo žmona 
Aldona atvyksta ateinančią 
savaitę į Premijų šventę, ne^ 
jis gavo didžiausią premiją už 
literatūrą. Premijos mecena
tas — JAV lietuvių Bendruv)-
menė. 

x L i tuan i cos" tun to iškil
m inga sue iga bus šį sek
madienį, kovo 29 d., 10 vai. ry
to Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Visiems nariams daly
vavimas privalomas. Daly
vaujama pilnose uniformose. 
Sueigoje dalyvaus ir LSS 
Tarybos Pirmijos pirm. vs fil 
Petras Molis. Tėveliai ir sve
čiai maloniai kviečiami. Pri
mename, kad kiekvienas skau
tas pr ivalo atlikti savo 
religines sekmadienio parei
gas. Raginame dalyvauti 9:15 
vai. šv. Mišiose Jėzuitų koply
čioje. 

x LB Cicero apy l inkės 
me t in i s susirinkimas bus 
balandžio 5 d., sekmadienį, 
tuoj po lietuviškų šv. Mišių 
apie 12 vai. Šv. Antano 
parapijos salėje. Dienotvar
kėje bus valdybos metiniai 
pranešimai, naujos valdybos 
rinkimai, nes dalis esamos 
valdybos savo kadenciją jau 
baigia. Visi Cicero apylinkės 
lietuviai susirinkime prašomi 
dalyvauti. 

x Šak ių apsk r i t i e s klubo 
metinis susirinkimas bus sek
madienį, kovo 29 dieną. 1 vai. 
po pietų Anelės Kojak salėje, 
4500 So. Talman Ave. Kvie
čiami visi nariai atsilankyti, 
nes yra svarbių reikalų, ku
riuos reikės aptarti. Po susirin
kimo bus vaišės. 

x Skaut in inkų . -k ių iški l
m i n g a sue iga bus Šį sek
madienį, kovo 29 d., 12 vai. 
vidurdienyje Jaunimo centro 
maž. salėje. Visi prašomi dėvė
ti uniformomis. Sueigoje daly
vaus Pirmijos pirm. vs fil P. 
Molis. Bus Įžodžiai, žymenų 
įteikimas ir kt. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

x Vydūno J a u n i m o fondo 
35 metų veiklos sukak t i e s 
minė j imas bus Šį šeštadienį, 
kovo 28 d., 6:30 vai. vak. Liet. 
Tautiniuose namuose. Prog
ramoje — minėjimas, koncer
tinė dalis, šokiai ir pabend
ravimas. Visi kviečiami. 

x LSS Ta rybos pirmijos 
p i rm. v s fil P e t r a s Molis šį 
penktadienį atvyksta Chica-
gon. Šeštadienį, kovo 28 d„ 
dalyvaus Tautiniuose namuo
se vyksiančiame Vydūno Jau
nimo fondo 35 m. sukaktuvi
niame minėjime - pokylyje. 
Sekmadienį, kovo 29 d., daly
vaus 10 vai. Jaunimo centro 
didž. salėje vyksiančioje „Litu
anicos" tunto sueigoje, o 12 
vai. — maž. salėje vyksian
čioje iškilmingoje Chicagos 
skautininkų,-kių sueigoje. 

x Mečislovas ir J a n i n a 
Rumbaič ia i , Ponce Inlet, 
Fla., su prenumeratos pra
tęsimo mokesčiu atsiuntė ir 25 
dol. dienraščio paramai. M. ir 
J . Rumbaičius skelbiame gar
bės prenumeratoriais, o už 
mielą paramą labai dėko
jame. 

x Vac lovas Valys , Cleve-
land, Ohio, mūsų rėmėjas, pra
tęsė prenumeratą ir pridėjo 50 
dol. „Draugo" palaikymui. 
Vacį. Valį skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už rėmi
mą savos spaudos labai dėko
jame. 

x Pau l ius Gylys, Olympia. 
Wash.. mūsų nuolatinis rėmė
jas ir garbės prenumeratorius, 
atsiuntė visą šimtinę ir pra
t ę s ė p r e n u m e r a t ą 1987 
metams. P. Gyliui už mielą 
auką labai dėkojame. 

x Lietuvių demokra tų 
lyga, sukurta 1901, remia Ed 
Vrdolyak } miesto merus ir 
kovo 27 d. 7 vai. Gintaro 
klube. 2548 W. Lithuanian 
Plaza Court, turės subuvimą. 
Muzika ir pasilinksminimas 
veltui. Visi Chicagos lietuviai 
kviečiami. 

(sk.) 

Paryžiuje JAV lietuviai su Prancūzijos lietuviais. Iš kairės: dr. A. Koncė, M Lenkauskienė, ku 
.1 Petrošius, Prancūzijos lietuvių kapelionas, televizijoj dirbanti lietuvaitė ir dr. A. Razma. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PAGYVENKIME 

LIETUVOS PASAKA 
LĖLIŲ PARODOJ 

— Sek pasaką, močiut, — 
tūkstančiais kartų prašydavo 
vaikaičiai seneles, ypač ilgais, 
šaltais žiemos vakarais. Ir ji 
sekdavo, ir dainuodavo, ir niū
niuodavo... 

Šiandien mažametis jau net 
ir mamos nebeprašo pasakė
lės; jo laisvalaikis prikimštas 
visokių mechaninių žaislų ir 
kitokių moderniškų įdomybių. 
Šiandieninė buitis ne tik pa
sislinko kita kryptim, bet šok
te peršoko natūralią laiko tėk
mę, atsirasdama visai kito
kiam pasaulyje, kurin atsinešė 
ir mus. Ir sunku mums 
beprisiminti lietuvių pasakas, 
papročius, sodžiaus buitinius 
darbus ar iškilmes. Visa tai, 
kaip ta užburta pilis, tyliai 
skęsta negrįžtamų laikų už
maršties ežeran. 

Kviečiame visus atsilankyti į 
dail. Onos Bakanauskienės, 
gyvenančios Kaune, sukurtą lė
lių parodą: senelius — pri
siminti, tėvelius — pasidžiaug
ti, vaikučius — išgirsti reto 
grožio Lietuvos pasaką. Kiek
viena lietuvio širdis išgirs sku
dučius, ragelių raliavimą, jau
namartės atsisveikinimą, 
trankią šokių muziką ir Eglės, 
žalčių karalienės, raudą. Tai 
vaizdais dainuojanti neto
limos praeities tautinė buitis ir 
močiutės sekta žavi, mitolo
giniais burtais apgaubta, pasa
ka apie Žilviną, pajūrio žvejo 
dukrą Eglę ir Lietuvos me
džiais virtusius vaikus. 

Didįjį lėlių kraitį pirmą kar
tą Chicagon atveža Lietuvių 
tautodailės instituto Bostono 
skyriaus pirmininkė, s. Saulė 
Šatienė. Parodą ruošia „Auš
ros Vartų" tunto, „Kng. Graži
nos" vyr. skaučių būrelis, ku
r iam i l g u s m e t u s , 
tebegyvendama Chicagoje, pri
klausė ir sesė Saulė. 

Ši paroda, stebinusi ameri
kiečius, tebūna ir Chicagos 
visuomenei sekama nuostabi 

Lietuvos pasaka, išsakyta tau
tiniais rūbais pasipuošusių lė
lių veiduose ir judesiuose, 
išdabinta dailininkės pasi
šventimu. 

Paroda atidaroma Jaunimo 
centre, Čiurlionio galerijoje, 
Š.m. kovo mėn. 27 d., 7:00 v.v. 
Laukiame visų! 

J. Šerelienė 

ĮDOMUS LIETUVIU 
ISTORIJOS DRAUGIJOS 

SUSIRINKIMAS 

Susirinkimas vyko kovo 18 
d. Jaunimo centro kavinėje. 
Susirinkimą atidarė draugijos 
pirm. direktorius Juozas Masi-
lionis. Po trumpo įžanginio žo
džio pakvietė prelegentą 
numatytai paskaitai. Susi
rinkimai visuomet turi gerai 
parengtas paskaitas. Šį kartą 
buvo ypač gera A.P. Bagdono 
paskaita „Lietuvos krikšto 
bandymai Algirdo ir Kęstučio 
laikais". Faktinai daugiau bu
vo pavaizduotas politinis fo
nas, kuriame tarp kitko iškil
davo ir krikšto klausimai. 

Kęstutis buvo ketvirtasis ar 
penktasis Gedimino sūnus, gi
męs apie 1300 metus. Pirmą 
kartą kronikose paminėtas 
1338 m. Kadangi jo valdos 
atsirėmė į Ordino ir Lenkijos 
žemes, tad jam ir teko nesibai
giančios kovos vesti. Kovos su 
Kryžiuočiais buvo sunkios, 
Kęstučio valdymo laikais buvo 
net 140 didesnių susidūrimų. 

Taip pat vyko sunkios kovos 
ir su Lenkija dėl Volynijos ir 
Haličo žemių, kurias valdė 
Kęstučio brolis Liubartas, 
priėmęs stačiatikių religiją ir 
gavęs Dimitro vardą. Liubar
to vedybos su Volynijos kuni
gaikščio Andriaus dukra buvo 
labai reikšmingos, nes tuo 
keliu įsigijo paveldėjimo tei
ses. Kazimieras, būdamas suk
tas ir klastingas, popiežiaus 
kurijoje pradėjo akciją neva 
Lietuvai apkrikštyti ir tuo rei
kalu pradėjo derybas su Kęs
tučiu, bet tuo pačiu metu su 
didele kariuomene užpuolė 

Liubarto valdomas žemes. Liu
bartas šaukėsi Kęstučio pagal
bos. Kęstutis įsiveržė į Lenkiją 
ir nuteriojo didelius jos plotus. 
Reikia pažymėti, kad šiame 
žygyje lietuvių kariuomenė 
išgriovė Čersko ir Varšuvos 
pilis. 

Kaip jau buvo minėta, pir
masis pasiūlymas Kęstučiui 
krikštytis iškilo 1349 m. Len
kijos karaliaus Kazimiero ini
ciatyva. Jis buvo vedęs Aldo
ną Gediminaitę, kuri anksti 
neaiškiose aplinkybėse mirė. 
Popiežius Klemensas VI, gerai 
nežinodamas Kazinr in
tencijų, parašė laiški Kazi
mierui, Kęstučiui ir iezno 
arkivyskupui, liepdamas jam 
parinkti mokytus, padorius 
dvasiškius ir pasauliečius, 
kad jie parengtų Kęstru, jo 
brolius ir kitus lietuvius Krikš
tui. Kęstučiui pažadėjo kara
liaus vainiką. Iš to visko nie
ko neišėjo: Kazimieras kitus 
tikslus turėjo, o Gniezno arki
vyskupas gal negalėjo rasti 
padorių ir mokytų dvasiškių. 

Dar įdomesnis atvejis — tai 
buvo Vengrijos karaliaus 
pastangos apkrikštyti Kęstu
tį. Ir jis su kariuomene išžy
giavo prieš Lietuvą, tačiau į 
kovą nestojo, bet pradėjo dery
bas su Kęstučiu. Kęstutis suti
ko krikštytis su visa tauta ir 
eiti Vengrijai į pagalbą, jeigu 
Vengrija ir Lenkija sugrąžin
tų Lietuvai kryžiuočių atim
tas žemes ir pasižadėtų ginti 
Lietuvą nuo kryžiuočių ir toto
rių. Liudvikas, atrodo, sutiko, 
ir abu padarė sutartį. Kęstu
tis, žinodamas, kad. nedaly
vaujant Kazimierui, iš tos 
sutarties nieko neišeis, po 
kelių dienų slaptai grįžo į 
Lietuvą. 

Algirdui mirus, reikalai 
pasikeitė, o po poros metų 
pradėjo žymiai blogėti. Atro
do, Žymią rolę vaidino našlė 
Julijona, Jogailos motina. J i . 
b ū d a m a s t a č i a t i k ė , g a l 
aplamai nekentė pagonių, o 
tuo pačiu ir Kęstučio. Re to, ji 
Kęstučio valdas gal norėjo 

išdalinti savo sūnums. Apie 
Kęstučio mirtį jau beveik visi 
gerai žinome. Tik tenka pažy
mėti, kad prelegentas kaltę 
aiškiai suverčia Jogailai. 

Po paskaitos buvo keletas su 
paskaita susijusių klausimų. 
V. Liulevičius kalbėjo apie 
draugijos veiklos kronologiją, 
šių metų gruodžio 15 d. turė
tumėme minėti draugijos veik
los 30 metų sukaktį. Nutarta 
gal mažojoje salėje surengti 
didesnės apimties minėjimą. 
Pirm. J. Masilionis paaiškino 
apie „Varpo" leidinio darbų 
apimtį. Kai kurie turimi „Var
po" egzemplioriai yra aptru
pėję. Yra ieškoma 1889 m. 1, 2, 
7, 9, 10 ir 1980 m. 1 ir 12 nume
riai. Jeigu kas juos turėtų ar 
žinotų, kas turi, prašomi pra
nešti. Alytaus mono- afija 
greitu laiku jau atiduodama 
spaudai, dar reikėtų Alytaus ir 
jo apylinkių nuotraukų. 

Užbaigai kalbėjo Ign. Sera
pinas, sa .ydamas, kad „turi
me laikytis lietuviškų papro
čių: Lietuvoje švęsdavome 
vardines, tad pasiūlė esa
miems Juozams sugiedoti „Il
giausių metų". Po to atsirado 
dar keletas butelių vyno, tad 
draugiškoje nuotaikoje ir buvo 
užbaigtas šis susirinkimas. 
Vaišes parengė ir susirinku
sius vaišino Pranė Masilionie-
nė. 

J.Ž. 

JAUNIMO CENTRO 
MOT. KLUBO VEIKLA 

Jaunimo centro Moterų klu
bas dar gyvas, tačiau nėra lai
ko rašyti, kaip nėra laiko ir 
fotografuotis kiekvieną kartą 
susirinkus — reikia dirbti. Tai
gi ir dirbam. 

Kovo 10 d. susirinkimą pra
vedė pirm. S. Endrijonienė, pro
tokolą perskaitė S. Burokienė. 
Dabar didžiausias rūpestis, 
kad gerai praeitų priešvely-
kiniai priešpiečiai, paskui pra
dėsim ruoštis Poezijos die
noms, dar toliau rasim ką nors. 
Negali gi rūpintis viskuo iš kar
to, vieną renginį įrašius į isto
riją, galima pradėti galvoti 
apie kitą. 

Poezijos dienos dar tolokai— 
gegužės 23 ir 24 dienomis. Taigi, 
priešvelykiniai pusryčiai. Argi 
gali žmogus sublogti: čia pus
ryčiai, ten užkandžiai, pietūs ir 
vakarienės. Kaip ten bebūtų, 
susirinkimo metu vyko darbų 
pasiskirstymas. 

Balandžio 9, 10 ir 11 dieno
mis jėzuitų koplyčioje bus reko
lekcijos, kurias praves kun. V. 
Skilandžiūnas iš Ottawos, 
Kanados. Rekolekcijų pabaiga 
bus Verbų sekmadienį, balan
džio 12 d.,per 11:15 vai. Mišias, 
o po to kaip tik pats laikas ir 
labai patogu užeiti į Jaunimo 
centro didžiąją salę užkąsti. 
Paskambinus 925-6193, užsi
tikrinsite sau ir savo artimie
siems vietą prie stalo, o tai la
bai svarbu, kad nereikėtų 
kartais kavos puoduką ranko
je laikyti. Sekmadieniais po 
Mišių Jaunimo centro kavinė
je yra atskiras staliukas, prie 
kurio J. Ivašauskienė mielai vi
siems padės sutvarkyti rezer
vacijas. Tad iki pasimatymo 
balandžio 12 d. Jaunimo cent
ro didžiojoj salėje. 

Al. Likanderienė 

Nauja -ikūręs vaikų ratelis Seattle. WA, pirmo pasirodymo metu Vasario 16 minėjime Su 
vaikais '.vėliai: J. Dunaravich. Dalia I-apatinskaitc Hajren. Irena KlekytėJnhnson ir Knthie 
Moritis. 

NUOLAIDA 
PABAUDOMS 

Chicagos miesto pajamų 
direktorius P. Quinn paskel
bė, kad automobilių vairuoto
jai, kuriems išrašytos pabau
dos už statymą ne vietoje, iki 
balandžio 10 d. gali sumo
kėti pabaudą, gaudami 50% 
nuolaidos ir taip sutvarkyti 
užsigulėjusias pabaudas. 

AUTOMOBILIO 
IŠLAIKYMAS 

Apskaičiuojama, kad naujo 
automobilio išlaikymas Chi
cagoje metams kainuoja vidu
tiniškai 5,535 dol. Pagal šią 
sumą Chicaga yra šeštoje vie
toje. Brangiausia automobilį 
išlaikyti yra Los Angeles 
mieste — 6,325 dol. metams. 


