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LKB Kronika, Nr. 75 
Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Kas tai — eilinis 
„smegenų praplovimas" 

ar persitvarkymas? 
Lietuvos TSR Telegramų Agentūrai 

Nuorašai: Lietuvos vyskupams ir vyskupijų valdytojams 

Teisiai, 1987 m. rugsėjo 20 d. 
Mes žemiau pasirašiusieji, iš

kviesti susitikimui į LTSR 
Aukščiausios Tarybos Prezi
diumą, vykome geranoriškai 
nusiteikę, tikėdamiesi galėsią 
pasisakyti mums rūpimais 
Bažnyčios ir Valstybės santykių 
klausimais. Buvome nustebinti 
tuo, kaip nušvietė šį susitikimą 
masinės informacijos priemo
nės. 

Informacijos priemonės nuro
dė, kad kalbėjo Valstybės 
vadovai, kunigai ir vyskupai. 
Tikrumoje kalbėjo tik LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos Prezi
diumo pirmininkas R. Songaila 
ir Respublikos Aukščiausios Ta
rybos pirmininkas, LKP Centro 
Komiteto sekretorius L. Šepe
tys, o leidus klausti, klausimus 
pateikė visa eilė kunigų ir 
vyskupas. Savo klausimuose jie 
palietė Bažnyčios ir Valstybės 
santykių žaizdas. Kaip suprasti 
tokį informacijos pranešimą, 
kad vyskupas A. Vaičius, 
Kunigų seminarijos rektorius 
V. Butkus ir dekanas P. Palšis 
(laikraštyje parašyta „Paisys") 
pritarė susirinkime iškeltoms 

mintims, kai tikrumose visi tik 
kėlė jiems ir Lietuvos Bažnyčiai 
rūpimus klausimus. 

Š.m. rugsėjo 18 d. „Tiesa" per
davė ELTOS pranešimą, kad 
vysk. A. Vaičius, Kunigų semi
narijos rektorius V. Butkus, 
dekanas P. Palšis padėkojo „už 
sąlygas a t l ik t i religines 
apeigas". Tokio padėkojimo 
išvis nebuvo. Argi reikalinga 
dėkoti už įstatymais garan
tuotas teises? Šitokiu išsi
reiškimu tarsi pasakyta, kad 
tikintieji teisa į religines 
apeigas gauna t ik kaip 
ypatingą vadovų malonę. Tai, 
matyt, suprato ir patys kores
pondentai, nes vėliau „Valstie
čių laikraštyje" šitos frazės jau 
nebuvo. Reikėtų tokio lygio 
susitikimus nušviesti objek
tyviai ir teisingai. 

Pasirašė Vysk. Antanas Vai
čius ir Telšių vyskupijos de
kanai: kun. Bernardas Talaišis, 
kun. Bronislovas Burneikis, 
kun. Jonas Gedvilą, kun. Petras 
Puzaras, kun. Kazimieras Gaš-
čiūnas, kun. Juozas Pačinskas, 
kun. Petras Palšis, kun. Jonas 
Bučinskas. 

Ukrainiečiai prašo prezidentą 
nesilankyti vienuolyne 

Washingtonas . — Amerikos 
ukrainiečių Bendroji organiza
cija kreipėsi į JAV prez. Rea-
ganą, prašydama, kad kai jis 
bus Maskvoje, išvengtų apsilan
kymo vienuolyne, kuris numa
tytas jo programoje. 

Bet po įvykusio seminaro 
žmogaus te is ių klausimu 
Baltųjų rūmų patalpose ir po 
privataus susitikimo su ukrai
niečių kardinolu Lubačivski, 
kuris yra ukrainiečių katalikų 
bažnyčios vyriausioji galva, 
prez. Reaganas pažadėjo daryti 
stiprų spaudimą Sovietų vyriau
sybei, kad duotų daugiau lais
vių religijai. Kard. Lubačivski 
papasakojo, jog, kai jis prašė 
prezidentą nesilankyti Danilovo 
vienuolyne dabar, kai dar daug 
katalikų ir kitų religinių grupių 
yra Sovietų nepripažįstamos, 
prezidentas jam į tai atsakęs: 
„kad jau jis yra padaręs tuos 

, planus ir jis bus ten". Reaganas 
planuoja diskutuoti religinės 
laisvės klausimus su vienuo
liais. Jis taip pat nori susitikti 
ir su Rusijos Ortodoksų bažny
čios patriarchu Pi menu Mask
voje. 

Būtų geriau, kad nesilankytų 

Kardinolas Lubačivski sako, 
jog jis yra „patenkintas'", kad 
Reaganas padarys griežtą 
pareiškimą Sovietų Sąjungoje, 
bet būtų geriau, kad preziden
tas tokį pareiškimą pareikštų 
kur nors kitur, bet ne tame vie
nuolyne. Du rusų ortodoksų 
kunigai Victor Potapov ir 
Vladimir Šibajev taip pat 
pasisakė prieš Reagano lanky
mąsi minėtame vienuolyne. 
Prieš 5 metus tas vienuolynas 
buvo vaikų kalėjimu, bet minint 

Daugiau ginklų 
užsienio valstybėms 
Vyriausybės prašo Stinger raketų 

Valstybės departamentas praneša, kad Saudi Arabija perka raketas Kinijoje. Sen. Claiborne Pell, 
kairėje, Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, ;r sen. Frank Murkowski, dešinėje, to komiteto 
narys, diskutuoja su Edward Djerejian, Valstybės sekretoriaus asistentu Vidurinių Rytų ir Pietų 
Azijos reikalams, kad Saudi Arabija gavo vidutinio nuotolio raketų iš Kinijos apsigynimui nuo 
Irano puolimų. 

Palanki Reagano kalba 
Gorbačiovui 

TRUMPAI 
iŠ VISUR 

tukstanties metų krikšto 
jubiliejų, jis vėl buvo perleistas 
vienuoliams. 
Kard. Lubačivski aiškino žur

nalistams, jog jis nebūtų prie
šingas prezidento vizitui tame 
vienuolyne, jei šiais metais 
nebūtų minima krikščionybės 
sukaktis. Jis mano, kad ir po
piežius Jonas Paulius II nepri
taria tokiam prezidento vizitui. 
Vizitas daugiau padės Sovie
tams, negu persekiojamiesiems 
už religiją ir tikėjimą. Kar
dinolas paprašęs prezidentą 
susitikti ir su kenčiančios 
Ukrainos bažnyčios nariais ir 
prezidentas ta i priėmęs pa
lankiai. 

Sovietai nemini ukrainiečių 

Sovietų Sąjunga Krikščio
nybės 1,000 metų jubiliejų laiko 
kaip rusų įvykį. Bet ukrainie
čiai primena, jog ta i yra 
ukrainiečių Kijevo 1,000 metų 
apsikrikštijimo sukaktis. Jie 
laiko, jog Sovietai tuo nori už
gniaužti ukrainiečių tautinį 
pasireiškimą, kuris nuolat ten 
rusena. 

Kardinolas pažymėjojog 
paskutiniu metu Gorbčiovas 
pažadėjo duoti laisvių Rusų 
Ortodoksų bažnyčiai, tačiau jis 
nieko neminėjo apie Ukrainie
čių bažnyčios pripažinimą, kuri 
eina su Romos popiežiumi, Gor
bačiovas nieko nėra pasakęs ir 
apie kitų tautybių bažnyčias. 

Chicago, — Prez. Reaganas 
prisitaikančioje kalboje gyrė So
vietų Sąjungą už padarytą 
pažangą žmogaus teisių srityje, 
nes išleido gal 300 politinių ka
linių, kas klausytojams 
Chicagoje sudarė įspūdį, jog 
prezidentas nori būti drau
giškas sovietams prieš viršūnių 
konferenciją Maskvoje. Ši jo 
kalba, amerikiečių spaudos 
pranešimu, buvo pati palan
kiausia sovietams, kokią tik 
prezidentas yra sakęs. 

Švelni prezidento ka lba 

„Mes sveikiname įvykusius 
pasikeit imus ir skatiname 
Sovietus su jais eiti pirmyn", 
kalbėjo prezidentas Chicagoje 
Tautiniame Strategijos Forume. 
Tai buvo jo pati švelniausia 
kalba ir žymiai skyrėsi nuo 
Springfield, Mass., pasakytos 
kalbos, kurioje tada pasmerkė 
Sovietų Sąjungos vidaus ir 
užsienio politiką. Bet prezi
dentas irgi paminėjo, kad tie 
pasikeitimai ten vyksta per 
daug lėtai, bet yra geriau, kad 
ir tiek būna, negu, kad jokių 
permainų nebūtų. 

— Washingtone vyriausybė 
paskelbė, kad pradeda siun
tinėti 107 milijonus brošiūrų 
Amerikos gyventojams, kuriose 
pateikiamos informacijos apie 
AIDS ligą. 

JAV prezidentas Ronald Reagan 

Ryšiai vis gerės 

Atsakydamas į kelis klau
simus, Reaganas priminė, jog 
geresni santykiai tarp Sovietų 
Sąjungos ir Amerikos yra esmi

nis reikalas ir ateityje vis gerės. 
Bet Baltųjų rūmų spaudos 
sekretorius Marlin Fitzwater 
paaiškino, jog ši kalba nebuvo 
atsakymas į Gorbačiovo kalti
nimus, pasakytus Valstybės 
sekretoriui Shultzui. „Prezi
dentas kalbėjo iš širdies". 

Prezidentas dažnai apibūdina 
Gorbačiovą kaip naujos ir 
pažangios linijos vadą, kuris 
skiria visą savo dėmesį socia
liniams ir ekonominiams per
sitvarkymams negu bet koks 
prieš jį buvęs partijos vadas, 
pasakojo reporteriams Baltųjų 
rūmų komunikacijos direkto
rius Tom Griscom. Reaganas 
nesitiki, kad būtų tos kon
ferencijos metu pasirašyta nau
ja sutartis strateginio ginklų 
sumažinimo reikalu, bet jis kels 
žmogaus teisiųreliginės laisvės 
ir jo glasnost politikos reikalus. 

Trūkumai Amerikoje 

Prezidentas taip pat palietė ir 
dabartinius įvykius Lenkijoje, 
sakydamas: „Mes laukiame, jog 
Lenkijos vyriausybė išgirs 
lenkų liaudies balsą ir kad ten 
prasidės ekonominis atkutimas 
ir reformos tuojau pat". 

Prezidentas atsakė į 
Gorbačiovo pareiškimą, kad 
Amerika ir pati turi savo žmo
gaus teisių problemų. J i s 
pasakė, jog Amerika turi savo 
socialinių ir ekonominių 
trūkumų. Nedarbas yra žymiai 
sumažėjęs, bet „mes turime dar 
daugiau toje srityje padaryti". 
Jis pagyrė rodomas pastangas 
butų aprūpinimo reikaluose, bet 
ir pažymėjo, kad benamiai su
daro didelę problema, kurią rei
kia išspręsti. 

Kalbėdamas apie rasinę nely
gybę, prezidentas išsireiškė, jog 
ta problema yra uždelsta. 

Be to, jis priminė klausyto
jams, kad Gorbačiovas turi 
laimėti savo krašto reikaluose 
arba gali susilaukti Nikitos 
Churščiovo likimo. 

Chicagoje prezidentą pasitiko 
Illinois gub. Thompsonas ir 
visur jį lydėjo per visą jo 3.5 vai. 
buvimo laiką Tautiniame Stra
tegijos Forume ir respublikonų 
finansinio vajaus metu Palmer 
House patalpose. 

— Iranas paskelbė suareš
tavęs Teherane Saudi Arabijos 
šnipą. 

— Lenkijoje jau antra savaitė 
tęsiasi streikai ir nerodo ten
dencijos mažėti. Krašto 
vyskupai susirūpino padėtimi ir 
sudarė specialią penkių asmenų 
tarpininkų komisiją, kur i 
padėtų išrišti darbininkų ir vy
riausybės ginčą, jei vyriausybė 
su ta komisija skaitysis. 

— Prancūzijos ministeris pir
mininkas Jacąues Chicar 
pranešė, kad trys pagrobtieji 
prancūzai buvo paleisti 
Lebanone likus trims dienoms 
iki prancūzų prezidento 
rinkimų. 

— Izraelio kareiviai, įsiveržę 
į Lebanoną ieškoti priešų 
teroristų palestiniečių, jau 
nužudė 40 libaniečių. Žuvo ir 
trys izraelitai. Izraelio kareiviai 
yra gerai ginkluoti tankais, 
malūnsparniais ir sunkiąja 
artilerija. 

— Filipinuose mirė buvusio 
prezidento Marcos motina 
Jozefą. Į laidotuves norėjo at
vykti jos sūnus Ferdinandas, bet 
iš dabartinės prezidentės 
Aąuino negavo leidimo įvažiuoti 
į Filipinus. 

— Amerikoje gegužės 5 d. 12 
vai. naktį baigėsi terminas užsi
registruoti visiems nelegaliai 
atvykusiems į šį kraštą 
žmonėms. Imigracijos įstaiga 
praneša, jog praėjusiais metais 
daugiau negu 2 milijonai 
žmonių įteikė prašymus ap
sigyventi Amerikoje. 

— Norvegija susidūrė su sun
kiai išsprendžiama problema, 
kai pražuvo didelis kiekis 
„sunkiojo vandens", kuris 
reikalingas branduolinių ginklų 
gamybai. Manoma, kad jis 
pateko į tarptautinių pirklių 
rankas. 

— Vienoje atsirado septyni 
pabėgę rumunai, kurie ant trau
kinio vagono stogo pasiekė Aus
triją. 

— Washingtone prezidentas 
Reaganas paneigė buvusio 
Baltųjų rūmų Donald Regan 
pareigūno tvirtinimą, kad jis nau
dojasi astrologų patarimais. 

— Washingtone FBI direk
torius Wiliam Sessions pasakė, 
jog nežiūrint, kad jau praėjo 25 
metai po Cosa Nostra gengste-
rių bylos, bet organizuotos gau
jos tebesiaučia Amerikoje. Ses
sions savo pastabas padarė 
Senato apklausinėjimuose, 
kurie nori išaiškinti Detroite 
pradingusio unijų vado Hoffos 
likimą. 

\Vashingtonas. — Reagano 
Administracija pranešė Kongre
sui, kad nori šiais metais padi
dinti ginklų pardavimą užsienio 
valstybėms. Bendroji suma būtų 
daugiau kaip 15 bilijonų dole
rių, tai yra 3.3 bil. dolerių 
daugiau negu p raė jus i a i s 
metais. 

Slaptame dokumente Valsty
bės departamentas rašo, kad 
ginklų pardavimas yra reika
lingas 33 užsienio valstybėm, 
įskaitant 3.6 bil. Izraeliui, 3.3 
bil. dol. Pietų Korėjai ir 2.7 bil. 
Egiptui. Be to, Administracija, 
atkreipdama dėmesį į Persų 
įlankos neramumus, reikalauja 
parduoti moderniškesnių ginklų 
ir instrumentų Saudi Arabijai, 
Kuwai tu i , Bahra inu i ir 
Jungtiniam Arabų Emiratui, 
kad jie galėtų atsilaikyti prieš 
Irano puolimus, kurie vis labiau 
dažnėja. 

Praėjusiais fiskaliniais me
tais, -••pagal Gynybos depar
tamento pranešimą, buvo par
duota už 11,7 bilijonų dolerių 
vertės ginklų užsienio vyriau
sybėms. Už kitus du bilijonus 
dolerių ginklų pardavė patys 
gamintojai betarpiai. 

P a s i r ū p i n o išplepėti 

Šie duomenys tapo viešai 
žinomi, kai prezidentas apie ta i 
painformavo Kongreso vadus. 
Šią savaitę prezidentas nori par
duoti Saudi Arabijai ginklų už 
825 mil. dol., įskaitant kai 
kuriuos instrumentus. Visa 
suma, už kurią Saudis nori pirk
ti ginklų, yra 950 mil. dol. 

Pagal federalinį įstatymą, 
prezidentas privalo tokį sąrašą 
įteikti Kongresui kartą metuo
se, bet iki šiol niekada nebuvo 
tai žinoma viešai. Federalinė 
vyriausybė ir ginklų fabrikan
tai niekada nenorėjo, kad tai 
būtų skelbiama visuomenės 
žiniai anksčiau, kol užsienio 
vyriausybės nėra jų gavusios. 
Šiemet vienas Kongreso narys 
pasirūpino tai paskelbti iš 

Sprogimas Nevadoje 

Nevada. — Hendersono mies
te pasikartojančių sprogimų 
metu, kur buvo sunaikinta 
raketoms gaminama alyva — 
mazutas, užmušė vieną asmenį 
ir sužeidė 250 žmonių. Gaisro 
debesys apėmė penkių mylių 
plotą.. Sprogimo metu mašinos 
buvo apverstos, pėstieji žmonės 
parmušti ant žemės, miestelio 
pastatų langai beveik visi 
iškrito ir sudužo. Pas ta ta i 
drebėjo ir Las Vegas mieste, 
kuris yra už 10 mylių nuo 
sprogimo vietos. Visi keliai į 
Hendersoną uždaryti. Ten buvo 
gaminama reto pobūdžio alyva 
erdvėlaivių raketoms. 

Vyriausybė pradėjo inves-
tigaciją, a r tai nepakenks 
numatytai karinei erdvių prog
r ama i . Žemės drebėj imo 
seismografai, kurie yra už 200 
mylių Californijoje, užre
gistravo sprogimą Richterio 
skalėje 3.5 numeriu. Panašaus 
pobūdžio sprogimai įvyko prieš 
kiek laiko Pakistano raketų 
sandėlyje. Netoli Hendersono 
yra atvykusi sovietų delegacija, 
kuri stebi įvairaus pobūdžio 
Amerikos atominius bei bran
duolinius sprogdinimus. 

anksto, kas sudarė tam tikrų 
komplikacijų kai kuriose 
užsienio vyriausybėse, kurios 
liko nepatenkintos, kad Ame
rika nemoka išlaikyti paslapčių. 
Jos šiuo atveju tuos ginklus 
pirksiančios geriau iš komu
nistinių valstybių, kurios nie
kada viešai to neskelbia. 

St inger raketos 
Daugiaus ia ginklų, šalia 

Izraelio, nori pirkti Egiptas, ypač 
tankų. Pakistanas šiais metais 
nori įsigyti įvairių instrumentų 
už 797 mil. dol. Bet Filipinai 
sumažino savo pirkimą net už 
63 mil. dol. Jie gavo pigiau iš 
k i tu r . Administracijos 
pareigūnai sako, kad Kongresas 
nėra l inkęs parduoti tiek 
ginklų, kiek kuri valstybė 
prašo, nes jie gali papulti į 
teroristų rankas. 

Kadangi Amerikos Stinger 
raketos įrodė savo puikią vertę 
Afganistano laisvės kovotojų 
rankose, tai dabar tų raketų 
prašo Austr i ja , Danija, 
Prancūzija, Graikija, Korėja, 
Japonija ir net Šveicarija. 
Kongrese yra nuomonė, kad 
Stinger raketų nereikėtų par
duoti užsienio valstybėms. 
Senato Užsienio re ikalų 
komitetas ruošia tam įstatymo 
projektą. 

Izraelio ilgas sąrašas 

Paaiškėjo ir Izraelio ginklų 
sąrašas, niekad iki šiol neskelb
tas viešai. Amerika parduos 
Izraeliui už 2 bil. dol. F-16 
lėktuvų, už 150 mil. dol. naujų 
įrengimų F-15 lėktuvams, ku
riuos įsigijo praėjusiais metais 
ir 37 moderniškiausius radarus, 
kurie suranda artilerijos ir ra
ketų iššovimo įrengimus. Sąra
še yra kelių rūšių malūnspar
niai kariuomenės daliniams, 
transportiniai malūnsparniai, 
žvalgybos patys moderniškiausi 
lėktuvai ir komerciniai 
lėktuvai. Izraelis taip pat bus 
aprūpintas naujausiais įrengi
mais, kur ie naudojami tik 
povandeninių Dolfinu laivuose. 
Jie pirks patruliavimo laivus ir 
nakties metu specialius ma
tymo instrumentus. Jie taip pat 
gaus labiausiai pasaulyje preci
ziškus laivyno instrumentus, 
kurie bet kada buvo išrasti — 
Global Positioning Systemos 
pavaldinimu: jie gali iššifruoti 
aplink žemę skriejančiu satelitų 
signalus. 

Arabų kraštai bus aprūpinti 
priešlėktuvinėmis raketomis, 
reikalingomis sunaikinti Irano 
atskrendančias raketas. Japoni
jai Administracija nori parduoti 
lab iaus ia i ištobulintą ap
sigynimo sistemą — Aegis 
ginklų sistemą. Bet Vakarų 
Vokietija tenori pirkti ginklu 
tik už 75 mil. dol. 

KALENDORIUS 
Gegužės 6 d.: Evodijus. Bene

dikta. Argą. Judita, Rokantas. 
Baltuolis. 

Gegužės 7 d.: Stanislovas. 
Domicėlė. Džiugas. Danutė, Do-
micijonas. Angis. 

ORAS 

Saulė teka 5:42. leidžiasi 7:53. 
Temperatūra dieną 68 1.. nak

tį 40 1. 
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/PORTO APŽVALGA 

SVEIKINIMAS IS AUSTRALIJOS 

Australijos lietuviai sportininkai ir vadovai sveikina Š. 
Amerikos kolegas, suvažiavusius į savo metines žaidynes ir linki 
visiems draugiškų varžybų ir geros sėkmės. 

Labai džiaugiamės žinodami, kad už keletos mėnesių 
pamatysime daugelį Jūsų kengūrų žemėje po mėlynu ir saulėtu 
Australijos vasaros dangumi. 

Geriausi linkėjimai Jums visiems, o atvykstantiems į Australiją 
— laimingos kelionės ir iki greito pasimatymo! 

J. Jonavičius 
Pirmininkas 

SPORTO ŽAIDYNĖS 

KOKIŲ CHICAGOJE DAR 
NEBUVO 

Ateinantį savaitgalį, gegužės 
14-15 d.. Chicagoje įvyks meti
nės ŠALFAS s-gos sporto žai
dynės. Jos žada būti ypatingos, 
tikriausiai rekordinės, kokių 
Chicagoje, be abejo, nėra buvę. 

Dalyvaus net 16 sporto klubų, 
jų tarpe du naujai iškepti — To
ronto „Perkūnas" ir „Rytų 
Banga", 40 komandų, būrys pa
vienių žaidėjų, iš viso daugiau 
negu 400 sportininkų! Trys 
nematytos Chicagoje mūsų spor
to šakos: ledo ritulys, kėglia-
vimas ir raketbolas. Išlepę 
Chicagos lietuviško sporto 
gėjai turės progos pamatyti net 
5 ledo ri tulio komandas: 
Hamiltono „Kovą". Toronto 
Liet. Ledo Ritulio kiubą, Detroi
to „Kovą" ir dvi Chicagos „Gin
ta ro" komandas. Vien žin
geidumas turėtų pripildyti 
Southvvest Ice areną, ant 127-tos 
g-vės prie Cicero Ave. O ar 
neįdomu, kad kėgliavimui va
dovaus dvi jaunos vadovės: Nan-
cy Shotas iš Chicagos ir Audrė 
Danaitytė iš Toronto? Dar 
įdomiau, kad jos bus koman
dinės ir individualinės, kur 
varžybinė sistema tik kėgliuo-
tojui aiški. 

Šachmatų varžybose bus taip 
pat daug dalyvių ir, pagal jų 
vadovą Praną Šalkauską, bus 
pravestos šveicarų sistema (taip 
pat tik šachmat in inkams 
suprantama) ir laikrodžių 
tikslumu. O svarbiausia, jis ga
rantuoja, kad dėl patalpų pakei
timo iš Jaunimo centro į Balze-
ko Lietuvių kultūros muziejų, 
šachmatininkai nei negalvoja 
ten likti eksponatais... 

Pagarba Vytautui Eikinui. 
ilgamečiui sporto vadovui, kad 
jis pagaliau suorganizavo at
vežti Bostono „Grandies" tinkli
nio komandą. Su ja ir tinklinio 
varžybos pagyvės ir Chicagos 
„Neriai" titulas nebus padėtas 
ant lėkštės, nes Bostono „Gran
dis" ir Clevelando „Žaibas" 
pasiryžę rimtai kovai. 

Krepšinio varžybose dalyvaus 
net 27 komandos. Vyrų A kla
sėje, jei Toronto „Aušra" atvyks 
pilname sąstate, ir pasieks 
baigmę prieš New Yorko „Atle
tus", Chicagos žiūrovai gal 
pamatys krepšinį, koks būdavo 
„Neries" Varno, Waterburio 
„Gintaro" ar Bostono „Gran
dies" laikais. „Aušra", be abe
jo, neužmiršo ir dar ilgai neuž
mirš pernykščio pralaimėjimo 
New Yorke po dviejų pratęsimų 
ir po permainingų, azartiškų 
rungtynių. A klasėje jau seniai 
beturėjome 8 komandas, žino
ma, jei Toronto „Vytis" atvyks, 
kas dar nėra visai aišku. O 
Toronto „Vytis" šiuo metu ypač 
stipri, nes jos eilėse dvimetrinis 
J. Karpis, žaidžiantis už 
Kanados rinktinę. B klasėje 
dalyvių rekordinis skaičius — 

net 12. Viso 8 A klasės koman
dos planuoja vykti į IlI-sias 
Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynes Australijoje, tai šios 
varžybos bus joms kaip 
egzaminas, tiek žaidimo, tiek 
sportinės drausmės, tiek ap
rangos ir tvarkingumo atžvil
giais. Ir, pagaliau, po tiek metų 
nepatenkintų klubu ir rašymo 
spaudoje, naujas sąjungos 
krepšinio vadovas Edas Modes
tas, buvęs mūsų rinktinių 
Australijoje ir Europoje pažiba, 
pakeis varžybinę sistemą. 
Esame tikri, kad nežiūrint 
kokia ji bebūtų ir kaip jam 
pasiseks, ji bus geresnė negu 
buvusios. 

Futbolas Chicagoje 
„LITUANICA" -

SLOVAKS" 4:1 

„Lituanicos" komanda, nors ir 
žaisdama su 3-4 atsarginiais žai
dėjais, praėjusį sekmadienį iš
spaudė gražią pergalę 4:1 prieš 
„Slovaks". Abi komandos 
atrodė gana blankiai. Mūsų 
vyrai tvirčiau sužaidė antrame 
puslaikyje ir rungtynes laimėjo 
užtarnautai. Visus įvarčius „Li
tuanicos" naudai įkirto žaidėjai 
iš Chicagos universiteto, kurių 
nė pavardžių nespėjau užsi
rašyti. Manau, kad bus progų 
tai padaryti vėliau. 

Šį sekmadienį, gegužės 8 d., 
„Lituanicos" komanda žais 
prieš austrų „Real 7.C". 
Rungtynės bus Wauconda, Illi
nois, miestelyje, „Chiefs" fut
bolo klubo aikštėje. Pradžia 1 
vai. po pietų. 

J . J . 

SABONIS BUS 
GYDOMAS 

PORTLANDE 

Kaip jau rašėme, pirmieji A. 
Sabonio apžiūrėjimai vyko Col-
umbus, Georgia, specialistų ir 
Portlando „Blazers" profe
sionalų krepšinio klubo gydy
tojų. Tyrimai buvo tęsiami 
Portlande. 

Rasta, kad Saboniui dr. K. 
Vitkaus darytos operacijos buvo 
sėkmingos ir kad naujos opera
cijos jam nebereikia. Jau pradė
tos terapijos, kurios gali tęstis 
nuo 3 iki 6 mėn., priklausant 
nuo jo paties pastangų. 

Jam tuoj bus pratęsta viza, 
ieškomas butas ir naudojimui 
duota mašina. 

Pirmas uždavinys, žinoma, 
yra jį atstatyti tiek, kad jis 
galėtų žaisti olimpiadoje už 
sovietų rinktinę. O paskui — 
parodys tik ateitis. 

V . G. 

N'ew Yorko Lietuvių Atletų klubo vyrų A klasės krepšinio komanda, laimėjusi 1987 metų ŠALFAS 
są jungos pi rmenybių t au rę ir meistro titulą. Iš k.: I-je ei l . : J. Matu la i t i s . R. Va i tkus , M. Va i tkus , 
J . Mi lukas ir G. Mikalauskas. H-je eil.: J. Didžbalis, R. Naronis, C. Schaefer, R. Šimkus, P. Torney 
ir S. Biru t i s . Nuot r . L. T a m o š a i č i o 

50 METŲ SUKAKTIS 
Šios žaidynės dar ypatingos 

tuo. kad t ik dviejų mėnesių 
betruks iki 50 metų nuo I-sios 
Lietuvos Tautinės olimpiados, 
kuri 1938 m. liepos 17 d. prasi
dėjo Kaune. Joje dalyvavo 2,000 
Lietuvos ir išeivijos sportininkų 
iš JAV, Anglijos, Brazilijos, Lat
vijos ir tuo metu lenkų okupuo
tos Lietuvos sostinės Vilniaus. 
Ypatingai šiltai buvo sutikti 
Vilniaus sportininkai su jų 
vadovu Pranu Žižmaru. Dvi sa
vaites vyko varžybos Kaune 
lengv. atletikoje, plaukime, 
bokse, sunkumų kilnojime, žir
giniame sporte, dviračių lenkty
nėse, sklandyme ir motoriniame 
skraidyme, šaudyme, krep-
šinyje, tinklinyje, futbole, lauko 
ir stalo tenise: o Klaipėdoje vyko 
jachtų ir olimpinių jolių varžy
bos bei irklinių valčių ir bai
darių rungtynės. 

Kokia šios jaunimo manifesta
cijos reikšmė buvo Lietuvai, 
rodo, kad šios šventės vyriau
sias globėjas buvo pats 
respublikos prezidentas Anta
nas Smetona; o į garbės prezi
diumą iėjo ministeriai, seimo 
atstovai. Kauno miesto bur
mistras, Klaipėdos krašto gu
bernatorius, Mažosios Lietuvos 
patriarchas M. Jankus, trys 
Amerikos lietuvių atstovai ir 
t.t. 

Kiekvienos dienos varžybos 
nešė naujus Lietuvos rekordus, 
komandinės rungtynės buvo 
įdomios, nors kartais ir nevieno
do lygio, dalyvaujant mokykli
nio amžiaus sportininkams. Or
ganizaciniu atžvilgiu toks milži
niškas pirmas bandymas nepra
ėjo be trūkumų, bet tai turėjo 
būti pamoka ateičiai. Juk 
sekanti olimpiada turėjo įvykti 
už 5 metų. Deja, tai buvo ir 
paskutinioji Lietuvos tautinė 
olimpiada. 

Jos prisiminimui ir tęsti
numui ŠALFAS s-ga suor
ganizavo I-ją Pas. Liet. Sporto 
šventę 1978 m. Toronte. II-ji 
įvyko 1983 m. Chicagoje. o III-
ji įvyks šių metų pabaigoje 
Australijoje. 

Ateinančios savaitės žaidynės 
Chicagoje skiriamos tos I-sios 
tautinės Olimpiados 50 m. 
sukakčiai paminėti. Turimomis 
žiniomis. Lietuvos sportininkų, 
dalyvavusių toje olimpiadoje, 
šiame krašte yra vos 12: V. 
Gerulaitis, A. Tamulynas, Z. 

SPORTINIS GYVENIMAS 
K. BARONAS 

vartininkas Dosajev, gynėjas 
Kuznecov, puolėjai Protasov ir 
Savarov, vengrų ki lmės 
puolėjas Rac, gynėjas gruzinas 
Sulavelidze. Jokių abejonių 
nekėlė Sov. S-gos rinktinės per
galė, prisiminus jos puikų žai
dimą prieš Argentiną. Deja, 
didelę staigmeną paruošė šių 
žaidynių Pelenė Švedija, po 
gražaus žaidimo įveikdama 
favoritą Sov. S-gą 2:0. Ir tai jau 
antrą kartą, nes prieš keletą 
mėnesių Gruzijos sostinėje šve
dai buvo nugalėję Sov. S-gą net 
3:1, k u r i vėl kovo mėn. 
pralaimėjo Italijai net 4:1. 

Gaila, kad švedai liko 
išeliminuoti iš Europos futbolo 
pirmenybių, įvyksiančių jau bir
želio mėn. Vakarų Vokietijoje. 

Tad. 1988 m. Europos pirme
nybių favoritų — Sov. Sąjungos 
ir Vakarų Vokietijos sostas 
gerokai sudrebėjo. Vokiečių 
paguoda — kiek geresnės rung
tynės prieš Argentiną ir laimėta 
trečia vieta. Sporto žurnalistai 
geriausiu žaidynių žaidėju iš
rinko ne Maradonną, bet Kije
vo atstovą Protasovą. Sov. 
Sąjungos eilėse atsarginiu buvo 
įrašytas Vilniaus „Žalgirio" 
žaidėjas Sukristovas. 

Lengvo žanro televizijos pro
gramai vokiečiai norėjo užanga-
žuoti Diego Maradonną (abie
jose rungtynėse jie žaidė labai 
silpnai), tačiau argentinietis už 
penkių minučių pasirodymą 
pareikalavo 220,000 dol. Be abe
jo, vokiečiai atsisakė. 

Mirė pasaulio garso 
stalo tenisininkas 

Prieš pat Velykas, eidamas 69 
m.,iš šio pasaulio pasitraukė 
daugkartinis Vokietijos stalo 
teniso meistras dr. D. Mauritz. 
Velionis gerai pažįstamas ir lie
tuviams, nekartą žaidęs Augs
burge, Miunchene ir kt. mies
tuose prie V. Gerulaitį, senj., V. 
Meilų, V. Adomavičių, B. Ga
rankštį, A. Tėvelį ir kt. žaidėjus. 
Pasitraukęs iš aktyvaus spor
tinio gyvenimo D. Mauritz 
19651981 m. buvo Vakarų 
Vokietijos stalo teniso sąjungos 
pirmininko pareigose. Prieš 
septynerius metus jis atsisakė 
toliau kandidatuoti, išrenkant 
D. Mauritzą garbės pirm. 
Šiandien Vakarų Vokietijos 
stalo teniso s-ga turi 700 tūkst. 
narių, o šios sporto šakos 
išpopuliarinimas priskiriamas 
mirusiam žaidėjui. 

Vokiečių spauda nekrologe 
pažymėjo, kad D. Mauri tz 
Vokietijos meistru buvo ir prieš 
karą (pirmą kartą 1937 m.), tad 
jam aukštas Lietuvos stalo 
teniso lygis buvo gerai žinomas. 
Nenuostabu, kad jis mielai po 
karo užmezgė ryšius su išeivijos 
l ietuviais žaidėjais, a ts to
vaudamas Miunchenui ar Bava
rijai rungtynėse prieš mūsų išei
vijos klubus, ar net rinktinę. Iš 

Arvydas Sabonis susitinka su JAV-ių lietuvaitėmis Atlantoje. Iš k.: Jolanta Profesijos buvo advokatas. Mirė 
Česonytė, Arvydas Sabonis ir Rima Janulevičiūtė. v e z 1 0 h 8 0 s Pakirstas. 

Tarptautinės futbolo 
žaidynės 

Vakarų Vokietijos futbolo 
sąjunga priešvelykinį savait
galį išnaudojo tarptautinėms 
futbolo žaidynėms, surengdama 
jas Vakarų Berlyne. Manding, 
kelios katalikų vyskupijos pa
reiškė griežtą protestą, parei-
kalaudamos net atšaukti , 
kadangi Didžioji savaitė yra 
rimties ir susikaupimo savaitė. 
Atrodo, kad protestas paveikė 
dalį futbolo sirgalių, nes 
žaidynės nesusilaukė didelio 
susidomėjimo, sutraukdamos 
paskirose rungtynėse tik 15-20 
tūkstančių stebėtojų, kurie 
„dingo" šimtatūkstantiniame 
žiūrovų stadione. 

Į žaidynes, be pačių šeimi
ninkų vokiečių, buvo pakviestas 
pasaulio meistras Argentina, 
Sov. Sąjunga ir,atsisakius daly
vauti Prancūzijai — Švedijos 
veinuolikė. 

Pirmose rungtynėse Sov. 
Sąjungos rinktinė (jos branduolį 
sudarė Kijevo žaidėjai' nugalėjo 
su Maradonną žaidžiančią Ar
gentiną 4:2, o vokiečiai, po vie
nuolikos metrų baudinių 
visiškai netikėtai pralaimėjo 
švedams, kadangi normalus 
laikas baigėsi 1:1. 

Tokiu būdu dėl pirmos vietos 
susitiko švedai ir ukrainiečiai, 
kuriuos dar rėmė keli rusai — 

Puzinauskas, V. Bakūnas, A. 
Cenfeldas, V. Kačergis, Garbe
nis, V. Adomavičius, M. Tendys, 
B. Keturakis, Didžiulytė-Mik-
liuvienė, Pauliukevičiūtė-Lai-
kūnienė ir Dzindziliauskai-
tė-Jazbutienė, taip pat prof. B. 
Vitkus, kaip org. k-to narys. Jie 
visi kviečiami geg. 14 d. 
(šeštadienį) 8 v.v. į Jaunimo 
centrą, kur bus jų priėmimas ir 
pagerbimas. I jį pakviesti daly
vauti Ed. Krause, (a.a. Felikso 
Kriaučiūno brolis) ir dr. K. Sa
vickas, kurie žada tarti ir po 
trumpą žodį. 

Šio vakaro vyr. organizatorė 
yra Renata Žilionienė, kuri 
tokiai retai ir įdomiai progai 
laukia atsilankant didesnį būrį 
Chicagos lietuvių, ypač sporto 
mėgėjų, ir žada visus pavaišinti 
užkandžiais bei kokteiliais. 

V. G. 

THE LITHUANIAN WOR!.D WIDE DAILY (USPS-161000) 

Pubhshed daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays, the 
Tuesdays follovvmg Monday observance of Legal Holidays as well as Dec 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago. IL 60629 5589. 

Second class postage paid at Chicago. IL 
Subscription Rates: $60 00. Foreign countries $60.00. 
Postmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W 63rd St.. 

Chicago, IL 60629. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumera t a mokama iš anksto 

metams :-J metų 3 men. 
U.S.A $60.00 $35.00 $20.00 
Kanadoje (U.S.A.i dol. . $60.00 $35.00 $20.00 
Užsienyje $60.00 $35.00 $20.00 
Savaitinis .'Šešt. pried.) . $35.00 $20.00 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. N'esunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

SPORTO ŽAIDYNIŲ 
GARBĖS KOMITETAS 

I 38-tų ŠALFAS s-gos sporto 
žaidynių garbės komitetą 
pakviesti ir sutiko įeiti: gen. 
konsulas V. Kleiza, dr. P. 
Kisielius, B. Vindašienė, dr. L. 
Kriaučeliūnas, St. Balzekas, dr. 

F. Kaunas, M. Marcinkienė ir 
ŠALFAS s-gos C.V. pirm. V. 
Adamkus. 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Tel. 925-8288 

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

SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete' 
Priklauso Holy Cnoss t Christ ligoninėms 

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

Pirm., antr . ketv.. penkt nuo 12 >ki 6 v v. 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL 8UILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

2655 W 69 St. 
Tel 776-9691 

pirm 12-2 v p.p.: treč. 12-2 v p.p. 
penkt.: 1-3 v p.p 
3900 W. 95 St. 
Tel . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto te l . — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVJČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo I gos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidu gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr . ketv <r penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 591h St.. Chicago. IL 
Tel . 476-2112 

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

Vai pagal susitarimą 

DR. VILIJA R. KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chiropracttc — 
5522 S. Wolf Rd. 

Western Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

P>rm . antr. ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

Card^ac Diagnosis. Ltd 
Marquet te Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tei . 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos oaga! susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
Contact lenses" 

2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

Dr Tumasomo kabinetą pereme 
T. RAMA, M.D. 

Specalybe — Chirurgija 
2454 West 71st Street 

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

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

Tel. kabineto Ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ave. , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto t e l . RE 7-1168; 
Rezid. 385-4811 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SpecialyDe — Vidaus <• plaučių ligos 

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

11800 Southwest Highway 
Palos Heights. III. 60463 

(312)361-0220 (312)361-0222 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr. 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p.p. 
Šešt paga' susitarimą 

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

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Street 
Tel. 434-6777 

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Avė. p- o Austin) 
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Ką apie Dievą sako 

MOTINYSTE 
Viena au ten t i ško dvasinio 

gyvenimo apraiška y r a tai, kad 
j i s k i e k v i e n a m e g y v e n i m o 
pa tyr ime parodo ką nors apie 
Dievą ir žmogaus santykį su 
Dievu. Motinystė taipogi y r a 
gausus šaltinis medžiagos krikš
čioniškam kontempliatyviniam 
dvas ingumui jau nuo pat pir
mųjų krikščionybės metų, sa
v a i m e p r a d e d a n t su Dievo 
Mot ina Marija. Neseniai teko 
ska i ty t i įdomų motinystės dva
singumo pagvildenimą katal ikų 
leidžiamame žurnale „Praying" 
(May-June 1988). Straipsnio au
torė Wendy Wright tu r i dok
to ra tą kontempliatyvinio dva 
s ingumo srityje, y r a dėsčiusi 
dvas ingumo istorijos bei šeimy
nin io gyvenimo dvas ingumą 
Weston School of Theology ka
t a l i k ų seminar i jo je ir Em-
m a n u e l College Bostone ir šiuo 
m e t u dėsto Creighton universi
t e te (Omaha, Nebraska), k u r ji 
su vy ru augina t r i s vaikus . 

J i rašo: „Dar nebuvus motina 
aš nesižavėjau komercinėm mo
t inys tės sent imental i jom mūsų 
kultūroje. Motinystę įsivaizda
vau taip: mačiau save sėdinčią 
an t pievos, atsilošusią į drau
giško medžio kamieną. Buvau 
d v a s i n g o s u s i m ą s t y m o pa
veikslas: alsuodama gamtos gro
žiu, paskendusi garbinančioj , 
dėkojančioj maldoj. Netoliese 
m a n o šv ies iap laukė dukre lė 
žaidė su gamtos „žais la is" — 
šaka l iuka i s , gėlių žiedais ir 
akmenė l i a i s . Savo dvasinėmis 
a k i m i s stebėjau jos pas inėr imą 
savo žaidime, j ausdama tą kon-
templ ia tyv inę gelmę iš kurios 
p l auk ia ir jos gyvybė ir mano 
gyvenimo versmė". 

Tačiau dabar ja i ir ši idilė 
dvelk ia sen t imen ta lumu. Kas 
pake i t ė jos motinystės sampra
tą? Sus i laukimas t ik rų vaikų, 
pačiai t ap imas mot ina . Ji rašo: 
„ J a u ir prieš susi laukdama vai
kų turėjau palyginti art imą ryšį 
su Dievu. Meldžiausi karštai , to
mis formomis, kur ias mano ka-
tal i 1 ;;1-:as t ikėj imas teikė ka ip 
ver* ts :ut 'n ką dva
singumą. Tačiau t ap imas moti
na visa ta i d ramat i ška i pakei
tė. Turėj imas vaikų pakeitė ma
no ryšį su pasaul iu ir tuo pačiu 
m a n o sąvoką, kas esu ir ka ip 
san tyk iau ju su k i ta i s , net ir su 
Dievu". Priėj imas pr ie Dievo iš 
mot inys tės patyr imo pasižymi 
t r i m i s pagr indinia is bruožais: 
Šis priėj imas yra santykin is 
(„ re la t iona l" ) , t u r i pagrindą 
k ū n i š k a m e pa tyr ime (..body-
centered") ir tur i bendro su 
g y v y b ė s d a v i m u ir jos 
pale idimu. 

Žinia, k las ikinis krikščioniš
kas dvasingumas irgi kalba apie 
žmogų ka ip santykiaujant į — 
t ik t en mūsų pagrindinis santy
k is y ra betarpiškai su Dievu. Ji 
r a š o : „ N o r s evange l i jo s ir 
p r i s t a to žmones bendruomenė
se ka ip a r t imai santykiaujan
č i u s , k r i k š č i o n y b e i be s i rū -
tul iojant išsivystė pa l ink imas 
koncent ruot i s labiau į ryšį su 
Dievu, n u m e n k i n a n t žmogiškų 
ryšių svarbą dvasinio gyvenimo 
u g d y m e . Š i m t m e č i a i s buvo 
ke l iamas krikščionio idealas, 
k a i p asmens , nesaistomo jokių 
i n t y m u m o ryšių išskyrus su 
pačiu Dievu ir kurio meilė buvo 
i šgyvenama ne intensyvioje ve
dyb in io be i t ė v a i s b u v i m o 
konkre tybė je , o plačiai api
mančioje visų žmonių meilėje. 

Bažnyčia net ir vedybinio gy
venimo dvas ingumo idealu sta
tė pirmoje vietoje žmogaus indi
vidualų santykį su Dievu, kuris 
ugdomas tyloje, v ienišume ir 
ben t protarpiniame atsiskyrime 
n u o gyvenimo pareigų saitų. 
Wr igh t pripažįsta, kad š iame 
priėjime prie Dievo yra brangios 
dvasinės išmint ies gelmės, bet 
mot inys tės pa tyr imas parodo, 

kad tokių gelmių esama ne vien 
vienišumo su Dievu tradicijoje. 

„Motinystės patyrimas moko, 
kad esu pi rmų pirmučiausiai 
giliuose santykiuose su ki ta is 
žmonėmis, o pats giliausias san
tykis yra moters su savo vaiku". 

J i rašo, kad jos pirmos dukre
lės ropojimo stadija visam laikui 
sudaužė jos kontempliatyvinę 
motinystės idilę. J i pris imena 
pirmą kar tą su ja vaikų aikš
telėje. Nebuvo nė momento su
sikaupti po medžiais. Vieton to 
ji visą la iką turėjo sekioti 
dukrytę , kad ji nedėtų į burną 
cigarečių nuorūkų nuo žemės, 
kad nesusipjaustytų ant stiklų, 
kad neliptų, kur nereikia. Be to, 
reikėjo numatyti ir kada vaikas 
išalks ar pavargs ir laiku par
vesti namo. Vietoj maldos tą 
dieną ji pasijuto pykstanti a n t 
tų, kurie nerūpestingai pri
daužė stiklų, kurie leido šunims 
aikštelę priteršti . Motinystė 
neleidžia Dievo ieškoti vieni
šume, nes ji radikaliai paneria 
žmogų į santykiavimą su k i t u 
žmogum, rūpestį juo, o šeimoje 
d a ž n i a u s i a i yra ne v i e n a s 
vaikas , o keli , ir nemažiau ra
dikaliai r išantis ryšys ir su 
vyru. 

Motinystė ją išmokė ki ta ip 
perprasti ryšį su Dievu. Ji rado, 
kad mūsų gyvybę duodantis ir 
a tnaujinantis Dievas randamas 
ne vien vienišume, o ir mūsų 
santykiavime su vienas k i tu . 
Dvasingumas plaukiantis iš mo
tiniškumo patyrimo remiasi kū
n išku patyrimu ne vien dėl to , 
kad fizinis motinystės patyri
mas yra ta ip giliai kūniškas. Jei 
močiutės jaukūs keliai , tėvelio 
aukš ta i virš minios iškeliantys 
pečiai, mylinčiojo atleidžiantis 
apkabinimas, motinos pabučia
v imas mums neduoda patyrimo 
Dievo prieglobsčio, meilės, atlei
dimo realybės — ta i kas gali? 
Nors yra galima kitą „paliesti" 
gyvast ingumą perduodančiaja 
prasme ir be fizinio kontakto, 
šio išsireiškimo šaknis vienok 
y r a fizinė. Kūno išmintis y r a 
nea: kiriamai supinta su sielos 
išmintimi. 

Trečioj i Dievo y p a t y b ė , 
suvokiama per motinystę tai 
y ra gyvybės suteikimas ir t ada 
jos paleidimas. Šiuo atžvilgiu 
dinamika tarp Dievo ir žmogaus 
ir motinos ir vaiko yra ta pat i . 
Motinystė, rišanti vaiką ir mo
t iną fiziniai, jausmais ir dva
siniai išmoko moterį pasišvęsti 
nebe savo. o kito gerovei. I r ta i 
pasireiškia reikalui esant ne t ir 
a rš iu savo vaiko gerovės gyni
mu. Tai daug mums pasako 
apie Dievo meilę mums. 

Tačiau Dievo meilė — ir mo
t inos — moko ir savo vaiką 
paleist į gyvenimą. Gi tvėrimas 
— motinystė susidaro ne t ik iš 
gyvybės davimo, bet ir iš su
teikimo laisvės išvystyti pilną 
savo potencialą. Mūsų katal ikų 
t ikėjimas moko, kad Dievas 
žmonėms duoda ir laisvą valią. 
Motinoms tai reiškia atleis
ti savo vaikus nuo motinos 
t roškimu išpildymo naštos. 
Juos paleisti reiškia savo vaikus 
mylėti tokius, kokie jie yra, o ne 
sąlyginiai, jei jie išpildo mūsų 
jiems pastatytas sąlygas. 

Savo kūno ir kraujo atžalos 
paleidimas į laisvę reikalauja 
pasitikėjimo Dievu — ir t a i ne 
t a m , kad Dievas nuo visko juos 
apsaugotų, o per Dievą patikėti 
juos gyvybės ir kančios paslap
čiai . Gi pat i Marija parodė, kad 
Dievo veidas yra ne tik suvys
ty to kūdikėlio ėdžiose, o ir 
kančia perkreipto Sūnaus ant 
kryžiaus. Motinystės patyrimas 
moko, kad Dievo veidas ma
tomas ir ten, o mūsų tikėjimas 
Dievu tur i būti pakankamai 
gi lus apimti ir tamsias Dievo 
veido gelmes. 

a.j.z. 

Simpoziumas New Yorke dėl OSI veiklos. Iš kairės: prof. dr. R. Vaštokas, G. Palubinskaitė, dr. 
E. Vaišnienė ir adv. P. Žumbakis. 

KURIS HOLOKAUSTAS -
AR JIS TIK VIENAS 

(Pabaiga) 
Adv. Žumbakis pabrėžė, kad 

yra neįmanoma įrodyti savo 
nekaltumo. Pačiu geriausiu 
atveju teismas randa, kad OSI 
nesugebėjo įtikinančiai įrodyti 
tavo kaltumo. Be to, OSI visada 
gali vėl at idaryti prieš asmenį 
bylą, a t s i r a d u s nauj iems 
duomenims, nes tai yra civilinės 
bylos, o ne kriminalinės. 

Nors Amerikos sistema ne
toleruoja ir nepripažįsta keršto 
ir politinių teismų, tačiau OSI 
šiais principais vadovaujasi. 
Taip pat yra daroma žala mums, 
kaip lietuviams ir rytų europie
čiams iš istorinio taško. Dėme
sys vis daugiau ir daugiau yra 
k r e i p i a m a s nuo vokiečių 
orkestravimo ir suplanavimo į 
rytų europiečių dalyvavimą ir 
atsakomybę. O tai atsakomybei 
vis duodama didesnė ir plates
nė rolė. 

Adv. Žumbakis siūlė prisimin
ti ir vis pabrėžti, kad naciai 
buvo autoriai ir įgyvendintojai 
žydų tautos holokausto. Jis buvo 
pradėtas, suplanuotas ir vykdy
t a s iš Berlyno. Laisvoj Lietuvoj 
žydai n e b u v o šaudomi ir 
naikinami. Antra, Pabaltijo 
kraštai, Gudija, Ukraina ir kiti 
rytų Europos kraštai buvo an
trojo pasaulinio karo aukos. Jie 
buvo kraštai, kurie buvo įkliu
vę tarp dviejų velnių ir dviejų 
blogių, ta ip pat kaip ir žydų 
tauta. Kaip žydai nesukūrė 
genocido Stalinui, ta ip ir rytų 
europiečiai nesukūrė genocido 
Hitleriui. 

Teigdamas, kad OSI neskiria 

JUOZAS AUKŠTAITIS 

rūšių ir motivacijų tų. kurie prie 
nacių prisidėjo, jis paminėjo, 
kad jų buvo trys rūšys: pirma, 
sadistai, kurie prisideda prie bet 
kokio žudymo, antra, tiesiogi
niai, asmeniškai nukentėjusieji 
ir nukankinti, kurie vokiečių 
buvo paleisti iš kalėjimų ir, 
trečia, tie, kurie priverstinai 
kooperavo su naciais, jų grupėje 
ir patys žydai, kaip kapai. Jo 
nuomone, yra svarbu atkreipti 
stiprų dėmesį į tai , kad karas 
neprasidėjo 1941 metais: iki to 
laiko jau sovietai buvo didelius 
skaičius išžudė. 

Jis siūlė kelti visus genocidus. 
Moraliai turėtų būti teisiami 
visi karo nusikaltėliai. Mes 
turime teisę protestuoti, kad tik 
viena grupė yra išskiriama ir 
turime ta teise pasinaudoti. Jo 
nuomone, yra moraliai neleis
tinas sprendimas, kuris kartais 
yra propaguojamas mūsų 
veikėjų tarpe, kad bus ginami 
tik kai urie apkaltintieji. Nėra 
mūsų vieta a r kompetencija 
spręsti, kuris y r a „kal tas" ar 
„ n e k a l t a s " . Mes n e t u r i m e 
laisvo krašto ir gal imybių 
tokius sprendimus daryti. Prin
cipas, kuriuo reikia vadovautis, 
yra toks: jei OSI nusikalsta 
prieš Amerikos konstituciją, 
prieš tai reikia kovoti. 

Lietuviu g e r o v a r d o 
su tep imas 

G in t a P a l u b i n s k a i t ė y ra 
gimusi ir augusi Kalifornijoje. 
Šiuo metu ji dirba Jungtiniame 

Baltų komitete VVashingtone 
„public re lat ions" srityje, ku r 
reikia įvykius sekti ir įjuos rea-
guot labai greitai. J i pateikė 
jauno žmogaus nuomonę apie 
komplikuotą problemą. Prisipa-
žindama, kad ji nėra ekspertė 
šioje srityje, ji stengėsi pateikti 
mintis , kur ios rūpėjo jai i r jos 
amžiaus draugams. O tokio 
amžiaus jaunimas , anot jos, 
retai praleidžia progas pristaty
ti savo nuomonę. 
"Ginta pabrėžė, kad, jaunimo 

nuomonių beklausant, reikia 
prisiminti , kad jiems patiems 
negresia joks pavojus, kad juos 
apkalt ins, atims jiems pilietybę 
ir iš trems į kraštą, kuriame jie 
neras teisybės. Tačiau yra jiems 
t a s pavojus, kad jų lietuvių 
tautos geras vardas bus šio 
klausimo sūkuryje suteptas. 
Kai tas įvyksta, yra galimybė, 
kad grupė taps politiškai bejė
gė. To pasėkoje, kada kilmė 
nebel ieka neutra l iu re ika lu 
po l i t inė je sferoje, k e l i a s į 
po l i t in į pas i sek imą bei 
efektingumą žymiai pasunkėja. 
Pol i t iniame pasaulyje vis yra 
ieškoma žmonių ar grupių silp 
nybių, kurios yra konkurentu 
išnaudojamos sužlugdyti jų pro 
gresui. O konkurentų yra labai 
daug. kur ie siekia patraukt i 
politinių viršūnių ir spaudo* 
dėmesį į savo reikalą. Energija 
ta ip eikvoja apsigynimui, užuot 
s tūmimuis i pirmyn. 

Gintos nuomonė buvo, kad 
didelė dalis problemos kyla iš to. 
kad mes leidžiame kitiems mus 
bendra i p r i s ta ty t i spaudoje 

Amerikos visuomenei. Dažnai 
mes esame labai negatyviai 
aprašyti laikraščiuose, nes tie 
žmonės, kurie pateikia spaudai 
informaciją apie mus , nėra 
m ū s ų pusėje . To pasėkoje 
Amer ikos v i s u o m e n ė nė ra 
kupina užuojautos mums ir net 
jaučia tam tikrą nepasitikėjimą 
ar pagiežą mums. Tai veda prie 
to, kad tautos atstovai pradeda 
lietuvių vengti, nes jie yra tapę 
j iems politiškai kenksmingi. 

P re legen tės nuomone , at
sakymas, kaip šią padėtį pakeis
ti , yra paprastas, bet tuo pačiu 
ir sudėtingas Mes tur ime imtis 
in ic ia tyvos save p r i s t a t y t i 
Amerikos visuomenei, spaudai 
bei savo kraš to pareigūnams. 
Mes jiems tur ime sudaryti apie 
save tokį vaizdą, kuris yra 
mums ir j iems politiškai nau
dingas. Mes tur ime jiems pa
rodyti bendrą ryšį ta rp savęs ir 
jų būdami dalis jiems pažįstamo 
pasaul io , i š s i sk i rdami vien 
t ik ta i savo kilme, kuri turėtų 
tapti įdomia ypatybe. Reikia 
ta ip pat sukelti simpatijos dėl 
savęs tarp savo bendrų piliečių, 
atstovų ir žurnalistu. Iki šiol. 
kalbėjo Ginta, mūsų Amerikos 
l ietuvių bendruomenė nėra 
įstengusi užtenkamai panaudoti 
Amerikos spaudą savo naudai, 
nes dažnai nežinoma kaip prie 
jos prieiti. Anot jos, prieiti prie 
spaudos yra įmanoma, tik reikia 
žinoti, kaip ir reikia nepraleis
ti progos. 

Kaip pavyzdį, ji apibūdino 
įvykį, kuris buvo 1982 metais, 
kada iš Lietuvos atvyko jauna 
lietuvių žydų šeima, susidedanti 
iš motinos, tėvo. dviejų vaikučių 
ir močiutės. Ginta atpasakojo 
šios šeimos istoriją. Toji močiu
tė buvo Sofija Visauskaitė-Ado-
mavicė. kur i karo metu iš
gelbėjo jauną žydę mergaitę 
Reginą, kai jos tėvai buvo nacių 
nužudyti. Kai Regina suaugo ir, 
ištekėjus už Lietuvos žydo. gavo 
leidimą emigruoti į Vakarus , ji 
atsisakė ta i daryti be Sofijos, 
kur i even tua l i a i irgi gavo 
leidimą. J i mirė 1983 metais 
Amerikoje. Anot Gintos, Re
ginos didžiausias noras buvo, 
kad visi prisimintų, kad Sofija 
Visauskaitė, nežiūrint sau pavo
jaus , gelbėjo žydus karo metu. 

Prelegentei ši istorija buvo la
bai jaudinanti ir suteikianti 
įžvalgą į l a ikotarp į , ku r i s 
dažnai yra neaiškus. 

Tol iau G i n t a d i s k u t a v o 
priežastis, kodėl kar ta is mums 
svarbūs įvykiai plačioje pras
mėje nepatenka į amerikiečių 
spaudą. Ji teigė, kad reikia atsi
žvelgti į š ias priežastis (pvz. per 
ankstyvas ar per vėlyvas žinių 
sužinojimas, kitų įvykių di
desnis svarbumas ir pan.) ir vis 

šviežiai prisistatyti save spau
dai ir visuomenei. 

Grįždama prie simpoziumo 
temos, prelegentė pabrėžė, kad 
jaunimas yra susirūpinęs pačiu 
procesu, kur is yra var tojamas 
šiuo metu ir labai rūpinasi 
m a t y d a m i jo poveik į visai 
Amerikos visuomenei. Anot jos, 
žmonės yra t iek sus i rūpinę nu
b a u d i m u , k a d j i e nebe-
a t s i ž v e l g i a į s i s t e m o s 
palaikymą. 

J i pabrėžė, kad j a u n i m a s 
turė tų būti supažindintas su 
k a r o m e t o į v y k i a i s . Jo s 
nuomone, t ie , ku r i e y r a susi
pažinę arDa pergyveno tą dalį 
L i e t u v o s i s t o r i j o s , t u r ė t ų 
surašyti faktus ir a t s iminimus , 
k u r i e l ieč ia tą l a i k o t a r p į . 
Baigdama ji kėlė mintį, kad visi 
negatyvūs straipsniai , kurie da
bar rašomi apie lietuvius turėtų 
būt i išbalansuoti t e ig iamais 
s t r a i p s n i a i s ap ie be t kokį 
aspektą lietuvių bendruomenės. 
Be tokių straipsnių neturės ime 
Amerikos visuomenės simpa
tijos, o be tos simpatijos bus ir 
toliau sunku pasiekti krašto at
stovus, kur ie t u r i gal imybę 
pakeisti dabart inę OSI sistemą. 

Po klausimų a t sakymo di
džiausia dauguma, kur i teko 
adv. Žumbakiui , energingoji 
Americans for Due Process ko
ordinatorė Rasa Razgaitienė pa
dėkojo LB New Yorko apy
gardai už ar t imą bendradarbia
vimą ir paramą ir publikai už 
tokį gausų a ts i lankymą. Ta pa
čia proga buvo ga l ima įsigyti 
naujausią Americans for Due 
Process leidinį ang lų kalba 
„Principles at Issue". Knygelėje 
telpa įvairūs s t ra ipsnia i apie 
OSI problemas. Ją ga l ima įsi
gyti tiesiogiai iš Amer icans for 
Due Process, P.O. Box 85, 
Woodhaven, New York 11421, 
pasiunčiant bent 5 dol. auką. 

Simpoziumas apie holokaustą 
ir l ietuvius praėjo labai sklan
džiai. Nors ši t ema labai dažnai 
sukelia didelę į tampą, tačiau 
kviestieji pre legentai ir vadovė 
savo šal tais mintyj imais suge
bėjo publiką sudomint i ir pa
traukt i savo a rgumenta i s bei lo
gika ir duoti daug žaliavos toli
mesnėms, gyvoms, konkrečioms 
diskusijoms šiuo k laus imu. 

KULTŪRINE P R O G R A M A 
Chicagos kul tūros centre . 78 

E. W a s h i n g t o n S t . , v idur 
dieniais ir vakarais būna kultū
r inės programos . Kiekvieno 
mėnesio paskut in į ant radienį 
12 vai. d. iki gruodžio mėn. bus 
premijuoto moterų klubo kon
certai . Vyks naujojo Ispanijos 
meno paroda, foto parodos, 
rodomi tea t ro festivalio filmai, 
duodamos knygų apžvalgos. 
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P i r m y n į pergalę! 

Duodamos ke tu r iasdeš imt penkios minutės 
Dasirengti žygiui. Kai daug tur to nėra, tai ir pasiren
gimui daug laiko nereikia. Be to, ne iš namų ir niekas 
ašarų nelies. Prisimenu mobilizaciją, kiek buvo ašarų 
ir dejonių. Motinos ir mylimosios išbučiavo, išžegnojo. 
Atrodė, kad vyrai į prapultį išėjo. 0 nebuvo nė šūvio 
paleista! 

Dabar mums lengviau! Oficialiai apie karą suži
nojome maždaug be penkiolikos minučių dvyliktą vai.. 
o turime išžygiuoti pirmą valandą. Įsidedu dalinio 
sąrašus ir popieriaus. Pasiimu papirosų turima atsarga 
ir dešros galą, dar išgeriu turėtą alaus buteliuką, ap
simaunu t inkamesnes kojines ir pasirengė* žygiui. 
Pietūs jau išvirti, bet nebevalgome. Negauname nei 
žygio davinio, nei šaudmenų. Dar nesame puoiami, bet 
tvarkos j au nebėra. Nėra jokios sanitarinės tarnybos. 
Mūsų dalinys buvo pilnai motorizuotas, bet dabar 
esame nupėstinti . Gal ir gerai! 

Pradedame žygį. Nėra nei dainos, nei ašarų. Lieka 
palapinės ir Varėna, kur beveik pusantro mėnesio 
praleidome. Praeiname pro mūsų buvusią priešlėktu
vinės artilerijos rinktinę. Vickers 75 mm sunkieji prieš
lėktuviniai pabūklai jau užmaskuoti pušaitėmis, į jokio 
priešo lėktuvą šūvio nepaleidę. O daug mūsų bekonų 

į Angliją už juos išplaukė. Rusų sunkieji artilerijos pa
būklai paežeryje sustatyti , taip pat maskuojami. Kokia 
nauda iš jų. jeigu nėra jiems ne tik amunicijos, bet ir 
vilkiku. 

Visą laiką girdėti lėktuvų ūžimas, bet einame 
mišku ir jų nematome. Ir gerai, kad jų nematome. Ka
dangi jau žinome, kad karas, tad lėktuvų reikia sau
gotis. Dabar jau žinome, kad ne manevrai . Tad jau ne 
tik galima, bet ir reikia nuo jų slėptis. Kuriam laikui 
išeiname iš miško, pasivejame t raktor ium tempiamą 
sunkųjį pabūklą, užpakalyje jo ūkin inko vežimas, 
kuriame guli kruvinais skudurais apraišiotas raudo
nosios armijos leitenantas. Taigi matome pirmąją karo 
auką. Nežinia, kur to pabūklo ta rnyba 9 Gal išbėgio
jusi? Kokia prasmė ta pabūklą tempti? Gaila to ūki
ninko ir jo arkl iuko Tas pabūklas ta i . žinoma, toli 
nenuvažiavo. 

Mes ir vėl į lendame j mišką. Gerai , kad Dzūkija 
miškais apaugusi, ką darytume plyname lauke? Paėję 
kokius? 8 km gauname įsakymą sustoti . Pranešama, 
kad šioje vietoje turėsime jrengti korpo štabui bunke
rius. Prasideda darbas. Bepigu planuotojams ant popie 
r iaus pažymėti, kad čia bus korpo štabo bunkeriai . 
Praktikoje reikalai kiek daugiau komplikuoti. Mūsų 
turėtos mechanizuotos priemonės, atrodo, liko Šančiuo
se. Gal rusai tuojau paėmė, kaip aukštesnės technikos 
pavyzdžius. Nebeturėjome kompresorių, generatorių ir 
motoriniu pjūklų. Palikti tik nešiojami įrankiai, o su 
jais daug darbo neatl iksi . 

Iš mūsų turėtų keliasdešimties sunkvežimių mums 
tik keletas teliko, ir tie patys prie vilos statybos pri
skirti . Dabar netur ime ne tik sunkvežimio, bet ir 
arkliuko. į sakymas lieka įsakymu! Tad pradeda kirsti 
medžius. Vos pradėjus pjūklams Dzūkijos pušaites 
versti ir kirviams kaukšėti, ppcigirsta lėktuvų ūžimas. 

Jau ir be sakymo žinome: jeigu lėktuvai — tai vokiečių. 
Šjkart kažkoks keistas garsas — spiegimas. Tik gerokai 
vėliau sužinojau, kad vokiečiai po smingamųjų bombo
nešių sparnais buvo pritaisę vamzdžius (birzgynes), 
kurie skrendant , o ypač smingant išduodavo ausis 
veriantį garsą. Taip sakan t , psichologinio ka ro 
priemonė. 

Lėktuvams virš miško skrendant , mes , žinoma, 
sulindę po pušaitėmis. Po pušaite gu lėdamas pradedu 
prisiminti tas pranašystes ir kalbas apie galimą karą. 
Tuomet viskas buvo taip tolima — nerealu, o dabar j au 
karas . Išskyrus lėktuvus, jokių šaudymų a r sprogimų 
dar negirdėti. Žinome, kad vokiečių ka ro mašina pa
judėjo, apie minėtas herojiškas kontraofensyvas 
kažkaip nesinori tikėti. Tas karo slibinas s lenka mūsų 
link. ar mums pavyks jo nasrų išvengti? 

Savo tarpe nuomonėmis nes idal iname. nors kiek
vienas jas gal turime. Jeigu mes slapčia karo laukėme, 
tai visai kitas reikalas rus iukams — naujokams. J i e 
aiškiai nusigandę svetimame krašte ir t a r p svetimųjų. 
Per keletą savaičių gal spėjo pajusti, kad j ie nėra mieli 
svečiai. Tad kaip viščiukai laikydavosi mažais bū
reliais, stengdavosi būti arčiau pol i t rukų — vis savi 
žmonės. l ė k t u v a m s praskr idus . ir vėl prasideda dar
bas, bet neilgam: ir vėl ausis rėžiantis garsas . Taip kas 
penkiolika ar dvidešimt minučių. 

Nukirstų medžių kelmus reikia maskuot i , užpilti 
smėliu ir apdėti samanomis, kad iš lėktuvų nieko įtar
tino nesimatytų. Darbo progresas labai menkas : vyrai 
nevalgę, o ir poli trukai. atrodo, ne per d a u g suintere
suoti įsikasti Dzūkijos miškuose ir šiuose smėlynuose 
gal pakloti savo kaulus . Gal j iems būtų mieliau kuo 
greičiausiai pasiekti ..plačiąją tėvynę" , t ad iš jų pusės 
raginimų negirdėti. 

(Bus daugiau) 

• * 
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JAUNIMO KONGRESO 
STOVYKLOJE 

AUSTRALIJOJE 
RITA LIKANDERYTĖ 

Kadangi neturėjom daug 
laiko, mus vežė tiesiai j šokių 
salę, j St. Bernard's Sports Cen
tre, Botanic Grove. Campbell-
town. (Pavadinimas gal presti
žinis, bet tai buvo tik paprasta 
sporto salė*. Reikėjo greitai 
iš 40 pavargusių keliautojų pa
daryti 40 gražių jaunuolių, 
pasiruošusių sutikti Naujus 
Metus. Davė mums du kamba
rius — vieną vyrams, kitą 
moterims, kad galėtumėm 
persirengti ir pasipuošti 
vakarui. Tai buvo nelengvas 
dalykas, nes. kaip paprastai, 
visi susigrūdom į vieną vietą 
tuo pačiu laiku, o moterų kam
baryje buvo tik vienas veidrodis! 

Kol mes rengėmės ir gražino-
mės, salėj vyko paskutinieji 
ruošos darbai. Pagaliau susi-
tvarkėm, sudėjom savo bagažą 
atgal j autobusą ir j salę galėjom 
įeiti kaip normalūs žmonės, o ne 
ką tik atvykę turistai. Net 
negalėjau atpažinti savo 
bendrakeleivių — vietoj trumpų 
kelnių ir maudymosi kos
tiumėlių, vyrai buvo apsivilkę 
kostiumais ir susišukavę plau
kus, o merginos išsipuošusios, 
išsidailinusios, su gražiom 
margom suknelėm. Prie durų 
jau stovėjo minia žmonių 
laukianti įeiti į vidų, o tos 
minios tarpe aš ieškojau pa
žįstamų veidų. 

Staiga kažkas šūkteli mano 
vardą ir traukia mane į savo 
glėbį. Nustebusi žiūriu, kas 
mane taip apkabino. Ogi mano 
mamos tikra pusseserė Henriet-
ta (Henni, kaip aš ją vadinau!), 
kuri gyvena Adelaidėje. Ji prieš 
porą metų buvo atvykusi į 
Ameriką, susirado seniai 
nematytas pusseseres ir mus 
visus labai nustebino. Mama su 
pussesere iki jos atvykimo į 
Ameriką prieš porą metų 
nebuvo viena kitos mačiusios 
daugiau kaip 30 metų! 

Mes apsikabinom. pasibu-
čiavom ir tuojau pat vėl su
sidraugavom. Mus stebėjo trys 
vyrai. Paaiškėjo, kad čia Hen-
ni's vyras Alar, jo tėvas ir jų 
draugas Douglas (visi trys 
estai). Mano teta (jai tas žodis 
labai nepatiko, sakė. kad aš su 
tuo žodžiu ją labai sendinu, tai 
aš toliau ją vadinsiu mano pus
sesere ar tiesiog Henni I gavus 
mano laišką ir sužinojus, ku
riom dienom aš būsiu Adelai
dėj, nutarė, kad geriausias 
būdas mane surast i būtų 
atvažiuoti į šį mūsų balių, kar
tu atitempdama savo estus į 
lietuvišką pokyli. Gerai, kad ji 
mane surado — aš net nebūčiau 
žinojus kur jos ieškoti. 

Salėje susitikau su kitais 
draugais, kurie dalyvavo kitoj 
ekskursijoj arba buvo studijų 
dienose. Labai smagiai ir 
įdomiai dalinomės visokeriopais 
įspūdžiais. Mūsų grupės nariai 
padarė bendrą išvadą, kad 
mūsų ekskursija, nors ir buvo iš 
visų brangiausia, bet tuo pačiu 
buvo įdomiausia, linksmiausia, 
ir mes daugiausia Australijos 
pamatėm. Mes labai džiaugė
mės, kad gerai pasirinkom, kad 
Loreta ir Bill labai mumis 
rūpinosi ir kad mes turėjom 
daugiausia progos pakeliauti ir 
aplankyti girdėtas, bet iki šiol 
nematytas vietas. 

Šokom, dainavom, bendravom 
ir kalbėjom iki vėlyvo vakaro, 
pagaliau atvažiavo autobusai ir 
mus vežė į stovyklą. Pasi
rodo, čia yra dar vienos va
landos kelionė — iš mies
to centro į Rosevvorthy Agri 
cultural College. Kuo tolyn 
važiavom, juo baisiau viskas 
atrodė. V is mažiau ir mažiau 

buvo matyti degančių lempų 
šviesų, vis daugiau buvo matyti 
laukas, pievos ir tamsuma. 
Gerai, kad, važiuodami į šokių 
salę, pravažiavom Adelaidės 
miestą — kitaip, atrodo, jo visai 
nebūtume matę! 

Stovyklos registracija vyko 3 
vai. ryto. Daugelis žmonių at
vyko anksčiau ir jau buvo susi
tvarkę. Kiti, kaip mes, turėjom 
eiti į registracijos kambarį, 
pasiimti visus dokumentus, 
darbotvarkes, taisykles ir 
maisto korteles ir tada per visus 
purvus ir krūmynus su gerais 
batais ir gražiom suknelėm, 
tempdami savo bagažą, turėjom 
orientuotis svetimoj vietoj ir 
rasti kur yra Kernavės ar Ram-
byno bendrabučiai. Pagaliau 
įsikūrėm savo naujose vietose, 
bet miego dar nesinorėjo. Nau
jus metus svetimam krašte su
t inkan t , reikia t inkamai 
atšvęsti. Greit persirengiau ir 
nuėjau į lauką pasižiūrėti, kur 
visi dainininkai ir kelionių 
draugai. Net jei ir būčiau 
norėjus miego, nebūčiau galėjus 
užmigti — tiesiog po mano 
langais vyko dainavimo pamo
ka. O be to, šie bendrabučio 
kambariai — tai ne tokie, prie 
kurių buvome pripratę mūsų 
ekskursijoje B! Čia nebuvo net 
dviejų lovų, o tik du matracai 
padėti ant žemės, nebuvo oro 
vėsinamo kambario, bet lubose 
sukosi elektriniai vėjo sparnai 
— ir tie dažnai sugedę. Čia 
nešvaru, sudaužytos sienos, 
aprašyti stalai ir baldai, o mūsų 
viešbučių kambariai buvo 
švarūs, gražūs, su visais pato
gumais. Čia net sieninio laik
rodžio ar televizijos nėra! 

Kitą rytą atsikėlus, stovyklos 
įspūdis buvo šiek tiek geresnis 
negu vakar nakties metu. Tai 
čia mes griuvom ir kliuvom aną 
naktį! Dabar buvo progos ir 
susipažinti su stovyklos pro
grama ir aplinka bei kambario 
draugais ir kaimynais. Mano 
kambario draugė — Laima iš 
Hamiltono. Ji irgi buvo mūsų 
ekskursijoj, o kitos draugės — 
skersai koridoriaus. Šios dienos 
tema — susipažinimo diena. 
Kiekvienai dienai skirtinga 
tema. Pirmoji stovyklos tema 
(1988 sausio 1, — susipažinimo 
diena, o toliau mūsų laukė et
ninė, sąžinės kalinių,Lietuvos, 
politinė išeivijos jaunimo, pasi
didžiavimo ir atsisveikinimo 
dienos. Kiekvienai dienai pri
taikytos paskaitos, būreliai, 
filmai, skaidrės, pašnekesiai bei 
vakarinė programa. 

Pasižiūrėjus į programą, 
pastebėjau, kad pats laikas man 
eiti į paskirtą būrelį — radijo. 
Žemėlapio pagalba suradau 
Trakų Pilį ir atsiradau tuščiame 
kambaryje. Sėdi ant kėdės 
būrelio vadovas Gabrys 
Žemkalnis, susipažinom ir 
laukėm kitų. Po kiek laiko 
pradėjo rinktis kiti — keli man 
jau pažįstami veidai, kiti visai 
nematyti. Atrodo, kad radijuš-
ninkų buvo nemažai, nes dau
gumas buvo patyrę šios srities 
žmonės, dirbdami vienu ar kitu 
būdu su savo krašto ar miesto 
lietuviškom radijo valandėlėms. 
Atsirado žmonių iš Melbourno, 
Sao Paulo. Hamiltono. Toronto, 
Clevelando ir Chicagos. Mūsų 
uždavinys — per šias kelias 
dienas vesti (ar bandyti pra
vesti) radijo valandėles Bočių 
svetainėje, perduodant žinias, 
pasikalbėjimus su vadovais, 
pranešimus ir muziką. Atrodo, 
kad gali būti labai smagu ir 
džiaugiuos, kad prisirašiau prie 
šio būrelio. Pirmą susitikimą 
praleidome kalbėdami kaip 

CLASSIFIED GUIDE 

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, Lietuvių Katalikų religinės šalpos pirmininkas, priima iš Kanados 
Lietuvių katalikų centro pirmininko Vytauto Tesecko kenčiančiai Lietuvos Bažnyčiai auką (ka-
nadiškais 37,725, amerikietiškais — 30,420 dol.;. 

būtų geriau ir efektingiau per
duoti mūsų radijo laidą, kad 
valgykloj sėdintys susidomėtų ir 
paklausytų, kas jiems sakoma. 
Susitarėm vėl susitikti po pietų. 

Po pietų Vienybės aikštėj 
buvo bendras stovyklos susirin
kimas ir stovyklos atidarymas. 
Visi pastatai ir bendrabučiai 
buvo perkrikštyti lietuviškais 
vardais — vietoj vėliavų aikštės, 
rinkomės Vienybės aikštėje, 
valgykla — Bočių svetainė, 
baseinas — Galvės ežeras, 
administracijos pas t a t a s — 
Trakų Pilis, bendrabučiai — 
Rambynas, Kernavė, Medvėga
lis, Šatrija, Romuva, Birutės 
kalnas, baras — klubelis — 
Šeduvos malūnas, sporto aikštė 
— Žalgiris ir t.t. Prieš pradedant 
pranešimus, visi rinkosi pagal 
kraštą, o fotografai (oficialūs ir 
neoficialūs) visur lakstė ir darė 
kraštų nuotraukas. Amerikie
čių vis dėlto buvo daugiausia, 
bet aus t ra la i nea t s i l i ko . 
Visiems susirinkus, stovyklos 
komendantas Algis Šimkus ir 
stovyklos programos pirminin
kė Birutė Prašmutaitė paaiš
kino apie stovyklos tvarką, 
taisykles ir patarnavimus. Taip 
pat buvo pristatytas naujai 
išrinktas PLJS pirmininkas 
Alvydas Saplys iš Toronto bei jo 
visa moterų valdyba iš Kana
dos. Po pirmo vėliavų pakėlimo 
stovykla buvo oficialiai ati
daryta. 

Vakare po vakarienės, kuri 
vyko iešminės (barbeąue) pobū
džiu už Trakų Pilies ir po 
vėliavų nuleidimo, buvo įvairių 
kraštų nerimti pasirodymai 
Šeduvos malūne. Buvo juokinga 
ir smagu žiūrėti, kaip visi 
stengėsi kuo juokingiau suvai
dinti kokį nors pasirodymą. 
Ypač patiko kanadiečių pasi
rodymas, kuriame jie žodžiais ir 
gestais parodė visas žymesnes 
Kanados miestų ypatybes. Kai 
tie vaidinimėliai pasibaigė, 
vyko susipažinimo šokiai. Kad 
visi sušiltų, susipažintų, kiek
vienas kraštas turėjo išmokyti 
kitus stovyklautojus savo krašto 
tautinį ar etninį šokį — brazilai 
mokė visus šokti sambą, austra
lai mokė abor igenų šokį, 
amerikiečiai mokė Virginia 
Reel (tai kadriliaus stiliaus 
šokis). Buvo linksma, o įsi
smaginę šokėjai dar ilgai būtų 
galėję šokti, bet pavargo muzi
kantų pirštai. Nuo šios dienos 
beveik ir pas iba igė mano 
paklusnumas. Dienos metu man 
kelis kartus sakmbino Henni. 
Nors ji manęs t u o l a iku 
nerado, bet aš jai šokių metu 
paskambinau. Sakė, kad atva
žiuos mane rytoj pasiimti apie 
12 vai. p.p. 

Prieš išvažiuodama rytojaus 
dieną pas pusseserę, nuėjau į 
radijo būrelio susirinkimą, bet 
ne daug ką galėjom padaryti, 
nes dar nebuvo atvežti visi in
strumentai, į rankiai , rekor-

davimo priemonės iš Melbour
no. Palikau juos besitariančius. 

Pagaliau atvažiavo Henni, ir 
mes važiavom Adelaidės miesto 
link. Sakė, kad jai baisiai toli 
reikėjo važiuoti ir niekaip nega
lėjo suprasti, kodėl mes taip toli 
nuo miesto centro ir viso pagrin
dinio judėjimo apgyvendinti. 
Nejaugi, j i manęs k lausė , 
negalėjo jus vius kur nors arčiau 
priglausti. Juk yra artimesnių 
ir gražesnių vietų, ji man toliau 
pamokslavo. Kaip ir kiek jūs 
visi gausite progos Adelaidę 
pamatyt i? Aš jai bandžiau 
aiškinti, kad stovykloje ne tarp 
blogai ir gyventi galima, bet ji 
to lyg ir negirdėjo. J i buvo 
baisiai nepatenkinta šiuo visu 
reikalu ir žadėjo raštyti ilgą 
nus i skund imo laišką. Jos 
skundų priežastis po kiek laiko 
paaiškėjo — Roseworthy yra 
maždaug valandą kelio nuo 
Adelaidės miesto centro, o ji 
gyvena Summertovvn miestely, 
Adelaidės kalnuose, maždaug 
dar valandą į kitą pusę nuo 
centro. 

Važiavom pro pa; is gražiau
sius Adelaidės rajonus, pro 
Unley, Hyde Park iki Glenelg — 
tai labai gražus priemiestis prie 
pat vandens. Būtų visiškai 
nieko čia prie jūros gyventi — 
namai labai gražūs! Henni man 
aiškino, kur ji gyveno,kur ji 
augo ir kur ji į mokyklą ėjo. Čia 
praleistos jos vaikystės dienos ir 
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Žemė L 
„Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika - sveikata - moterų pasaulis - sportas - literatūra - kinas - satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
P a s a k ų pasau l is mažameč iams l ie tuv iukams ' 

1 0 v .v . ik i 1 0 : 1 0 v . v . 

A l l i a n c e C o m m u n i c a t i o n s , Inc. 
4 0 8 S o u t h Oak P a r k A v e n u e , Oak Park , I L 60302 

t e l . nr. 8 4 8 - 8 9 8 0 

STAN BALZEKAS, Ltd. 
PONTIAC - SAAB 

6621 W. OGDEN, BERVVYN 
312-788-5700 

receive 
Aš pats padėsiu jums iš
sirinkti naują automobilį! $500 

cash back 

Laimingos Motinos dienos linki 
NERINGOS restoranas. Sekmadienį, 
gegužės 8 d. NERINGA turės ką nors 
specialaus kiekvienai motinai! NERIN
GA atidaryta 7 d. savaitėje, 8 v. ryto 
— 8 v. vakaro, 2632 W. 71 st St. 

ji su pasididžiavimu mane ve
žiojo. Važiavom pagrindinėm 
gatvėm — North Terrace, Run-
dle St., King William St. ir 
kitom. Tiek daug jrman aiškino 
ir rodė, kad visko net nebeprisi
menu. Ji man rodė kur važiuoja 
pirktis. Rūbai jai labai patinka, 
ir ji visuomet turėjo labai 
savotišką apsirengimo stilių, 
bet pasirodo, kad ji taip pat yra 
senienų (antiąues) žinovė, gar
bintoja ir rinkėja. Rodė prastes
nes tokias krautuves ir tokias 
labai vertingas, kuriose yra 
radusi daug brangių senienų. 

Kol man dar visiškai viskas 
nesusimaišė, nuvažiavom į 
Glenelg, kad galėčiau pamatyti 
šį pležą ir jo visus įdomumus. 
Čia miesto rotušė yra prie pat 
vandens, yra pastatytas didelis 
pramoginis parkas (amusement 
park) su akmeny iškaltu 
vandens šliautu (water slide), 
balto smėlio pležas (ant kurio, 
deja. neturėjau progos pagulėti) 
ir ilgas, siauras kaip pirštas, 
kyšant i s į vandenį ti l tas 
(maždaug kaip Palangos tiltas 
įsikišęs Baltijos jūroj ). Šiuo 
tiltu žmonės eina iki tolimo galo 
pažiūrėti miesto grožio ir jo 
puikios pakrantės bei pažvejoti, 
pasvajoti ir net kartais pasi
maudyti. Nors diena šiltoka, bet 
prie vandens ir nuo vėjo buvo 
daug šalčiau. 

(Bus daugiau) 

H E L P VVANTED 

Reikalinga pensininkė moteris, kuri 
norėtų praleisti vasarą Santa Monica, CA, 
prižiūrėdama seną tėvuką Kambarys ir 
maistas Atlyginimas pagal susitarimą. 

Tel.: 1-(213) 453-4672 
Rašyti: BIRUTĖ MARKS 

1025- 19th Street 
Santa Monica, CA 90403 

FOR R E N T 

NUO BIRUTES KALNO 
Maironis 

Poema buvo parašyta lenkiš
kai, išversta Fausto Kiršos, re
daguota ir spaudai paruošta 
Bernardo Brazdžionio, gražiai 
iliustruota dail. Ados Korsakai-
tės-Sutkuvienės. Išleido 
„Lietuvių Dienos" Maironio 50 
metų mirties sukaktį minint. Lei
dinys didelio formato, turi 47 
psl. Kaina su persiuntimu 7.75 
dol. Illinois gyventojai moka 
8.25 dol. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

FOR SALE 

Pigiai parduoda tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

V I D E O REKORDERIUS 
(312)839-5829 

REAL ESTATE 

^MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
B6LL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

77»-2233 

For rent 2 cottages i n quiet area, 
1 bl. from lake Michigan; pvt. 
beach; linens incld. Seasonal, 
monthly, or weekly available. 
Lakeside, Mich. Call Rita 
312-445-4465. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
32081/2 West 95th Stret 

Te l . - GA 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

Hse. for sale by owner; 2 bdrm, brick, 
expandable; centrai air; 21/2 car 
garage; pool & deck. Ali on a 45 ft. lot. 
Call 585-5548. 

OoiKMįij. KMIECIK REALTORS 
^L 7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITE MAYER 

284-1900 

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

No. 182 — 53 & Pulaski. Dailus, švarus 
3 mieg. mūriukas su didele virtuve-valg.; 
vonios kamb. keramikos plytelių; ištisas 
rūsys; centralinis šaldymas; aluminio 
,.trim"; potvynio kontrolė; nauji elektros 
laidai; 1 Vi auto garažas: didelis kiemas: 4 
namų apyvokos įrengimai. Namas puikiam 
stovy! Skubėkite ir apžiūrėkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? ^ v . 

Savo namą galite parduoti, t/k pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Mamo įvertinimui skambinkite skubiai — 
jabar. 

O B R I E N F A M I L Y R E A L T Y 
> T e l . — 4 3 4 - 7 1 0 0 

Ontuifc 21 
OLSICK & CO., REALTORS 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 
(312) 257-7100 

Gamtos mylėtojų džiaugsmas lemonte! 
Tankūs aukšti ąžuolai supa ŠĮ gražų namą; 
sklypas virš akro: aplink miškas, teka 
mažas upelis Platesnei informacijai skam
binkite $169,000. 

Žavus 3 mieg. kamb. ..bi-level" namas Hill-
view apyl Lemonte Skliautų lubos ir salone 
ir valgm Iš virtuvės pasiekiamas šeimos 
kamb. su mūriniu židiniu: didžiulė atvira 
veranda su įmontuotais suolais. Aplink me
džiai, netoliese graži dauba. $143,500. 

Sav. parduoda puikų, švarų mūrinį 
namą arti 72 & Albany 3 mieg kamb., 
valg. kamb., nauja virtuvė, rūsys ir 
garažas. Skamb. savaitg. ir vakarais 
925-3722. 

88 Pont iac LeMans Aerocoupe 

Kaina prasideda nuo 

$5995 

ALES RŪTOS 
Naujas romanas 

DAIGYNAS 
Liet. Knygos klubo leidinys, ką tik išėjo iš spaudos. 

Plačiai skaitoma autorė svarsto jaunosios lietuviškos 
išeivijos kartos problemas pasaulyje, ryšium su ištikimybe 
lietuviškumui ir realiomis sunkenybėmis. Du knygoms saki
niai abipusiu būdu parodo jaunosios kartos problemas. 

Lietuviškame koncerte „Mano senelis šluostydavusi 
ašaras. Aš tik čiulpdavau saldainį..." 

Bet šioje knygoje yra ir kitas jaunos lietuvės daug 
žadantis pasisakymas:,./ wonder. dėde. ką manai, jeigu aš 
mamos knygą išleisčiau?" 

Knyga kainuoja su persiuntimu 13.50 dol . Illinois gyven
tojai moka 14.50 dol. Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 
W. 63rd St., Chicago, IL 60629. Knyga gaunama ir pas 
knygų platintojus. 

i i 



Lietuvių Fondo valdyba. Sėdi iš kairės: dr. Antanas Razma, Marija Remienė - pirm., Alė 
Steponavičienė, Stasys Baras; stovi: Algirdas Ostis, Evelina Oželienė, Antanas Juodvalkis, Ofelija 
Baršketytė. 

SUDARYTAS LIETUVIŲ FONDO 
VYKDOMASIS KOMITETAS 

Lietuvių Fondo valdyba, pir
mininkaujama Marijos Reinie
nės, balandžio 19 d. savoje būs
tinėje buvo susirinkusi posėdžio 
ir peržvelgė praėjusį suvažia
vimą, aptarė pastebėtus t rūku
mus bei pasidžiaugė sklandžia 
susirinkimo eiga. Priešakyje di
džiausias valdybos rūpes t i s , 
ypač sek re to re i r r e i k a l ų 
vedėjai Alei Steponavičienei, 
y ra t i n k a m a s pas i ruoš imas 
pelno skirstymui. Paramai gau
ti terminai j au praėjo: bendrajai 
paramai kovo 15 d. ir stipen
dijoms — balandžio 15 d. Dabar 
gautiej i p rašymai y ra dau
ginami ir art imiausiu laiku bus 
į te ik t i LF pelno sk i r s tymo 
komisijai. i . 

Pasidžiaugta Lietuvių Fondo 
nuolat iniu kapitalo aug imu, 
gera įgaliotinių veikla, lietuvių 
visuomenės te ikiama parama. 
Šiais metais jau įplaukė 200,000 
dol . i r s t i p r i a i p e r ž e n g ė 
ketvirtąjį milijoną. Tikima, kad 

A N T A N A S J U O D V A L K I S 

Lie tuvių Fondo vadovybė, 
kaip y ra žadėjusi, ruošiasi išleis
ti naują LF leidinį ir prašo na
rių atsiųsti savo nuotraukas bei 
t rumpas biografines žinias ir di
dinti įnašus. Leidinyje bus pa
ka r to ta s LF nar ių sąrašas su 
naujaisiais įnašais. Leidinys bus 
spausd inamas 5 milijonų dol. 
kapitalo proga. Pats laikas įsto
ti naujiems na r i ams ir padidinti 
savo įnašus. 

Vis dar p a s i t a i k o nesusi
gaudymo, skelbiant apie LF tei
k i a m ą p a r a m ą . D a u g i a u s i a 
ne t iks lumų paskelbiama apie 
l i t . m o k y k l o m s t e i k i a m ą 
paramą. Kadang i mokykloms 
p a r a m a duodama per LB švie
t imo tarybą pagal jos pateiktą 
sąrašą ir čekia i į teikiami LB 
apylinkės a r apygardos vadovų, 
ta i da lyv iams susidaro įspūdis, 
kad t a p a r a m a gaunama iš LB 

darbą ir nenorf mažinti jų nuo
pe lnų , bet nori, kad būtų 
pažymėtas faktas ir žmonės 
žinotų, iš kur ta parama ateina. 
L Fondas skelbia, kad remia lit. 
švietimą ir mokyklas, o spau
doje to nematy t i . Reikėtų 
didesnio tikslumo. Lyg maloni 
išimtis šiomis dienomis buvo 
, ,Draugo" dienraštyje žinia iš 
Phi ladelphi jos , k u r i o j e Br. 
V a š k a i t i s , r a š y d a m a s apie 
apylinkės susirinkimą, pami
nėjo ir gautą iš Lietuvių Fondo 
paramą. Dėkojame. 

S u d a r y t a s LF e g z e k u t y v i n i s 
komi te tas 

._ . . švietimo ta rybos ir laikrašti-
per dvejus, trejus metus gali n i n k a i tap paskelb ia . L Fondas 
būti pasiektas penktas mili- gerai s u p r a n t a ir vert ina LB 
jonas ir lietuvybės iš laikymui švietimo ta rybos ir apylinkių 
padidės te ikiama parama. valdybų pasišventusiai dirbamą 

Lietuvių Fondo tarybos po
sėdis, pirmininkaujamas Stasio 
Baro, įvyko balandžio 22 d. 
savoje būstinėje Chicagoje. 
Posėdyje buvo priimti nauji na
riai, pasidžiaugta Lietuvių Fon
do kapitalo augimu ir darniu 
susiklausymu. 

Tarybos pirm. St. Baras , j au 
praėjusiame posėdyje buvo su
pažindinęs su nauju projektu, o 
dabar prašė pasisakyti ir pri

tar t i jo steigimui. Pagal siūlomą 
projektą, būtų įsteigtas vyk-
domasis-egzekutyvinis komite
t a s , į kur į įeitu tarybos, valdy
bos ir komisijų pirmininkai. Šis 
k o m i t e t a s da rv tų s k u b i u s 
sprendimus visais klausimais, 
tarybai nesant sesijoje. Tarybą 
sušaukt i per 2-3 dienas posė
džiui y r a neįmanoma, nes dalis 
gali bū t i tarnybos ar k i ta is 
re ikala is išvykę, nepasiekiami 
ir gali nesudaryti kvorumo. Ir 
š iame posėdyje, p raneš t ame 
prieš dvi savaites, tedalyvavo 13 
tarybos nariu, penkiems nepasi
rodžius. Sušaukti 7 komiteto na
r ius y r a daug l engv iau ir 
greičiau. 

Padiskutavus ir išsiaiškinus 
šio komiteto paskirtį ir kompe
tenciją, siūlymui buvo pr i tar ta , 
pasisakius 9 balsams už ir 3 
susi laikius. (Vienas vėlavo ir 
šiam svarstyme nedalyvavo). 

Šiems metams egzekutyvinį 
komitetą sudaro: tarybos pirm. 
Stasys Baras; valdybos pirm. 
Marija Remienė; komisijų pir
m i n i n k a i : finansų — R ū t a 
Juškienė; pelno skirstymo — dr. 
Antanas Razma; palikimų — dr. 
Kazys Ambrozaitis; į s ta tų — 
Daina Kojelytė; informacijos — 
Antanas Juodvalkis. 

Tai būtų nauja institucija 
greitiems sprendimams daryti . 
E g z e k u t y v i n i o k o m i t e t o 
n u t a r i m a i bus p a t e i k i a m i 
artimiausiam tarybos posėdžiui 
tv i r t in t i . Vienas atvejis jau 
įvyko savaitę po tarybos po
sėdžio. 

Valdybos pirm. Marija Re
mienė informavo tarybą apie 
gerą LF kapitalo augimą ir 
numatomą skelbti naują narių 
vajų. Norima pasiųsti laiškus 
tiems lietuviams, kurie dar nėra 
įsijungę į LF narių eiles ir savo 
įnašais neprisideda prie lietuvy
bės išlaikymo pastangų. Kartais 
ne t nes inor i t i k ė t i , kad 
lietuviškoje veikloje aktyvūs 
asmenys dar nėra L. Fondo na
riais . 

Pasi t raukus valdybos narei 
Evelynai Oželienei, į valdybą 
pakviesta mokslus bebaigianti 
Ramoną Steponavičiūtė, Lie
tuvių Fondo st ipendininkė. 

Finansai ir jų investavimas 
yra vienas iš svarbiausių LF 
veiklos darbų. Kokį kapitalą su
telksime ir ku r jį investuosime, 
kiek gausime pajamų — pelno, 
t iek bus paremta ir lietuviškoji 
veikla. Naujoji finansų komi
sijos pirmininkė Rū ta Juškienė 
informavo, kad komisija peržiū
rėjo esamus investavimus ir 
ieško naujų garantuotų būdų 
LF kapitalą saugiai investuoti 
ir gauti didesnį pelną. Išėjus iš 
akcijų rinkos, nauji šaltiniai yra 
būtini , jei nenor ima sumažinti 
paramai skiriamos sumos. Tary
ba pritarė naujiems planams ir 
naujiems investavimo būdams. 

Pelno skirstymo komisijos pir
mininkas dr. Antanas Razma 
pranešė, kad paramai gauti pra
šymai yra padauginti ir įtei
kiami komisijos nar iams ir LF 
bei JAV LB vadovams, kaip 
numato įs tatai . Bendrai pa 
r a m a i y r a g a u t a p rašymų 
600,000 dol., o s tudentų stipen
dijoms - 130,000 dol. Taigi 
beveik t r im ketvirčiam milijono 
dol. (Kai kurie prašytojai nėra 
nurodę prašomų sumų). Visus 
prašymus patenkint i neužtektų 
nė deš imt ies mili jonų dol. 
kapitalo. 

Šių metų pelno skirstymo 
komisiją sudaro: Lietuvių Fon
do tarybos skirti — pirm. dr. An
tanas Razma, dr. Gediminas 
Balukas ū* Povilas Kilius, antri
ninkas — Daina Kojelytė. JAV 
LB krašto valdybos deleguoti — 
dr. Petras Kisielius, Robertas 
Vitas ir Algimantas Gečys, 
ant r in inkas — Juozas Baužys. 

Posėdyje ex officio gali daly
vauti LF tarybos pirm. Stasys 
Baras ir valdybos pirm. Marija 
Remienė bei JAV LB krašto 
valdybos pirm. Vytautas Voler-
tas ir tarybos pirm. Algis Rugie
nius. Sprendžiamą balsą turi tik 
šeši tikrieji komisijos nariai. 

Pelno skirstymo komisija jau 
turi sudariusi darbų planą ir 
pradės susipažinti su prašymais 
bei sus i t iks su prašytojais. 
Sėkmės. 

Palikimų komisijos pirm. dr. 
K. Ambrozaitis mano, kad šie 
metai pal ikimais bus derlingi, 
nes pradžia yra labai gera ir jau 

DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. gegužės mėn. 6 d. 

gau ta 111,000 dol. Palikimai 
jau prašoko milijono ribą ir šiuo 
metu sudaro 1,095,000 dol. 

Lietuvių dailiojo meno ins
t i tu to pirm. dr. G. Balukas 
pranešė, kad po didesnių pa
stangų yra įsteigtas Lietuvių 
dailės muziejus, prisiglaudęs 
Jaunimo centre. Muziejaus var
du ruošiama gegužės 6-22 d. 
Čiurlionio galerijoje paroda — 
Religija lietuvių mene. Čia iš 
dailiojo meno turimų fondų bus 
išstatyta Domšaičio, Dobužins
kio, Petravičiaus darbai ir dalis 
Čiurlionio galerijoje esamų pa
veikslų. Taip pat susitarta su Il
linois universitetu Chicagoje ir 
birželio mėn. jų salėse bus išsta
tyt i Domšaičio darbai, sukurti 
Pietų Afrikoje. 

Susipažinus su LF narių me
tinio suvažiavimo nutarimais ir 
LF tarybos pirm. Stasio Baro 
d e k l a r a c i j a , posėdis buvo 
uždarytas. 

Štai deklaracijos pagrindiniai 
punktai : 

Dar s t ipr iau išvystyti LF 
veiklą ir ga l imai greičiau 
sukaupti 5 milijonų dolerių 
kapitalą. 

Saugiai investuoti LF pa

grindinį kapitlą, s iekiant di
desnio pelno. 

Kaip galima dažniau infor
muoti visuomenę apie LF veiklą 
— investavimus, pelno paskirs
tymą, palikimus, per spaudą 
radijo laidas ir laiškais. 

Išplėsti LF įgaliotinių t inklą, 
suteikiant jiems daugiau teisių 
LF veikloje. 

Stipriau išvystyti naujų nar ių 
verbavimą, surandant bent 200 
naujų narių. 

Jungti jaunąją kartą į LF 
veiklą, tuo užtikrinant ilgalaikį 
LF išlikimą. 

Skatinti visuomenę sudaryt i 
testamentus ir dalį ar visą tur tą 
palikti Lietuvių Fondui. 

Remti kitataučių ir savųjų ap
raiškas svetimom kalbom, pro
paguojant lietuvių meną, muzi
ką, kultūrą. 

Skirti didesnį dėmesį lituanis
tiniam švietimui ir t au t in i am 
auklėjimui mokyklose, šeimose 
bei jaunimo organizacijose ir 
šias pastangas remti. 

Lietuvių Fondo pagrindinis 
kapi ta las nedalomas ir lai
komas nepr ik lausomai Lie
tuvai, o gautu pelnu r emiamas 
išeivijos l ietuvių šv ie t imas , 
kultūra bei jaunimas. 

Mirus Vyru i ir Tėvui, 

A.tA. 
ANTANUI KAZLUI 

STANISLOVAI KAZLIENEI ir jos va ikams , RAI
M U N D U I , LIDIJAI ir SAULIUI re i šk iame m ū s ų 
bičiulišką užuojautą. 

P. Pileckas 
P. Juodvalkis 
V. Jonynas 

S. S. Mikaliukai 
S. Juodvalkis 

LEMONTO KATALIKŲ MISIJOS 
įsteigimui žemiau išvardinti žmonės jau pritarė, ne tik 
balsu, bet ir aukomis. Ar galime ir jūsų pavardę pridėti 
prie šio sąrašo? Aukas siųsti: Lithuanian Mission Center, 
Inc. P.O. Box 664, Lemont, IL 60439. 

f GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Ca l i forn ia A v e n u e 
Te l e fona i - 523-0440 ir. 5 2 3 - 9 8 6 2 
4 6 0 5 - 0 7 South K e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 927 -1741-1 
4 3 4 8 S. Cal i forn ia A v e n u e 

Tele fonas — 523-0440 

MOSU KOLONIJOSE 
Lemont, UI. 

POEZIJOS P A V A S A R I S 
MAIRONIO MOKYKLOJE 

Šiais metais Lemonto Mai
ronio l i tuanist inės mokyklos 
mokiniai ir mokytojos švenčia 
t ikrą poezijos pavasarį . J a u 
tradicija Maironio mokykloje 
turė t i poezijos dieną, per kur ią 
mokiniai skaito savo kūrybą ir 
t a ip pat pagerbia p a r i n k t ą 
lietuvį poetą. Kovo 19 dieną 
susirinko tėveliai ir svečiai į 
Poezijos dieną Bernardui Braz
dž ioniu i p a g e r b t i . Mažie j i 
mokinukai deklamavo Vytės 
Nemunėlio eilėraščius, o vyres
nieji net pasireiškė su savo 
sukurta poezija. Poezijos dienos 
programą paruošė ir sukoordi-
navo mokytojos Živilė Šilga-
lienė ir Zita Visockienė. 

Už svaitės pasklido smagi 
žinia: pa ts poetas Bernardas 
Brazdžionis atvyksta į Chicagą 
ir pakviestas sutiko aplankyti ir 
Lemonto Maironio l i tuanis t inę 
mokylą. Balandžio 9 d ieną 
mokiniai susirinko į mokyklą 
gražiai pasipuošę: a t v y k s t a 
ypatingas svečias, mylimasis 
Vytė Nemunėlis . Praėjo kelios 
v a l a n d o s , ir j a u n e n u s ė d i 
mažieji. Kada jis atvyks? Ar jau 
čia? Kaip jis atrodo? Ar jis t ikrai 
su mumis pakabės? Pagaliau.. . 

i lgai l a u k t a s svečias atvyko! 
Poetas pirmiausiai aplankė kla
ses, ka lbėdamas su mokiniais 
ir juos sve ik indamas . Kiek
vienoje klasėje buvo apstotas 
vaikų, daugumos , kurie turėjo 
a t s inešę j a u gerai padėvėtą 
egzempliorių „Meškiuko Rud-
nosiuko" au to r iu i pasirašyti . 

Sus i r inko mokiniai į mokyk
los salę, k u r j au l aukė nemažas 

skaičius teveliu ir svečių. Pri
s tatytas Bernardas Brazdžionis 
pasveikino mokinius, mokytojus 
ir susirinkusius. Turėjo atsi
vežęs filmą, susuktą Lietuvoje 
per Maironio pagerbimą, minė
jimą. Mokiniams labai didelį 
įspūdį padarė šis filmas. -Jiems 
buvo labai įdomu pamaty t i 
Lietuvą ir jos žmones. Didelė, 
didelė padėka Bernardui Braz
džioniui, kad rado laiko aplan
k y t i Lemonto M a i r o n i o 
mokyklą. 
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SfcK VING CHICAGOLAND SINCE IMS 

Aukojo: 
$5,000.00 Dr. Juozas Briedis, 

Lemont. 111. 
$1,000.00 J. ir R. Riškus, Palos 

Hills, 111., W. ir M. Ruzgą. Mer-
riville, Ind., L. ir I. Von Braun 
Chicago, III.; Tėvai Jėzuitai, 
Chicago, 111. J. ir V. Lendraitis, 
Palos Heights, 111.; A. ir C. Buine-
vičius, Pa>,s Park, 111.; T. ir R. 
Rudaitis, Oik Lawn. 111.; P. ir O. 
Naureckas. Lemont, 111.; S. ir E. 
Baras, Pales Park, 111.; D. Dund-
zila, Clarer.don Hills, 111.; A. ir I. 
Kerelis, Pa os Park. 111., A. ir A. 
Laurinaiti? Lemont, 111; A. ir V. 
Marcherta.-. Downers Grove, 111.; 
A. ir R. Didzbalis. Oak Lawn, 111.; 
D. ir A. Milanas, Downers Grove, 
111., G. ir R. Rimkus. VVestern 
Springs, II!.; A. ir E. Paulikas, 
Downers Grove, 111., A. ir L. Gla-
vinskas. Garendon Hills, 111.; A. 
ir I. Draugelis, Naperville, 111.; A. 
Viržintas. Chicago, 111.; R. ir A. 
Gulbinas. Palos Park, 111.; R. 
Žilionis, Palos Heights, 111.; Z. ir 
A. Kušeliauskas, Brookfield, 111.; 
T. ir L. Petroliūnas. Downers 
Grove, 111. R. ir K Sušinskas, 
Lockport. 111., Liudas ir Dalia 
Šlenys, Lemont, 111.; J. ir L. Rin
gus, Palos Heights, 111.; Š. ir R. 
Valiulis, Wheaton. III.; T. ir B. 
Navickas. Lemont, 111.; M. ir L. 
Mažeika. Orland Park, 111.; P. ir 
H. Šapalas. Lemont. 111.; S. ir L. 
Šoliūnas Darien, 111.; B. ir B. 
Nainys, Lemont, 111.; R. ir B. 
Kronas. Garendon Hills, 111.; A. 
ir E. Lieponis, Lockport. UI.; A. ir 
Ž. Joniką?. Lockport, 111.; G. ir R. 
Bielskus. Oak Lawn, m. , A. ir V. 
Vasaitis. Palos Park, 111.; J. ir H. 
Kačilauskai. Lemont, 111.; R. ir P. 

Domanskis, VVestern Springą, EI.; 
V. ir D. Januškis, Lemont, 111.,; 
E. Ruzgą. Kenosha, Wisc.; R. L. 
Burba, Glenn Ellyn, 111.; J. ir R. 
Užutis, Worth, 111.; V. ir V. Mikai-
tis, Burr Ridge, 111.; P. ir O. 
Abromaitis, Lemont, 111.: P. ir G. 
Naris, Downers Grove, 111.; A. ir 
S. Jelionis, Darien, 111.; J. ir L. 
Tharp, Frankfort, 111.; T. ir A. 
Kazlauskas, Orland Park, 111. 

$300.00 A. ir V. Domanskis, 
Palos Park, 111. 

$100.00 Ses. Gabrielė, Lemont, 
111.; Mikalina Šlapkauskaitė, Le
mont, 111. 

Pažadėjo: 
$1000.00 V. Sinkus, Chicago, 

111.; K. ir E. Laukaitis, Hinsdale, 
111.; K. ir J. Laukaitis, Hinsdale, 
111.; A. ir D. Misiulis, Lemont, 111.; 
S. Budas, Lemont, 111.; R. ir D. 
Dirvonis, Chicago, 111.; V. ir R. 
Sinkus, VVestern Springs, 111.; J. 
Ambrizas, Chicago, 111.; M. ir A. 
Tallat-Kelpša, Lemont, 111.; P. 
Rimkus; R. ir J. Mozoliauskas, 
Lemont, 111.; D. ir R. Korzonas; T. 
ir N. Remeikis ; V. Kleiza, 
Chicago, 111.; V. ir S. Krumplis, 
Western Springs, 111.; N. ir P. 
Stelmokas, Lemont, 111; S. ir J. 
Masiulis, Elmhurst, 111; J. ir M. 
Utz, Chicago, 111.; A. ir I. Staniu
lis, Lockport, 111.; R. ir M. Burba, 
Lemont, 111.; F. ir M. Mackevi
čius, Lockport, 111. 

Ačiū visiems už aukas ir paža
dus. Prašome raginti draugus ir 
pažįstamus. Su visų pastangomis 
įgyvendins im šį projektą. 
Žadame toliau rašyti ir skelbti 
aukotojų pavardes. 

Rūta Sušinskienė 
organizacinio komiteto narė 
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DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. gegužės mėn. 6 d. 

x Ateitininkų namuose Le
mo nte ateinantį sekmadienį, 
gegužės 8 d., šv. Mišių nebus, 
bet šv. Mišios bus atnašaujamos 
De Andreis seminarijos 
koplyčioje 10 vai. ryto. Visi 
kviečiami šiose pamaldose daly
vauti, ypač kad Lemonto Mai
ronio lituanistinės mokyklos 
mokinių dalis eis pirmosios 
Komunijos. 

x Norime priminti tėve
liams, kad registracija j jaunųjų 
ateitininkų vasaros stovyklą 
baigiasi gegužės 15 d. Prašome 
tėvelius nedelsiant savo vaikus 
registruoti. 

x Dr. Kęstutis Girnius Kul 
tūros kongreso atidarymo proga 
skaitys paskaitą tema „Įsiparei
gojimas tiesai". Kongresas pra
sidės šių metų birželio 25 d. 
Toronte. 

x „Dobi lo š i r d y " tai 
Gintarės Jautakaites sukurta 
daina. Ši daina kadaise plačiai 
skambėjo Lietuvoje ir už jos 
ribų. Šią dainą Gintarė Jau
takaitė atliks gegužės 22 d. 
„Margučio" rengiamame kon
certe Jaunimo centre. 

x Smuikininkas Herkulis 
Strolia dalyvauja Naujosios 
Operos spektakliuose, atlik
damas įspūdingą solo partiją. 
Atliekamų operų tarpe yra ir 
naujoji Dariaus Lapinsko opera 
„Ein Theaterstueck". 

x Ses. Catharine C. Gal-
lagher. buvusi du kartus Chi
cagos Mercy seserų provincijole, 
už Saint Xavier College įtai-

x Chicagoje veikiančių tau
tinių šokių grupių mokytojai 
Irena Smieliauskienė, Nijolė 
Pupienė, Rasa Poskočimienė, 
Lidija Ringienė, Silvija 
Radvilienė, Violeta Fabiono-
vich ir Frank Zapolis su savo 
grupėmis atliks programą ban
kete, kuris yra rengiamas Tau
tinių šokių šventei, PLB seimui 
ir Kultūros kongresui paremti. 
Visi kviečiami gegužės 15 d. 
Jaunimo centre pamatyti mūsų 
šokantį jaunimą, kuris rengiasi 
vykti į VIII Tautinių šokių 
šventę. 

x Sporto žaidynių garbės 
komitetan pakviesti sutiko įei
ti Lietuvos gen. konsulas Chi
cagoje V. Kleiza, dr. P. Kisie
lius, B. Vindašienė, LB Vidurio 
apygardos pirm., dr. L. Kriau-
čeliūnas, St. Balzekas, dr. F. 
Kaunas, M. Marcinkienė ir 
ŠALFAS s-gos pirm. V Adam
kus. 38-tos ŠALFAS s-gos spor
to žaidynės vyks Chicagoje 
ateinantį savaitgalį, gegužės 14 
ir 15 dienomis. Žaidynėse daly
vaus arti 400 lietuvių sporti
ninkų iš JAV-ių ir Kanados. 

x Muz. Emilija Sakadols-
kienė ir Balys Pakš tas atliks 
meninės programos dalį per Lie
tuvių Dailės muziejaus parodos 
atidarymą gegužės 6 d., penk
tadienį, 7:30 vai. vak. Čiurlio
nio galerijoje. 

x Šių metų Poezijos dieno
se gegužės 28 d. 8 vai vak. Jau
nimo centre poetas Henrikas 
Nagys skaitys savo poeziją. 

x Šiuo metu Lemonte yra 
vykdomas planas įkurti Pa
saulio lietuvių centrą netoli 
Chicagos. Kalbama ir rašoma 
apie didžiulę sutarti pirkti De 
Andreis seminarijos pastatą ir 
aplinkui žemę (15 a). Šiam 

Po pranešimo Kr. Donelaičio mokykloje. Iš kairės sėdi prel. J. Prunskis, G. Sturonienė, H. Dainienė 
ir A. Brazaitienė; stovi: dir. J. Širka, R. Kučienė, korespondentai M. Polikaitis. S. Juškaitis, E. 
Tuskenvtė ir R. Putriūtė. Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

symą gailestingųjų seserų (nur- pirkimui reikia aukų. Pasaulio 
ses) mokslo skyrių bus apdo- lietuvių centro patalpos yra 
vanota specialiu Saint Xavier perkamos Lietuvių Misijos cen-
žymeniu. Žymuo jai bus įteiktas tx0 vardu (Lithuanian Mission 

PALTINAI „MARGUČIO" 
KONCERTE 

Jaunimo centro didžiojoje 
salėje gegužės 1 d. reikėjo net 
pristatyti papildomų kėdžių, 
Neles ir Arvydo Paltinų 
koncerte. Jiejau septintą kartą 
koncertavo ir susidomėjimas vis 
neatslūgo. Čia turėjo reikšmės, 
kad koncertą organizavo 
Margutis, kuris turi labai gau
sų savo klausytojų skaičių. 

Koncerto programoje buvo 
Maironio patriotiniai žodžiai — 
Graži tu, mano tėvyne. Pagar
biai minėdama Lietuvos vardą, 
solistė pabrėžė savo ryžtą 
dainuoti koncerte tik lie
tuviškai. 

Pradžioje P. Petrutis dėkojo už 
gausų atsilankymą. Kvietė į 
gegužės 22 d. įvyksiantį solistės 
G. Jautakaitės koncertą. 

Nelės Paltinienės dainas 
gegužės 20 d. Chicagos Hilton 
Tower salėje. Saint Xavier 
kolegiją yra baigę ir nemaža 
lietuvių. 
x Elena Valiukonienė, So. 

Boston, Mass., pratęsė „Drau
go" prenumeratą, pridėjo 25 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių, o Vasario 16-sios proga 30 
dol. auką prisiminti a.a. Joną 
Valiukonį jo vienerių metų 
sukaktį. Jis su „Draugu'* nesi
skyrė iki savo mirties ir prašė 
jos, kad „Draugas" būtų nepa
mirštas, todėl ir pildo jo valią. 
E. Valiukonienei, mūsų garbės 
prenumeratorei , tar iame 
nuoširdų ačiū. 

x Susidarius aplinkybėms, 
vakaronė su rašyt. Saulium 
Šalteniu neįvyks šį penktadie
nį, gegužės 6 d. Jaunimo centro 
kavinėje. Visuomenės atsipra
šome. 

(sk) 

x Reikal ingos lietuviš-
kai-angliškai kalbančios pa
davėjos. Skambinti 476-1680. 

(sk) 

x Vyt. Alanto drama 
„Aukštadvaris" bus statoma 
gegužės 7 d., šeštadienį, 6:30 
vai. vak. Jaunimo centre. Su 
šiuo veikalu atvažiuoja Toronto 
t ea t ras ,, A i tva ras" , reži
suojamas rež. E. Dauguviety -
tės-Kudabienės. Rengia Jau
nimo centras. Bilietai bus 
gaunami prie įėjimo nuo 5 vai. 
vakaro. 

(sk) 

x Lietuvos Kronikos są
jungos naujų knygų sutik
tuvėse gegužės 8 d. 3:00 v. p.p. 
Jaunimo centro didžiojoj salėj 
kalbės prof. Vytautas Skuodis, 
jaunimas skaitys ištraukas. Lie
tuvos Vyčių choras atliks dainų 
programą. Visi lietuviai kvie
čiami dalyvauti ir paremti Kro
nikos knygų leidimą. 

(sk.) 

Center, Inc., a public charity) ir 
visos aukos, la ikant i s 
federalinių įstatymų, galės būti 
nurašytos nuo pajamų mokes
čių. 

x J o n a s Černius, Jackson-
ville, Fla.. suprasdamas lietu
viškos spaudos sunkumus, pra
tęsė prenumeratą su 20 dol. 
auka. J. Černių skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už 
auką labai dėkojame. 

x Dr. Kastytis J u č a s , der
matologas, veda radijo progra
mas 1490 AM bangomis kiek
vieną šeštadienį 7 v. ry to . Šį 
šeštadienį, gegužės 7 d. šioje 
programoje dr. Kishore Tham-
py kalbės tema: „Iš užsienio 
atvykusių daktarų gydymo tei
sių įsigijimas". 

(sk) 

x Dėmesio! Prašome at
siliepti visus knygų ir plokštelių 
leidėjus bei platintojus, kurie 
buvo davę MARGINIAMS savo 
leidinius pardavimui. Knygas ir 
plokšteles galima atsi imti 
MARGINIU krautuvėje pir-
mad. ir trečd. nuo 10 ry to iki 
4 v. p .p . 

(sk) 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshaw, Inc., patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. 
Duodu komisų nuolaidą. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(sk.) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX FIRST, Rimas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk.) 
x Ieškoma liet. kalbanti 

moteris prižiūrėti 1 m. mergytę 
trecd. ir penktd. Orland Park 
apyl. Skambinti 460-3103. 

(sk) 

x Jonas Cerekavičius, East 
Chicago, Ind., pratęsdamas 
prenumeratą, pridėjo ir 25 dol. 
auką. J. Cerekevičių skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
rėmimą savos spaudos labai 
dėkojame. 

x Kun. M. Jaraš iūnas , Gil-
berton, Pa., mūsų garbės pre
numeratorius, nuoširdus 
lietuviško žodžio rėmėjas, su 
prenumeratos pratęsimo mo
kesčiu atsiuntė visą šimtinę. 
Nuoširdus ačiū. 

x Kostas Balčiūnas, Burl
ington, Wisc., parėmė „Draugą" 
20 dol. auka ir pratęsė prenume
ratą vieneriems metams. K. 
Balčiūną skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už paramą 
labai dėkojame. 

x Žurnl. Alfonsas Nakas, 
Sunny Hills, Fla., dr. J. B. Dičpi-
nigaitis, Woodhaven, N.Y., 
Emilija Meškauskas, Chicago, 
111., E. Simonaitis, Bloomfield. 
Ct., Gediminas Deveikis, 
McHenry, 111., Vytas Zdanys, 
West Hartford, Conn., Jurgis 
Černius, Omaha, Nebraska, M. 
Lembertas, Santa Monica, Cal., 
J. Pampalas, New Buffalo, 
Mich., Juozas Gruzdąs. Miami 
Beach, Fia., Kazys Balas, Cle-
veland, Ohio, kiekvienas pra
tęsė „Draugo" prenumeratą 
1988 metams ir pridėjo po 15 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

x Dr. S. Jankus, Colconda, 
M., G. ir J. Taorai, Cleveland, 
Ohio, Jonas Adomaitis, Tinley 
Park. 111.. J. Gudėnas, Euclid. 
Ohio. Birutė Šležas, Dorchester, 
Mass., Aldona Sehgal, Palo 
Alto, Cal., Vytautas Gečas, 
Cicero, 111 , Pranas Gluosnys. 
Calgary, Altą, Kanada, Jonas 
šuopys, Brockton, Mass., pra
tęsdami ..Draugo" prenumera
tą, pridėjo po 15 dol. aukų. La
bai dėkojame. 

palydėjo jos vyro Arvydo elek
troniniu įtaisu sklandi muzika. 
Buvo įrašytas dainavimas kitu 
balsu, tai daug dainų skambėjo 
kaip duetai. 

Jų repertuaro programa buvo 
turtinga. Apie tėvų namus 
skambėjo Babravičiaus daina. 
Gėrėjosi dainomis , Ryto belau
kiant" (Kolodzero), solistė dainą 
palydėjo lengvu, žaismingu lyg 
šokiu. Savo šypsena lydėdama, 
solistė dainavo apie flamingą 
(Bruhno), pasigirdo paukštelių 
čiulbėjimas, kai dainavo mūsų 
kompozitorės Gudauskienės 
„Pavasarį". Gamtos nuotaikos 
perduotos ir tos pačios kompo
zitorės , Jludens" dainoje (abiejų 
žodžiai Lemberto'. Publika gė
rėjosi, kad solistė dainas per
teikė ne vien melodijomis, bet ir 
su įsijautimo interpretacija. Tai 
buvo ryšku „Melancholijoj" 
(Runjico). Su daina „Mažas 
miestelis pamary" (Grabovskio) 
solistė nukopusi nuo scenos įsi
jungė į publiką, dar labiau susi
liedama su klausytojų minia, 
kuri apdovanojo ją gėlėmis. 

P. Petrut is savo žodyje 
priminė, kad Paltinai su savo 
koncertais išraižė visą Ameriką, 
o taip pat daugelį Europos 
valstybių. Priminė, kad Paltinai 
numatyti kviesti ir ateinantį pa
vasarį. Publika tą sutiko su 
plojimu. 

Liaunus solistės judesiai 
lydėjo romantišką „Trumpa is

torija" (Mancinio). „Bet meilė 
liks širdy" (Kosma) skambėjo 
romantišku ilgesingumu. Ta 
pačia nuota ika pe r sunk ta 
„Mylimos akys" (Theunissen). 
Melodiją pratęsė lengvu šokiu. 
P i rmos koncerto dal ies 
paskutinė daina buvo skirta 
Arv. Paltino motinai — 85 m. 
Tai buvo „Pamiršti namai" 
'Cechanovičiaus). 

Šal ia romantikos solistės 
dainose buvo ir stipri patriotinė 
nuotaika. Tas girdėjosi iš „Pa
vasario romantikoj" (Šlyžiaus) 
ir an t ro j daly . buvo dvi 
Gudauskienės dainos: „Svajo
nės" ir „Pagunda" — abidvi 
skambios ir mielos. „Pagundą" 
atliekant abudu Paltinai susto
jo šokiui. 

Arv. Paltinas, Vasario 16 gim
nazijos muzikos mokytojas, pasi
džiaugė, kad šiemet jie turi per 
70 mokinių. Mokykla tur i 
chorą, orkestrą, tautinių šokių 
grupę. Mokinių būrelis susira
šinėja su disidentais. Mokslei
viai dalyvavo demonstracijose 
Vienoje ir Bonnoje. Gimnazija 
buvo Romoje, nusifotografavo su 
Šv. Tėvu. Prašė siųsti vaikus į 
Vasario 16 gimnaziją. Pabaigtas 
berniukų bendrabutis statyti. 
Visa statyba kainuos 7 mil. 
markių. Pusę duoda Vokietijos 
vyriausybė, apie 3 mil. apdrau-
da. Vieno mokinio išlaikymas 
kainuoja 23,000 mark ių 
metams. Dėkojo už paramą. 

Toliau koncerte s 
„Pr is iminimai" (Banovo), 
„Kodėl mes ne kartu" (Fer-
lando). Dainavimo metu koncer
tas buvo įrašytas į vaizdajuostę. 
Solistės apranga, pertraukoj 
pakeista, derinosi prie roman
tiškų estradinių dainų. Dainoje 
ji klausė „Ar girdi" kaip žemė 
mus budina (Tutic). 

Septynių koncertų metu, kaip 
pranešė Petrutis, Paltinienė pa
dainavo per 140 dainų. Pabai
goje vyravo tango melodijos; 
„Tango ir t u " (skirta Narbu-
čiams, pas kuriuos buvo sustoję 
Paltinai). Programoj dar buvo 
„Klajūnė" (Dujnico), „Wieder-
sehn, arrivederci" (Bruhn). Čia 
publika įsijungė bendru plo
jimu. Paltinai pelnytai ap
dovanoti gėlėmis. Paskutinė 
daina buvo skirta motinoms 
„Vaikai išaugo". 

Solistė visas dainas buvo 
puikiai išmokusi. Nereikėjo jai 
žvelgti nei į gaidas, nei į teks
tus, nors atliko 22 kūrinius. 
Gausūs plojimai dar išprašė 
„Metai skuba" — maldą į 
Mariją. 

Solistė atsisveikino, dai
nuodama „Ačiū" ir reikšdama 
viltį vėl susitikti. 

A. Paltinas nuoširdžiai dėkojo 
Margučiui ir visiems. Po 
koncerto buvo vaišės kavinėje. 
Pažymėtina, kad atvykę į JAV 
Paltinai koncertavo Phila-
delphijoje, Harvarde, St. Pe-
tersburge. Iš Chicagos išskri
do į Vokietiją. 

Juoz. Pr. 

Ž?^ IŠ ARTI IR TOLI 

Sol. Nele Pa'tinieoė, „Margučio" surengtame koncerte. Jaunimo centro sceno-
je, atlieka „Ave Maria" muz. Martiną. ^ ^ ^ Tamulaičio 

Dr. Elona Vaišnienė, vadovavusi 
simpoziumui New Yorke. 

PREL. J. PRUNSKIS 
KR. DONELAIČIO 

MOKYKLOJE 

Kiekvieną šeštadienį Kr. Do
nelaičio aukšt. lituanistinėje 
mokykloje paskutinė ar šeštoji 
pamoka yra šnekamosios kalbos 
pamoka. Per tą pamoką, sugrįžę 
į savo klases, mokiniai su kla
sės auklėtoja diskutuoja dienos 
įspūdžius, pasaulio įvykius ir 
viską, kas mums svarbu ir apie 
ką malonu pakalbėti. 

Šeštadienį, balandžio 23 d., 
mums pranešė, kad šeštoji pa
moka bus mokyklos auditorijoje. 
Ten sutikome prel. dr. J . 
Prunskį. Su svečiu mus 
supažindino dir. J. Širka. Prel. 
Prunskis yra visuomenininkas, 
knygų autorius ir žurnalistas. 
Jis taip pat yra didelių darbų 
mecenatas. Prel. Prunskis 
skelbia bei remia varžybas ir 
konkursus, kad jauni žmonės 
kurtų, rašytų ir dirbtų dėl Lie
tuvos. Šalia visų kitų pareigų, 
prel. Prunskis yra Amerikos 
Lietuvių Tarybos informacijos 
vedėjas. 

Kalbėdamas visiems aukštes
niosios mokyklos mokiniams, 
prel. Prunskis džiaugėsi, kad 
lankome lituanistinę mokyklą, 
kur mokomės lietuvių kalbos. 
Mes esame pranašesni už kitus 
amerikiečius. Mes esame pri
vilegijuoti, kadangi mokame 
„ekstra kalbą", kuri niekada 
nebus mums našta. Su privile
gija ateina ir įsipareigojimas. 
Mūsų pareiga yra prisidėti prie 
Lietuvos išlaisvinimo darbo. 

Lietuvos laisvinimo darbą jau 
daug metų sėkmingai dirba 
kelios organizacijos. Svečias 
kalbėtojas apibūdino Amerikos 
Lietuvių Tarybos, Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 

KANADOJE 
— Hamiltono Aušros Vartų 

lietuvių parapija metinį susi
rinkimą turėjo kovo 27 d. Apie 
parapijos veiklą pranešė kle
bonas kun. J. Liauba, finansinę 
apyskaitą davė ižd. J. Stankus. 
I naują tarybą dvejų metų laiko
tarpiui išrinkti K. Simaitis, S. 
Petkevičienė, Z. Bakaitis, A. 
Lukas, J. Deveikis, K. Rudai-
tienė, A. Petkevičius, K. Gelži-
nienė, A. Gedrimas, A. Gudelie
nė ir M. Borusienė. Susirinki
mui pirmininkavo J. Krištolai
tis, sekretoriavo I. Vasiliauskie
nė. 

— „Aukuro" lietuvių teat
ras, vadovaujamas Elenos Dau-
guvietytės-Kudabienės, Vasario 
16-tosios proga pasirodė 
Hamiltone ir Delhi, Ont„ dekla
muodami patriot inius eilė
raščius. Dabar rengia S. Ky-
mantaitės-Čiurlionienės „Auš
ros sūnų" dramą prisiminti 
Lietuvos knygnešių ir Nepri
klausomybės atgavimo 70 metų 
progą. 

— St. Catherine8, Ont. lie
tuvių bažnyčioje per pamaldas 
gieda visi bažnyčion susirinkę. 
Dabar mokosi naujų giesmių, 
kurias moko muz. Aleksas Pau-
lionis, su žmona nepriklau
somoje Lietuvoje dainavęs Lie
tuvos operoje. 

— Algis Juzukonis, Lietu
vių Bendruomenės kultūrinių 
reikalų komisijos narys, buvo 
nuvykęs į Winnipegą, Man., 
aplankė vietos lietuvius, padarė 
platų pranešimą apie ok. Lietu
voje vykusias demonstracijas ir 
parodė vaizdajuostę. Winnipego 
lietuviai jam labai buvo 
dėkingi. 

ir Amerikos Balso tikslus ir 
veiklą. Ilgiau sustodamas prie 
ALTos, prel. Prunskis priminė, 
kad ta organizacija pirmoji 
sujungė skirtingų ir įvairių pa
saulėžiūrų Amerikos lietuvius 
bendram Lietuvos laisvinimo 
darbui. Ji kovoja už pagrindines 
žmogaus teises. J i teikia mo
ralinę ir medžiaginę pagalbą 
Lietuvos žmonėms jų kovoje dė1 

laisvės. Ji taip pat skleidžia 
visuomenėje teisingą informa
ciją apie Lietuvą. 

Prel. Prunskis mums papa
sakojo apie lietuvių trėmimus į 
Sibirą. Žiauriai kankindami 
žmones ir veždami į Sibirą, 
komunistai nori pabauginti ki
tus, kad jie paklustų komu
nizmui. Tačiau visada atsiranda 
didvyrių, kurie drįsta pasiprie
šinti prieš pavergėją. Dabar 
turime daug tokių kovotojų Lie
tuvoje. Iš jų ryškiausias pavyz
dys yra Nijolė Sadūnaitė, kuri 
per šių metų vasario 16 d. 
demonstracijas Vilniuje buvo so
vietų milicijos primušta. 

Paskui prel. Prunskis įdomiai 
papasakojo apie pastangas atsi
kviesti savo motiną iš Lietuvos. 
Po daug įvairių bandymų prel. 
Prunskis įstengė prieiti prie 
Chruščiovo, kai jis lankėsi 
Amerikoje, ir asmeniškai papra
šyti leidimo. Netrukus po to įvy
kio komunistai išleido jo senu
tę motiną, buvusią Sibiro 
kankinę. 

Prieš baigiant pašnekesį, prel. 
Prunskis mums dovanojo po 
kelis lankstinukus, kurie lie
tuvių ir anglų kalbomis infor
muoja apie Lietuvą, bendrą 
lietuvių veiklą ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos atliktus darbus. 

Kai suskambėjo paskutinis 
skambutis, padėkoję svečiui, 
skirstėmės į namus. 

Marius Polikaitis, 8 kl. 
Mokyklos korespondentas 

• Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

< Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
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