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

Atviras laiškas 
1987 m. rugsėjo mėn. 5 d. 

Širvintų rajoninio laikraščio 
„Lenino vėliava" žurnalistas 
S. Jonaitis savo straipsnyje 
bandė atsakyti į Roberto Grigo 
atvirą laišką redakcijai: 

Rugsėjo 22 d. laiške redakci
jai R. Grigas nesutinka su tokiu 
tarybinio žurnalisto atsakymu: 
„Vietoj to, kad pateiktumėte 
pilną laiško tekstą ir tada su juo 
diskutuotumėte, kaip to reika
lauja viešumo sąvoka, jūs 
išsirenkate keletą minčių ir 
bandote jas neigti. Neskaičiu
siam atsiųstojo teksto, iš S. 
Jonaičio atsakymo aplamai 
sunku susigaudyti, apie ką ten 
kalbama. Tai negarbingas 
pokalbio būdas, ir jei jis bus kar
tojamas, diskusija neteks 
prasmės. Spausdinkite viską, 
tegul žmonės turi galimybę 
palyginti vienos ir kitos pusės 
argumentus. Taip suprantu de
mokratizaciją", — rašo Robertas 
Grigas. 

Savo laiške R. Grigas atsako 
ir į naujai primetamus kalti
nimus. Cituojame kai kurias 
laiško vietas: 

Klausiate „Kada ir kur tikin
tieji buvo smerkiami ir kriti
kuojami už dalyvavimą religi

nėse apeigose?" Jeigu norite 
liudininkų, galiu atvažiuoti į 
redakciją su būriu savo vienme
čių, kurie papasakos, kokia kri
tikos sistema, ir tai antikonsti
tucine sistema, mokykla, darbo
vietė ir pan. reaguodavo į jų 
dalyvavimą religinėse apeigose. 
Kokių tik patyčių, spaudimo ir 
baudimo metodų nesugalvo
jama! Dar pikčiau atsakoma į 
piliečių bandymus t a ik i a i 
pareikšti nesutikimą su vals
tybine ideologija ar amoraliais 
valstybės veiksmais. 

Didelis skaič ius mūsų 
tautiečių tai padarė rugpjūčio 
23 d. prie Adomo Mickevičiaus 
paminklo Vilniuje. Po to 
rugpjūčio 28 d. naktį, nepateikę 
dokumentų, ka l t in imo, nė 
prokuroro sankcijos, saugumo 
darbuotojai chu l igan i ška i 
užpuolė, įgrūdo į mašinas ir 
grasindami visą naktį vežiojo 
kun. Roką Puzoną ir mane. 
Vilnietę Nijolę Sadūnaitę pana
šiai pagrobę vežiojosi apie 30 
valandų. Tuo dar kartą įrodėte, 
kad prieš mūsų tiesą, prieš žodį, 
Jūs teturite vieną argumentą — 
kumštį, grasinimą nužudyti, 
kaip buvo daroma man. 

(Bus daugiau) 

Išvežtųjų ir nukankintųjų 
minėjimas Lietuvoje 

Pleveno tautinė trispalvė 
Vilnius. — LIC pranešimu, 6 

ar 7 tūkstančiai žmonių tai
kingai paminėjo birželio trėmi
mus Gedimino aikštėje. De
monstrantai praėjo milicijos 
kordonus, kurie buvo apsupę 
visą Gedimino aikštę. 

A. Terleckas ir kiti disidentai 
nebuvo laikomi namų arešte ar
ba saugumo rūsyje, kaip kitų 
demonstracijų metu. Tačiau jų 
telefono ryšiai buvo nutraukti. 
Demonstrantai buvo filmuojami 
ir fotografuojami, bet milicija 
elgėsi taktiškai. 

Minėjimo metu bent 8 
kalbėtojai pasakojo savo 
žiaurius trėmimų pergyvenimus 
ir reikalavo, kad nusikaltėliai 
būtų teisiami. Publikai plojant, 
vienas iš kalbėtojų — Andri' 
Tiškus išreiškė lietuvių solida
rumą armėnams. Kitas kalbėto
jas — kun. Rokas Puzonas reika
lavo, kad Vilniaus katedra — 
Lietuvos krikščionybės lopšys 
būtų sugrąžinta Lietuvos tikin
tiesiems. 

Iškelta Lietuvos 
trispalvė 

Programoje, kuri tęsėsi pusan
tros valandos, dalyviai pasmer
kė Lietuvos okupaciją, deklama
vo Brazdžionio eilėraščius, 
dainavo tautines dainas ir 
giesmes, sugiedojo Lietuvos 
himną ir skandavo: „Laisvės, 
laisvės, laisvės!". Vienu metu 
ant katedros laiptų gerą pusva
landį buvo iškelta Lietuvos tris
palvė vėliava, kurią Saugumo 
agentai liepė pašalinti. Už šį 
žygį Leonas Laurinskas ir 
Genulė Šakalienė milicijos buvo 
sulaikyti. 

Pavėlavusieji demonstrantai 
milicijos nebuvo praleisti įeiti į 
aikštę. J > buvo siunčiami eiti 
į oficiali] paminėjimą, kurį 

rengė naujai įsteigta organiza
cija — Lietuvos inteligentų 
persitvarkymo sąjūdis. 

Paaiškėjo, kad milicija ir 
draugovininkai buvo užtverę 
kai kurias Vilniaus gatves, kad 
futbolo rungtynių žiūrovai iš 
rungtynių neprisijungtų prie 
demonstrantų paminėti 1941 
metų stalinizmo išvežtųjų ir nu
kankintųjų žmonių. 

Svarsto jos pasiūlymą 
Maskva. — Įvairiose Mask

vos ligoninėse, pareiškė Charče-
vas, Religijų ta rybos pir
mininkas, trūksta apie dvide
šimties tūkstančių slaugytojų. 
Šias vietas jo nuomone, galėtų 
užimti artimo meilės seserys 
vienuolės. Maskvos vyriausybės 
atsakingas pareigūnas pažymė
jo, kad panašų pasiūlymą so
vietų valdžiai yra padariusi gar
sioji vienuolė Motina Teresė iš 
Kalkutos. Tarp kitų religinių 
duomenų Charčevas suminėjo, 
kad per 70 metų Sovietų Sąjun
goje buvę išspausdinti 350 
tūkstančių Šventojo Rašto eg
zempliorių. Šimtas tūkstančių 
buvę išspausdinti dabar sta
čiatikių Bažnyčios rūpesčiu, mi
nint krikšto tūkstantmetį. Kiti 
200 tūkstančių egzempliorių 
buvę a ts iųs t i iš Švedijos 
užsienyje gyvenančių baptistų 
iniciatyva. 

— Jungtinis Pabaltiecių Ko
mitetas (JBANC) praneša, kad 
1988 metų birželio 14 d. rezoliu
cija įpareigoja prez identą 
Ronald Reaganą skelbti Pabal
tijo Laisvės dieną. Laisvės 
dienos rezoliucija buvo priimta 
birželio 14 d. 

Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Agostino Cass 
Michailu Gorbačiovu Kremliuje. 

jsitinka su Sovietų Sąjungos vadu 

FBI investigacija Pentagone 
VVashingtonas. — Fede- taktinių ginklų įsigijimui oro 

ra l inis investigacijos biu- pajėgoms. Į žurnalistų skambi-
ras praėjusį antradienį neti- nimą telefonas irgi neatsakė, 
ketai tikrino Pentagone kai Cohen namai taip pat buvo 
kurias oficialių asmenų bylas, tikrinami. Prie įstaigos budi 
kurie aprūpindavo Gynybos sargyba ir niekas neįleidžiamas 
departamento kontraktais kom
panijas. Įtariama, kad gali būti 
tam tikrų pareigūnų papirki
mai. 

Investigacijos metu FBI ir 
Laivyno Investigacijos tarnyba 
ieškojo Laivyno aukšto parei
gūno namuose ir įstaigoje 
dokumentų. Jie taip pat tikrino 
dviejų pareigūnų, kurie dar 
tebedirba Gynybos departamen
te, įstaigas. Oficialių asmenų 
pranešimu, jie turėjo teismo 
įsakymą patikrinti 14 karinių 
kontraktų. įskaitant Northrop 
korporacija, McDonnell Douglas 
korp. ir Jungtinę Technologijos 
korporaciją. 

Pat ikr inimas 12 valstijų 

Paruoštame pranešime FBI 
sako, jog tuo pačiu metu buvo 
tikrinama dvylikoje vasltijų 
įstaigos po dviejų metų 
stebėjimo ir sekimo apie galimą 
plačiai vykdomą papirkinėjimą 
bei apgavystes išgaunant Gyny
bos departamento kontraktus. 
Investigacija specialiai kreipė 
dėmesį į kyšių ėmimą, papirki
nėjimą vyriausybės tarnautojų 
ir nagrinėjo kitus kontraktus 
liečiančius klausimus. 

Vienas vyresniųjų vyriausy
bės pareigūnų pasakė, jog ir 
Kongreso nariai, turį ryšių su 
karinės reikšmės kontraktais 
bus ištirti. Daugelis tarnautojų 
Gynybos deparamente buvo tie
siog pritrenkti FBI agentų tik
rinimu, ypač, kad agentai 
turėjo teismo leidimus. 

Korupcijos sulaikymas 

Vienas asmuo, kurio bylos 
buvo tikrinamos, yra Melvyn 
Paisley, kur is neseniai 
pasitraukė iš savo posto. Jis 
b'.'vo vienas Laivyno departa
mento sekretoriaus asistentų 
kaip tik tiems reikalams, ku 
riuos dabar FBI tikrina. 

Oficialus pareigūnas pasakė, 
kad Paisley namų telefonas 
McLean miestelyje neatsakė. 
Neatsakė ir jo konsultacijos 
įstaiga Washingtone. Šioje 
įstaigoje turėjo būti vykdomas 
patikrinimas.FBI sako, kad ir 
Victor Cohen įstaiga Pentagone 
t ik r inama . J i s vadovavo 

įeiti į jo įstaigą. 
Laivyno sekretoriaus asisten

to James Gaines įstaiga taip pat 
FBI tikrinama. Ir jis neatsakė 
į telefono skambi uimus. 

Kuo baigsis ši FBI vedama 
Gynybos departamento investi
gacija, neaišku, tačiau manoma, 
kad tuo bus padėta korupcijos 
sustabdymui ir išaiškinti kyšių 
ėmėjai ir jų mokėtojai. 

Tolerancija Maskvoje 
Maskva. — Sovietų oficialūs 

pareigūnai vyriausybėje ir disi
dentai praneša, kad yra daugiau 
laisvės viešiems pasireiški
mams šeštinėje, nes labiau tole
ruojamos ne vyriausybės leistos 
demonstracijos. 

Naujoji pol i t ika neleisti 
demonstracijų Maskvoje buvo 
paskelbta praėjusiais metais, 
bet šiemet ji liko tik ant popie
riaus, tvirtina Maskvos policija. 
Jie sakosi dabar turį įsakymą 
netrukdyti gatvėse demonstra
cijų, jei jos yra tvarkingai pra
vedamos. Jei kas demonstruoja, 
norėdamas išvykti j kitą kraštą, 
arba kokiu nors kitu reikalu, 
mes netrukdome, pasakojo poli
cininkas. 

Komunistų partijos Centro 
komitetas nutarė pasiūlyti par
tijos konferencijoje priimti nau
jus įstatymus apsaugoti piliečių 
politinėms teisėms: laisvę 
kalbėti, susirinkti, gatvėse leisti 
demonstracijas ir procesijas ir 
sąžinės laisves, sako dabar 
sovietų vyriausybės žmonės. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Rezignavo Baltųjų rūmų 
štabo viršininkas 

Atstatė pasitikėjimą prezidentūra 

Sveikatos įstatymas 
pas prezidentą 

VVashingtonas. — Senatas 
didele balsų daugnma priėmė 
labai svarbų įstatvmą, pagal 
kurį bus apdrausti maždaug 32 
milijonai amerikiečių, kurio 
naudojasi Medicaro parama ir 
nebegali apsimokėti ligoninių ir 
daktarų sąskaitų. Šį įstatymą, 
priimtą 86 balsais prieš 11, 
prezidentas įteisins savo parašu. 
Atstovų rūmai tai p> iėasė 328 
balsais prieš 72 ja i praėjusią 
savaitę. 

— Prez. Ronaldas Reaga-
n a s atsisakė komentuoti 
Atstovų rūmų speakerio Jim 
Wright taisyklių, kurios 
taikomos kongresmenams, pa
žeidimo klausimą, tačiau 
pasisakė manąs, kad geriausia 
būtų. jei tuos kaltinimus ištirtų 
nepriklausomas prokuroras. 

— Paryžiuje Prancūzijos vy
riausybė pranešė, jog laimingai 
pavyko išmesti į erdves Arianos 
raketą su trimis satelitais. Tai 
naujas Europos žingsnis jos 
satelitų programoje. 

— Lietuvoje, kaip praneša 
Associated Press agentūra, 
Stalino išvežtųjų paminėjime 
Vilniuje buvo areštuoti Genutė 
Šakai ienė ir Leonas Laurins
kas. 

— Washingtone prezidentas 
paskelbė Pabaltijo Laisvės 
dieną birželio 14 d. ir pasakė, 
kad Amerika niekad nepripa
žins prievartinio Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą. 

— Washingtone viceprezi
dentas George Bush pasisakė už 
mirt ies bausmę didiesiems 
narkotikų pirkliams ir platin
tojams. 

— Gvatemaloje rugpjūčio 7 d., 
sus i r inks penki Centr inės 
Amerikos prezidentai peržiūrėti 
pasirašytam regionaliniam 
pak tu i , kaip ir kiek yra 
padaryta pažangos tų kraštų 
sudemokratinimui. 

— Vilniuje KGB majoras An
tanas Bimbyris pasiūlė Nijolei 
Sadūnaitei išvažiuoti į užsienį, 
kai ji buvo sulaikyta ir tardyta 
Saugumo įstaigoje. 

— Popiežius J o n a s Paulius 
II paskyrė Italijos vyskupą 
Angelo Sodano, kuris buvo 
pasiuntiniu Čilėje, Viešųjų 
Bažnyčios reikalų sekretoriumi, 
kurio įstaiga glaudžiai dirba su 
Vatikano valstybės sekreto
riaus Casaroli įstaiga. 

VVashingtonas. — Likus tik 7 
mėnesiams iki prezidento Rea-
gano termino pabaigos, Baltųjų 
rūmų štabo viršininko Howard 
Baker pasitraukimas nustebino 
vyriausybę. 

Šalia asmeniškų priežasčių, 
jis paminėjo tik savo žmonos Joy 
sveikatą, nors jo artimieji bend
radarbiai sako, kad H. Baker 
nebuvo patenkintas kai kurių 
departamentų veikla. 

Howard Baker, sako, norėjo, 
kad Teviatnm*' d°p*> "tament 
v u . n. < ' eneraiinis pro-
kur - s ^ o . % Meese pasi
trauktų iš savo parigų. Jis taip 
pat buvęs nepatenkintas Pana
mos reikalų vedimu, nes Reaga-
no administracija nesugebėjo, 
palyginti mažo reikalo, sutvar
kyti iš pat pradžių. Ir trečias 
dalykas, kad Nikaragvos laisvės 
kovotojų reikaluose reiškiasi ne
noras jiems padėti toliau. Tiems 
dalykams administracijoje jau
čiamas abejingumas. 

Bakerio rezignacija buvo pra
nešta kaip kasdieninis reikalas. 
Prezidentas ir Baker, kai jis 
įteikė prezidentui rezignavimo 
raštą, nepasirodė kartu spaudai 
ir televizijai. Baker VVashingto-
ne labai gerbiamas ir manoma, 
kad jis pats nenorėjo diskutuo
ti savo tikrųjų pasitraukimo 
priežasčių viešai. 

Viceprezidento pareigos? 
Sostinėje tuoj pradėta kalbėti, 

kad H. Baker gali būti kandida
tas viceprezidento vietai respub
likonų sąraše. Reporterių apie 
tai paklaustas, atsakė: „Jei tau 
yra toks reikalavimas pateik
tas, tu jo negali atmesti. Bent aš 
to nenoriu padaryti, tačiau aš 
galvoju, kad to nebūsiu prašo
mas''. Jis spaudai pasakė, kad 
dabar buvo pats geriausias lai
kas jam tai padaryti, nes nebus 
, »kenAca bendrai vyriausybės 
situacijai. 

Trys didieji darba i 

Jis priminė, kad kai pradėjo 
šias pareigas, turėjo atlikti tris 
principinius dalykus. Pirma, 
Irano - Contras investigacija, 
iš kurios prezidentas išėjo 
garbingai; „Mes neturėjome 
sustabdytos prezidentūros, kaip 
mes padarėme su Nixonu po 
VVatergate investigacijos'", 
pasakė Baker, kuris tada buvo 
Senato komiteto pirmininkas 
VVatergate ištyrimui. Antra, 
Baltieji rūmai turėjo paruošti 
dvi viršūnių konferencijas ir 
joms buvo gerai pasiruošta, „to 
mes užsienio politikoje nega
lėjome praleisti, ypač nusigink
lavimo reikaluose". Ir trečia, 
buvo pasiektas patenkinamas 
susitarimas su Kongresu 
biudžeto reikalu. Tuos dalykus 
Howard Baker jaučiasi įvykdęs, 
ir dabar atėjęs laikas pasi
traukti. 

Baltųjų rūmų vyresnieji parei
gūnai išsireiškia, kad be Ba
kerio nebus lengva. Prezidentas 
priėmė jo rezignaciją su 
„apgailestavimu". Ir Kongreso 
vadai apgailestauja jo pasi
traukimą, nes su jo pagalba 
buvę daug padaryta. Jis atsta
tė prezidentūrą į tikrąjį kelią, 
sako jie. 

Šis jstatymas yra svarbiausias 
naujas Medicare papildytas pra
tęsimas. Apskaičiuota, jog per 5 
metus apdraudos išlaidos vy
riausybei kainuos 33 bilijonus 
dolerių Yra nustatytas tik 
mažas mėnesinis mokestis 
tiems, kurie naudojasi Medicare 
programa, o vi.su kita bus 
padengta iš foderalinių fondų. 

Howard H. Baker, nuo liepos 1 d. 
pasitraukiąs iš Baltųjų rūmų štabo 
viršininko pareigų. 

Pakistanas — 
islamiška valstybė 

Pakis tanas . — Prezidentas 
Mohammad Zia ui—Hay paskel
bė dekretą, jog Sharia, Islamo 
teisynas, bus aukščiausias 
jstatymas Pakistane. Visi atei
ties įstatymai ir dabar vei
kiantieji privalo būti suderinti 
su Sharia, pasakė prezidentas 
per televiziją krašto žmonėms. 
„Pagal Sharia bus tvarkomi visi 
vyriausybės reikalai". Jis įsakė 
sulaikyti esamus įstatymus, 
kurie susikerta su islamišku 
įstatymu. Jis atleido iš pareigų 
ministerį pirmininką Mohamm-
ed Junejo, kuris nepakankamai 
pasisakė už islamišką valstybę. 
Prezidentas atleido ir Žemųjų 
rūmų parlamentą bei keturių 
provincijų atstovų rūmus. 

— Prez. Reaganas pilnai 
pritarė FBI pradėtai investi-
gacijai Pentagone. 

Kenneth M. Duberstein, kuris liepos 
1 d perima Baltųjų rūmų štabo vir 
šininko postą 

KALENDORIUS 
Birželio 17 d.: Grigalius. 

Adolfas, Bemlda. Daumantas, 
Liudgailė. 

Birželio 18 d.: Morkus. 
Hipatijus, Marcelinas. Gimbu
tas, Talvandas, Vaiva. 

ORAS 

Saulė teka 5:15. leidžiasi 8:27. 
Temperatūra dieną 75 1., nak

tį 53 1. 

http://vi.su


DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. birželio mėn. 17 d. 

/PORTO APŽVALGA 

LIETUVOS KREPŠINIO 
MILŽINŲ SUSITIKIMAS 

50 metų skaičius šiuo metu 
labai populiarus, simbolinis ir 
jubiliejinis. Neseniai minėjome 
50 metų sukaktį nuo Lietuvos 
krepšinio rinktinės laimėjimo 
Europos pirmenybėse; 50 metų 
nuo I-mos Lietuvos Tautinės 
olimpiados; 50 metų nuo krep
šinio rungtynių tarp Kretingos 
ir Telšių gimnazijų — dr. Vlado 
Vaitkaus neužmirštamas 
įvykis... 

Pagaliau 50 metų tarpas 
skiria žydėjimo laikus tarp 
dviejų garsiausių Lietuvos krep
šininkų, dviejų Lietuvos 
krepšinio milžinų. Tie mūsų 
krepšinio milžinai yra Pranas 
Lubinas ir Arvydas Sabonis: 
milžinai tiek ūgiu, tiek gar
sumu ir nuopelnais Lietuvos 
krepšiniui. Pirmasis yra 6'-8" 
ūgio (tais laikais siekta jam 
uždrausti dalyvauti Europos 
pirmenybėse dėl per aukšto 
ūgio), 1936 m. olimpiadoje 
Berlyne padėjęs JAV-ėms iško
voti aukso medalį, o Lietuvai — 
1939 m. Europos pirmenybėse 
lemiamu metimu prieš Latviją 
iškovojęs Europos meisterio 
titulą. Arvydas Sabonis yra 
7'3" ūgio, Sovietų Sąjungos 
rinktinei pelnęs pasaulio meis
terio titulą, Kauno „Žalgiriui" 
— 3 Sovietų sąjungos meisterio 
titulus ir tarpkontinentinę 
taurę Argentinoje 1986 m. 

Lubino ir Sabonio susitikimas 
įvyko birželio 4 d. Los Angeles, 
Calif. Lietuvių Bendruomenės 
ir sporto klubo „Banga" sureng

tame priėmime dr. Z. Brinkio 
rezidencijoje. 

P. Lubinas neseniai turėjęs 
kojos operaciją, paklaustas ar 
galės da lyvaut i , a tsakė: 
„Būtinai, nes seniai laukiau to 
momento, kada galėsiu susipa
žinti ir pagerbti tą garsųjį 
Lietuvos sūnų". Sabonis apie 
Lubiną jau Lietuvoje buvo gir
dėjęs, o dabar turėjo netikėtą 
progą jį asmeniškai pažinti ir 
pasidalinti įspūdžiais skirtingų 
epochų krepšinio arenoje. An
tras Sabonio šio apsilankymo 
proga noras buvo pamatyti Los 
Angeles „Lakers" ir Dalias 
komandos paskutines pirmeny
bių rungtynes. „Lakers" yra 
dabartinis pasaulio meisteris, 
tikriausiai šiuo titulu ir vėl 
pasipuoš. Bil ietai į tas 
rungtynes jau seniai buvo iš
parduoti, bet Portlandas Sabo
niui gali ir nori padaryti viską, 
net ir tai kas beveik neįmano
ma... Trečias Sabonio pageidavi
mas buvo pamatyti Disneyland, 
deja pristigo laiko, nes jis dar 
dalyvavo Los Angeles jaunimo 
ansamblio „Spindulys" šokių 
šventėje, tuo pradžiugindamas 
ne tik jaunimą, bet ir jų tėvus,, 
senelius ir visus dalyvius. O 
Disneyland parodyti jam kito 
apsilankymo atveju prižadėjo 
L.A. sp. klubo „Banga" pirm. 
Algis Šėkas. 

Su Saboniu į Los Angeles at
vyko dr. K. Vitkus ir „Žalgirio" 
trenerio padėjėjas Aleksandras 
Kosauskas. Jie visi buvo svečiai 
Vyto ir Dalios Burokų. 

Prieš 50 metų nepriklausomoje Lietuvoje. Po krepšinio rungtynių tarp Telš ių ir Kretingos 
gimnazijų. 

LAIŠKAS IŠ WORCESTER 

PRIEŠ 50 METŲ... 
Beskaitant „Draugo" sporto 

skyriuje apie 50 m. jubiliejų nuo 
I-mos Lietuvos Tautinės olim
piados atgijo ir mano Jubilie
jiniai" prsiminimai. Neperse
niausiai lankiausi ok. Lietuvoje 
ir pas seserį radau 50 m. 
senumo nuotrauką, kuria noriu 
pasidalinti su „Draugo" skai
tytojais, ypač, kai joje matau 
keletą veidų žinomų ne vienam 
dar dabar. 

Toje nuotraukoje bal tais 
marškinėliais yra Kretingos 
gimnazijos krepšinio komanda 
o tamsiais — Telšių gimnazijos 
komanda. Nuotrauka daryta po 
rungtynių , kurias laimėjo 
kretingiškiai 22-21 (14-12). Tos 
rungtynės, žaistos su gimnazis
tišku entuziazmu. Prisiminus tą 
mažą, skurdžią ir nekūrentą 
šaulių salę, o labiausiai tą 
pergalę prieš jau žinomą savo 
pajėgumu Telšių gimnaziją su 
tokiomis pavardėmis, kaip: 
Jurgis Gaižauskas, dabar žino
mas Lietuvos kompozitorius 
(pirmas iš kairės viršutinėje 

eilėje), Leonas Silinskas, Aus
tralijoje, Hermanegildas Žvirgž-
dinas, Rainių miškelio kanki
nys, pirmoje eilėje iš kairės Vyt. 
Grybauskas, o trečias — a.a. 
Vytautas Saunoris, Lietuvos 
futbolo rinktinės pažiba, žaidęs 
krepšinį už Vilniaus rinktinę. 
Ta pergale Kretingai buvo 
ypatingai džiaugsminga ir 

Footbolas Chicagoje 

n LITUANICA" - MAROONS" 1:0 

Ne atsitiktinumas, kad „Li-
tuanica — Liths" — vadink kaip 
patinka, bet yra tas pats — 
praėjusį sekmadienį laimėjo 
pirmenybių futbolo rungtynes 
prieš pralaimėjimų nežinančią 
italų „Maroons" komandą. Jau 
kuris laikas prieš tas rungtynes 
„Liths" vyrai kalbėjo apie jas ir 
kalbėjo rimtai. Jų kalbos sukosi 
apie pasiryžimą ir savęs 
kontrolę rungtynių metu. 
Vienas iš komandos geriausių 
žaidėjų, Phil Abidas sakė, kad 
būtų mirtina nuodėmė, jei' kas 
iš mūsų žaidėjų būtų pašalintas 
iš aikštės rungtynių metu. 
Komanda nukentėtų. Mes 
didžiai apviltume savo „fans", 
savo rėmėjus, — sakė jis. Buvu
sieji aplink jį, su jo nuomone 
šimtaprocentiniai sutiko. Nau
jas reiškinys! 

Rungtynėms diena pasitaikė 
viena iš tų 90 laipsnių plius 
temperatūros, kad ir pasislėpus 
po medžiais, ir patogiai kėdėse 
įsitvirtinus sunku kvėpuoti, kai 
tuo pačiu laiku pačiame aikštės 
viduryje, kur nė mažiausiam 
šešėliui nėra progos pasirodyti, 
„Liths" vyrai įveikė italų 
„Maroons". 

Visų komandų žaidimo strate
gija yra beveik ta pati — kiek 
greičiau pasiekti pirmąjį įvartį 
ir ko greičiau sudemoralizuoti 
priešininką. Tai aiškiai bandė ir 

1 „Maroons", bet sutiko tokį 
„Liths" komandos pasiprieši
nimą, apie kokį nė nesapna 
vo. Po pradinių antpuolių žai

dimui išsilyginus, mūsų vyrai 
pirmame puslaikyje turėjo treje-
tą-ketver tą pu ik ių progų 
konkrečiam rezultatui pasiekti, 
bet prašovė taip, kad ne tik į 
vartus, bet ir į Michigano ežerą 
nepataikytų... Nervų įtampa, 
matyt, savo daro. 

Nežiūrint čiurkšlėmis te
kančio prakaito, žaidimo tem
pas neatslūgo ir ant rame 
puslaikyje. Į svečių energingą 
žaidimą, mūsų vyrai atsakė 
gražiomis, tiksliomis pasuo-
tėmis, priversdami juos lakstyti 
po visą aikštę. „Maroons" 
komanda vis agresyviau ir agre
syviau bandė atakuoti mūsiškių 
teritoriją ir vartus, bet čia 
„Liths" gynybos departamentas 
su vyriausiu komendantu, 
vidurio saugu Mark Jenigu ir 
adjutantais, suparalyžavo „Ma
roons" atakas tik peržengus 
centro liniją. Netenka nė aiš
kinti, kad „Maroons" yra stip
riausia komanda, prieš kokią 
„Liths" vyrams teko jau žaisti 
šį sezoną. Jie pelnė keletą 
kampinių, kurių vykdymo metu 
įkyriai bandė mūsų vartininką 
Leoną Joniką išgrūsti iš vartų, 
visai nenujausdami, kad Leonas 
yra gerai susipažinęs su „Karą 
ti"... ir visai nekreipia dėmesio, 
kas kai kuriuos svečių žaidėjus 
išvedė iš lygsvaros. Ir jie pradėjo 
rinkti įspėjimo korteles, lyg 
norėdami sumušti rekordą, pas 
laikiui gerokai įpusėjus ir mūsų 
puolėjams dar neišnaudojus 
poros progų, Steve Jenigas iš 

netikėta, nes Telšių gimnazija 
tuo metu Lietuvoje buvo viena 
iš pajėgiausių ir a iškus 
favoritas. 

Vladas Vaitkus 

P.S. Nuotraukoje antroje 
eilėje pirmas iš dešinės šio 
laiško autorius kretingiškis 
Vladas Vaitkus. 

IŠ SABONIO GYVENIMO JAV-ĖSE 

apie 20 jardų baudos, įkirto 
gražų, rungtynes nulemiantį 
įvartį. Po įvarčio, kad ir didžiau
sios „Maroons" pastangos 
išlyginti, nepavyko. Jų žaidėjas 
gavo raudoną kortelę, ir ko
manda prarado savo kontrolę. 
J iems kelią į pergalę, be 
abejonės, pastojo nepralaužia
mas „Liths" gynimas, kurį tik
riausiai vertinčiau visus penke
tuku. Jį sudarė gynikai, saugai 
ir var t in inkas . įver t int i 
puolimą, palikčiau žiūrovams, 
kurių arti 200 griaužė nykščius 
ir kumščius, sėdėdami pavėsyje. 
Nors „Maroons" ir sužaidė 
visose pozicijose tvirtai, bet to
kių progų, kaip mūsiškiai, 
neturėjo. „Liths" laimėjimas 
užtarnautas. 

Jei „Liths" ir „Maroons" 
pirmenybių pabaigoje, kurį 
įvyks lapkričio pradžioje, išeis 
sekcijų meistrais, jie vėl turės 
susitikti dėl divizijos čempiono 
titulo neutralioje aikštėje. Tų 
rungtynių laimėtojas iš karto 
pereitų į Major diviziją, o pralai
mėtojas dar turėtų žaisti prieš 
komandą, Major divizijoje 
užėmusią priešpaskutinę vieta. 
Laimėjus ir tą pereitų į Major. 

Bet tai dar toli. Tegu žaidžia 
vyrai tik po vienerias rungtynes 
iš karto. 

J. J. 

RUNGTYNĖS PRIEŠ 
„WINGS" 

Šį sekmadienį, birželio 19 
dieną, „Liths" žais pirmenybių 
rungtynes prieš stiproką ukrai
niečių komandą , ,Wings ' \ 
Rungtynės bus Marąuet te 
Parko aikštėje, pradžia 3 vai. po 
pietų. 

Naujienų Sabonio viešnagėje 
JAV-ėse daug, tikrai daug. Ge
rų ir ne taip gerų. Geros žinios, 
kad Sabonį gydo dr. R. Cook, 
gydęs tokius žaidėjus, kaip 
Bill Walton, Sam Bowie. Jis 
kasdien su Saboniu dirba ant 
įvairių instrumentų bei mašinų 
ir baigia su ultragarso spin
duliais bei masažu. Pažanga 
patenkinti visi, labiausiai, žino
ma, Sabon:s. Jau net yra gali
mybė, kad ši gydymo fazė gali 
baigtis liepos viduryje, o 
paprastesnę ir lengvesnę tera
piją bus galima tęsti Lietuvoje. 

Nuoboduliu ir namų pasiilgi
mu nebesiskundžia. Iš Portlan-
do pusės padaryta viskas kas 
įmanoma. Bute moderniškiausi 
video ir televizijos aparatai, 
kasečių gali parsinešti nemo
kamai kiek tik nori. Šoferio 
leidimui gaut i egzaminus 
išlaikė ir turi automobilį (jeep). 
šaldytuvas prikrautas maisto, 
bananai pristatomi kasdien, 
anglų kalbos pamokos, keli 
pasimatymai su merginomis (jų 
tarpe ir lietuvaitėmis), išvykos 
laivu, žuvavimas Calckamas 
upėje, ir pagaliau, savaitgalių 
išvykos bei malonūs priėmimai 
Chicagoje ir Los Angeles. 

Krepšinį jau žaidžia kasdien, 
daugiausiai su Portlando centru 
Sam Bowie, kuris taip pat gydo 
savo koją. Su juo net susidrau
gavo. Matė jau keletą profesinių 
rungtynių, stebisi jų nepaprastu 
žaidimo greičiu ir fizine kon
dicija. Jis gerai žino, kad įvai
riausiais metimais ir pasuo-
tėmis jis gali pr i lygt i 
geriausiems, bet greitis ir 
pozicinė kova po lentomis bus 

problema gal net pirmus dvejus 
metus. Tačiau tvirtai įsitikinęs, 
kad ir tai įveiksiąs, jis tik besva-
joja, kada galės pradėt žaisti su 
geriausiais pasaulyje, nes žaisti 
šioje lygoje yra svajonė kiekvie
no krepšininko. 

Tarp ne taip gerų naujienų 
yra tai, kad į Lietuvių Tautinių 
Šokių šventę vykti leidimo iš 
Portlando negavo. Jam jau buvo 
išrūpintos vizos, o jo priėmimu 
jau buvo pradėję rūpintis Toron
to lietuviai sporto darbuotojai, 
net bendruomenė. Deja Portlan
das, turbūt, galvoja, kad ilgesnė 
kelionė yra per daug varginan
ti, o dalinai, gal dėl spaudimo ar 
gandų iš „anos pusės". Juk ok. 
Lietuvoje jau buvo pareikštas 
nepasitenkinimas dėl Sabonio 
dalyvavimo Chicagoje vykusio-
ie ŠALFASS sporto žaidynių 
šventėje; ten jau bandoma jam 
prikaišioti, kad jis turi per daug 
pramogų ar „good time". Juk 
neseniai į Portlandą atvyko 
,,Zalgirio" trenerio Garasto pa
dėjėjas Aleksandras Kosauskas. 
Angliškai jis nekalba ir niekas 
nežino, kuriam tikslui: sekti 
gydymo pažangą — tą juk 
geriau supranta dr. K. Vitkus; 
pasimokyti krepšinio trenira
vimo ar plonybių — Portlando 
komanda jau kuris laikas atos 
togauja. Belieka tik prižiūrėti 
Sabonį... Kaip ten bebūtų, 
Kosauskas jau išvyko, dar šiek 
tiek padidinęs Portlando sąs
kaitas. 

Nekantriai lauksime ir toliau 
gerų žinių Sabonio gydymo pro
cese, O dar labiau — galutinio 
sprendimo, kada jis pradės 
žaisti ir, svarbiausia, kur... 

V . G . 
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Vytas Šulaitis iš Cicero, 
atstovavo „The Life/New Em-
pire" rinktinei, kuri du kartu 
įveikė vieną iš stipriausiųjų 
Amerikos „Floor Hockey" 
komandų — St. Louis miesto 
žaidėjus. Pirmas rungtynes 
Cicero miesto atstovai laimėjo 
7-6, o antras 8-4. Apie Vytą 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Te:. 925-8288 

Šulaitį ir jo komandos draugus 
plačiai rašė Chicagos vakarinių 
priemesčių laikraštis — „The 
Life". 

Cicero „Ateities" sporto 
klubas Chicagoje vykusiose 
Š. Amerikos lietuvių sporto 
žaidynėse buvo atstovaujamas 
dviejų komandų — vyrų 
krepšinio ir tinklinio. 

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

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

Pirm., antr.. ketv , penkt. nuo 12 iki 6 v v. 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - 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 tel. — 5820221 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir krauio ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

>r hemoroiaų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt , antr. ketv ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju :r į namus 

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

7722 S. Kedzie A ve. , 
Chicago, III. 60652 

Pirm . arrtr , ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. 436-7700 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee A ve.. Elgin, III. 60120 
Tel . 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St.. Chicago. IL 
Tel . 476-2112 

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

Vai pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave . . Cicero 

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

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hickory HIHs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai . 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
Contact lenses" 

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

Dr. Tumasonio kab'netą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Te l . 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai ptrm.. antr. ketv ir penkt 

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

Chkagoje vykusių 38-tųjų ŠALFASS sporto žaidynių pobūvyje dr K Savickui, 
Nepriklausomos Lietuvos krepšinio ..tėvui", Pranas Berneckas, buvęs 
.ŠALFASS CV pirm., įteikia knyga ..Išeivijos Lietuvių Sportas". Nuotraukos 
gilumoje — Valdas Adamkus, dabartinis ŠALFASS CV pirmininkas 

Nuotr B. Bu lo ta i t ė s 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 81 st Street 

Kabineto tel. RE 7-1168; 
Rezid. 365-4811 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tel. LU 5-0346; Raz. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9. antr 12-6 penkt 10-12. 1-6 

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

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

11800 Soutrmest Higrmay 
Palos Haights, III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

NANCY STREITMATTER, M.D. 

KARDIOLOGE 
2454 VV. 71 Street 

Tel. 434-6777 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDS VI2INAS. M.D., S.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Ta i . 585-7755 

JOHN P. VVAITKUS. M.D., FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Hoty Cross ligoninei 

2700 W. 43 St.. Tel. 927-3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai. pagal susitarimą pirm . antr 
Ketv ir penkt nuo 3-7 v v 



Tikintiesiems 

GYVENTI MEILE 
PARAPIEČIAI ĮVERTINA SAVE 

Daugelis vyresniųjų be abejo 
atsimins, kaip katekizme mokė
si šešis gerus darbus kūnui ir 
septynis gerus darbus sielai. Ir 
šiandien be didelių diskusijų ži
nome, kad krikščioniui būtina 
vykdyti gerus darbus kūnui: pa
maitinti alkstantį, duoti van
dens trokštančiam, aprengti 
nuogąjį, aplankyti kalinamąjį, 
aplankyti ligonį ir palaidoti 
mirusįjį. 

Tačiau šių dienų vakarietiš
koje kultūroje jei nesame visai 
apie juos užmiršę, tai bent 
jaučiame, kad šiems laikams 
pritaikymo nebeturi septyni 
gerieji darbai sielai. Štai apie 
juos rašąs „Our Sunday Visitor" 
l a i k r a š t y Mitch Finley 
(1988.VI.5) gerai pagauna šian
dienines nuotaikas jų atžvilgiu: 
1. Sudrausti nusidedantį — „Ar
gi padoru kitą teisti kaip nusi
dėjėlį ir jam pamokslą išdrožti?" 
2. Pamokyti nežinantį — „Gerai 
tai gerai, bet šį darbą geriau 
atl iks mokytojai bei kiti t am 
pasiruošę asmenys". 3. Patarti 
abejojančiam — „Kągi, pakan
kamai ir savų abejonių turiu, 
kad norėčiau kiš t is į k i tų 
žmonių problemas". 3. Sura
minti liūdintį — „Tą — tai galiu 
suprasti, bet nenorėčiau brautis 
į kito gyvenimą kaip tik tuo 
laiku, kai j is greičiausiai nori 
būt i pal iktas ramybėje". 5. 
Kantriai iškęsti neteisybes — 
„Jokiu būdu! Ne man — būti 
mazgote!" 6. Dovanoti visas 
nuoskaudas — „Bepigu t a u 
kalbėti!" 7. Melstis už gyvuo
sius ir mirusiuosius — „Ne
žinia, k iek iš to naudos" . 

Tačiau yra šiais laikais inteli
gentų katalikų, kurie tradicinį 
Bažnyčios mokymą persvarsto 
Evangelijos bei kasdieninio pa
tyrimo ir nūdienio mokslo švie
soje ir randa, jog šių tradicijų 
pamatai amžių tėkmėje nesens
ta. Viena tokių yra Sidney 
Callahan, psichologijos profeso
rė Mercy kolegijoje, Dobbs 
Ferry, NY, su vyru auginanti 
šeima, n r a š i u s i knvga „With 
Ali Our Heart and Mind: Tht> 
Spiritual Works or Mercy in a 
Ps hofogical Age". Ji rašo. jog 
jo> susidomėjimas gerais dar
bais dvasiai kilo išjos patyrimo, 
kad „visi, kurie stengiamės 
krikščioniškai gyventi, esame 
reikalingi kitų pagalbos. Ją su
teikiame ir jos susilaukiame per 
gerus darbus dvasiai", nes jie ir 
yra meilės įgyvendinimas. 

Sudrausti nusidedantį. „Toks 
tokį pažįsta". Žmogus, pripažįs
tant is ir kovojantis su savom y-
dom sugeba jas ir jų viliones 
a t p a ž i n t i ir k i tuose , ypač 
artimuosiuose — k.t. šeimos na
riuose ir drauguose. Tačiau su
drausti — tai nereiškia nei pul
t i , nei teisti, nei smerkti. Tai 
yra mandagiai, ramiai bet rim
tai perspėti, priminti ydą, pa
vojų. Tai nereiškia, priversti ar 
tramdyti . O dažnai, veiksmin
giausias sudraudimas yra tylu
sis — savo gyvenimo pavyzdžiu. 

Pamokyti nežinantį. Tikrasis 
nežinojimas yra net nežino
jimas, kad nežinai, ir dėl to, 
nežinojimas net kaip sužinoti. 
Tėvų rolė vaikų atžvi lgiu 
nemaža dalimi yra nežinančio 
pamokymas. Tad svarbu tėvams 
pasitikėti savo polinkiu vai
kams perduoti savąsias verty
bes: savitvardą, mandagumą, 
darbštumą, pamaldumą: „Nie
kuomet nevalia taip su kitais 
n e s i s k a i t y t i , kad bendrą 
aplinką terši sava sugedusia 
nuotaika... Nebūk surūgusi; 
užsiimk kuo nors ir pasitaisys 
nuotaika... Mokykis kantrumo, 
baik, ką pradėjai ir nuotaika 
pasitaisys" ir t.t. Pamokyti neži
nan t į , r a šo Ca l l ahan , y r a 
bendradarbiauti su Dievu — su 
tuo, kuris moko ir apšviečia. 

Patarti abejojančiam. Ti
kėjimas ir abejonė yra geri bi
čiuliai. Geriausia pagalba abejo

jant iems būna iš tų, k u r i e y r a 
susipažinę su savom abejonėm. 
Moksliniame amžiuje augu 
siems dažnai a t s i r a n d a abe
jonės, bet reikia žinoti, r a šo Cal
lahan, jog mokslas r e ika l au j a 
tiek pa t pasitikėjimo-tikėjimo 
kiek religija, nes ir moks l a s 
daugelyje atvejų remiasi kol kas 
neįrodytomis t eo r i jomis bei 
prielaidomis. Nors suaugus io 
t ikėj imas a t s i sako v a i k i š k ų 
sampratų, jis a tg ims ta „an t ruo
ju naivumu", p rašoks tanč iu ra
cionalumą, no r s j u o bes i re 
miančiu, kad suvoktų t i e s a s už 
racionalumo ribų. T ik in t i bend
ruomenė, rodanti ir s k a t i n a n t i 
meilę kit iems, y ra ge r i aus i a s 

vaistas abejonei. 
Suraminti liūdintį. Liūdint ie

ji laukia paguodos iš k i tų , t ad 
nėra ko drovėtis. Ger iaus ias bū
das paguosti l iūdintį , r a š o Cal
lahan, yra parodyti dėmesį liū
dinčiam, nesišalinti n u o jos a r 
jo, nesusinervuoti , p a m a č i u s 
ašaras. Jokiu būdu n e a i š k i n t i , 
jog ši tragedija y ra Dievo val ia 
— nes kaipgi t a i sup ras t i ? Ne
kalbėti kaip būtų buvę, jei to ne
būtų atsi t ikę, a r k a s b u s atei
tyje. Jokiu būdu nebandyt i stab
dyti gedėjimo procesą. 

Kantriai iškęsti neteisybes. Cia 
kalbama ne apie tyčia d a r o m a s 
neteisybes, bet apie t a s , k u r i a s 
pat ir iame iš ki tų nesąmoningo 
elgesio, k.t. k i tų a t s ineš imą į 
„dypukus", „nac ius" , „komu
nis tus" , ar k i t a s p r a v a r d e s . 
Pakęsti neteisybę n ė r a pasyvus 
veiksmas, o re iškia paneš t i , 
atlaikyti. Šio pakan tumo t iks las 
yra nepraras t i k a n t r y b ė s ir 
vilties, nenustojant t i kė t i Dievo 
atvaizdu ki tame. 

Dovanoti visas nuoskaudas. 
Šis gerasis darbas m ū s i š k i a m e 
pasaulyje yra gal pa t s sunk iau 
sias. Tačiau kr ikščionių pašau
kimas yra visiems a t l e i s t i , ka
dangi Dievas j iems a t le idž ia ir 
kadangi mūsų p a š a u k i m a s y ra 
būti tobuliems, ka ip i r m ū s ų 
dangiškasis Tėvas y r a tobu las . 
Tačiau pirmiausia re ik ia pripa
žinti nuoskaudą, rašo Ca l lahan . 
Moterys, kurios pas i l i eka gy
venti su vyrais, ku r i e j a s muša . 
nepripažįsta vykdomos nuo
skaudos ir tad y ra bejėgės t i ek 
pačios apsisaugoti t i ek ir savo 
vaikus apsaugoti . A t l e i s t i t a i 
nereiškia užmiršt i , lyg n e b ū t ų 
įvykę. „Daug ve iksmingiau yra 
pripažinti ir pilnai suvokt i , kas 
yra įvykę ir iš to t a š k o ieškoti 
kaip at leist i" , rašo C a l l a h a n . 
Atleisti tai nereiškia pate is in t i . 
„Atleisti — tai re iškia išsaugoti 
pilnutinį santykiavimą, nežiū
rint ki to veiksmų, k u r i e d rasko 
ryšius, pačiam r o d a n t meilę , 
gerą valią". Atleist i — t a i reiš
kia šaukt is Dievo paga lbos . 

Melstis už gyvuosius ir miru
siuosius. Malda už gyvuos ius 
yra būdas atkreipti Dievo meilę, 
kuri nuolat buvoja t ikinčiųjų 
tarpe, į jos ypač r e ika l ingą pa
dėtį, asmenį, pa l i ekan t galut inį 
sprendimą Dievo r ankose . Mal
da yra veiksminga, nes j a Die
vas yra pakviečiamas da lyvaut i 
ypat ingu būdu žmonių gyveni
me. Malda už mi rus iuos ius 
yra būtina p a r a m a žmo
nėms įvairiose pere inamosios 
būties formose, k u r i e beje iš 
žemiškosios išėję ir amžinojoje 
dar neatsiradę y ra r e ika l ing i 
visokiausios pa ramos . 

Gerieji darbai dvas i a i y ra 
būtina krikščioniško gyvenimo, 
dvasingumo iš ra iška , n e s j ie iš
reiškia pas tangas padė t i sau ir 
k i t i ems pas ike i s t i į l a b i a u 
mylinčius asmenis . Ž in ia , šie 
darbai nėra užmirš t i daugel io 
mūsų vyresniųjų gyven imuose 
ir vert i sąmoningo p rak t ika 
vimo ir mūsų jaunesniųjų tarpe, 
kurie daugeliu atvejų, b ū d a m i 
t ikintys, mylintys žmonės juos 
jau, kad ir nesąmoningai , prak
tikuoja. 

a.j.z. 

Liepos 1 ir 2 d. Toronte vysk. 
Paul ius Bal tak is kviečia pasau
liečius, vienuoles ir kunigus 
svars ty t i išeivijos lietuvių sie
lovados re ika lus ir jungt is į 
ta lką. Dvi dienos užpildytos 
p raneš ima i s , diskusijomis ir 
sielovados tarybos s teigimu. 
Paga l Londono, Anglijoje, šv. 
Kazimiero parapijos kleboną 
kun. Joną Sakevičių, MIC, svar
biausi rūpesčiai yra trys: mūsų 
parapijos, pašauk imai į dvasi
nes t a r n y b a s ir šeimų gyveni
mas . K a r t u su kan . V. Kamai-
čiu ir kun . St. Matuliu, MIC, ap
t a r n a u d a m i visą Angliją, gerai 
j a u č i a l i e t u v i ų p a r a p i n į 
gyvenimą — 70% visų pasaulio 
l i e tuv ių bendruomen ių šiuo 
metu t u r i parapijas, misiją a r 
pastovų kapelioną. (Didžiojoje 
Britanijoje da r dirba Škotijos 
k a p e l i o n a s k u n . J u o z a s 
A n d r i ū š i s - M c A n d r e w ir 
Lietuvių Sodybos kapelionas 
k u n . Aleksandras Geryba.) 

Pasakodamas apie parapiją 
Londone, šiuo metu Chicagoje 
viešint is klebonas mini t r is šv. 
Kazimiero parapijos bruožus: 
l ie tuviai gyvena plačiai išsi
sklaidę, laidotuvių skaičius vir
šija kr ikš tų skaičių, parapiečiai 
t va rko parapijos finansus. Jei
gu pirmosios dvi savybės ben
dros kone visoms lietuvių para
pijoms, t a i trečioji labai reta ir 
neįprasta mūsų tarpe. Nereikia 
bū t i socialiniu mokslininku su
prast i , kad finansinė atsakomy
bė yra ve iksminga visuotinės 
a t sakomybės išraiška, ir kad 
k u r y r a p i n i g ų — v e i k l a 
gyvuoja. 

Kai kur iose mūsų parapijose 
p a s a u l i e č i ų d a l y v a v i m a s 
nesiriboja amerikie t iškų posa
kiu „melskis, aukok ir klausyk" 
(„pray, pay, obey"), o žmonės 
nuo pa t pradžių įpratę svariai 
pa rap inę bendruomenę ugdyti, 
būdami aptarnaujančio kunigo 
bendradarb ia i . Tokiam žmonių 
įnašui vystyti parapijose naudo
j a m a a n k e t a — apklausas apie 
pamaldas , vadovybę, parapinius 
pa t a rnav imus , parapijos nuosa
vybę, t a rybą ir pačių parapiečių 
dalyvavimą renginiuose bei pro
gramose. Parapiet is į kiekvieną 
k laus imą a t sako pažymėdamas 
1, 2 a r 3 — dažniausia , ka r ta i s , 
re ta i . 

Apie s e k m a d i e n i o Miš i a s 
klausiama: atvykęs į Mišias jau
čiuosi mie la i pr i imtas; muzika 
bei giesmės t inka Mišioms ir pa
deda jose gražiai dalyvauti ; 
papuoš imai derami; kunigus ir 
skai ty tojus galima girdėti ir 
supras t i t a r i a m u s žodžius; ku
n i g o j u d e s i a i i r v e i k s m a i 

t inkami; pamokslai reikšmingi 
ir naudingi; po Mišių galima 
pamokslą prisiminti; visuotinės 
(tikinčiųjų) maldos prašymai 
man aktualūs; Komunijai nau
dojamos ostijos panašios į 
duoną; Mišiose konsekruotas 
vynas yra geras vynas; dalyvau
ti Mišiose — vertinga patirtis; 
Mišios paveikia mano kasdieni
nį gyvenimą; moterys tinkamai 
Mišiose padeda. 

Apie parapijos vadovybę šie 
klausimai: kai man reikalinga, 
galiu su kunigu pasikalbėti; pa
rapijos kunigai supranta mano 
problemas ir reikalus; kunigai 
atsiliepia į mano dvasines reik
mes; gerbiu ir vertinu mūsų pa
rapi jos k u n i g u s ; parapi jos 
raštinė tvarkingai veikia; para
pija savo išteklius išleidžia ver
tingiems reikalams; parapijos 
tarnautojų skaičius atitinka 
parapijos dydžiui. Parapijos 
taryba vert inama šiuo būdu: 
taryba supranta parapijos rei
kalus ir poreikius: per parapijos 
tarybą galiu savo mintis ir 
prašymus įnešti; taryba sveikai 
ir išmintingai pataria klebonui 
ir jo talkininkams. 

T a d a a p k l a u s a s kre ip ia 
dėmesį į parapijos patarnavi
mus: religinio švietimo pamokos 
padeda mano vaikams gilintis į 
tikėjimą; sakramentams ruošos 
p rog ramos t i n k a m a i mūsų 
šeimą paruošia sakramentus 
priimti; parapijos programos 
aprūpina mano (suaugusio) re
liginį švietimą ir auklėjimąsi; 
pamaldos išpildo troškimą su 
ki tais melstis ir Dievą garbin
ti; sakramentų šventimas reikš
mingas ir t inkamas; kultūri
niai , visuomeniniai parapijos 
rengin ia i s t ipr ina bendruo
meniškumą mūsų tarpe; k i t a 
veikla parapiečiams vertinga; 
parapijos religiniai ir visuome
niniai įvykiai mano gyvenime 
svarbūs; parapijoje randu progų 
dalintis tikėjimu ir kitiems 
padėti: parapinis gyvenimas 
man svarbus; parapijoje ir vyrai 
ir moterys t inkamai savo vaid
menį at ' ieka. Apie nuosavybę ir 
pasta* s k l a u s i a m a dviejų 
dalykų: pasta ta i ir įrangos šiai 
parapijai t inkami: pastatai ir 
k iemai ge r a i prižiūrimi ir 
užlaikomi. 

Dar labiau asmeniški y ra 
klausimai apie pasinaudojimą 
parapijos veikla ir gyvenimu. 
Čia parapietis prie kiekvieno 
įvykio pažymi kryželį: vaikų 
tikybos pamokos, šiokiadienių 
Mišios, laidotuvės, kryžiaus 
keliai, gegužinės ar birželinės ar 
spa l io p a m a l d o s , diskusijų 
būreliai. Gavėnios ir Advento 

pamaldos, kavutė sekmadienį, 
pas ika lbė j imas su kunigu , 
kalėdojimas a r kunigo lanky
mas i s šeimoje, pasauliečio 
talkininko apsi lankymas na
muose, kul tūrinis renginys, 
socia l in is a r v isuomeninis 
renginys, parapijos biuletenis, 
vaikų darželis per pamaldas (ar 
k i t u s įvykius), savai tga l io 
Mišios, novenos, Krikštas, Susi
taikymas, Eucharistija, Sutvir
t in imas , Santuoka, Ligonių pa
tepimas. Pažymėjęs kryželį prie 
kiekvieno dalyko, kurį per pas
kutiniuosius trejus metus lankė 
ar kuriuo pasinaudojo, parapie
tis kviečiamas įrašyti k i tas ga
limybes kartu melstis, garbin
ti Dievą, kitaip bendrauti. 

Paskutinioji dalis liečia pa
rapines tarnybas, kuriose ap
klausą pildantysis dalyvavo: 
mokė vaikučius, skaito Mišiose, 
dalino šv. Komunija (Eucharis
tijos minis t ras) , pa t a rnavo 
ligoniams, ruošė sakramen
tams , buvo ar yra parapijos 
tarybos ar komiteto narys: įrašo 
ir kitokias pareigas, kurias ėjo 
ar e i na parapinėje bendruome
nėje. Anketą ruošiantys klausi
mus pritaiko savo sąlygoms, 
parapijai būdingai veiklai. 

Kar ta is vietinės vyskupijos 
nedrįsta lietuviškųjų <ir kitu 
etninių) parapijų spausti atsi
naujinti, kaip talkina vietinėms 
parapijoms, o lietuvių vyskupo 
galia yra ne t iek juridinė kiek 
dvasinė, sutartinė. Iš anketos 
aiškiai matyti, kad parapinių 
bendruomenių ugdymas vis 
l a b i a u pačių parapieč ių 
rankose. 

A Sauiai t is , S J 

MŪSŲ ŠV. KAZIMIERO 
KOLEGIJA ROMOJE 

Vos pasibaigus Antrajam pa
sauliniam karui, tremtyje esan
tieji t rys Lietuvos vyskupai 
ėmėsi steigti Romoje Lietuvių 
kolegiją. Laisvos Lietuvos lai
kais vyskupai apie tai pakalbė
davo, bet esant pačioje Lietuvoje 
pakankamai Kunigų semina
rijų tai ir likdavo kalbomis. Po 
karo vakarų Europoje liko jau
nų kunigų, nebūtinų mūsų 
tremtinių aptarnavimui , liko 
kelios dešimtys klierikų. Tuo 
tikslu Lietuvos metropoli tas 
arkiv. Juozapas Skvireckas tuoj 
po karo nuvyko į Romą, ir j au 
tų pačių 1945 metų gruodžio 4 
dieną buvo įsteigta Lietuvių Šv. 
Kazimiero kolegija. Tam reika
lui buvo nupirkta nedidelė me
niškai atrodanti nenauja villa, 
kuri tada priklausė vienam vie
nuolynui. Normaliu laiku buvo 
paruoštas ir Apaštalų Sosto pa
tvir t intas Kolegijos s t a tu tas ir 
mūsų Kolegija gavo Ponti-
fikalinės kolegijos t i tu l ą ir 
teises. Į šią Kolegiją buvo pa
siųsti tęs t i toliau mokslą 40 
jaunų kunigų, dalis kl ierikų, 
tada buvusių Eichstaete, Vokie
tijoje, Kunigų seminarijoje. 
Atsirado ir naujų pašaukimų. 
Mūsų Kolegija Romoje tiek pasi
reiškė, kad ne tik Vatikane, bet 
Italijoje valdžiai ir visuomenei 
ji žinoma kaip labai te igiamas 
Lietuvių atstovas. Vat ikane ji 
žinoma dar ir tuo, kad neturė
dama ryšio su Lietuva ir iš ten 
negaudama jokios pagalbos, 
n iekad n e p r a š ė V a t i k a n o 
paramos. Nuo pa t pradžios ji 
laikosi, dar padidėjo sveitaine. 

Liet. Tautinės s-gos seime įteikiant gen. konsului Vytautui Čekanauskui 
žymenį. Iš kairės: vicepirm. Vida Jonušienė, gen. konsulas V. Čekanauskas 
ir s-gos pirm. dr. Leonas Kriaučeliūnas. 

N'uotr. Vytauto Šeštoko 

Tai lietuvių visuomenės pagal
ba. Tebus leista paminėti vieną 
pasikalbėjimą. Kai ateitininkai 
ruošė kongresą Cleveland, bu
vau p a p r a š y t a s gau t i t am 
kongresui kardinolo Juozapo 
Pizzardo laišką. Tuo laiku kitais 
reikalais man teko vykti į 
Romą. Su Kolegijos rektorium 
prel. L. Tulaba nuvykome pas 
kardinolą. Paprašiau jį parašyti 
laišką Ateit ininkų kongresui, 
prel. L. Tulaba įdavė vokelį, 
sakydamas, kad tai kelios mišių 
intencijos. Kardinolas sako: 
„Bet gi šitie lietuviai, kada at
silanko, tai vis kokiu nors 
maloniu reikalu". 

„Tai kaip kitaip galėtų būti", 
— aš atsakiau. 

Kardinolas vėl sako: „Dau
gelio laisvo pasaulio krašto 
vyskupai, kai atsi lanko, tai 
kalbi ir lauki, kiek pokalbio pa
baigoje paprašys". 

Taip. Iki šiol lietuvių vi
suomenė Kolegijai yra tiek loja
li, kad yra kuo džiaugtis. Dera 
paminėti, kad nuo pat pradžios 
rektorius prel. L. Tulaba tokių 
geradarių yra suradęs keletą ir 
nelietuvių. Tai jo mokėjimas 
priimti Romos lankytojus, kurie 
atlanko mūsų Kolegiją kurio 
nors lietuvio patar t i . 

Kad dabar Kolegijos rektorius 
prel. A. Bar tkus kreipiasi į lie
tuvių visuomenę prašydamas 
pagalbos Kolegijos remontui, tai 
s u p r a n t a m a . Kolegijos du 
meniški pastatai nupirkti ne 
nauji, virš 40 metų mums tar
nauja. Tad jau visai natūralu, 
kad ir Romos miesto civilinė 
valdžia reikalauja kai ką atnau
jinti, ir Kolegijos vadovybė ran
da r e i k a l i n g u r e m o n t u o t i . 
Reikia tikėtis, kad lietuvių vi
suomenė tai supras ir nereikės 
šiam Kolegijos reikalui ieškoti 
pagalbos pas nelietuvius. Nors 
dabar Kolegijoje nėra tiek lie
tuvių kunigų ir klierikų stu
dentų, kiek buvo pradžioje, tai 
vis tiek tame visam pasauliui 
svarbiame centre — Romoje 
mūsų Kolegija reprezentuoja 
Lietuvą labai gerai. O ar nedera 
paminėti, ir ta i , kad Romą 
lankantys lietuviai čia patiria 
tarsi savo šeimos atmosferą. Ir 
visoje Vakarų Europoje mūsų 
Kolegija žinoma. Romą lan
kančių nelietuviu yra daugiau, 
kurie kreipiasi į mūsų Kolegiją, 
negu Kolegijos svetainė gali 
patenkinti . Ir į šį Kolegijos 
remontą kiekvienam lietuviui 
dera žiūrėti, kaip į savo reikalą. 

Vysk . V. Brizgys 

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 

V L A D A S RAMOJUS 

gungių karalija, daugiausia žuvininkų ir tų, kurie gyvenamąjį namą su keliais antro aukšto kambariais, 
dažnai lankydamiesi pas Frankį a r Barbarą naktimis kur apgyvendinamos šeimos su mažais vaikais. Taip 
įsilinksminę triukšmą kelia ir neduoda ramybės visoje vasarvietėje ir sutelpa apie 40-50 galvų. 

Dabar nuo laužavietės gera proga apžvelgti visą va
sarv ie tę . Ežero pakrantėje stovi mažas namelis, kurio 
sienose sudėt i sietai, apsaugojantys nuo musių ir ypač 
įkyr ių uodų, kur ių nemažai yra ir Wisconsine. Tame 

šeimoms su mažais vaikais. 

Giliau sode pastatytas skardinis vasarnamiukas, 
kurio labai bijo moterys su mažais vaikais. Kai 
perkūnija užeina, tai skambėjimas toks baisus, kad 
nors pasiusk. Atsimenu, kai t a m skardiniam pusiau 
gaubtam namuke vieną vasarą gyveno rašytoja Nijolė 
Užubalienė su dukrele ir kai j a s ten baidė nelaboji 
perkūnija. 

Vasarotojų būriui kiekvieną vasarą vis didėjant. 
Mikutis surėmė vasarnamį ir iš buvusio vištininko. 
Tam vasarnamyje ir mes praleidom vienos vasaros ato 

Sutemoms pradedant užlieti žemę būrys žmonių 
susirenka prie laužo. Motinos vaikų dar nenuvaro gulti. 
Juk laužas tai pramoga ir malonumas visiems. Vaikai 
sutupia arčiausiai laužavietės. Kiti kiek tolėliau, 
įsimylėjusių čia beveik nebūna, tai visi sutupia ant 
akių. Laužus praveda įvairūs vasarotojai: tai apsukru
sis Jurgis Januša i t i s , tai dainininkas Jonas Paštukas, 
tai ant rakaimiet is ir prisiekęs žuvininkas Romas Sta-
kauskas, na žiūrėk laužavedžiu tampa ir dr. Povilai
tis, netoli nuo čia žemės nusipirkęs. 

Kartą „ D r a u g e " apie vieną laužą patriotinės nuo
taikos pagautas taip rašiau: „Įdomūs ir romantiški namelyje gera pasėdėti ir pakvėpuoti tyru neužterštos 

provincijos oru. Tame sietų namelvįe esant daugiau s t o S a s - S i a , P s a u P a s t o ^ e k a , p P a s t o f ; t l k v , f ^ d a ' Harrisvillėje būna vakariniai laužai. Jie kūrenami jvai-
vasarotojų b ū n a ir įvairių programų Štai 1965 metais ad tualeto viduj nėra. Kai užeina reikalas, tenka bėgti riomis progomis. Partizanų dainos, kaip tradicija, 
per Šv. Oną čia atostogavę aktoriai Nijolė Mart inai- i a u k a n P° m ė l y n u d a n g u ™ i r žvaigždėmis^Už penkis s k a m b a kiekvieno laužo metu, o dažnai jų aidai nu-

dolerius parai geras ir toks vasarnamis. Kartais net plaukia dar giliau į naktį, laužui jau užgesus. Stebiuo-
apsidžiaugi, k a d ir tokį gauni. sį įr džiaugiuosi, kad išeivijos lietuvius taip giliai yra 

tytė ir Jonas Kelečius inscenizavo vaikams rašytojo An 
t ano Vaičiulaičio „Pasaką apie uodą". įdomus buvo 
re i šk inys , kad abu aktoriai pirmiau patikrino vaikų Maždaug sodo centre stovi j au aprašyti „Baltieji pavergusios tos nuoširdžios, liūdesio pilnos partizanų 
žodyną. Pavyzdžiui, vaikai nežinojo, ką reiškia žirgas, rūmai, pats iškilmingiausias vasarnamis Mikučių dainos, kurios buvo sukurtos didvyriškiausių ir kartu 
karč ia i , g i l t inė ir daug ki tų žodžių. Kai aktoriai su kurorte. J a m e yra tuale tas ir įrengtas šildymas. Tad žiauriausių Lietuvos laisves kovų epochoje... 

galima gyventi ištisus metus, ypač žiemą, kai ežerui Kar ta is l inksmesnę ir skardesnę dainą įžiebia pas 
užšalus susirenka žuvautojai t raukt i žuvį iš ekečių. Frankį ar Barbarą išgertas alus. o prie laužo vėl vyksta 
Kaip patekti liepos mėnesį į Baltuosius rūmus gyven- sudėtinė, už kurią kartais net visa stat inė alučio čia 
ti, nežinau. Gal reikia labai iš anksto užsisakyti, o gal a tgabenama. Mėlynam danguje plevena šviežios 
Mikutis nuomoja tik savo geriems draugams. Ilgainiui žvaigždės, vieniems didžią laimę, kit iems ir nedalią le-
ir a š pasidariau Mikučių neblogas draugas, tačiau miančios, o čia laužo kibirkštys šoka į aukštį, skleis-
Mikutis man savo „Baltųjų r ū m ų " niekad nepasiūlė, damos atostogautojų akimirkos džiaugsmą. Kažkaip 

daržel is . Bet dabar greit bus 20 metų. kaip mirė Stasė Jau daug vėl iau vieną rudenį aplankiau Harrisvillę dabar užsimiršta juodoji realybė, kad po savaitės kitos 
Kur š i enė , pal ikusi našla i tėmis t r i s dukras. ir Baltuosiuose rūmuose radau prof. Balį Vitkų pari- jau pasibaigs nerūpestingos atostogos ir tu vel kibsi 

Tol iau Mikučių vasarvietės kieme su ežeru ly- musį tarp knygų bei žurnalų. Nors ir 85 metų amžiaus į kasdienį darbą užtikrinti šeimai pragyvenimą, mor 
giuojasi i lgas namas , savo išvaizda primenantis sto- sulaukęs, profesorius paragino mane išgerti konjako gičius už skolon užpirktus namus ir užspausti dar cen-
vykl in ius b a r a k u s pokario V. Europoje. Barake yra ir j i s pats stiklelį kitą išlenkė. tus Lietuvoj likusiems siuntinį pasiųsti , 
bene aš tuon i kambar ia i ir viena virtuvė. Čia jau vien- Tai ir visa Mikučių vasarvietė prisiminus dar ir jų (Bus daugiau) 

va ika i s įvai r ius žodžius išsiaiškino, mažieji žiūrovai 
pasaką sekė su tokiu giliu įsijautimu, lyg tai būtume 
mes, a n ų dienų Lietuvos vaikai. 

Ta i t ik v ienas įvykis iš daugelio buvusių renginių 
sietų namelyje Harrisvillėje. Būdavo laikai, kad 
Harr isvi l lė je Mikučių vasarvietėje veikė net mokyt. 
S tasės Kurš i enės vadovaujamas Montessori vasaros 

A l i 
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„LIETUVA BRANGI" 
PROFESIONALŲ 

DAINININKŲ KONCERTE 

Muzikos pasaulyje žinomi Ro-
bert Page Singers savo trečia
jam įvairių tautu dainų festi
valiui, įvykusiam gegužės 24 d., 
Clevelando priemiestyje Lake-
woode. pasirinko Amerikos, 
Slovėnijos ir Lietuvos tradicines 
dainas. Pilna. 500 vietų audi
torija, kurioje dalyvavo ir šim
tinė lietuvių, girdėjo net aš
tuonias lietuvių kompozitorių 
dainas-kūrinius: J. Juzeliūno 
„Kas būtų", J. Gruodžio 
„Mergužlėle, mano miela", VI. 
Jakūbėno „Ko žilas ožys blio
vė", J. Žilevičiaus „Anoj pusėj 
ežero". K. V. Banaičio „Vidury 
lauko". M. Petrausko „Oi tu, 
ieva, ievuže", St. Šimkaus „At
sisveikinimas su gir ia" ir 
Juzeliūno arranžuota „Lietuva 
brangi". 

Robert Page, Clevelando 
simfoninio orkestro choro il
gametis dirigentas ir kompozi
torius, prieš penketą metų suor
ganizavęs profesionalų, 
,,dainuojančių muzikų" 
ansamblį (32 vyrai ir moterys), 
jau yra susilaukęs aukšto 
muzikos kritikų ir klausytojų 
įvertinimo. Kad maždaug 
galėtume susidaryti šio dainos 
vieneto dainininkų pajėgumo 
vaizdą, pakanka paminėti mūsų 
tenorą, muziką dr. Bronių 
Kazėną, kuris šių dainininkų 
ansamblyje yra ir dainininkas, 
ir solistas, nors pats, kaip 
žinome, yra Čiurlionio an
samblio dirigentas ir vadovas, 
dviejų didelių chorų Youngs-
tovvno mieste dirigentas ir 
Chicagos lietuvių operos diri
gentas (Manau, su muzikos 
daktaratu jis tik vienas). Šiame 
koncerte dr. Kazėnas atliko ir 
dvi solo dainas slovėnų dainų 
repertuare. 

Visos dainos dainuojamos ori
ginaliomis kalbomis, ir žodžių 
ištarimui yra teikiama didelė 
pagarba. Šokio ir muzikos kri
tikė Wilma Salisbury, rašy
dama apie šį koncertą „Plain 
Dealer" dienraštyje, gegužės 25 
d., net apgailestavo, kad daini
ninkų garsų harmonija nebuvo 
tiek precizinė, kaip žodžių 
tarimas. Tikrai reikėjo stebėtis, 
kaip jautri dainininko klausa 
pajėgė puikiai ištarti nelengvus 
lietuviškus žodžius. 

Bet, kritikės nuomone, „an
samblis dainavo su plačia vibra
cijos jėga, sodriu tonu, lygiu 
stil iumi ir grandiozine 
dinamika". Čia „atgaivintas 
nostalginis sentimentas apie 
tėvynę, senų laikų mielus ir lai
mingus prisiminimus'' „Lie
tuvių dainos buvo plačios apim
ties įvairių chorinių dainų 
aranžamente. Ypač žavinga 
buvo finalinė daina ,Lietuva 
brangi' (My dear Lithuania). 
Visa auditorija sustojusi plojo, 
bisavo ir šluostė džiaugsmo 
ašaras" . Koncerte dalyva
vusiems lietuviams tikrai buvo 
didingas ir j aud inan t i s 
momentas. 

Turbūt nedaug tėra kitų 
t au tų ansamblių, kurie 
dainuotų lietuvių liaudies ir 
kompozitorių kūrinius su tokia 
meile, ir pastanga gražiam 
lietuviškam žodžiui. „Dainuo
jantys olandai" galėtų daug 
daug pasimokyti iš šių Robert 
Page dainininkų. 

Išleistame Robert Page Sin
gers programos leidinėlyje, be 
administracinio personalo 
mecenatų, rėmėjų, dainininkų 
ir solistų sąrašo, vadovybės 

padėkos žodžio, yra pateikti ir 
dainų vertimai į anglų kalbą. 
Juos atliko tėvas ir sūnus Julius 
ir dr. Bronius Kazėnai. Savo 
specialiame padėkos žodyje di
rigentas R. Page leidinėlyje 
dėkoja tautybių atstovams, 
padėjusiems parinkti dainas, 
mokyti ištarimo ir daryti ver
timus į anglų kalbą. Iš lietuvių 
padėkos žodyje ypat ingai 
iškeliami Br. ir J. Kazėnų ir 
Juozo Stempužio nuopelnai. 

Tokie koncertai , aišku, 
neįvyksta be nuoširdžios, 
didelės aukos ir meilės lietuviš
kai dainai ir žodžiui. Dr. Br. Ka
zėnas dirigentui įteikė 60 liet. 
dainų, iš kurių pats dirigentas 
parinko ir parengė koncertui. 
Ar mes tinkamai įvertiname 
tokių žmonių pastangas, ilgų 
valandų darbą, įdėtą Į tokių 
koncertų paruošimą ir jų pro
fesionalinį pristatymą audi
torijai, ar mes pilnai supran
tame, kokia mūsų kultūros 
reklama paskleidžiama apie 
Lietuvą ir lietuvius? Padėka ir 
pagarba jiems! 

„TAUPA" - STIPRIAI 
AUGANTIS KREDITO 

KOOPERATYVAS 

Lietuvių kredito kooperatyvas 
„Taupa" Clevelande š.m. 
birželio 10 įžengė i penktuosius 
darbo metus jau su 5.5 mil. dole
rių aktyvo ir su 640 narių. 
Kooperatyvas, įsikūręs nuosa-
vūose namuose ir savo pra
diniame skyriuje Dievo Motinos 
parapijos svetainės patalpose, 
atlieka visas bankines opera
cijas. Nekilnojamo turto pasko
loms išduota 3.5 mil. dol. 
Taupytojams per ketverius 
metus išmokėta dividendo per 
400,000 dol. Dividendai yra 
aukštesni, negu bankuose ar 
taupymo-paskolų institucijose. 
Paskolos duodamos žemesniu 
procentu. Visos informacijos 
teikiamos atsilankius į koopera
tyvo įstaigas. Visos taupymo 
sąskaitos apdraustos federalinės 
valdžios agentūroje iki 100,000 
dol. 

Šiuo metu „Taupoje" dirba 5 
tarnautojai: 2 pilną laiką ir 3 
trumpesnes valandas. Vasarai 
priimta studentė Ina Šilgalytė. 
Žodžiu, šis Clevelando kredito 
kooperatyvas, nors ir pavėluotai 
įsijungęs į lietuvių ekonominės 
gerovės kėlimą, tapo lietuvių 
stipri finansinė institucija, 
kuri, patarnaudama saviesiems, 
taip pat remia lietuvišką veiklą, 
švietimą ir spaudą. Kooperaty
vo vedėjas Vytautas Staškus 
norėtų matyti, kad ir įvairūs 
lietuviškieji fondai bent dalį 
savo pinigų laikytų lietuvių kre
dito kooperatyvuose. Kultūrai 
bei švietimui parama, ateinan
ti iš dviejų šaltinių būtų dar 
efektingesnė. „Savi pas savus" 
principas čia įgautų ryškią 
prasmę. 

Bendrai , JAV-se kredito 

Psl A. Dunduras raportuoja ..Pilėnų" tunto tuntininkui s. R. Belzinskui 
Clevelando lietuvių skautijos iškilmingoje šv. Jurgio sueigoje. 

Nuotr. V. Bacevičius 

kooperatyvų sąjūdis yra labai 
stiprus. Kredito kooperatyvai 
vien per praėjusius metus paau
go lCrV*, o taupymo ir paskolų in
stitucijos paaugo 1%, bet turėjo 
6.8 bil. nuostolių. Visų kredito 
kooperatyvų, apdraustų Fe
deralinės valdžios agentūroje, 
uždarbis per praėjusius metus 
buvo tvirtas 13.5%, arba, tai pi
nigais išvertus būtų 1.43 bili
jono dolerių. 

National Credit Union admi
nistracija (NCUA) pirm. Roger 
W. Jepsen, NCUA News laik
raštyje gegužės mėn. laidoje 
praneša, kad kredito unijos, tu
rinčios apdraudą Federalinėje 
agentūroje, turi 50.1 mil. narių 
ir yra labai gerai vedamos. Kaip 
žinoma, Ohio kredito koopera
tyvai turi 2.3 mil. narių su 6 bi
lijonais kapitalo. 

„Taupa", prieš ketverius 
metus pradėjusi savo darbą spe
cialiai įrengtame kambaryje 
DM parapijos svetainėje, dar ir 
dabar ten bankinius patarna
vimus at l ieka kiekvieną 
sekmadienį po lietuviškųjų 10 
v.r. pamaldų, o paprastomis dar
bo dienomis, išskyrus pirmadie

nius, savo pastate. 767 E. 185 
St., tel. (216) 481-6677. 

„Taupos" augimas rodo entu
ziastingą lietuvių pritarimą ir 
pasitikėjimą. Ji iš savo pusės 
nariams atlieka eilę patarna
vimų, kurių k i tur veltui 
negalima gauti: elektros, dujų, 
vandens sąskaitų apmokėjimas, 
piniginės perlaidos, kelionės 
čekiai, formų gavimas norint iš
kviesti savo artimuosius iš Lie
tuvos, padėti gauti Buckeye 
Golden card vyr. amžiaus 
žmonėms, bilietai į š.m. Kana
dos didžiuosius lietuvių ren
ginius ir t.t. 

Dažnai girdimi posakiai „Savi 
pas savuosius" bei „Mūsų 
tikslas: Ne pelnas, bet sąžinin
gas patarnavimas" — Cle
velando „Taupoje" tampa ver
tinga finansine ir socialine 
realybe. 

Jungdamiesi į kredito koope
ratyvą ne tik stipriname savo 
ekonominę gerovę, bet 
ateiname talkon įvairioms ir 
reikalingoms lietuvių gyvenimo 
būtinybėms. 

V. Rociūnas 

MOSU KOLONIJOSE 
Gary, Ind. 

MOTINOS DIENA 

Gary lituanistinė mokykla, E. 
Chicagos LB ir kitos organiza
cijos bendrai, gegužės 8 d. pager
bė motinas. Jaunimas dalyvavo 
su mokytojais pamaldose, auko
jamose už motinas. Tarp kitų 
aukų jaunimas atnešė ir 
lietuvių motinų audinius iš 
Lietuvos, tuo prisimenant ir pa
gerbiant lietuvę motiną. 

Po pamaldų salėje vykusį Mo
tinos dienos minėjimą pradėjo ir 
jam vadovavo seselė Janina 
Galubickytė. Pasveikinus mo
tinas ji pakvietė Izidorių Tava-
rą vadovauti motinoms gie
damai „Ilgiausių metų", o K. 
Domarką — pakelti tostą už mo
tinas. Jie tai puikiai atliko. 
Kun. Ign. Urbonas, pasveikinęs 
motinas, padėkojo mokytojams, 
mokiniams ir visoms organiza
cijoms už motinų pagerbimą, o 
motinoms už vaišes. 

Paskaitą apie motiną skaitė 
Birutė Vilutienė. Meninę pro
gramos dalį atliko mažieji 
mokiniai: Antanas Valeika, Na
talija Valeikaitė, Lenis Mečys, 
Adomas Zook. Mykolas Vician 
ir Brigita Petraitytė. Kiek
vienas jų perskaitė savo nupieš
tus sveikinimus motinoms. 
Padainavo ,,Ačiū, ačiū, 
motinėle". Padeklamavo tris 

eilėraščius skirtus motinoms. 
Pašoko „Skrido uodas į mišką" 
ir įteikė gėles motinoms. Savo 
daina jiems padėjo parapijos 
choras ir visi dalyviai salėje. Su
augusių klasės vardu C. Navar-
dauskienė perskaitė novelę 
motinoms. Sese Jan ina 
padėkojo tėvų komitetui, moki
niams, motinoms už vaišes, ir 
visiems už atsilankymą. 

MOKSLO METŲ 
UŽBAIGIMAS 

Gegužės 29 d. Gary lituanis
tinė mokykla baigė savo mokslo 
metus. Šiais metais mokykloje 
dirbo: mok. Jonas Kavaliūnas, 
mok. ses. Janina Galubickytė ir 
tautinių šokių mok K. Pečkai-
tienė. Motinų komitetą sudarė: 
Loreta Raudonis-Vician, Julija 
Zook ir Irena Mačienė. 

krp. 

AR KASAMA 
LIETUVOJE 

GELEŽIS 
Vytauto Volerto straipsnyje 

„Vėl rūpestis — Lietuva virs 
dykyne?" („Draugas", Nr. 94) 
cituojami mano žodžiai, paimti 
iš žurnalo „Lietuvių dienos" 
(1988, Nr. 2), kuriame rašoma 
„Prie Marcinkonių pradėta eks
ploatuoti geležies rūda ir 
granitas". 

Minėtame žurnale straipsnio . 
autoriaus buvau neteisingai su
prastas. Pietinėje Lietuvoje, 
Marcinkonių apylinkėse tikrai 
yra surasta aukštos kokybės ge
ležies rūda, slūgstanti prekam
bro kristaliniame cokolija, vos 
300 metrų gylyje nuo žemės 
paviršiaus. Ten daug metų buvo 
vykdomi geologiniai paieškiniai 
ir žvalgybiniai darbai. Numato
ma, jog ši geležies rūda ateityje 
galės būti eksploatuojama, o 
drauge gaunamas granitas ir 
kitos kristalinės uolienos bus 
panaudojamos skaldai gaminti, 
nes žvyro atsargos Lietuvoje 
baigia išsekti. 

Šachtų arba milžiniškų kar-" 
jerų atsiradimo Lietuvoje per
spektyva j a u 1979 meta i s 
sukėlė didelį susirūpinimą 
specialistų, kompetetingų gam
tosaugos klausimuose tarpe ir 
visuomenėje. Tais metais, man 
dar tebedirbant Vilniaus uni
versitete, Gamtos apsaugos 
komiteto prašymu, taip pat te
ko pateikti išvadas dėl galimų 
labai ne ig iamų pasekmių 
Lietuvos gamtai ir krašto ūkiui, 
jeigu Lietuvoje būtų pradėta ge
ležies rūdos eksploatacija. 

Koks šiuo klausimu buvo pri
imtas galutinis sprendimas man 
nėra ž inoma. Šiuo me tu 
Pietinėje Lietuvoje geležies 
rūda dar nėra kasama. 

Vytautas Skuodis 

CLASSIFIED GUIDE 

MOKYTOJU UNIJOS 
PREZIDENTĖ 

Chicagos mokytojų unijos pre
zidente perrinkta Jacąueline 
Vaughn. Jos metinis atlygi
nimas 63,000 dol. 

NAMU KAINU 
UŽTIKRINIMAS 

Po karštų ginčų, Chicagos 
miesto taryba priėmė nutarimą, 
kad užtikrinamos normalios 
namų kainos tose apylinkėse, 
kur įvyksta rasiniai pasikeiti
mai. Tas užtikrinimas susidary
tų namų savininkams išimant 
apdraudą, lėšas sudarant iš 
apsidėtų mokesčių. Šį nuospren
dį gali vetuoti meras. Tačiau tą 
reikalą svars to ir I l l inois 
parlamentas. Šio įstatymo pro
jektas jau pri imtas Illinois 
senate ir birželio 8 d. perduotas 
atstovų rūmams. 

LITERATŪRINĖ NAUJIENA! 

K A Z Y S A L M E N A S K A Z Y S A L M E N A S 

Pradedant 1 9 8 8 m. s a u s i o 23 d. k a s šeš tad ien į 
10:10 v .v . iki 1 2 v .v . v idurnakč io 

per W P N A (buv. W O P A stotis) 1490 A M 
y 

Žemė L 
..Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

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

Labanaktis, vaikučiai 
.Pasakų pasaul is mažameč iams l ie tuv iukams' 

10 v .v . ik i 10:10 v . v . 

Al l iance C o m m u n i c a t i o n s , Inc. 
4 0 8 South O a k Park A v e n u e . Oak Park, IL 6 0 3 0 2 

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

SAUJA # 
SKATIKŲ 

m*zm 

LIETINGOS 
DIENOS a 

PALANGOJE 

J 4 
r>*:T»'KTVVtVrV K')Vt.\M SKNI.IVNH. I OKTEKTYViVU ROMCT S»:Kf.f V NR J 

DETEKTYVINIŲ ROMANU SERIJA 
Nuotykiai, paslaptis, spalvingi žmonių charakteriai — viskas k^rtu! 
Abidvi knygas išleido Ateities Literatūros Fondas. Jas galima jsigyti 
ir Drauge, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629. Kiekvienos knygos 
kaina 10 dol.; užsisakant paštu, reikia dar pridėti 1 dol. 50 centų 
persiuntimo išlaidoms, Illinois gyventojai dar prideda 80 centų valsti
jos mokesčių. 

R E A L E S T A T E 
REAL ESTATE 

Mfie* 
RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-61 • • 

Norintiej i P I R K T I ar P A R D U O T I 
N A M U S per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba,norrte būti 
R i m o S t a n k a u s klijentais Nuosa
vybės įkainavimas n e m o k a m a i . 

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

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

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 . 

i 

LISTINGS NEEDED 
Two to twelve flat buildings. 

Oualified Buyers. 
Free market evaiuation. 

Call Bili Paplauskas. 
A & F Real Estate 

735-8000 

OPEN HOUSE 
SUNDAY 1-4 BY OVVNER 

8009 S. Sacramento 
4 bedrooms + den. fnshd. base-
ment, 2 car gar. Low $70's. 
737-8016. 

Parduodamas namas Marquette Pk. apyl 
4 mieg.. valg. kmb.. virtuvė, ištisas rūsys: 
1Vi auto garažas; 2 oro vėsintuvai languo
se; 2 Vi prausyklos; karšto vandens 
šildymas; namų apyvokos reikmenys 
$50,900 Skambinkite 894-6351. 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuotame 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 

Parduodamas 15 m. mūrinis 2 a. 
namas prie 71 ir Pulaski. Skam
binti šiokiadieniais 581-0673. 

Ontu% 21 

Hse. for sale 80th & Spaulding. 
Spotless. 5 rm. bungalow; fam. rm.; nevvly 
remodeled; 1 % bath. 2 car garage; 4 year 
old furnace; centrai air; nevx. carpeting; 2 
blocks form Metro to Loop, call 776-4263 
for appt. 

O n M £ _ KMIECIK REALTORS 
_Tt ZL 7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbartel Mayer dėl sąžiningo patar' 
navimo ir veltui jūsų namų Įkainavimo J 

HELP VVANTED 

KASA Liet. Fed. Kredito Unija 
ieško raštinės tarnautojo. Atsi
liepkite raštu. KASA, 2615 W. 
71 st St., Chicago, III. 60629. 

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

Pėsč iomis iki traukinio! Pėsčiomis iki 
mokyk los ! 4 mieg. 2 a. namas su 
d ide le veranda ir cementiniu patio. 
Medžiais apsodintas kampinis sklypas 
is tor in iam Lemonte. $ 9 1 , 9 0 0 . 

Didž iu l is ..split-level" su pusrūsiu. 
Didel is , medžiais apaugęs sklypas. 
Še imos kambaryje baras ir židinys — 
patogu svečius priimti Arti parkų ir 
mokyklų. Tik $ 1 4 4 , 9 0 0 . 

M ISCELLANEOUS 

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

Fel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Vz VVest 95th Stret 

Tel. — GA 4-8654 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

V I D E O R E K O R D E R I U S 
(312) 839-5829 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Tremtine — tai vienas paveikslas iš labai puošnios daiL POVTLO 
PUZINO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, 
Calif. ir Grand National Award Amerikos dailiniikų profesinėje są
jungoje New Yorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis 
įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui Kaina su persiuntimu 
27 dol. Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 4545 W«st SSrd Street. 
Cbicago, 0L 60829 

Illinois gyventojai dar prideda $1.50 valstijos mokesčio. 



Lietuvos Dukterų Juno Beach skyriaus pirmininkės. Iš k.: dabartinė pirmininkė Dalia Augū-
nienė ir buvusios — dail. Rimgailė Zotovienė, Albina Pilipavičienė, Aldona Biliūnienė. 

Nuotr. J . Garlos 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Fort Myers, Fla. 

T A U T O D A I L Ė S I R 
I S T O R I J O S P A R O D A 

F T . M Y E R S 

Ft . Myers miesto bibliotekoje 
vyksta lietuvių tautodailės ir is
tori jos p a r o d a . Šią parodą 
parūpino Ft . Myers ,.Lithua-
n ian Freedom ForunV'. Norėjo
me supažindinti vietovės gyven
tojus su Lietuva ir jos dabartine 
padėtimi, ypač atkreipt i dėmesį 
į Baisiojo Birželio iš trėmimus į 
Sibirą iš Pabaltijo kraštų. 

B ib l io t eko je y r a įva i r ių 
m e d i n i ų d r o ž i n i ų , juos tų , 
gintarų, Kalėdų eglutės šiaudi
nukų ir velykinių margučių. 
Taip pat yra anglų kalba knygų 
apie Lietuvą ir informacijos apie 
Lietuvos okupaciją. Centre, tarp 
visų papuošalų, užrašas „Only 
free nat ions can enjoy human 
r igh ts" . 

Paroda bibliotekoje vyks visą 
birželio mėnesį. 

FT . M Y E R S G E G U Ž I N Ė 

Gegužės 15 dieną F t . Myers 
lietuviai susir inko gražiajame 
,,Lakęs P a r k " sode ka r tu pra
leisti porą valandėlių lietuviš
koje d r a u g y s t ė j e . Atvyko 
daugiau negu dvidešimt lietu
vių iš visų apylinkių su maistu, 
gėrimais, l ietuviška muzika ir 
gera nuota ika . La ikas pušyne 
prie vandens greit praslinko. 

Ateinantį rudenį, kai oras 
gerokai atvės, vėl planuojame 
rudens gegužinę. Tikimės, kad 
iki to laiko įs ikurs daugiau 
lietuvių š i tame gražiausiame 
pietų Floridos miestelyje ir 
įsijungs j l ietuvišką veiklą. 
Kr i s t ina Saba ly tė -Kru l ik ienė 

Juno Beach, Fla. 

MADU PARODA 
Juno Beach Lietuvos Duk

terys vasario 6 d. St. Paul of the 
Cross parapijos salėje suruošė 
madų parodą. Pr is i r inko daug 
svečių iš J u n o Beach, Pompano 
Beach, net iš Miami Beach. Mia-
mi ir Key Biscayne. Svečiai ra
do gražiai baltomis staltiesėmis 
padengtus bei gėlių puokštėmis 
papuoštus stalus, o scenoje mir
gėjo raudonos, geltonos stilizuo
tos tulpės. Stalų papuošimu 
r ū p i n o s i B i r u t ė Č i u r i e n ė , 
Aldona Bil iūnienė ir Marta 
Strazdienė. Scenos dekoracijas 
atl iko Elena Damijonaitienė, 
I rena Manomai t ienė ir Rim
gailė Zotovienė. 

Parodą pradėjo skyr iaus pir 
mininkė ir madų parodos koor
dinatorė pasve ik indama susi
r inkusius svečius. J i priminė, 
jog Lietuvos Dukte rų pagrin

dinis t ikslas y ra padėti ligo
niams ir kitos pagalbos reikalin
giems žmonėms. Pasidžiaugė 
Juno Beach skyriaus augimu ir 
veikla, primindama, jog 1988 m. 
sausio mėn. skyrius šventė 10 
metų veiklos sukaktį. Po to ji 
pakvietė buvusias pirmininkes 
Aldoną Biliūnienę, Albiną Pili
pavičienę ir Rimgailę Zotovienę 
į sceną, padėkojo joms už jų dar
bą. Skyriaus iždininkė Danutė 
V a l o d k i e n ė visoms p i rmi
n i n k ė m s p r i segė po gėlių 
puokštelę. 

Didelę staigmeną publikai su
teikė St. Paul of the Cross kle
bonas Alexis Paul, netikėtai ap
silankęs salėje. Skyriaus pirmi
ninkė pakvietė kleboną Alexis 
Paul pasakyti porą žodžių. Kle
bonas savo trumpoje kalboje 
pasidžiaugė stipria l ietuvių 
tautine grupe parapijoje, pagyrė 
jų veiklą ir dalyvavimą visuose 
p a r a p i j o s r e n g i n i u o s e . J i s 
palinkėjo lietuviams ir toliau 
tęsti kovą už Lietuvos Nepri
klausomybės atgavimą. Gausiai 
susirinkusi publika entuziastin
gais plojimais sutiko kleboną, o 
pirmininkė jam padėkojo už 
šiltus žodžius ir nuoširdų pri
tarimą lietuvių veikimui. 

Pirmininkės pakviesta, Rim
gailė Zotovienė pradėjo madų 
parodą, pasidžiaugdama mūsų 
tautiniais drabužiais. Aštuonios 
tautiniais drabužiais pasipuošu
sios ponios pašoko mūsų tautinį 
šokį Sadutę. Šoko: Dalia Augū-
nienė, Elena Damijonaitienė, 
Irena Manomaitienė, viešnia iš 
K a n a d o s Liusė S k r i p k u t ė , 
Monika Solienė, Albina Pilipa
vičienė, Klara Rugienė, Eleono
ra Ščiukienė. Šokio išmokė Rim
gailė Zotovienė. Tai buvo nau
jas įnašas į madų parodos pro
gramą, labai šiltai publikos 
sut iktas . 

Šiais metais buvo modeliuo
jami drabužiai iš Peek-A-Bouti-
que iš Pompano Beach, kur ios 
savininkė yra lietuvaitė Danutė 
Walker. Jos krautuvėje randa
mi rytiniai, sportiniai, priešpie
t iniai ir popietiniai drabužiai 
daugiausiai pri taikyti š i l tam 
Floridos kl imatui . Drabužius 
modeliavo: Elena Damijonai
tienė, Irena Manomaitienė, Kla
r a Rugienė, Monika Solienė, 
Gaja Richter, Gina Seebauer, 
I rena Žilinskienė, Larisa Bra
nišaitė. (Rimgailės Zotovienės 
dukraitė). 

Turėjome ir šiais metais J u n o 
Beach mažąją 3 metų amžiaus 
modeliuotoją Larą Zarr. Larą 
drąsiai modeliavo, t ik jau grįž
dama atgal , ištiesusi r anku te s 
bėgo prie mamytės. 

Pertraukos metu vyko dovanų 
t raukimas . Šiais metais dail . 
Rimgailė Zotovienė paaukojo 
paveikslą, tad visi buvo labai 
juo susidomėję ir noriai p i rko 
laimėjimo bilietus, p la t inamus 
Eleonoros Sčiukienės ir dr . J . 
Šalnos. 

Antroje dalyje buvo rodomi 
pačių ponių pasiūti drabužiai . 
Čia dalyvavo Irena Manomai
t ienė, viešnia iš Kanados Liusė 
Skripkutė, J an ina Šalnienė ir 
Julija Šalkauskienė. 

Irena Manomaitienė modelia
vo egiptietiško rašto, medvilni
nę klasiškai pasiūtą vakar inę 
suknelę. Liusė SJ.ripkutė mo
deliavo popietines, švelnių spal
vų sukneles ir vieną vakar inį 
dviejų dalių drabužį. Ju l i ja 
Šalkauskienė modeliavo popie
t i n e s s u k n e l e s p r i t a i k y t a s 
mažesnėms moterims. Jos suk
nelės ramių, pastelinių spalvų, 
daugiaus ia i k las iškų l inijų. 
J a n i n a Ša ln ienė model iavo 
kelias eilutes ir popietines suk
ne les . J o s d r a b u ž i a i l a b a i 
kruopščiai atlikti . Gaja Richter 
modeliavo savo siūtus trumpą ir 
ilgą „denim" sijonus ir labai 

PASSBOOK 
SAVINGS 
fltf otst wiy to 

' • • • 

u a r t e r I y 

«ee us for 

AT OUR 10W RATO 

TO fIT VOUB I S C O M I 

INSURCO 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO. H.L. 60601 
Pat«r Kazanauskas, Prt». Tai.: 647-7747 

toorn, HM.TM«.frl.a>4 fti<w.9>« N t . a-1 
ST.R V INC CHICAGOLAND SINCE 1965 

į d o m i a i s r a š t a i s s k a r ą bei 
pa la id inukę . 

Trečioje dalyje buvo mo
deliuojami vakariniai drabužiai 
iš „Cami l le" krau tuvės , Juno 
Beach. Šiuos drabužius mo
deliavo: Gaja Richter, Monika 
Solienė, Jan ina Šalnienė, Pauli
n a Banienė, Elena Damijonai
t ienė , Gina Seebauer, Larisa 
Braniša i tė i r dvi viešnios iš 
š i au rės — dr. Lina Jonynaitė ir 
jos sesuo odontologijos studentė 
Kar i l ė Jonynai tė . Daugiausiai 
buvo modeliuojamos trumpos 
vaka r inės suknelės. Modeliuo
tojos buvo lydimos palydovų 
A l g i o A u g ū n o , Eugeni jaus 
Manomaičio, Marijaus Sodonio 
i r Stasio Strazdo. 

Parodos metu nuotaiką mo
deliuotojoms kėlė lengva muzi
ka, kur ią tvarkė An tan ina 
Reivytienė. 

Parodai pasibaigus Lietuvos 
Dukterų Juno Bech skyr iaus 
pirmininkė padėkojo visiems 
ats i lankiusiems, gaus ia i j ų 
darbą parėmusiems. Padėkojo ir 
visiems padėjusiems suruošti 
madų parodą, skyriaus narėms, 
modeliuotojoms, ir n a r i ų 
vyrams. 

Po parodos vyko Dukterų 
paruoštos vaišės, kurioms vado
vavo Katr iu tė Sodonienė. 

Dalia A u g ū n i e n e 

DRAUGAS, penktadienis , 1988 m. birželio mėn. 17 d. 

NEPRIKLAUSOMA PROFESINĖ 
SĄJUNGA VENGRIJOJE 

Olimpas — kalnas4 kurį nėra 
ekskursijų. Anonimas 

Vengrijos valstybinis radijas 
oficialiai pranešė , kad Veng
rijoje y ra į s ikūrus i pirmoji 
n e p r i k l a u s o m a profes inė 
sąjunga, pasivadinusi „Mosklo 
veikėjų demokrat ine unija". 
Naujos ios — n u o valdžios 
n e p r i k l a u s o m o s — v e n g r ų 
profesinės sąjungos t ikslas yra 
rūpintis intelektualų gyvenimo 
ir profesinio darbo pagerinimu. 
Naujoji profesinė sąjunga jau 
turint i apie tūkstantį narių. Jos 

steigiamasis susirinkimas jvyko 
k u l t ū r o s k l u b o „ M e t r o " 
patalpose, Budapešte. Pažymė
t ina , kad susir inkime dalyvavo 
i r oficialiųjų — va ldž ios 
kontroliuojamų — Vengrijos 
profesinių sąjungų ats tovai . 
N u o k o m u n i s t i n i o r e ž i m o 
įsigalėjimo Vengrijoje kraš te 
iki šiol buvo griežtai drau
džiamos nepriklausomos profe
sinės sąjungos. 

A.tA. 
IRENA RIESEN 

KRASAUSKAITĖ 

Gyveno Sacramento, CA, anksčiau Brighton Parko 
apylinkėje, Čikagoje. 

Mirė 1988 m. birželio 13 d., sulaukusi 30 m. amžiaus. 
Gimė Čikagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Fred, duktė Isis-

Cecilia, motina Stasė ir tėvas Zenonas Krasauskai, brolis 
Algirdas, uošvė Charlotte Hunter ir kiti giminės. 

Priklausė Tautinių šokių grupei „Vytis". 
Kūnas pašarvotas penktadienį, birželio 17 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Gaidas Daimid koplyčioje, 4330 
S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 18 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Tautines lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę vyras, duktė, tėvai, brolis, uošvė ir giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 523-0440. 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VII SEIMAS 

1988 birželio 28-30 
Loew's VVestbury Hotel, 475 Yonge Street, 

Toronto, Ontario M4Y 1X7 
telef. (416) 924-0611 

Birželio 27, pirmadienis 

4:00-7:00 v.p.p. 
8:00 v.v. 

Seimo atstovų registracija ir informacijos 
Pasaulio lietuvių IV kultūros kongreso 
pokylis Prisikėlimo parapijos salėje, 1011 
College St. 

Birželio 28, antradienis 

8:00- 9:00 v.r. 
9:00-12:00 v.r. 

12:00-1:30 v.p.p. 
2:00-6:00 v.p.p. 

7:00-9:00 v.v. 

Registracijos tąsa 
PLB VII seimo atidarymas 
PLB valdybos ir PLB institucijų pranešimai 
Bendri pietūs 
Kraštų bendruomenių pranešimai, siūlymai 
seimui 
Kultūrinė veikla ir ateitis 
Jaunimo veikla ir ateitis 
Pranešimas apie Lietuvą (dr. Algirdas 
Statkevičius) 

Birželio 29, trečiadienis 

8:30-12:00 v.r. 

12:00-1:30 v.p.p. 
2:00-6:00 v.p.p. 
6:00-8:00 v.v. 
8:00-9:30 v.v. 

Pasaulio lietuvių anketa 
Lituanistinis švietimas 
Esamoji padėtis Lietuvoje 
Bendri pietūs, paskaita 
Lietuvos laisvės kova, lietuvių politinė veikla 
Vakarienės pertrauka 
PLB Valdybos, Kontrolės komisijos ir Gar
bės teismo rinkimai 

Birželio 30, ketvirtadienis 

8:30-12:00 v.r. 

12:00-2:00 v.p.p. 
2:00-6:00 v.p.p. 

7:30-10:00 v.v. 

Organizaciniai ir seimo narių keliami 
klausimai 
Pietų pertrauka 
„Pasaulio lietuvis" 
Seimo nutarimų priėmimas 
Baigiamasis posėdis, seimo uždarymas 
Naujos PLB Valdybos priėmimas, seimo 
banketas 

Liepos 1, penktadienis 

PLB Valdybos ir kraštų atstovų pasitarimai 
Pasaulio 
posėdžiai 

lietuvių jaunimo sąjungos 

Kambarius viešbutyje reikia rezervuotis iš anksto telef. (416) 
924-0611 prieš seimą, birželio 24-27, Loew's Westbury viešbu
tyje vyks Pasaulio lietuvių IV-sis kultūros kongresas. 

. A.tA. 
MORTA UŽGIRIENĖ 

PETRAUSKAITĖ 

Gyveno Brookfield, IL. 
Mirė 1988 m. birželio 15 d., 10:30 vai. vak., sulaukusi 81 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kėdainiuose. Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pasil iko dideliame nul iūdime dukros: Otilija 

Barkauskienė, žentas Gintaras, Birutė Jasaitienė; sūnūs: 
Vytautas, marti Ina, Šarūnas, marti Audronė, Egidijus, marti 
Irena; trylika anūkų ir viena proanūkė. Lietuvoje: sesuo 
Vincutė Morkūnienė, brolis Jonas Petrauskas su šeimomis ir 
kiti giminės. 

Velionė buvo našlė a.a. Igno Užgirio ir uošvė a.a. Jono 
Jasaičio. 

Kūnas pašarvotas penktadieni, birželio 17 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Petkus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks šeštadieni, birželio 18 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčia, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę dukros, sūnūs, sesuo, brolis, žentai, marčios 
ir anūkai . 

Laidotuvių direkl. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S . C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te l e fona i — 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s — 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

1410 S o . 5 0 t h A v . , C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7 - 1 2 1 3 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9 2 3 6 S . R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Il l inois 

Telefonas — 652-1003 



DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. birželio mėn. 17 d. 

x Advokatas Saulius Kup
r y s yra išrinktas direktorium į 
Katalikų Advokatų tarybą 
(Board of Governors). Į tarybą 
yra išrinkti federalinių ir vals
tybėms teismų teisėjai, valsty
bės prokuroras Neil Hartigan, 
apskrities prokuroras Kichard 
Daley bei kiti žinomi katalikai 
teisininkai. 

x Lietuvių mokytojų sąjun
g a birželio 19 d. paminės iš
vežtuosius į Sibirą ir kitais bū
dais nukankintus mokytojus 
bolševikų ir nacių okupacijų 
metais. Šv. Mišios už juos bus 
laikomos 11:15 vai. r. Jėzuitų 
koplyčioje, o po to rinksimės j 
kavinę prie atskirų stalų įspū
džių pasidalijimui. Sąjungos 
valdyba visus mokytojus ir jų 
šeimas maloniai kviečia daly
vauti. 

x Aldona Lingertait ienė, 
Fontbonne Academy istorijos ir 
sociologijos skyriaus vedėja, šių 
metų birželio 25 d. Toronte 
Pasaulio lietuvių IV kultūros 
kongreso sekcijos „Seimą — lie
tuviškumo stiprybė" svars-
tybose atstovaus jaunai šeimai. 

x Winthrop Rockefeller, 
gyv. Little Rock, Arkansas, įsto
jo amžinu nariu su tūkstantine 
į Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejų. Jis maždaug tokia pat 
suma užsakė įvair iausių 
lietuviškų knygų, koplytėlę, 
taut . lėles, liet. kalb. mokytis 
juostelę ir daug kitų W. Rocke-
fellerio pirmoji žmona buvo Ieva 
Pau lek iū tė , būv. Miss 
Lithuania Chicagoje. 

x Kova su storosios žarnos 
vėžiu — gydytojo pranešimas 
Alvudo pažmonyje Lietuvio 
sodyboje šį sekmadienį nuo 2 
v.p.p. Dalyvauja kun. Juozas 
Juozevičius. Kraujospūdžio 
neapmokamas matavimas. J. 
Puodžiūno baleto studijos pasi
rodymas: baletas Pelenė — 
video filmas. Alvudo gėrybėmis 
pasivaišinimas. Visi laukiami. 

x LB-nės Marąuette Pa rko 
apylinkės valdyba birželio 25 
d. Lietuvių plazoje (69-toje gat
vėje) vyksiančiame Lietuvių fes
tivalyje, turės laimėjimų stalą. 
Visi prašomi paaukoti dovanė
lių, kurias prašoma palikti adv. 
Vytenio Lietuvninko raštinėje, 
2501 W. 69 St., darbo valan
domis kasdien nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. p.p. 

x Sol. Sofija J o n a i t y t ė , 
birbynininkas Ant. Jonušas ir 
pianistas Gintautas Kėvišas 
a t l i k s liaudies muzikos 
programą, šį sekmad. birželio 19 
d. 4 v.p.p. Jaunimo centro mažo
joje salėje. 

rsk) 
x Lietuvių kelionė į Indiją 

rugsėjo 17 d. Registruotis Tra-
vel Advisers, 1515 N. Harlem 
Ave., Oak Park, IL 6O302, tel. 
312-524-2244. 

(sk) 
x „Tautodailėje", 6229 S. 

Campbell Ave., parduodamos 
staklės, siūlai ir tautiniams dra
bužiams priedai. Skambint i 
WA 5-8023. m 

x Greit pa rduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX FIRST, R i m a s 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x Albinas Rurkul i s , akcijų 
brokeris, dirbąs su Rod man & 
Renshaw, Inc., patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. 
Susidomėję skambinkite 977-
7 9 1 6 (sk.) 

x A. a. Morta Užgirienė po 
ilgos ligos mirė birželio 15 d. 
Bus pašarvota penktadienį, 
birželio 17 d., Petkaus Mar
ąuette laidojimo įstaigoje. 
Laidojama šeštadienį Sv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuliūdime liko dukterys Birutė 
Jasaitienė su šeima, Otilija ir 
Gintaras Barkauskai su šeima, 
trys sūnūs — Vytautas Užgiris 
su žmona Ina, Šarūnas su žmo
na Audrone ir šeima, Egidijus 
su žmona Irena ir šeima. 

x I r e n o s Šankus mir
ties pirmosioms metinėms 
prisiminti šv. Mišios.užprašytos 
Lietuvos Vyčių už savo uolią 
veikėja, bus Marijonų koplyčioje 
Chicagoje, 6336 So. Kilbourn 
Ave., birželio 25 d., šeštadienį, 
12 valandą dienos. Visi vyčiai ir 
jų draugai kviečiami šv. Mišiose 
ir mirusios prisiminime daly
vauti. Po to bus Lietuvos Vyčių 
apskrities susirinkimas. 

x Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejaus 22 m. sukakties 
pokylis bus šį šeštadienį, 
birželio 18 d., 8 vai. vak. muzie
jaus „Gintaro" salėje. Renginiui 
vadovauja Laura Grybaitė 
Pepol su savo vyru Dean. Al
dona Šoliūnienė paruoš liet. val
gių bufetą. 

x „Lituanicos" futbolo klu
bas šį sekmadienį, birželio 19 
d., žais pirmenybių rungtynes 
prieš stiproką ukrainiečių ko
mandą „Wings". Rungtynės 
vyks Marąuette Parko aikštėje. 
Pradžia 3 vai. p.p. Visi futbolo 
mėgėjai kviečiami. 

x Viktoras Gražulis, To
ronto, Kanada, pratęsė „Drau
go" prenumeratą su visa 
šimtine. V. Gražulį skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
paramą nuoširdus ačiū. 

x Henry Jasinskas, Rodney, 
Ont., Kanada, su prenumeratos 
pratęsimo mokesčiu atsiuntė ir 
20 dol. auką H. Jasinską skel
biame garbės prenumera
torium, o už paramą savai spau
dai labai dėkojame. 

x Valentina Dailidka, Al-
buquerque, N.M., atsiuntė 20 
dol. „Draugo" stiprinimui ir 
pratęsė prenumeratą viene
riems metams. V. Dailidka 
skelbiame garbės prenumera-
tore, o už paramą labai 
dėkojame. 

x Apolonija Vitkus, Hart
ford, Conn., mums rašo: „Mano 
vyrui a.a. Juozui Vitkui mirus, 
prašau .Draugą' siųsti mano 
vardu, kartu pridedu už 
prenumeratą ir 5 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių". 
Reiškiame užuojautą dėl jūsų 
vyro mirties ir ačiū už auką. 

x Liet. Moterų Klubų Fed. 
Centro valdybos pirm. Aldona 
Pintsch, kartu su dalimi LMF 
Čikagos klubo vald. narių, dr. 
V. Kerelyte, A. Baukute ir S. 
Kerelyte, dalyvaus General Fe-
deration of Women's Clubs me
tiniame tarptaut iniame 
suvažiavime, kuris įvyks š.m. 
birželio 2^-23 d. Jos atstovaus 
lietuvėms moterims. 

(sk) 

x Dr. Kastytis Jučas, der
matologas veda radijo programą 
1490 AM bangomis kiekvieną 
šeštadieni 7 vai. ryto. Šį šešta 
dieni, birželio 18 d. šioje pro
gramoje kalbės dr. VValter Barr 
apie osteoporosį ir artritą. 

(sk) 
x PLAYHOUSE svetainės 

nauja savininkė ruošia iškil
mingą atidarymą šį penkta
dienį, birželio 17 d. vakare. Visi 
tautiečiai, menininkai, jūri
ninkai, senberniai ir jų visi 
sendraugiai mielai kviečiami. 
Jūsų lauks šaltos putos, kuklios 
vaišės ir šiltos Šypsenos. Gros 
orkestras „ESTRADA" įvairią 

'šokių muziką Playhouse 2515 
W. 69 Str., Chicago. 

(sk) 

„Lituanicos" tunto simbolis — ..Lituanicos" modelis iškilmingoje tunto sueigoje. Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
DIDINGOS 

DEMONSTRACIJOS 

Vidurvakarių Pabaltiečių są
junga birželio 14 d. Chicagos 
miesto centre surengė demonst
racijas, protestuodama prieš 
didžiuosius t rėmimus ir 
reikalaudama, kad būtų pa
naikintas Stalino-Hitlerio pak
tas. Demonstracijos vyko solida
rizuojant su protesto apraiško
mis Vilniuje, Rygoje ir Taline. 

Chicagoje pabaltiečiai rinkosi 
Daley aikštėje. Iš Marąuette 
Parko buvo specialus autobusas, 
privažiavo ir iš priemiesčių. Ple
vėsavo visų trijų tautų vėliavos, 
buvo nešama daugybė plakatų, 

x Petrė Kasparavičiūtė, St. 
Petersburg, Fla., atsiuntė 10 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių, 20 dol. dienraščio 
palaikymui ir pratęsė prenume
ratą vieneriems metams. P. 
Kasperavičiūtė skelbiame gar
bės prenumeratore, o už auką 
labai dėkojame. 

x Aldona Rukuiža, Stasė 
Tallat-Kelpša, Nina Norris, 
Sofija Jurkūnas, Juozas Vilutis, 
Frank Krasauskas, Birutė Le-
sevičius, Leonas Stonikas, visi 
iš Chicagos, 111., pratęsdami 
„Draugo" prenumeratą viene
riems metams, kiekvienas pa
aukojo po 10 dol. Nuoširdus 
ačiū. 

x A. Cibienė, Matulaitis 
Nursing Home, Putnam, Conn., 
atsiuntė 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių ir 
palinkėjo geros sėkmės. Jurgis 
Bucevičius, Baltimore, Md., pa
keisdamas „Draugo" siun
tinėjimo adresą, pridėjo 10 dol. 
auką. Stasys Vashkys iš St. Pe
tersburg Beach, Fla., parėmė 
„Draugą" taip pat 10 dol. auka. 
Visiems nuoširdus ačiū. 

x Valerija ir J o n a s Žadei
kiai, Oak Lawn, 111., Rudolf J. 
Neumann, Libertyville, 111., 
Liuda Čuplinskas, Cowansville. 
Qcb., Kanada, Kazys Linkus, 
Miami, Fla., Jonas Pleskus, St. 
Petersburg, Fla., Elena Mažu 

raitis, Hot Springs, Ark., Edm. 
Butrimas, Surfside, Fla., Vacius 
Prižgintas, Los Angeles, Cal.. 
pratęsė prenumeratą viene
riems metams ir kiekvienas pa
aukojo po 10 dol. Nuoširdus 
ačiū. 

x Vaclovas Morkūnas, Is-
lington, Ont., Kanada, Violeta 
Chaves, Marston Mills, Mass., 
Antanas Matulionis, Plats-
burgh, N.Y., Kazimieras Jan 
kūnas, Lod, N. J., Vladas Šlikas, 
Livonia, Mich., Regina Balutis, 
Riverside, 111., Vladas Joman
tas, Redford, Mich., Pranas Stir-
bys, New Britain, Conn., An
drius Regis, Arlington, Va., pra 
tęsė „Draugo" prenumeratą 
vieneriems metams su 10 dol. 
auka. Nuoširdus ačiū. 

smerkiančių genocidą Pabaltijy. 
Buvo nešami šūkiai: Stalino 
holocaust buvo baisesnė už Hit
lerio! 200.000 lietuvių žuvo Sibi
re! Jokia kaina nėra perbrangi 
pirkti laisvę! Buvo dalinami 
Jungtinio Pabaltiečių komiteto 
išleisti lapeliai. Pabaltijo vals
tybės nori laisvės. Šiuose atsi
šaukimuose buvo pabrėžta, kad 
1941 m. birželį prasidėjo geno
cidas Pabaltijy. Tų metų birželio 
14 d. pradėtos lietuvių, latvių, 
estų moterų ir vaikų deporta
cijos į Sibirą. Per pirmą okupa
ciją 1940-1941 m. Sovietai 
nužudė ar išvežė 60,000 estų, 
34,000 latvių ir 75,000 lietuvių. 
Sovietų teroras tęsiamas ir 
dabar. 

Sutvarkius gretas Daley aikš
tėje, prasidėjo demonstracijų 
žygis Dtarborn gatve į aikštę 
prie valstybinių pastatų ir pašto 
rūmų. Buvo žygiuojama šaligat
viais, kas gerai atkreipė praei
vių dėmesį. Buvo kartojamas 
šūkis — Laisvės Pabaltijo vals
tybėms! Žygiavo nemažai tau
tiniais drabužiais pasipuošusiu 
lietuvaičių, latvių ir esčių. 

Buvo dalinami LB atsišau
kimai, aiškinantieji apie Lie
tuvos nepriklausomybę, Sovie
tų okupaciją, pavergtųjų prie
spaudą, pabrėžiant, kad Lietuva 
siekia laisvės, kaip ir 43 kitos 
pavergtos tautos. 

Demonstracijose dalyvavo 
tarp 300 ir 500 žmonių. Dideli 
rūmai sudarė patogų šešėlį 
karštą dieną ir demonstrantai 
nebuvo kaitrios saulės kepi
nami. Demonstracijos eigai 
vadovavo jauni lietuviai studen
tai: Algis Sodonis jam talkino 
Jonas Cinkus. Buvo perskaityta 

JAV prezidento Pabaltijo vals
tybių laisvės deklaracija. 
Pakviestas prie mikrofono dr. 
Alg. Statkevičius į minią pra
bilo smerkdamas Stalino žiau
rumus, bet primindamas, kad ir 
dabar neseniai teatro patalpose 
Vilniuje buvo išaukšt intas 
Lietuvos genocido budelis 
Guzevičius, o patriotai turi kęsti 
priespaudą. Gorbačiovas Rygoje 
yra prasitaręs, kad tautiniai 
bruzdėjimai tai šunų lojimas, 
kuris tik kliudo raudonajam 
karavanui. Sovietai traukiasi iš 
Afganistano, o kada ims 
trauktis iš Lietuvos? Lietuvos 
spaudoje dar būna užsipuolimų 
prieš laisvės siekiančius patrio
tus. Deja, jie neturi galimybės 
atsakyti. Lietuvoje nėra nė 
vieno laikraščio, kuris nebūtų 
Maskvos kontroliuojamas. 

Buvo pakviesti pabaltiečių 
dvasininkai vadovauti de
monstruojančiųjų susikaupimo 
maldai. Kun. J. Kuzinskas 
meldė laisvės lietuvių tautai, 
visoms pavergtoms tautoms. 
Latvių kunigas V. Varsberg? 
maldavo padėti rasti kelią, kad 
sujungtomis jėgomis pabal
tiečiai atgautų nepriklausomy
bę. Po maldų buvo sugiedotas 
Amerikos himnas. Lietuviai 
tuojau užtraukė „Lietuva 
tėvynė mūsų", nuskambėjo ir 
latvių, estų himnai. Jautėsi visų 
vieningas ryžtas siekti nusikra
tyti pavergėjų. 

Gedulo ženklan daugelis buvo 
apsirengę juodais drabužiais. 
Matėsi nemažai jaunų žmonių. 
Jautės i augant is lietuvių, 
latvių, estų ryžtas jungtinėmis 
jėgomis siekti laisvės savo 

Juoz . Pr . tautoms. 

Dariaus ir Girėno lit. mokykla paruošė keliu lietuvių vaikus pirmajai 
Komunijai Ruošė kun. Juozas JuozeriČius ir Marytė Sn-.iltfuitė. U kairės 
matyti priėmusieji pirmąją Komunija: Rimas Marčiulionį Birutė 
Jurjonaitė ir Andrius Matranga — visi antro skyriaus mokiniai. 

MOTERAIČIO STUDIJOS 
KONCERTAS 

Pianistas Manigirdas Mote-
kaitis jau dvidešimt šešti metai, 
kaip ruošia savo fortepijono ir 
dainavimo studijos koncertus. 
Toks koncertas birželio 10 d. 
įvyko Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Pa s i r e i škė savo 
gabumais visa eilė jaunųjų 
muzikų. Koncertą pradedant 
Motekaitis pasveikino publiką 
ir pakvie tė po koncerto 
dalyvauti motinų paruoštose 
vaišėse. 

Koncerto programa buvo įvai
ri. Amelia Garcia paskambino 
Fr. Bahr ir B. Frost kūrinius 
apie gegužės mėnesį ir apie var
tus prie ša l t in io . Alisa 
Kosmopoulos ir Amelia Garcia 
pasireškė D. Karp vakaro nok-
turnu, fortepijonu maloniai pa-
skambindamos duetą. Alisa 
Kosmopoulos džiugino susirin
kusius Idos Bostelmann liaudies 
šokio melodijomis. Alisa Kosmo
poulos dainavo: Ačiū tau, ma
myte, Benj. Gorbulskio. Ją forte
pijonu švelniai palydėjo pats M. 
Motekaitis. J i taip gi padainavo 
anliškai genio dainelę. 

Audra Balaišytė sklandžiai 
skambino Olsono nokturną, o 
Marius Tijūnėlis guviai skambi
no Clementi sonatiną, tikrai pa
rodydamas pirštų miklumą ir 
muzikos nuovoką. Sudėtingas 
melodijas atliko nežvelgdamas 
į gaidas. Du jaunieji pianistai — 
M. Tijūnėlis ir J. Manaligod 
pasirodė su duetu — Debussy — 
šokis su kastenetomis. Pagaliau 
Manaligod parodė savo pasiruo
šimą skambindamas Scarlatti 
sonatą. 

Užbaigai pats maestro M. Mo
tekaitis svečiams padarė malo
numą, paskambindamas Proko-
fievo Toccatą. Visas koncertas 
neužtruko nė valandos, nebuvo 
pertraukos. Programą atliko 
studijos mokiniai 8-16 metų am
žiaus. Kai kurie vėliau galės ir 
stipriau reikštis koncertuose. 
Buvo matyt, kad muz. Motekai
tis supranta jaunųjų psicho
logiją, sugeba juos įtraukti į 
muzikos lavybas. Jo studijos ad
resas: 714 w. 30th Str., Chica
goje. Jis pamokas duoda ne vien 
savo studijoje, bet ir mokinių 
namuose. Skambindamas Pro-
kofievo kūrinį, jis parodė, koks 
didelis jo muzikinis talentas. 
Mokiniai jo pastangas įvertin
dami įteikė dovaną. 

J u o z . P r . 

PANEVĖŽIEČIŲ KLUBAS 

Gegužės 22-ji diena jau praei
tyje, bet kaip neprisiminti tą 
dieną įvykusios panevėžiečių 
gegužinės. Sekminės. Tėvynėje 
tą dieną švęsdavome berželių 
šakelėmis išpuoštose seklyčiose, 
o čia dabar susirinkę tie buvę 
„piemenėliai" ir „piemenaitės", 
kurie Sekminėse apvainikuo
davo savo ganomus gyvuliukus, 
o parginę bandą namo, gavę 
įvairių skanumynų, keldavo 
„piemenų balių". 

Ir visa tai toli praeityje, o mes 
jau nebe piemenys ir mūsų pasi
linksminimai kitoki, turintys 
kitokį tikslą. Mums svarbu susi
tikti senus draugus, sulaukti 
svečių, pabendrauti ir žinoma, 
papildyti kasą, iš kurios galė
tumėm paremt i l ietuvišką 
veiklą, kaip tai mokyklas, spau
dą ir t.t. 

Mūsų darbščioji klubo 
valdyba, vadovaujama Vlado 
Pali l ionio, dirbo, plušo, 
rinkdami dovanas ir surengė šį 
subuvimą. Gal daugiausia ver
ti padėkos klubo nepamainoma 
šeimininkė Jadvyga Jankaus
kienė, pagaminusi skanų mais
tą, ir Kazimieras Rožanskas, 
kuris visur pirmas suspėja 
aukodamas savo laiką. 

Sekminių dieną Jėzu i tų 
koplyčioje įvyko pamaldos už 
Lietuvos kankinius, o vėliau 
demonstracijos parke, kur irgi 
matėsi panevėžiečių. Taigi 
suspėjame visur nors neišven
giame susitrukdymų, kai tą pat 
dieną vyksta daugiau paren-

IŠARTI IR TOLI 
BRAZILIJOJE 

— Brazilijos ir Bolivijos. 
miškuose, abiejose Amazonės 
upės pusėse, šiuo metu dirba šie 
lietuviai misininkai: kun. dr. F. 
A. Bendoraitis (30 metų), kun. 
prof. Kazys Bėkšta (30 metų), 
seselė Marija Ksavera (Emilija 
Šakėnaitė) — 30 m. Iš Australi
jos čia atvykęs dr. M. Vitas 
Kiaušas darbuojasi 11 metų. 

JA VALSTYBĖSE 
— A.a. Stasė Statkauskai-

tė-Olen, 75 metų amžiaus, po 
sunkios ir ilgos ligos mirė 
balandžio 6 d. Sun City, Ariz. Ji 
prieš 15 metų iš Chicagos persi
kėlė į Arizoną ir mielai lanky
davo lietuvių renginius ir 
pamaldas. Palaidota iš St. Eli-
zabeth Seaton parapijos bažny
čios. 

— A. a. Monika Maroziene, 
64 metų amžiaus, mirė kovo 15 
d. Palaidota iš Šv. Igno 
bažnyčios Chapel Lawn Memo-
rial Carberry kapinėse. 

— A . a . Antanas Juzilaitis, 
67 metų amžiaus, vasario 24 d. 
mirė Montrealyje. Nuliūdime 
liko du sūnūs su šeimomis. 

girnų. Štai Margučio koncertas 
įvykęs tą pat dieną. Būtų buvę 
gera išgirsti jauną solistę ir 
reikia manyti, jog keletas pane
vėžiečių ir ten dalyvavo. Šaulių 
salė buvusi išnuomota iš anks
to ir tų dviejų parengimų 
supuolimo nebuvo gal ima 
išvengti. 

Taigi iš demonstracijų į salę 
atgaivai ir poilsiui. Čia vieni 
vaišinasi, šnekučiuojasi, kiti 
mėgina laimę, o dar kiti šoka 
prie geros muzikos. 

Taip norėtųsi padėkoti 
visiems atsilankiusiems sve
čiams, o klubo nariams už bet 
kokią paramą. Klubo darbščiai 
vadovybei linkėtina ir toliau 
taip sėkmingai vadovauti. 

V. Š. 

NAŠLIU KLUBO VEIKLA 

Našlių, našliukių ir pavienių 
klubo narių susirinkimas buvo 
gegužės 13 dieną. Jis buvo gana 
gausus, prisirinko pilna sve
tainė — 48 nariai. Pirm. Bernice 
Žemgulis atidarė susirinkimą, 
pasveikino visus Motinos dienos 
proga, pranešė, kad nutarimų 
rast. Antoinetos Kalys nebus, 
negali vaikščioti jau metai ir pu
sė. Pati pirm. turėjo skaityti 
protokolą, kuris buvo priimtas 
be pataisų. Buvo pranešta, kad 
yra sergančių narių — Anna 
Moris, Helen Leketas, An-
toineta Kalys. Visoms linkėta 
greitai pasveikti ir buvo nutar
ta, kad narės išbuvusios klube 
3 metus gali gauti ligos dovaną. 

Taipgi klubas nutarė turėti iš
vyką į gamtą birželio 14 dieną 
į Lake Villa. Jei kas norėtų ir 
galėtų, turėtų paskambinti 
pirm. Bernice Žemgulis tel. 
847-2879 dėl informacijos, nes ji 
viską tvarko. Taipgi klubas 
nutarė turėti pikniką liepos 17 
dieną Šiaulių svetainėje, nariai 
gerai pailsėję galės pasišokti. 

Dabartiniu metu klubas ato
stogauja 3 mėnesius — birželį, 
liepą, rugpjūtį, o susirinkimą 
šauks rugsėjo 9 dieną. 

Po susirinkimo nariai buvo 
pavaišinti gerais pietumis. 
Skirs tės i linksmi ir labai 
patenkinti. Aš nuo savęs linkiu 
sveikų atostogų kiekvienam. 

Rožė Didžgalvis 

' Advoka tas Jonas Gibai t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Te l . - 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 v r. iki 1 vai. d. 


