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

Mūsų kaliniai 
Rašo 
kun. Sigitas Tamkevičius: 

„(...) Kaliniui laiškas nema
žiau brangus, kaip alkanam 
duonos riekė. Be to, kiekvienas 
laiškas primena, kad Lietuvoje 
yra žmonių, gyvai prisime
nančių Kristaus meilės įstaty
mą — „kalinį aplankyk" (Mt. 
25, 36). Tai Bažnyčios gyvastin
gumo ženklas. 

Neseniai mums paskelbė bir
želio 18 d. įsaką dėl amnestijos. 
Mano likusį bausmės laiką su
mažino perpus. Taip, kad atei
nantį pavasarį, gegužės 27 d., 
ruošiuosi palikti Mordoviją ir 
porą metų pasisvečiuoti Sibire. 
Nei džiaugiuosi, nei liūdžiu. No
riu, kad mano buvimas ir čia pa
sitarnautų Bažnyčios labui. O 
Mokytojas geriau žino, kur mes 
reikalingiausi. 

Mano gyvenime nėra nieko 
įdomaus ir nepaprasto; jį visą 
galima sutraukti į du žodžius — 
darbas ir malda. Menu iš savo 
vaikystės: savo parapijos kle
bono kambaryje ant sienos pa
mačiau didelį kryžių ir du 
žodžius — ora et labora. Pasiro
do šią programą nė kiek neblo
giau galima vykdyti ir lagery
je. Ir dar. Kartą kun. A. Skel-

tys davė paskaityti „Jaunuo
lio religija". Ten radau raides — 
AMDG ir ką jos reiškia ir kas 
jos autorius. „Visa didesnei 
Dievo garbei", — ir šitai galiu 
pritaikyti. Tad ko daugiau rei
kia?! Laisvu laiku vaikštau 
jums gerai žinomais takeliais, 
lenkiu pirštus vietoj rožančiaus 
karolėlių ir prisimenu tuos, 
kurie čia vaikščiojo p i rma 
manęs ir tuos, kurie tenai , Tė
vynėje, vienokiu ar kitokiu 
būdu dirba Kristaus vynuogy
ne. 

Skaičiau „Tiesoje" apie vys
kupų ir dekanų susitikimą su 
vyriausybės nariais AT Prezi
diume. Iš trumpos žinutės sun
koka susidaryti vaizdą, kiek 
„perestroika" palietė Bažnyčios 
ir valstybės santykius. Man 
atrodo, kad savo laiku turės būti 
gerokai reformuotas Religijų 
reikalų Tarybos institutas. Tai 
būtų naudinga ne tik Bažnyčiai, 
bet ir valstybei. 

...Savo kasdieninėje maldoje, 
ypač Viešpaties artumoje, nuo
lat prisimenu tuos, kam Dievas 
uždėjo sunkias ir atsakingas pa
reigas... 

Likime maldos vienybėje. 

(Bus daugiau) 

Po vizito Centro Amerikoje 
San Salvadoras. — Valsty

bės departamento sekr. G. 
Shultzas, lankydamas Centro 
Amerikos valstybes, užtikrino 
jų prezidentus, kad jie nebus pa
likti komunizmo valiai per 
paskutinius pusę metų, kol dar 
Reaganas bus Amerikos prezi
dentu. Savo dviejų dienų kelio
nėje jis stengėsi izoliuoti Nika
ragvos sandinistus, kaip prane
ša vietiniai diplomatai. Jis 
Gvatemalos, EI Salvadoro, Hon
dūro ir Costa Ricos prezidentus 
ragino Nikaragvą izoliuoti dip
lomatiškai ir iš naujo peržiūrėti 
taikos pasirašytą paktą bei jo 
vykdymą. 

Nuo ginklų, 
prie diplomatijos 

Shultzas pranešė, jog jis rug
pjūčio 1 d. sugrįš į šį regioną, 
kad vėl galėtų pravesti pasitari
mus su tų keturių kraštų užsie
nio reikalų ministeriais. Ameri
ka daug padėjo tiems kraštams 
ekonomiškai, o ne retai ir gink
lais, bet nebuvo daroma diplo
matinių pastangų išrišti komu
nizmo grėsmei tuose kraštuose. 
Costa Ricos prezidentas Arias, 
kuris yra giežtas sandinistų re
žimo priešas, ragino Ameriką 
nesiųsti ginklų Contras parti
zanams, bet padaryti viską di
plomatiniu būdu, kad sandinis
tai pajustų kitų kraštų spaudi
mą įvesti demokratijai. 

30 milijonų pažadas 

Gvatemaloje Shultzas turėjo 
pasitarimą su Contras partiza
nų vadais. Jis jiems pasakė, kad 
yra galimybė padidinti jiems pa
ramą 30 mil. dol. sumoje. I šią 
sumą įeitų ir 7 mil. dol. parama 
kariniams tikslams, bet ją tebū
tų galima naudoti tik tada, 
kada būtų išpildytos tam tikros 
sąlygos. Adolfo Calero, vienas 
Contras vadų, pasakė, jog tie 
pinigai nebūtų naudojami vėl 
pradėti karui su sandinistais, 

bet tik Rezistencijos veiklos su
stiprinimui be karo veiksmų. 
Kai kurie Kongreso nariai 
sutinka, kad tie pinigai būtų 
padėti specialioje escrovv sąskai
toje karo reikalams ir naudoja
mi tik tuo atveju, jei Sovietų 
Sąjunga ir toliau tęs sandinis
tų aprūpinimą ginklais ir jei Ni
karagvos sandinistai atsisakys 
paleisti iš kalėjimų politinius 
kalinius. 

Contras r e ika l av imas 

Amerika dabar siunčia mais
tą, drabužius ir vaistus Contras 
kariams, bet ši parama pasi
baigs rugsėjo mėnesį. Tiems 
Contra kariams, kurie yra Ni
karagvos teritorijoje, nelei
džiama gauti maisto siuntinių 
iš Amerikos, bet jiems yra su
randamas būdas padėti pini
gais, o jie jau savo keliu tada 
gali nusipirkti maisto ir drabu
žių bei vaistų, jei yra tų dalykų 
Nikaragvoje. Svarbiausias Con
tras vadų reikalavimas yra, jog 
jie turėtų stiprų užnugarį, kad 
galėtų pasitarimuose tvirtai lai
kytis prieš sandinistus. Kai 
Kongresas nutarė nebeduoti 
daugiau paramos partizanams, 
sandinistai tuoj derybose pasi
darė nebesukalbami. 

Demokratų partijos 
posūkis kairėn 
Dviejų kandidatų pažiūros 

Discovery erdvės laivas ruošiamas skrydžiui į erdves Kennedy erdvių centre, Floridoje. 

Paskutiniai pasiruošimai į erdves 

Valstybės departamento sekretorius 
George Shultz. 

Cape C a n a v era i . — Liepos 
ketvirtąją Discovery erdvėlaivis 
buvo atvežtas ant pakilimo plat
formos Kennedy erdvės centre. 
Po dviejų metų pasiruošimo pa
rodoma pasauliui, kad Ameri
kos erdvių programa yra vėl pa
ruošta skrydžiui į erdves. Erdvė
laivis Discovery, po nelaimingos 
katastrofos, buvo iš naujo pa
ruoštas kelionei. Visi erdvės 
centro tarnautojai, kurių yra 
apie 2,000, dalyvavo erdvėlaivio 
pervežime. 

Džiaugsmas , kad vėl 
b u s erdvėse 

Jei paskutiniai paruošiamie
ji darbai vyks be kliūčių, tai Dis
covery turėtų rugsėjo mėnesio 
pradžioje pakilti keturių dienų 

Šiuo metu Valstybės departa
mento sekr. G. Shultzas yra 20 
dienų kelionėje po Azijos kraš
tus. Washingtone visus Centro 
Amerikos reikalus veda sekre
toriaus asistentas D. Abrams, 
kuris labiau yra už karinę 
paramą Contrams. 

J e i sovietai neremtų , 
bū tų t a ika 

Reuterio žinių agentūros pra
nešimu, Costa Ricos prez. Arias 
pareikalavo, jog sovietų vadas 
Gorbačiovas nutrauktų savo 
siunčiamą ginklais paramą 
Gvatemalos ir Salvadoro komu
nistų partizanams ir padarytų 
jiems tikrai rimtą spaudimą at
sisakyti subversyvinės veiklos 
Centro Amerikoje ir lieptų jiems 
įsijungti į civilinį tų kraštų gy
venimą, tai tada taikos dery
boms nebebūtų kliūčių. 

Diplomatai mano, kad ši 
Shultzo kelionė po Centro Ame
rikos valstybes buvo reikalinga. 
Jis padėjo kovojančių prieš ko
munistus moraleijir kaip Alfre
do Cesar sako, ypač sustiprino 
Nikaragvos laisvės kovotojų vil
tis, kad Amerika nepaliks jų 
vienų likimo valiai. Shultzo vi
zito metu paaiškėjo, kad partiza
nai pageidauja, jog tų keturių 
valstybių prezidentai, kurie 
pasirašė taikos planą, patys įsi
jungtų į taikos derybas. Tada ir 
Nikaragvos prez. Ortega turėtų 
nusileisti prieš kitų trijų prezi
dentų reikalavimus. 

kelionei į erdves. Kennedy cent
ro direktorius Forrest McCart-
ney įteikė pulkininkui Hilmers, 
šios misijos specialistui, visų 
dirbusių prie šio projekto knygą 
su jų parašais, kad jie visi vra 
su skrydžio kapitonu nuo pa
kilimo iki nusileidimo. Visi 
buvo labai patenkinti, kad iki 
šiol pavyko nugalėti visas prob
lemas ir erdvėlaivį techniškai 
paruošti bandymui. Darbininkų 
tarpe reiškiamas džiaugsmas, 
kad Amerika vėl pradeda skri
dimą ir neatsilieka nuo sovietų. 

Kapitono Hilmerio misijos 
bendradarbiai, kurie kartu 
skris, yra Frederick Hauck, Ri-
chard Covey, George Nelson ir 
Mike Lounge. 

Trūksta inžinierių 

Washingtone erdvių įstaigos 
vyresnieji pareigūnai džiaugia
si, kad pavyko pagerinti erdvė
laivio saugumo priemones, ta
čiau pažymi, kad toje srityje 
trūksta talentingų žmonių, ku
rie užtikrintų saugų skridimą, 
rašo savo pranešime Kongresui 
NASA vadovybė. NASA įstaigai 
trūksta talentingų inžinierių, 
kadangi daugelis jų buvo per
kelti į kitus darbus ir tuo būdu 
išjungti iš saugumo planavimo 
darbų. 

Amnestija sovietų 
dezertyrams 

Maskva. — Sovietų Sąjunga 
paskelbė be sąlygų amnestiją 
savo kariams, kurie Afganista
ne yra pabėgę iš kariuomenės. 
Dezertyrai šiuo metu gyvena 
Pakistane, Amerikoje, Kanado
je ir Vak. Europoje, praneša 
gen. prokuroras Alexander Su-
charev. Amnestiją nutarė pa
skelbti Aukščiausio Sovieto pre
zidiumas. Visi kareiviai, nežiū
rint dėl kurių priežasčių dezer-
ryravo, dabar laisvai gali grįžti 
į Sovietų Sąjungą ir jie nebus 
baudžiami. 

Prokuroras sako, kad tokių as
menų buvo 312, iš kurių vienas 
trečdalis jau yra mirę, o kiti, 
maždaug 200. vra desertyravę iš 
sovietų kar iuomenės arba 
patekę į afganų laisvės kovoto
jų belaisvę. Sugrįžusiems karei
viams bus sumažintos visos pi
lietinės teisės 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Australijos arkivyskupas 
Edward Cassidy, kilęs iš Sidnė
jaus, buvo popiežiaus paskirtas 
Vatikano valstybės sekreto
riaus kardinolo Casaroli 
padėjėju. Vatikano sekreto
riatas koordinuoja kitus depar
tamentus, veda Vatikano rei
kalus su pasaulio vyskupais, 
užsienio vyriausybėmis ir ki
tomis bažnyčiomis. 

— Ukrain ieč ių katalikų 
vyskupas, du kunigai ir du 
pasauliečiai buvo išlaipinti 
Kieve iš traukinio ir uždrausta 
jiems vykti į Maskvą, kai buvo 
pakviesti susitikti su prez. 
Reaganu. 

— Belgrade maždaug 4,000 
jugoslavų darbininkų įsiveržė į 
parlamento rūmus ir ten pusę 
valandos demonstravo/eikalau-
dami pakelti atlyginimus 100% 
ir sumažinti administracijos pa
reigūnus jų fabrikuose. 

— Pakistano teismas nutei
sė penkis palestiniečius mirties 
bausme, kurie 1986 m. buvo pa
grobę lėktuvą, kuriame buvo 
nužudyti 22 žmonės. 

— Washingtone Irano-Cont-
ras bylos teisėjas Gerhard Ge-
sell uždaroje sesijoje apklausinė-
jo pulk. Oliver North, kuris pra
šo leidimo panaudoti savo bylo
je slaptus Amerikos dokumen
tus savo apsigynimui. 

— Maskvoje pranešama, jog 
Jerevano mieste, kai demonst
rantai užėmė sostinės aero
uostą, žuvo ne vienas, bet pen
ki asmenys ir 36 buvo sunkiai 
sužeisti. Armėnai nemano 
nutraukti protestų, kol Krem
lius neleis armėnams susijung
ti su autonomine Armėnijos res
publika. 

— Washingtone Baltieji rū
mai praneša, jog prezidentas nu
tarė nominuoti kitą asmenį Tei
singumo departamento viršinin
ku, bet nepavesti likusį laiką ei
ti pareigas kuriam nors Edwin 
Meese padėjėjui. 

— Meksikos piliečiai balsavo 
už naują krašto prezidentą, bet 
balsavimo rezultatai bus žinomi 
tik šį savaitgali, kadangi nėra 
tobulos balsų skaičiavimo siste
mos. Manoma, kad laimes Car-
los Salinąs de Gortari. 

Washingtonas. — Demokra
tų partijoje reiškiasi nepastovu
mas — kartu laiminga, bet ir 
baimingai nusiteikusi, kad pre
zidentiniu kandidatu gali būti 
radikalas, rašo Washington 
Post savo komentaruose. Daug 
dėmesio skiriama, ar Demokra
tų partija yra pasiruošusi priim
ti Jesse Jacksono pasiūlymus 
įrašyti konvencijoje į savo po
litinę platformą. 

Po pirminių rinkimų atrodė, 
jog Michael Dukakis yra vidurio 
linijos atstovas. Tačiau toks jis 
nėra. Jis tvirtai laikosi ir pagal 
istorinius standartus toli kairio
joje Demokratų partijos politi
kos pusėje. Tas faktas, jog de
mokratai pasirinko gub. Duka-
kį ir pastorių Jacksoną prezi
dentiniais finalistais, rodo, kaip 
toli į kairę yra pasistūmėję de
mokratai. Abu kandidatai yra 
liberalizmo atstovai, ypač gub. 
Dukakis. Jacksonas yra Trečio
jo pasaulio kraštų laisvintojas. 
Dukakis tuo atveju yra už nesi
kišimo politiką į jų reikalus. 
Jam pasaulio kitų kraštų blogy
bės nieko bendro neturi su Ame
rika, kaip kad kai kurie radika
lai nori aiškinti, bet yra susidė
jusių istorinių aplinkybių daly
kas, nepriklausąs nuo Ameri
kos. 

Už Rio sutartį 

Gub. Dukakis yra už Monroe 
doktrinos pakeitimą Rio sutarti
mi. Be to, jis nenumato, kad 
amerikiečių gyvenimo būdas 
galėtų būti atjungtas nuo kitų 
pasaulio galybių, nors yra lin
kęs į didesnę izoliaciją. Nežiū
rint šios linkmės, Amerika turi 
tartis su sąjungininkais, teisi
ninkais ir laikytis tarptautinės 
teisės principų prieš darant 
sprendimą, nors tai būtų ir šioje 
pasaulio dalyje. 

J. Jacksonas norėtų, kad 
Amerikos užsienio politiką ap
spręstų Politikos studijų institu
tas, kuris pasižymi kairiojo 
sparno galvojimu ir kurio pata
rimais dabar jis naudojasi ir iš 
ten pasirenka sau patarėjus. 
Dukakis šiuo atveju laikosi 
Amerikos kraštų organizacijos 
patarimo. Demokratų partija 
nebėra J. Kennedžio, L. Johnso-
no ir H. Humphrey laikų parti
ja. 

Dešiniojo sparno demokratai 
dar bando daryti įtakos gub. Du-
kakio štabui. Sen. Albert Gore 
laikosi vidurio kelio ir norėtų 
palenkti abu kandidatus į mode-
ruotą vidurio kelią. Bet sen. 
Gore pasitraukė iš rinkimų, nes 
šių dienų demokratai moderuo-
to kelio nebelaiko vertybe. 

— Britanija ir Iranas susita
rė pasikeisti tam tikru atlygini
mu, kai jų ambasadoms prieš 8 
metus buvo padaryti nuostoliai. 
Britai pažymėjo, kad tai nėra 
„mokestis už geresnius ryšius". 

— Varšuvoje nauju Lenkijos 
užsienio reikalų ministeriu yra 
paskirtas Tadeusz Olechovvski. 
Spauda pažymi, kad jis yra gi
męs Lietuvoje, Vilniuje, prieš 62 
metus. 

— Chicagos žydų organizacija 
Anti-Defamation lyga prašo 
suteikti žinių, jei kas žino. apie 
Latvijos žydų žudymą Liepojos 
apylinkėje, nes tų žinių reik;* 
lauja Australijos vyriausybė. 

Naujosios kairės partija 

Šių metų demokratai vėl pa
krypo į buvusio prezidentinio 
kandidato McGovern galvojimo 
pusę. Demokratų partija savo 
ideologija pasidarė panaši Britų 
Darbo partijos ideologijai, rašo 
Washington Post. Tai naujosios 
kairės partija, kuriai ir dauge
lis Amerikos demokratų prita
ria. Šią savaitę gub. M. Duka
kis pasikvietė pas save sen. A. 
Gore ir kongr. R. Gephardt. Ar 
iš tų pasitarimų išeis kas nors 
gero, neaišku, bet, jei iš jų kuris 
nors vienas būtų kandidatas 
viceprezidento vietai, tai reikš
tų, kad Dukakis pradeda su
prasti demokratų padėtį ir nori 
išbalansuoti partijos galvojimą 
prieš respublikonus. 

Dukakio pažiūros 
Amerikos saugumo srityje 

Dukakis pasisako už konvencio-
nalinių karo pajėgų stiprinimą, 
bet yra prieš raketų programą. 
Palaiko pasirašytą neseniai su
tartį ir yra už 50% strateginių 
ginklų sumažinimą, jei tuo rei
kalu būtų galima susitarti su 
sovietais. Palankiai žiūri į stra
teginio apsigynimo programos 
tyrinėjimą, bet yra prieš jos 
įrengimus strateginėse vietose. 
Dukakis yra prieš paramą Ni
karagvos laisvės kovotojams, 
Persų įlankoje yra už karo pa
liaubas, prieš ginklų pardavimą 
Iranui ir Irakui ir nori suorga
nizuoti dalinį, kuris rūpintųsi 
taikos išlaikymu. Mokesčių 
klausimu pasisako už griežtes
nio metodo įvedimą išrinkti kas
met nesumokamus 110 bil. dol. 
sumoje mokesčius, o jei nepasi
sektų, tik tada svarstyti naujų 
mokesčių padidinimą. 

Jacksono pažiūros 

Jacksonas Amerikos saugumo 
srityje yra už ginklavimosi išlai
dų sumažinimą 259c. Taip pat 
yra už daugelio rūšių raketų pa
naikinimą. Jis nori Amerikos 
kariuomenę tuojau sugrąžinti iš 
Europos į Ameriką. NATO 
kraštai turi patys save apsigin
ti. Palaiko dabartinę pasirašytą 
su sovietais sutartį, bet yra 
prieš strateginio apsigynimo 
Amerikos programą. Užsienio 
politikoje yra prieš laisvės ko
votojų rėmimą Nikaragvoje. Pa
sisako už Palestinos valstybės 
sudarymą ir už teisę Izraeliui 
turėti garantuotas sienas. Nori 
sugrąžinti amerikiečių dalinius 
iš Tolimųjų Rytų ir uždaryti ten 
esančias bazes. Reikalauja, kad 
Japonija daugiau padėtų Trečio
jo pasaulio atsilikusiems kraš
tams. Jacksonas nori pakelti 
mokesčius turtingiesiems ir kor
poracijoms. Palankiai žiūri į im
portuotai alyvai mokesčių padi
dinimą. 

KALENDORIUS 
Liepos 8 d.: Eugenijus, Prisci-

lė. Danga. Elzė. Kilijonas, Tau-
ragis. 

Liepos 9 d.: Audaktas, Vero
nika. Marcelina, Bitė, Vida. 

ORAS 

Saulė teka 5:23, leidžiasi 8:27. 
Temperatūra dieną 100 1., 

naktį 75 1. 
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APŽVALGA 

KREPŠINIO ČEMPIONATAS 
1937 METAIS 

Netgi ir po penkiasdeš imt ies 
ilgų metų. mūsų širdyj ir min
tyse tebėra malonus prisimi
nimas tų šaunių Amerikos 
lietuvių, kurie Lietuvos vardą 
{rašė j Europos sporto istoriją. 

Jauna tuolaikinė Lietuva, 
švęsdama savo tik 19-tus laisvės 
metus, neturėjo progos išugdy
ti savo pačios profesionalių spor-
t i n inkų . P r a l a i m ė j i m a s 
krepšinio su kaimynais latviais 
131-10 tašku, buvo neužgydoma 
žaizda studentų sportininkų 
tarpe. Latviai buvo tuolaikiniai 
Europos krepšinio meisteriai. 

Adv. Kons tan ta s J . Savickus 

Krepšinis U>.',.> metais buvo 
vienas fš gražiau.-Ki n populia
riausiu sportu, ir bu > jaučia-
m tv d i d'- ii.- už- i !• y i m a s 
Studentų tarp. kaip galima 
_;( • !;iu jj ; - - r 11 • > k - Dfej • "aviai 
neturėjo savo geru t; <nnuotojų. 
kad galėtu paruošti s t ipria 
ki-olandą. Čia yra proga dar 
k ta prisiminti tuos draugiš
ku -Amer ikos lietu v KIS. kurie 
atėję mums i pagalbą, at
vykdami iš Chicagos į Kauno 
iy:35 metų sporto oianpiadą. 

Kai t ie vienuolika sporti
ninku atvyko i Kauna, buvo 
jaučiama, kad jie vi.-i turėjo 
lietuvišką dvasia, ir džiaugėsi 
matydami savo tėvų gimtąjį 
kraštą. 

Malonu pasakyti, kad ne visi 
iš j u begrižo j Chicagą po 
olimpiados Čia ypatingai tektų 
paminė t i gerą spor t in inką 
advokatą Konstantą J Savickų, 
kuris labai daug prisidėjo prie 
Lietuvos vardo išgarsinimo. 

Pasibaigus olimpiadai, Kauno 
Kultūros Rūmų di rektor ius V., 
A u g u s t a u s k a s ir a d v o k a t a s 
Konstantas J. Savickus susitiko 
pas i t a r imui , kaip p a g e r i n t i 
l ietuvių krepšinio komandą. 
Savickus žinojo, kad gerą spor
t in inką paruošti t r u n k a ilgus 
metus , nes j is pats buvo orga
nizatorius su J. J a t i s Lietuvos 
Vyčių dvylikos komandų, o taip 
pat ir žaidėjas. Be to , j is buvo 
vienas iš geriausių p laukikų ir 
golfininkų Northwestern uni
versitete. 

Tame pasikalbėjime Savickus 
pasiūlė paaukoti savo tau ta i 
vienų metų darbą, ir be jokio 
atlyginimo treniruoti krepšinį ir 
plaukimą. J i s tik paprašė , kad 
jam būtu duodamas butas ir 
maistas. Šitas jo pas iū lymas 
Augustausko buvo p r i imtas su 
džiaugsmu ir dėkingumu. Tai
gi Savickus, po vienų sėkmingų 
metų Lietuvoje, kaip a tvyko su 
300 dolerių kišenėje, ta ip su tais 
pačiais grįžo atgal į Chicagą. 

Tie vieni metai Lietuvoje j am 
greit prabėgo bemokant ne tik 
lietuvius, bet ir k i ta tauč ius . 
Lenkų, žydų ir vokiečių klubai, 
sužinoję apie treniruotoją iš 
Amerikos, prašė jo pagalbos. 
Savickus praleido po savai tę a r 
dvi kiekviename didesniame 
Lietuvos mieste, mokydamas 
k r e p š i n i . J i s y r a p a r a š ę s 
t rumpą vadovėlį apie ,,Krep-
šiasvydį". J i s taipgi y ra pakei
tęs to gražaus sporto vardą iš 
krepšiasvydžio į krepšinį, kas 
buvo lengviau ištarti ir gražiau 
skambėjo. Po keletos mėnesių 
buvo vėl suruoštos rungtynės su 
m e i s t r a i s l a t v i a i s . M ū s ų 
žaidėjai, dar tebebūdami pri
slėgti pirmo didelio pralai
mėjimo prieš latvius, stovėjo 
aikštėje be pasitikėjimo savimi. 
Pamatęs tai Savickus, pats įsi
jungė į žaidėjų eiles, ir liepė jam 
siųsti kamuolį, kai išsivystys 
kompl ikuotesnė p a d ė t i s . Šį 
kar tą rungtynės baigėsi gražes
ne p a s e k m e : 31-10 l a tv ių 
naudai . 

Sportininkų tarpe buvo jau
čiamas pakilęs ūpas, o Augus
t auskas ir Savickus vėl tarėsi , 
ka ip pagerinti komandą besi
art inančioms Europos rungty
nėms . Per viener ius metus 
nebuvo įmanoma paruošt i stip
rios komandos, todėl Savickus 
pasiūlė pakviesti 2 gerus žai-

' • i . .Li tuanica-Liths" futbolo komanda ilsisi po paskutiniųjų p a v a s a r i o ratu r 

M 

Susivienij imo Lietuvių Argentinoje „Žalgiris". Stovi 
N. Banylis, C. Yakobas, t rein. pad. R. Deveikis; klūpo 
C. Blumbergas , t rener i s J . Petra i t is . 

dėjus iš Chicagos Vyčių klubo. 
Buvo gera proga lietuviams 
laimėti čempionatą, nes latviai 
teturėjo t ik 2 gerus kamuolio 
metikus savo komandoje. 

Ir vėl S a v i c k u i p a v e s t a 
suieškoti gerus sportininkus, 
kurie sut ik tų atvykti į Kauną 
be j o k i o s r e k l a m o s . Laiškai 
buvo išsiųsti E. Kriaučiūnui, B. 
Budrickui ir P. Barskiui, kurie 
jau buvo buvę Lietuvoje 1935 
metais. Gaila, dėl tuolaikinės 
didelės bedarbės ir depresijos 
Amerikoje, jie bijodami prarasti 
savo darbus, atsisakė vykti. 

Savickus nenuleido rankų ir, 
sužinojęs, kad Feliksas Kraučiu-
nas tuo metu neturėjo darbo, 
pakvietė jį ir Talzuną, kuris 
pažadėjo atvykti, jeigu Savickus 
jam garantuos darbą grįžus 
atgal į Ameriką. 

Jūs visi žinote apie Lietuvos 
laimėjimą, o apie pačias rungty
nes bus parašyta netolimoj 
ateityje. Tarp kitko, reikėtų pri
minti, kad lenkai tuo metu 
turėjo net tris amerikiečius savo 
komandoje. 

Tikrai reikia stebėtis, kad 
jauna ir maža tauta , Lietuva, 
nugalėjo dideles tau tas , kaip 
Prancūz i j ą , Čekoslovaki ją , 
Italiją, Egiptą, Lenkiją, ir savo 
kaimynus Estiją, ir meistrus 
latvius. Po to Lietuvos laimė
jimo 1937 metais, buvo labai 
l engva p a k v i e s t i i r k i t u s 
Amerikos lietuvius, kaip garsųjį 
Lubiną, kur is tuo metu gyveno 
Californijoj, o taip pat Budriūną 
ir J u r g ė l ą . Koks d ide l i s 
džiaugsmas buvo, kai Lietuva 
laimėjo an t rą čempionatą 1939 
metais! 

Direktorius Augustauskas jau 
yra miręs. Advokatas Savickus 
g y v e n a Chicagoje , g raž ia i 
ir art imai bendraudamas su lie
tuviais. Kai Lubinas, grįžęs po 
rungtynių, pamatė advokatą 
Savickų, jis jam pasakė: „Tu 
pasod ina i k r e p š i n i o medį 
Lietuvoje, o aš nuskyniau jo 
vaisius". c . S . 

r u n g t y n i ų 
Nuotr. K. S u l a i r i o 

BUENOS AI 
„ŽALGIRI! 

Kai prieš 30 metų i 
kos lietuvių krepšinic 
gas t ro l iavo P . An 
plačiai nuskambėjo 
vardas, atgijo vietos 
tautiniai jausmai ir p 
vimas savo kilm< 
pusantrų metų dar lai 
dino Argen t inos 1 
Kauno „Žalgiris". J is 
vavo tarpkontinentin 
turnyre ir nugalėjo Pi 
co, Brazilijos, Jugoslav 
gentinos meisterių k 
Vietos l ietuvių dži 
nebuvo ribų, atgijo n 
tiniai jausmai, bet ir 1 
veikla. Įsisteigė net 
sporto klubas ir nei 
kad buvo pavadintas E 
res „Žalgiris". Išrinkt* 
sutvarkyta krepšinii 
suorganizuota jaunių 
komanda, kuri tuoj 
sparčiai treniruotis J . 
priežiūroje. Komand, 
N. Banylis - 191 cn 
Yakobas - 190, A. i 
180, A. Rastenis — 18< 
nius - 179, R. Vekel 
A. Rastenis — 180, L. 
180, ir C. BlumbergJ 
Komandos treneris j 
traitis, jo padėjėjas R. 

Komanda jau ture 
krepšinio rungtyne: 
laimėjo 33-12 ir pasipu 
taure. Tikisi, kad atei 
laimėjimų bus daugi, 

Futbolas Chic 

PASAULIO FU 
TAURĖS VAR 

JAV 

Pasaulio futbolo ta 
)S 1994 metais bus 

OAV-bėse. Tokias vai 
vesti tarptautinis F 
tetas Šveicarijoje su 
JAV-bių futbolo fede: 
dangi tai įvyko liepo 
JAV nepriklausomyl 
bimo dieną, tas įvyki 
vertinga dovana dide 
proga. Dėl tos privili 
kovojo didžiojo biznio 
vadovai, įskaitant H 
ingerį ir patį prezidei 
Reaganą. 

Pasaulio futbolo ta 
bos pravedamos kž 
metai. Jos pradėto: 
Uragvajuje. Ateinan 
bos vyks Italijoje 19 
Taurės varžybų laim 
pa pasaulio čempior 

Futbolas — popi 
sporto šaka pasaulj 
galima pasakyti api 
Tik paskutiniame de: 
rimčiau susidomėta 1 
dimu, pradėjus jį ms 
tivuoti gimnazijose i 
tetuose. Šiaip j is bu\ 
v a d i n a m a s Forei) 

I 

, k.: A. D u m š e , L. S t u k a s , J . C. S u d n i u s , 
% k.: A. R a s t e n i s . R. Vekel is , A. R a s t e n i s . 
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t E S „KOVO" GEGUŽINĖ 
„ DETROITE 

t 

Šių metų liepos 17 d. Detroi-
. Ameri- to sporto klubas „Kovas"' Dievo 
rinktinė Apvaizdos parapijoje rengia 
er ikoje , gegužinę. Nors „Kovo" sporti-
L.ietuvos n i n k a i labai aktyviai reiškiasi 
lietuvių lietuvių sport iniame gyvenime, 
sididžia- t a č i au jų veikla Detroi te nėra 

P r i e š labai matoma, nors daug metų 
iau suju- įvairiose žaidynėse yra pasiekę 
e t u v i u s laba i sėkmingų rezul ta tų, 
en daly- Ši gegužinė bus labai gera pro-
s t aurės ga n e tik juos pamaty t i , bet ir 
erto Ric- su j a i s susipažinti , pabendrau-
jos ir Ar- ti ir juos paremti . O susipažinti 
mandas. su j a i s reikia , nes pabaigoje šių 
[Ugsmui metų didelė jų grupė kel iaus į 
tik tau- tol imą Australiją, į IlI-čias Pa-

jtuviška šaulio Lietuvių Sporto žaidynes, 
lietuvių k u r j ie atstovaus ne t ik Šiaurės 
iiostabu, Amer ika i , bet ir Detroito spor-
lenos Ai- to k lubui „Kovui" , 
valdyba, Ši gegužinė ir y r a rengiama 

aikštė, spor t in inkams padėt i ruoštis 
repšinio kelionei, n e s re ikia uniformų, 
pradėjo r e i k i a i š e i g i n ė s s p o r t i n ė s 

Detraičio a p r a n g o s , r e i k i a n u v e ž t i 
sudarė: dovanėlių į tolimą Australiją. O 

ūgio, C. š ia is la ika is be pinigų toli 
ųmše — nenuvažiuosi . 
, M. Sud- Gegužinė prasidės tuojau po 
s - 185, 1 0 : 3 0 v a i . r. šv . Miš ių . 
>tukas— Gegužinėje bus ga l ima gauti 
s — 182. skanaus lietuviško maisto, šalto 
•a J. Pe- a l a u s , skambės muzika, bus 
Deveikis. įvair ių dovanų laimėjimai, bus 
» pirmas įr didžiosios 50-50 loterijos lai-

kur ias mingo bilieto t raukimas, kurios 
še pirma laimėtojas galės už la imėtus 
yjetokių p i n i g u s v e l t u i k e l i a u t i į 
u. Australi ją. 

V. G. Bet tai da r ne viskas. Bus ir 

įva i r i 
vyrės 
ž i ū r e 
kams 
progą 
sugeb 
graži, 

Kvi 
Wind 
tiečiu 
visus, 

Dl 
DR 

243 

DR. 

^rikla 

Pirm 

cn 

DF 

igoje 

BOLO 
;YBOS 

rėsvaržy-
pravestos 
šybas pra-
FA komi
ai kė teisę 
icijai. Ka-
ketvirtą, 

ės paskel-
laikomas 

ss šventės 
gijos ilgai 
r politikos 
mry Kiss-
:ą Ronald 

rės varžy-
l ketvirti 

1930 m. 
ios varžy-
Ô metais, 
tojas tam-
į . 

iiariausia 
e. To ne-
JAV-bes. 
mtmetyje 
itboložai-
iniai kul-
universi-

»ir tebėra 
n spor t . 

P a s k u t i n i a m e deš imtme ty je 
buvo suorganizuota ir st iproka 
profesionalų lyga, bet po keletos 
sezonų v i e t i n i s fu tbolas ir 
„baseba l l " ją „uždusino", kad 
nekenktų jų bizniui. 

Iki Pasaulio futbolo t aurės 
varžybų JAV-bėse dar šešeri 
metai . Laiko joms pasiruošti yra 
šiek tiek. O ruošti y r a k a s — ir 
komandą ir s tadionus be ce
ment in ių aikščių. 

JAV-bių komanda , kaip ren
g ė j a s , a u t o m a t i š k a i kva l i -
fikuojasi varžybose dalyvauti , o 
apie stadioną su na tū ra l i a žole 
gal Lemontas pagalvotų?.. . Ir 
„ L i t h s " galėtų pora kandidatų 
į r i nk t inę pasiųst i . J u k ne 
dievai puodus lipdo. 

J. J . 

L E N K I J O S F U T B O L O 
RINKTINĖ CHICAGOJE 

Lenkijos futbolo r ink t inė lie
pos 17 dieną, sekmadienį , žais 
p r i e š M e k s i k o s m e i s t e r į 
„Pumas de Mexico". Rungtynės 
bus White Sox stadione, 324 
VVest 35 St. Rungtynių pradžia 
6 vai . vakare . Prieš tai bus jau
nių rungtynės t a rp USA - XI Ii -
nois r inkt inių . 

Bil ietus, pe rkan t savai tę iš 
anks to , gal ima įsigyti už pusę 
ka inos „Li ths" Soccer Club. 
Telef. 476-9100 vakara i s . 
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ų žaidimų: j aun iems ir 
niems, sportininkams ir 
irams, veteranams ir vai-
. Tą dieną visi turėsi te 
išbandyti savo sportinius 

ėjimus ir įsijungti į vieną, 
į sportininkų šeimą, 
ečiame visus Detroito, 
soro ir apylinkių tau-
s, jų draugus ir kaimynus, 

kuriems dar rūpi lietu-

* . K E N N E T H J . Y E R K E S 
!. M A G D A L E N BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

16 W. Lithuanian Plaza Court 
Tel. 925-8288 

viskas g y v e n i m a s , z 
liepos 17 d. į Dievo Ap 
parapi jos g r a ž ų d a r 
medžių pavėsyje prale 
saros sekmadienio pop 
mūsų jaunais i r jau vet 
tapusiais sportininkais 

De t ro i to S. K. „I 
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Esame reikalingi 

ŠVENTŲJŲ UŽTARIMO 
Prieš metus Romoje buvo pa

skelbtas palaimintuoju arkiv. 
Jurgis Matulaitis. Tebelau
kiame pilnos jo kanonizacijos. 
Kad tai įvyktų, reikalinga rasti, 
jog per jo užtarimą buvo išmels
tas Bažnyčios patvirtintas ste
buklas. Nors iš karto tai gali 
atrodyti lengva sąlyga, bet 
ž inant , ka ip bendrai yra 
sumažėjęs pamaldumas j 
šventuosius, nebe taip drąsu. 
Bendrai, nelabai žmonės tiki 
stebuklais, o ir kurie tiki, jų 
nereikalauja savo tikėjimui 
tvirtinti, nesgi jei tikėjimas 
remtųsi stebuklais, stovėtų ant 
smėlio pamatų. Ir pats Kristus 
Evangelijose dažniausiai 
stebuklus darė juo tikintie
siems, o ne tam, kad įtikintų. Gi 
fariziejus jis barė kaip tik už 
reikalavimą ženklų, kai pats jo 
buvimas jų tarpe ir skelbimas 
gerosios išganymo naujienos žo
džiu ir darbu buvo didžiausias 
jiems duotas ženklas. Tad turė
dami Kristų savo tarpe Eucha
ristijoje ir Bažnyčioje būdami jo 
kūnu per savo gyvenimą tikėji
mo malonėje, ar iš viso privalom 
prašyti Dievo ypatingų ženklų 
— kad ir tam, kad užtikrinus 
pal. Jurgio kanonizaciją? 

Taip, prašytina, bet pirmu
čiausia, žinotina keli dalykai 
apie krikščionišką stebuklų ir jų 
išmeldimo supratimą. Yra tei
singas ir neteisingas. Pradė
kime nuo antrojo. Viena klaida 
— tai prašyti šventojo manipu
liuoti Dievą. Šventieji nėra lyg 
pagonių specialistai dievukai, 
turį galios vienose ir ne kitose 
sferose. 

Teko skaityti atsakymą į 
klausimą, ar ne prietaringa 
melstis į šventąjį, kaip į vie
nokios problemos patroną ir 
ypač, ar ne vaikiška prašyti, 
kad koks nors šventasis padėtų 
pamestą dalyką atrasti. Atsako
vas taip parašė: „Gali būti. Kaip 
ir su daugeliu pamaldumo prak
tikų, viskas pareina nuo dva
sios, kurioje ji atliekama. 
Tačiau pamaldumas į šventuo
sius gali būti nei prietaringas 
nei vaikiškas. Pirmučiausia, pa
ti Bažnyčia duoda tikintiesiems 
šventuosius kaip gyvenimo pa
vyzdžius ir kaip užtarėjus. Ka
talikai tiki, jog mūsų prašomi, 
šventieji už mus melsis". 

Gi kreipimasis į ypatingus 
šventuosius, norint išmelsti 
ypatingų malonių yra pasireiš
kimas mūsų kas sekmadienį 
Tikėjimo išpažinime pareiš
kiamo tikėjimo Šventųjų 
bendravimu. Katalikai tiki, jog 
bendraujame ne tik su gyvais 
Bažnyčios nariais, bet ir su mi
rusiais — vieni tebereikalingi 
mūsų maldų — tebesą skais
tykloje, kiti gi jau su Dievu — 
šie galintieji ir mums padėti 
pasiekti Dievą, eiti tuo žemišku 
keliu, kuriuo jie yra prieš mus 
atėję. O prie mūsų maldos pri
jungimas šventojo, kuris bū
damas žemėje turėjo ypatingą 
tokio rūpesčio supratimą tik pa
gyvina mūsų pačių maldą ir su
artina mus su šventuoju — ar 
šventąja. Gi pats šventasis ar 
šventoji, visą gyvenimą 
pašventę žmonių pagalbai, juo 
labiau nori ir dabar jų pagalbos 
prašantiems padėti. Žinoma, jei 
šventųjų medalikėliai ar sta
tulėlės tampa laimės amuletais, 
ar ypatingos maldos vartojamos, 
kaip magiškos formulės — 

rašant buvo parodyti tiems, ku
rie sau arba artimiesiems pra
šo sveikatos ar išgydymo, kad 
danguje jie turi pagalbininkų. Ji 
taip pat sako: „Nenorėčiau, kad 
žmones šventuosius pastatytų 
Dievo vieton; tačiau, taip kaip 
jie prašo kitų žmonių jų inten
cijomis melstis, jie to gali 
prašyti ir šventųjų. Šalia kitų 
priemonių sugrąžinti sveikatą, 
ši taip pat yra teiktina ir 
veiksminga". 

Treece išganymo sąvoka 
jungia su išgydymo: „Bent savo 
gyvenime vis labiau matau 
Dievo gerumą ir jo planą mano 
išgydymui. Tačiau gydymą pla
čiąja to žodžio prasme: išgydymą 
nuo visų žaizdų bei ligų, kurios 
mane skiria nuo Dievo, ar tai 
nuodėmė, ar tai fizinė negalė ar 
emociniai sutrikimai. Mano 
supratimu, visa Dievo veikla 
skirta mūsų išgelbėjimui, iš
ganymui, kitaip tariant ir iš
gydymui". Nors yra pagrindo 
bijoti, ypač prašant fizinio išgy
dymo, jog pradėję prašyti galin
gosios paties Dievo gydančios 
galios, žmonės nutraukia bū
tinos, nors ir antraeilės, pagal
bos siekimą, k.t. gydytojų ar 
vaistų. O reikia neužmiršti, 
sako Treece, jog „dažniausiai 
Dievas kaip tik veikia per kitas 
priemones, gydytojus, vaistus. 
Tačiau būtina įsisąmoninti 
Dievo galingumą —jo realumą, 
jo meilę ir jo galią. Mes dažnai 
tai pamirštame". 

Patricia Treece savo knygoje 
atkreipia dėmesį į 19-to ir 20-to 
š imtm. šventuosius, kaip 
amerikietis kun. Solanus Casey, 
miręs 1957 m., kuriam norima 
pradėti beatifikacijos bylą, ispa
nas Tėvas Pijus. Čia, žinoma ir 
mums lietuviams ypač prisimin
tinas pal. Jurgis Matulaitis, 
kurs savo gyvenime patyrė Die
vo galią, išgydžiusią jo kaulų 
vėžį, kad galėtų atlikti Dievo 
jam skirtą vaidmenį Bažnyčio
je ir Lietuvoje. 

J i pasakoja apie moterį, kuri 
per Tėvo Pijaus užtarimą išmel
dė savo dukrai sveikatą, nors 
nenorėjo girtis, kaip „mano 
dukra buvo išgydyta". Tačiau, 
ji sako, kai per šventojo užta
rimą žmogus pajunta Dievo 
gydančią galią, tada nežiūrint, 
kaip liga toliau besivystytų, tas 
asmuo jau žino, kad yra išgelbė
tas, nors Dievas jį ar ją pasi
šauktų pas save. Gydymas vyks
ta daugybėje plotmių, sako 
Treece, ir tai svarbu žinoti. 
Mes gi netikime, jog galima 
magiškai užsitikrinti savo pa
geidaujamą rezultatą. Treece 
savo knygoje parodo, kad ir 
šventieji žemėje būdami buvo 
reikalingi gydymo ir su Dievu 
sutaikymo. Todėl jie moka 
mums išmelsti, ko mums la
biausiai reikia. 

Todėl svarbu ne tik į juos 
melstis, bet ir susipažinti su jų 
gyvenimo keliu. Galime, pavyz
džiui, ne tik skaityti palaiminto
jo Jurgio Matulaičio užrašus, 
bet ir labai lengvai skaitomą 
kun. Ylos parašytą jo biografiją. 
Tuo būdu rasime jo gyvenime 
vilties savo pačių trūkumus nu
galėti, pavyzdį, kaip prie Dievo 
artėti, matysime kaip Dievas iš 
jo silpnybių prikėlė žmonijai 
herojų. Tuo būdu išmoksime pa
vesti Dievo maloningumui bei 
palaimintojo užtarimui ir savo 
trūkumus, tiek asmeninius, tiek 

malda pavirsta į stabmeldystę bendruomeninius. Žinant kaip 
t.y. net nuodėme. Visa nulemia d a u & a r k i v - Matulaitis kentėjo 
mūsų pačių požiūris - ar mūsų taikydamas daugybę priešiškų, 
t iks las y ra per šventojo ir net bedieviškų partijų vysku-
užtarimą ir pagalbą suvokti ir paudamas Vilniuje, ar galime 
vykdyti Dievo valią, ar mūsų t u r e t i geresnį užtarėją ir mūsų 
tikslas yra palenkti gamtos dės- lietuviškiems nesusipratimams 
nius savo valiai. ieškant sprendimų? Ar galime 

Apie šventųjų galią padėti ser- t u r e t i geresnį užtarėją ir mūsų 
gantiesiems Patricia Treece yra išsklaidytai tautai meldžiant 
parašiusi knygą Nothing Short sąlygų vėl visiems namo sugrįž-
ofMiracle: The Healing Povuer " • 
ofthe Saints. Jos tikslas knygą &.}.z. 

Vyskupo Vincento Sladkevičiaus pakėlimas kardinolu Romoje. Is kairės: vjsk. Paulius Baltakis, 
lietuvių išeivių vyskupas, kardinolas Vincentas Sladkevičius, Kaišiadorių apaštalinis administra 
totius, ir kun. Donaldas Petraitis, MIC, Marijonų vienuolijos generalinis vyresnysis. 

Nuotr. Artūro Mari 

ROMA, MASKVA, LIETUVA 
Viso pasaulio akys paskutinė

mis savaitėmis krypo į Romą, į 
Vatikaną ir Maskvą. Bet tai, 
kas vyko Romoje ir Maskvoje, 
labai artimai lietė Lietuvą ir 
lietuvius. 

Gegužės 29 d. popiežius Jonas 
Paulius II Šv. Petro bazilikoje 
pašventino 69 naujus kunigus. 
Jų tarpe buvo ir lietuvis Šv. Ka
zimiero kolegijos auklėtinis 
Paulius Mališka, dr. Mališkos iš 
Montrealio sūnus. Kolegijai tai 
buvo brangi šventė. 

Džiaugsmas pripildė ne tik 
kolegijos, bet ir visos Lietuvos 
ir visų lietuvių sielas, nes 
popiežius, baigdamas šv. Mišias, 
pranešė, kad birželio 28 d. 
paskirs eilę naujų kardinolų, 
kurių tarpe pagaliau yra ir lie
tuvis vysk. Vincentas Slad
kevičius, Kaišiadorių vyskupi
jos apaštalinis administratorius. 
Tai įvertinimas vyskupui, kuris 
nuo 1957 metų, t.y. nuo konsek
racijos vyskupu, buvo suimtas ir 
internuotas Nemunėlio Radvi
liškyje. Namų arešte buvo iki 
1982 metų, kada jam leis
ta perimti valdyti Kaišiadorių 
vyskupiją. Šiais metais ba
landžio-gegužės mėnesį Lie
tuvos vyskupams lankantis Ro 
moję, Šv. Tėvas vysk. V. Slad
kevičių paskyrė Lietuvos 
vyskupų konferencijos pirmi-

L. TULABA 

ninku. Kiek žinau, tiek pasky
rimas vyskupų konferencijos 
pirmininku, tiek pakėlimas į 
kardinolus buvo padarytas, 
neatsiklausiant Maskvos sutiki
mo. 

Žinome, kad Kremliaus vieš
pačiai paskyrimą vyskupų kon
ferencijos pirmininku sutiko su 
susierzinimu Grįžtant Maskvo
je buvo pareikšta, kad pasky
rimo valdžia nepripažįsta ir šį 
reikalą aiškinsis, kai į krikščio
nybės minėjimo iškilmes atvyks 
Vatikancf delegacija. Tačiau 
Lietuvoje, kaip rašo užsienio lie
tuviams skir tas laikraštis 
„Gimtasis kraštas", sugrįžusieji 
vyskupai buvę vietinės valdžios 
pareigūnų palankiai sutikti. 

Vy c. V. Sladkevičiaus 
paskj .imas kardinolu yra ne tik 
jo asmens įvertinimas, bet 
taipgi užtarnautas pripažinimas 
Lietuvos Bažnyčiai. Prašėme ir 
laukėme Lietuvai kardinolo. Jo 
sulaukėme. Dabar reikia reikš
ti padėką Šv. Tėvui už šią do
vaną mūsų tautai. Jo palan 
kūmas mums tikrai yra begali 
nis. Privalu mums stengtis pa
rodyti ir įrodyti, jog esame ver
t i šio didelio Šv. Sosto 
palankumo mūsų tautai. Tai 
turime įrodyti savo krikščio

nišku gyvenimu bei savo pilna 
ištikimybe Kristaus Bažnyčiai. 

Būtų gera, kad popiežius su
lauktų gausių padėkos pareiški
mų iš veiksnių, organizacijų ir 
pavienių tikinčiųjų. Buvo proga 
su naujuoju kardinolu dalyvauti 
audiencijoje pas Šv. Tėvą ir jam 
pareikšti padėką gyvu žodžiu. 
Palydovas yra tik vysk. V. 
Michelevičius. 

Pažymėtina, kad Šv. Tėvas 
pakvietė atvykti į Romą ir vysk. 
J. Steponavičių. Jis buvo kvies
tas drauge su kitais vyskupais, 
kai jie buvo kviesti atvykti 
kanoniškam vizitui ad limina. 
Bet valdžia jam vykti neleido. 
Dabar jis yra pakviestas atski
rai. Tuo tarpu galime tik spėlio
ti. Jokios abejonės nėra, kad 
būtų naudinga iš jo lūpų as
meniškai išgirsti, ką jis mano 
apie dabartinę Bažnyčios padėtį 
Lietuvoje ir apie galimas per
spektyvas ateičiai. 

įdomu, kad popiežius Jonas 
Paulius II, paskelbdamas naujų 
kardinolų sąrašą, priminė, kad 
pirmoje konsistorijoje suminė
tas kardinolas in pectore dar ir 
toliau egzistuoja. Kodėl Šv. Tė
vas šitai priminė? Ką tuo norėjo 
pasakyti? Lieka paslaptis. Kai 
kurie bando spėlioti — gal 
Lietuva turi du kardinolus? 

Ateina džiugios žinios iš ok. 

Lietuvos. Vysk. V. Sladkevičius, 
naujasis kardinolas, ka ip 
vyskupų konferencijos pirmi
ninkas, imasi konkrečių žygių 
tvarkyti opius bažnytinės san
tvarkos Lietuvoje klausimus. 
Pirmas drąsus žygis yra skirtas 
seminarijai. Atleista semina 
rijos vadovybė, išskyrus tik rek
torių. Jis lieka savo vietoje. Kiti 
vadovybės nariai visi atleisti. 
Netrukus bus sudaryta nauja 
vadovybė. Aišku, naujos vado
vybės uždavinys bus rūpintis 
geresniu klierikų auklėjimu bei 
parengimu kunigystėn. Iki šiol 
buvo daroma daug priekaištų 
seminari jai dėl kl ier ikų 
auklėjimo ir jų prileidimo šven
timams. 

Žinios, kurios liečia Vatikaną 
ir Lietuvą, neišvengiamai sie
jasi su Maskva. Tik ką grįžo Šv. 
Sosto delegacija, kuri dalyvavo 
krikščionybės pirmo tūkstant
mečio Rusijoje minėjime. Va
tikano delegacios dalyvavimas 
krikščionybės minėjime 
neabejotinai turi ne vien reli
ginį, bet ir politinį aspektą. 
Kard. A. Casaroli su kitais dele
gacijos nariais buvo priimtas 
Gorbačiovo. Jam buvo įteiktas 
oficialus popiežiaus laiškas su 
plačia pro memoria. Šiame rašte 
Šv. Tėvas išdėstė Šv. Sosto norą 
palaikyti galimus diplomatinius 
ryšius, kurių dėka būtų galima 
pareikšti Sovietų Sąjungos vy
riausybei konkrečius pageida
vimus, liečiančius katalikų 
Bažnyčios veiklą jų valdomame 
krašte. Priėmimas Kremliuje 
buvo mandagus, bet ne iš
kilmingas, daugiau šeimyniš
kas, negu diplomatiškas. Gor
bačiovas priėmęs perskaitė po
piežiaus laišką ir pasakė, jog 
teiks jam dėmesio, kiek yra 
vertas. 

Nėra abejonės, kad Vatikano 
Gorbačiovui įteiktoj pro memo
ria liečiama ir Lietuva bei 
Bažnyčia Lietuvoje. Kiek visa 
tai atneš gero, sunku dabar 
pasakyti. Kard. A. Casaroli, 
kurio palydovų tarpe buvo prel. 
A. Bačkis, spaudos konfe
rencijoje apie šį istorinį apsi
lankymą Kremliuje esmėje ši
taip pasisakė: 

„Tai tiltas, kuris prašoksta 
70 metų istorijos tarpą! Tiesa, 
ne aš vienas esu, kuris šį tiltą 
pastatė. Bendradarbiavo ir 
antroji pusė". 

Kardinolas pabrėžė, jog Gor
bačiovas kalbėjo apie naują So
vietų Sąjungos politiką. Ji liečia 
žmogų bei jo gerovę, taip pat 
valstybės pareigą tarnauti pi
liečių bendram gėriui. Visų 
svarbiausia jis kalbėjo apie 
taiką ir sugyvenimą tarp tautų 
ir valstybių. Užtikrino, kad į 

naują politiką įeina ir religijos 
laisvės laidavimas. Pokalbis 
vyko gana atvirai, kad iš vienos 
ir antros pusės buvo padaryta 
pareiškimų, kurie diplomatinėje 
kalboje galėjo atrodyti nevisai 
draugiški. Pagrindinis siekimas 
buvo užmegzti kokią nors dialo
go formą. Visame šiame vyravo 
atsargumas, bet drauge puoselė
jama buvo viltis. Baigdamas 
kard. Casaroli pabrėžė, jog nu
tiestas tiltas leidžia turėti viltį. 
Žodžiu, iš viso šio apsilankymo 
nesimato nieko kito, tik galima 
viltis, kad nutiestas tiltas 
nesugrius. 

Iš sovietų pusės Tasso agen
tūra apie Gorbačiovo ir Ca-
sarolio susitikimą pranešime 
spaudai pabrėžė, jog, nors ide
ologija yra aiškiai skirtinga, vis 
dėlto netrūksta galimybės bend
rai veikti siekiant taikos bei 
žemiškos gerovės. Pravda, 
komentuodama Tasso pa
reiškimą, pabrėžė, jog neturi 
būti užmirštama, kad Sovietų 
Sąjunga yra socialistinis kraš
tas ir kad religijos priedanga 
niekas negali kištis į krašto 
vidaus reikalus. Kitaip tariant, 
Sovietų Sąjunga nėra pasi
rengus leisti Šv. Sostui kištis į 
katalikų Bažnyčios tvarkymąsi 
Sovietų teritorijoje. Vadinasi, 
Kremlius neatsisako kontro
liuoti Bažnyčios gyvenimą per 
sau palankią vie t inę hie
rarchiją. Ki ta ip t a r i an t , 
vyriausybė ir toliau kišis į vys
kupų skyrimą ir neatsisakys 
kontroliuoti Bažnyčios veiklą. 
Kas belieka? Nieko kito, kaip 
kartoti su šv. Pauliumi: „Spe-
ramus contra spem — viliamės 
net, kai nėra vilties!" 

LIEPOS 4 D. CHICAGOJE 

Nepriklausomybės šventė 
Chicagoje nuoširdžiai paminėta. 
Esant gražiam orui, daugelis 
turėjo išvykas į paplūdimį ir į 
pageltusius nuo sausros parkus. 
Apie 190,000 susirinko į Grant 
Parką pasiskonėti restoranų 
parūpintais valgiais „Taste of 
Chicago" festivalius. Vyko kon
certai. Buvo iškilmingai per
skaitytas nepriklausomybės 
paskelbimo aktas. Cook apskr. 
prokuroras R. M. Daley pasakė 
patriotinę kalbą. 

MIRĖ PULK. REILLY 

Ilgus metus buvęs Chicagos 
miesto programų planuotojas 
pulk. Jack Reilly mirė liepos 3 
d. Ft. Lauderdale, FL Sv. 
Kryžiaus ligoninėje, sulaukęs 
89 m. amžiaus. Laidotuvės 
Arlington National kapinėse. • 

DIENAI RIEDANT 
VAKAROP 

VLADAS RAMOJUS 

23 
„Valandėlę pasėdėję su Br. Kvikliu, mes labai 

paskubomis jau buvo perbėgę gražiąją Lietuvą, o tuo 
metu aplink mudu staiga išsirikiavo aukštoka krūva 
knygų. Kiekvienam charakteringiausiam sakiniui 
paremti Br. Kviklys nešė įvairius veikalus su šal
tiniais, kuriais pasiremiant tas ar kitas faktas 
aprašytas. 

„Sustojom prie mano gimtosios Biržų apskrities 
Bematant buvau apkrautas reniai užmirštomis knygo 
mis: M. Yčo, K. Šakenio, Akiro Biržio ir kitomis, 
kuriose nepriklausomybės metais buvo aprašytos įvai 
rios Biržų apskrities vietos. 

„Įdomu ir tai, kad pats veikalas nėra ataustas vien 
sausais istoriniais faktais, datomis ir vardais. Kiek 
daug jame legendų, linksmų ir liūdnų nuotykių, 
senoviškų dainų ir poezijos posmų. Net sukilimo metu 
sukilėlių ir.baudžiauninkų poezija į veikalą įvesta, 
įvade į Saločių aprašymą skaitau šiuos Tado Kosčiuš 
kos žodžius: .Dabar Lietuva ties Saločiai- žūna, ties 
Saločiais ji ir kils..." Toji T. Kosciuškos pranašystė 
išsipildė. 1919 m. Nepriklausomybės kovų. kurios įsi
liepsnojo ir Saločių apylinkės laukuose (iš čia kilęs ir 
pirmasis Lietuvos savanoris-kūrėjas ir Vyčio kryžiaus 
kavalierius pulk. Kazys Škirpa (miręs VVashingtone), 
Lietuva kilo laisvam ir nepriklausomam gyvenimui. 
Tose pačiose apylinkėse ji vėl bandė kilti 1944-54 metų 

Lietuvos partizanų vedamos kovos už laisvę 
laikotarpiu. 

„ ,Mylėti Lietuvą iš tolo. visa širdim, visais jaus
mais..." dainavo tremtinys poetas Bernardas Braz
džionis. Br. Kviklys su savo veikalu .Mūsų Lietuva' 
tą Lietuvos meilę iš tolo mūsų širdyse dar labiau kai
tins, nes jis atveria tos gražios ir mielos šalies garbingą 
praeiti amžių bėgyje, šalies, kuri išaugino nemarius 
sūnus ir dukras, nesilenkiančius prieš jokius okupan
tus ir svetimas įtakas, siekiančius sunaikinti savitą 
lietuvių tautos charakterį, kuris nuo amžių kovose 
subrandintas ir užgrūdintas 

,,Tenka tik prašyti leidėjo, kad ši brangi medžiaga 
leidžiant nebūtu apkarpyta ir kad būtų panaudota kaip 
galint daugiau fotografijų..." 

Šiuos 1962 m skelbto straipsnio norus bei pagei
davimus leidėjas J. Kapočius su kaupu išpildė, nes 
vietoje trijų išleido keturis stambius „Mūsų Lietuvos" 
tomus. Maždaug apie tą laiką atsivėrė vartai nors ir 
labai suvaržytoms kelionėms į Lietuvą. Tų kelionių 
metu atsirado naujų šių dienų knygnešiu, kurie 
rizikuodami, šalia kitos „dvasinės duonos", nuvežė 
gyvajai tautai ir Broniaus Kviklio veikalą „Mūsų 
Lietuva" vieną ar kitą tomą. Pas autorių suplaukę laiš
kai liudija, kokia brangi dovana buvo tiems, kuriuos 
„Mūsų Lietuva" pasiekė. Lygiai kaip ir vėliau pasi
rodęs daugiatomis veikalas „Lietuvos Bažnyčios", 
kuris gal ir lengviau pasiekia okupuoto krašto žmones. 

O dabar dar apie didžiąsias išeivijos lietuvių 
šventes. 

Antroji Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kanados 
lietuvių Dainų šventė įvyko 1961 metų liepos 2 d. Tarp 
tautiniame Amfiteatre Chicagoje. Šią šventę jau rengė 
vis tvirčiau ant kojų stojanti Lietuvių Bendruomenė 
su gausia chorų atstovų talka. Šventės rengimo komi
teto pirmininkas buvo tuometinis Cicero liet. Šv. An 

tano parapijos klebonas ir ankstyvesnės išeivijos atsto
vas prel. Ignas Albavičius, o jo dešinioji ranka ir pagrin
dinis rengimo darbų vykdytojas buvo egzekutyvinis 
vicepirmininkas Vytautas Radžius. Administracinė 
struktūra buvo panaši, kaip ir I Dainų šventės, įvyku
sios prieš 5 metus Chicagoje: vykdomasis komitetas, 
plenumas, rėmėjų komitetas ir įvairios komisijos. 
Šventės garbės komitete, šalia kitų, buvo ir dar likę 
gyvi du Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarai: 
prof. Mykolas Biržiška ir prof. Steponas 
Kairys-Kaminskas. 

II Dainų šventės informacijos komisijos pirmi
ninkas ir šventės leidinio redaktorius buvo žurn. Sta
sys Daunys, informacijos komisiją sudarė Jonas 
Vaičiūnas, Vytautas Kasniūnas, Balys Brazdžionis, 
Albi nas Valentinas, Algirdas Titus Antanaitis, Jonas 
Vaidelys, Juozas Pronskus, Vladas Būtėnas, Vytautas 
Meškauskas ir Al. Gimantas. Šventėje dalyvavo per 
tūkstantį choristų ir apie aštuoni tūkstančiai žiūrovų. 
Šventės leidinyje buvo paskelbtas ir sąrašas tų choris
tų, kurie įvairiuose choruose Lietuvoje ar Amerikoje 
jau išdainavo 25 metus. Tokių II Dainų šventėje iš viso 
dalyvavo 97, pradedant Petru Akeliu iš Clevelando ir 
baigiant Marija Žukauskiene iš Brooklyno. 

II Dainų šventės repertuaro komisiją sudarė žinomi 
išeivijos muzikai, kurių šiandien, ketvirčiui šimtmečio 
praėjus, jau mažai beliko gyvųjų tarpe. Repertuaro 
komisijos pirmininkas buvo Vladas Jakubėnas (miręs) 
ir nariai: Aleksandras Aleksis (miręs), Bronius, 
Budriūnas, Albinas Dzirvonas, Julius Gaidelis (miręs), 
Juozas Kreivėnas (miręs), Justas Kudirka (miręs), Bru- , 
no Markaitis, SJ, Alfonsas Mikulskis (miręs), Antanas 
Nakas (miręs\ Stepas Sodeika (miręs), Alice Stephens 
(mirusi). Kazys Steponavičius (miręs), Algis Šimkus, 
Jonas Zdanius (miręs), Juozas Žilevičius (miręs). 

• Bus daugiau) 

• 
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D A K T A R Ė 

Gausėjantį DP kartos tėvų 
vaiku ūdytoju prieauglį vėl pa
pilde dr. Vida Kašubaitė, baigu
si Northeastein Ohio universi
teto medicinos mokyklą. Prak
tiką atliks — reziduos St. Fran
cis ligoninėje. Evanstone, IL. 

Vida. baigusi katalikišką 
Lake gimnaziją Mentore. pradė
jo BS-MD šešerių metų progra
ma, kur dvejus metus studijavo 
Akrono valstybiniame universi
tete ir ketverius metus North-
eas le rn Ohio un ivers i t e te . 
Ruotstnv. n. prie Kent. Ohio. Jos 
laidoje baigė 90 gydytojų. Ji 
viena lietuvaitė. 

Gimnazijos mokslo metais 
Vida buvo labai aktyvi sporte, 
> pač lengvoje atletikoje ir teni
se, priklausė atei t ininkams, 
skautams ir Jaunimo sąjungai, 
baigė Šv. Kazimiero lituanisti
nį' mokyklą. 

Dr Vidos tėvai — Nijolė irdr. 
Romualdas KaAuba. Ph I).. P.E.. 
mechaninės inžinerijos profeso
rius ( levelando valst. universi
tete nuo 1964 metų iki 1986 m., 
kada buvo pakviestas į North-
eastern Illinois inžinerijos ir in
žinerijos technologijos dekanu. 

DAINA M A T A U Ė 

Daina Mataitė 

Daina, metalurgijos daktaro 
Stepo. LTV Steel kompanijos eg-
zekutyvo ir dr Giedros Matų 
duktė, gegužės 29 d. gavo biolo
gijos bakalaureatą. Būdama 
viena iš geriausiųjų ir darbščių
jų studentų. Daina trejus metus 
studijavo John Carroll universi
tete, o ketvirtuosius studijų me
tus tęsė Case \Vestern Reserve 
universitete odontologijos mo
kykloje. Sėkmingai užbaigė pir
muosius dantų gydytojos studijų 
metus ir biologijos bakalaureatą 
<in absentia'. Po trejetos metų 
Daina įsijungs j gražią lietuvių 
dantų gydytoju šeimą. 

Daina yra pabaigusi Šv. Ka
zimiero li tuanistinę mokyklą. 
Dalyvavo Clevelando skaučių 
veikloje. 

A.A. VLADĖ BUTKIENĖ, 
RAŠYTOJA. LITUANISTĖ 

Vlade Butkienė 

Gegužės 19 d. Clevelando kli 
nikose. vėžio ligos pakirsta 

mirė rašytoja Vladė Cekony-
tė-Čekanauskienė-Butkienė, ži
nomo visuomenininko dr. Anta
no Butkaus žmona. 

Velionė buvo gimusi 1917 m. 
sausio 19, Gruzdžių miestelyje. 
1936 m. baigė valstybinę mer
gaičių gimnaziją Šiauliuose. 
Humanitarinius mokslus studi
javo VD universitete Kaune ir 
filologijos skyriaus lituanistės 
diplomą gavo Vilniaus univer
sitete 1943 metais. Tais pačiais 
metais sukūrė šeimą su Antanu 
Butkumi. 

Pas i t raukę Vokietijon, Vladė 
Bonnos Fridrich VVilhelmo uni
versitete buvo pradėjusi ruošti 
daktaratą. Bet iš čia emigraci
ja nubloškė į Naująją Zelandiją, 
kur j i redagavo „Naujosios 
Zelandijos lietuvį", mokėsi ke
ramikos meno, įsteigė ir vado
vavo keramikos klubui, kuris ir 
dabar tebeveikia. 

1962 m. persikėlė į JAV ir 
Western Reserve universitete 
Clevelande studijavo ir gavo 
bibliotekininkystės magistro 
laipsnį. Gyvendama N. Zelandi
joje i r vėliau Clevelande, rašė 
įdomių apybraižų „Dirvos" laik
raštyje. 

Clevelande išleido eilėraščių 
rinkinį „Išmarginta drobė" — 
eilėraščiai ir „Medinis arkliu
kas" — apsakymai. Abi knygas 
autorė pati iliustravo ir „Vil
t ies" draugija išleido. Mūsų 
spaudos apžvalgininkai daugiau 
dėmesio skyrė jos proziniams 
darbams, o abiejų knygų iliust
racijas pabrėžtinai gyrė. Buvo 
manoma, jei Vladė būtų skyrusi 
didžiausią dėmesį dailei, ji būtų 
labai toli siekusi. 

V l a d ė B u t k i e n ė spauda i 
paruošė Lietuvos Tribunolo tei
sėjo Č. Butkio „Teisėjo atsimi
n i m u s " ir buv. Lietuvos seimo 
atstovo Kudlos „Keliai, kuriais 
keliavom". Į latvių kalbą išver
tė Antano Rūko „Keturi keliau
n inka i " ir iš vokiečių kalbos į 
lietuvių Henriko Gerlacho kny
gą apie prūsų likimą. Yra palik
ta ir daugiau jos darbų rankraš
čiuose. 

Liūdesy paliko vyrą dr. Anta
ną, sūnų Gec iminą ir dukrą Rū
tą su šeimomis. 

Velionė daug dėmesio skyrė 
Vytauto Ala įto raštams apie se
nuosius pagonybės laikus. Ir iš 
jos palaikų, jos pačios primygti
nu prašyme, teliko tiktai kelios 
saujos pele ių, taip, kad ji iš že
miškų taki išėjo tokiu pat keliu, 
kaip išeidivo ir mūsų senieji 
protėviai. Jos pelenai bus par
vežti į Lutuvą . 

Clevela ide jos iškeliavimas 
amžinybėn buvo prisimintas va
karinėmis šv. Mišiomis Dievo 
Motinos ;ventovėje. Mišias au
kojo ir p; mokslą sakė kun. Ge
diminas Kijauskas, S. J . Po pa
maldų gausūs dalyviai šeimos 
buvo p{ kviesti užkandžiams, 
kurių metu kalbėjo rašytojas 
Balys Gaidžiūnas. Šias eilutes 
rašanty jis pasinaudojo Balio in-
formacija ir jo prisiminimais 
apie velionę Vladę. 

Kalbu damas apie velionės nu
eitą ke ią, B. Gaidžiūnas ją api
būdin t , kaip taut ininkiškų pa
žiūrų asmenį: Vilniuje priklau
siusią neolituanų atžalos korp! 
„Geležinis vilkas", o Ameriko
je, Clevelande, kurį laiką dirbo 
su ats ikūrusiais neolituanais. 
Buvo Clevelando skaučių tunti-
ninkė. Vladė buvusi mokslo sie
kianti moteris, gera namų šei
mininkė, rašytoja, Lietuvių Ra
šytojų draugijos narė, dailinin
kė, kietų principų, skrupulingai 
sveriant i , kas jau įvyko, a r gali 

Dalia, dr. Vida. Nijolė ir prof. Romualdas Kašubos. 
Nuotr. V. Bacevičiaus 

greit įvykti, nelengvai atsive
rianti kitų į t ikinėjimams, daž
niausiai l iekanti prie savo nuo
monės. Sunkią vėžio ligą pakėlė 
nesielvartaudama, nesiskųsda
ma, iki mirt is nukir to gyvybės 
siūlą. 

V. R o c i ū n a s 

D I E V O M O T I N O S 
P A R A P I J I N Ė M O K Y K L A 

U Ž D A R Ė D U R I S 

Ši mokykla, seselių kazimie-
riečių vedama, sėkmingai veikė 
27 metus. Visos parapijos patal
pos buvo pastatytos kun. Juozo 
Angelaičio dėka ir jo dideliu rū
pesčiu. Šie pastatai yra labai ge
rai prižiūrimi, ypač mokykla bu
vo patogi mokslui ir žavi aplin
kai. Seselių kazimieriečių pasi
šventimu ir pasaulinių mokyto
jų pasiaukojimu mokykla pasie
kė aukštą mokslo lygį, palygi
nus su kitomis parapinėmis mo
kyklomis Clevelando vyskupijo
je-

Kad išlaikius šios mokyklos 
aukštą lygį ir nuolat didėjant 
ekonominėms išlaidoms, mokes
tis už mokslą buvo keliamas kas 
metai, panašiai , kaip ir kitose 
parapinėse mokyklose. Tačiau 
šių mokslo metų pabaigoje, žvel
giant į mokyklos išlaikymą, la
bai staigiai pakėlė nesąmonin
gai aukštą mokestį už mokslą. 
Tas tėvams sukėlė didelį rūpes
tį. Daug pastangų tėvai dėjo pla
nuodami įvairius renginius pa
gelbėti mokestį sumažinti ir mo
kyklos veikimą išlaikyti. Tačiau 
nebuvo sąlygų. Tėvai jautėsi at
stumti nuo parapijos veiklos, ne
leidžiant j i ems į s ipare igot i 
mokyklos išlaikymui, o ji sklei
dė Kris taus evangeliją, auklė
dama jaunimą. 

Dėl krikščioniškos meilės sto
kos ir pasiaukojimo auklėti jau
nimą palankioje krikščioniško
je atmosferoje mokinių tėvai ne
noromis buvo priversti regist
ruoti savo vaikus kitose parapi
nėse mokyklose. Artėjant moks
lo metų pabaigai, po trijų komp
likuotų registracijų, t ėvams 
apgailestaujant, turėjo apleisti 
mokyklos gražią aplinką, jos 
patogias ir palankias mokslui 
patalpas. Dievo Motinos mokyk
la daugiau nebeveiks, š i skaudi 
staigmena palietė plačią apylin
kę ir sudrumstė jos gyventojus. 

A. B. 

MŪSŲ M I R U S I E J I 

Nuo š.m. sausio 1 d. iki liepos 
1 d. Clevelande mirė šie lietu
viai: Marcelis Žitkus, Paul ius 
Sauka, Jonas Bakait is , Albina 
Armonienė, Valtis Paulauskas , 
Genė Rukštelienė, Valtis Luiza, 
Mikas Naumanas , Elena Peč-
kaitytė, dr. Jul ius Abraitis, Juo
zas Paliokas, Pe t ras Pajūnas, 
Antanas Vitonis, Marė Petkie
nė, Karolis Titas , Marė Paša-
karnienė, Petras Usalis, Aldona 
Bankaitienė, Juozas Luima, Al-
bis Brazys. Alfis Preikšas, Fe-
lixas Zylė, dr. Bronė Balčiūnie
nė, Aleksas Vyšniauskas, Mal
vina Rudaitienė, Petras Sabalis, 
Ona Krunkait ienė, Louisė Mor
kūnienė, Lilė Matonienė, Vilius 
Žemaitis, Marė Jurgelienė, Da
rata Miniotienė, Vladė Butkie
nė, Ger ta Vi ton ienė , Kazė 
Sniečkienė, Česė Valdukaitie-
nė, Antanas Brazaitis. 

M. J . 

Lietuviai Floridoje 

Daytona Beach, Fla. 

Š A U N I O S A N T A N I N Ė S 

Birželio 13 d.: į gražią, medžių 
pavėsiuose ir ž a lumynuose 
paskendusią Valės ir Antano 
Skridulių sodybą iš plačiųjų šios 
kolonijos apylinkių suvažiavo 
choro „ S i e t y n o " n a r i a i su 
žmonomis ir vyrais bei didelis 
būrys svečių pasveikinti „Siety
no" vadovą ir šios kolonijos 
kultūrininką muziką Antaną 
Skridulį vardadienio proga. 
Šaunias vaišes, kaip paprastai , 
paruošė varduvininko Antano 
gyven imo pa lydovė Va lė . 
Vaišėms įpusėjus prasidėjo svei-
k i n i m ų p r o g r a m a , k u r i a i 
vadovavo „ S i e t y n o " n a r y s 
Gediminas Lapenas, pažymėda
mas ir šios dienos prasmę, pa
sidžiaugdamas muz. Antano 
Skridulio atsidavimu muzikai, 
dainai ir giesmei. 

Choro „ S i e t y n o " v a r d u 
varduvininką sveikino valdybos 
vicepirmininkas Alfonsas liekis 
i r įteikė kuklią dovanėlę, kaip 
nuoširdžią sietyniečių padėką 
savo vadovui.Vacys Dzenkaus-
kas šiltai vertino muz. Antano 
asmens kilnumą, nuoširdumą, 
svetingumą, Oper. sol. Antanas 
S p r i n d y s t r u m p a m i n t i m i 
perbėgo A n t a n o j a u n y s t ė s , 
da inos ir muzike s ke l ia i s . 
Išryškino jo meilę . luzikai ir 
a t s i d a v i m ą d a i n o s m e n u i . 
Juozas Paliulis, Daytona Beach 
LB apyl inkės p i r m i n i n k a s , 
varduvininką pasveikino šios 
kolonijos bendruomenininkų 
vardu. 

Kalbėjusieji ir l inkėjimus bei 
sveikinimus išreiškusieji aptarė 
j a u t r i a i va rduv in inko muz. 
Antano Skridulio ki lniąsias 
būdo savybes: jo kantrumą, 
t a k t i š k u m ą ir sve t ingumą . 
Išryškino jo didelį įnašą į šio 
lietuvių telkinio kultūrinį gyve
nimą, vadovaujant „Sietynui", 
lietuviškai dainai ir giesmei. 
Je i neturėtume muziko Antano 
Skridulio, ne tu rė tume choro 
„S ie tyno" ir šios kolonijos 
v e i k l a žymia i s u m e n k ė t ų . 
Padėkota ir šeimininkei Valei 

už šaunias vaišes, už nuoširdų 
svetingumą ir visokią talką 
savo vyrui Antanui . 

Pakeltos taurės šampano ir 
varduvininkui šeimininkui bei 
svečių ta rpe esant iems An
t a n a m s — S p r i n d ž i u i i r 
Kalva ič iu i — sugiedota Il
giausių metų ir valio, valio 
linkėjimai. 

Svečiams už sveikinimus ir 
linkėjimus šiltai padėkojo var
duvininkas ir jo gyvenimo paly
dovė Valė. 

V a l ė s i r muz. A n t a n o 
Skridulių sodyba nuostabiai 
žavi. Namas , išbėgęs j kalnelį, 
apsuptas vešlios augmenijos. O 
prie pagrindinio tako pavėsyje 
rymo ir pasit inka susimąstęs 
Rūpintojėlis, skulp. J . Daug-
vilos kūrinys, t a ry tum norė
damas išsakyti ir šių dienų toli 
paliktos tėvynės rūpesčius. 

Valė ir muz. Antanas Skridu
liai — šviesūs šios kolonijos 
kultūrininkai ir aktyvus nariai. 
J ie savo aukomis remia lietu
višką spaudą, mielai s tam
biomis aukomis paremia šalpą 
ir bendrinius veiksnius. J ie 
nuostabiai darbštūs , gamtos 
mėgėjai ir dėl to jų sodybą 
puošia įvairi, amžinai žaliuo
jan t i augmenija. 

Nejunti , kaip malonioje gerų 
žmonių aplinkoje prabėga ir ši 
šauni Antaninių šventė. O kiek 
tarpusavio pokalbių, net poli
tikos ir kiek daug dėmesio 
ka lbose s u s i l a u k i a i r š ios 
kolonijos planuojami ateities 
darbai . 

Mielam muz. Antanui linki
me sveikatos ir visokeriopos 
s ė k m ė s k u l t ū r i n ė s ve ik los 
dirvonuose. 

I KANADĄ 

Į ruošiamus Lietuvių Bend
ruomenės didžiuosius renginius 
— Kanadoje iš Daytona Beach 
ir Ormond Beach apylinkių 
išvyko dr. Vytautas i r Vanda 
Majauskai, Veronika ir Jurgis 
Januša ič ia i , Juoze ir Jonas 
Daugėlai, kurie dalyvaus Kul
t ū r o s k o n g r e s e , P a s a u l i o 
Lietuvių Bendruomenės seime 
ir Taut in ių šokių šventėje, 
Birutė ir Vacys Dzenkauskai, 
dail. Juozas ir Aldona Sodaičiai 
dalyvaus Tautinių šokių šventė
je. 

Dr . V y t a u t a s i r V a n d a 
Majauskai, Daytona Beach LB 
apylinkės sekretorius - iždi
ninkas, vasarą ir dalį rudens 
praleis šiaurėje, pabuvos ilgesnį 
laiką Kanadoje, dalyvaus Fron
to bičiulių studijų savaitėje 
Dainavoje ir į namus sugrįš t ik 
spalio 15 d. 

Jurgis Janušai t is renginiuose 
dalyvaus kaip spaudos atstovas 
ir apie juos rašys „Drauge" , 
„Dirvoje" ir „Naujoje Viltyje". 

J u r g i s J a n u š a i t i s 
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RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba/iorite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybes (kain'avimas nemokamai. 

Opan hse. Sumfay, 7.10.88, 1 - 4 p.m 
by owner . 3 7 3 7 W. 75th P I . No 
decoratmg needed in this updated 3 bdrm,. 
1V2 bath "ra ised ranch". Outstd fimshed 
basement; 12 ft bar complete with glass 
cabmets and wine racks, »de drlve 2 U car 
garage; full fenced yd; exceptional home 
won't lašt. 80's Tel 585-5713 

O p a n h s e . S u n d a y 2-6 p . m . 
4 1 1 3 W . 5 7 t h S t . 

S t . T u r i b i u s . B y o w n e r 
7 rm. b r ick 1V2 story wi th 3 bdrms; 1 % 
bath ; m a i n f I. t a m . r m . ; ful l beaut i fu l ly 
f inished bsmt . ; 2 car garage and much 
more Fu l l y u p g r a d e d . Great locat ion , 
pr iced t o se l l . 5 8 2 - 6 9 7 1 . 

M I S C E L L A N E O U S 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 

Tol . — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LEGAL NOTICE 
Notice is hereby given. pursuant to "An Act 
in relation to the use of an Assumed Name 
in the eonduet or transaction of Business 
in the State." as amended. that a certifica-
tion was filed by the undersigned with the 
County Clerk of Cook County. file NO. 
K111873 on the Jul 01 , 1988 Under the 
Assumed Name of Fox Remodeling & Con-
struction with the ptace of business located 
at 4344 S. Archer Ave Ste. 146, Chicago, 
IL 60632 the true name (s) and residence 
address of owner (s) is: John R. Lape 
2740 W. 39 th PI. , Chicago. IL 60632. 

Teisingumo suprat imas žmo
guje p a d a r o d e m o k r a t i j ą 
galimą, tačiau l inkimas prie 
neteisingumo daro demokratiją 
būtiną. 

& Niebuhr 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardiene 

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

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu. 
Šios knyoos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
k i tataučių v isuomet buvo 
didelis. 

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

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

3 MLS KOMPIUTERIŲ 
pagaloa galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BEU.-BACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

77»-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
NemoKamai (kainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

Namas apžiūrėjimui, sekmadienį, liepos 
10 d. 1-4 v. p p. 6213 S. Komensky; 2 
butų mūras su 2 mieg. kmb. kiekvienam + 
dengtos, šildomos verandos galima naudot 
kaip 3-čias mieg. 3 kamb butas rūsy 2 
auto mūrinis garažas, aluminio „ t r im" . 
Puikus pirkinys. Skubėkite! 

Namas apžlūrajmut, sekmadienj. liepos 
10 d 1-4 v p.p. 3900 W. 63rd St. Žavus 
2-jų mieg. „condo", 2-jų aukštų, graži vir
tuvė, vonios kamb. daug priedų; Vi bl. iki 
autobusų sustojimo, mėsinės, daktaro, 
vaistinės, kepyklos ir restorano Skambin
kite dabar! 

Namas apžlūrejmul, sekmadienį, liepos 
10 d. 1-4 v. p.p 6110 S. Major. 5Vi kamb. 
mūras; 3 gražūs mieg kamb.; 1% moder
ni prausykla Delux medžio spintelės vir
tuvėje; gražiai Įrengtas rūsys; centralinis 
saldymas; aluminio . . t r im", 2'/* auto 
garažas su autom, atidarymu; puikiai išlai
kytas. Apžiūrėkite dabar' 

No. 240 - 3349 W. 61 «t St. Tik pra
važiuokite nesutrukdę savininkų. Mažas 2 
butų namas su 3 kamb kiekv. bute Galima 
naudoti, kaip 6 ar 7 kamb namas Ištisas 
rūsys; centralinis šaldymas; 2 auto garažas 
Tik $41,900. jei jūsų kreditas geras. Pigiau 
nerasite! 

No. 252 - 3223 W. 64 th St. Tik pra
važiuokite nesutrukdę savininkų. 7 kamb 
namas: 3 didžiuliai mieg.; 2 pilni vonios 
kamb.; didžiulė virtuvė su spintelėmis; iš
dažytas rūsys: 2 auto garažas: nauja 
šildymo sistema ir eletra. Tinka didelei 
šeimai. Įmokėti tik 2.600! 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binki te telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

HELP VVANTED 

MECHANICS 
TRUCK-TRAILER 

Flexible houfs Cicero IL location. Ex-
ceilent pay and benefits for the right peo-
ple Mušt speak English 

Call Bob 
863-0022 

MACHINE SHOP 
Grovving South Holland Manufacturer 
has positions for qualified people with 
Machine Shop or Mill VVright 
background 
Should be able to use Precision in-
struments and read Blue Prints Mušt 
be quality and produetion minded 
Mušt speak English. 
Apply Monday thru Friday, 9 AM to 3 
PM. 

ROLL SERVICE, INC. 
17025 SOUTH VVALLACE 
South Holland, III. 60473 

Brighton Parke, ledų parduo
tuvėje, reikalinga patarnautoja. 

Skambinti 598-9124. 

ALGIRDAS LEONAS 

GIEDRĖ 
Ši is tor inė apysaka yra iš 13-jo 

amž iaus g y v e n i m o Lietuvoje, vaiz
duojanti tų laikų gyvenimą, papročius, 
ka ro žyg ius , jauna tv išką mei lę ir pr is i
r iš imą pr ie senos ios t i kybos 

Knyga 166 psf.. kieti viršeliai, gražiai 
i š l e i s t a . S p a u d ė M . M o r k ū n o 
spaustuvė 1984. Kaina su persiunt imu 
$8 .00 . I l l inois gyvento ja i moka $ 8 50 

U ž s a k y m u s s iųs t i ; 
D R A U G A S 
4 5 4 5 W 6 3 r d S t r e e t 
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 

LITHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM 

Prof. dr. JUOZO ERETO vokiškai 
parašyta apie Lietuvą, išversta Į anglų 
kalbą dr. Algio Mickūno. Antroji 
laida 1983 m. Išleido Kęstučio Butkaus 
fondas. Tai labai gera dovana 
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų jau
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istoriją 
ir dabartinę būklę komunistinės Rusi
jos okupacijoje Kaina su persiuntimu 
$4.50. Illinois gyventojai moka $4 75. 

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

file:///Vestern


MOSU KOLONIJOSE 
Beverly Shores, Ind. 

ŠIAURĖS INDIANOS 
VALSTIJOS BALFO DIENA 

Dažnai savitarpio pokalbiuo
se minime liaudies kūrybos 
reikšmingą pasakymą, kad 
mažas kupstas didelį vežimą 
verčia. Tokiu įvairiaspalviu 
mūsų visuomeniniame gyve
nime mažu kupstu reikėtų 
laikyti Balfo Beverly Shores 16 
skyrių, kuris turi apie 40 narių. 
Kad jis didelį vežimą verčia, įro
do skyriaus veiksmingas akty
vumas, nes labdaros reikalams 
praėjusiais metais buvo 
surinkta per 3000 dol. Šis skai
čius įtikinančiai parodo, kokiu 
jautrumu bei nuoširdumu sky
riaus nariai aukoja vargs
tančiam tėvynainiui. Tai gra
žiai reiškminga artimo meilė. O 
šešioliktasis skyriaus numeris 
sukelia ryškų vaizdą apie ilgų 
metų Balfo skyriaus veiklą. 

Balfo Beverly Shores skyriaus 
pirmininkas yra veiklus, ener
gingas, žinomas visuomeni
ninkas inž. Kazimieras Pocius. 
Tai ilgametis Balfo veikėjas, pa
vyzdingas aukotojas rėmėjas. 

• Minime ir pirmąjį jo jubiliejų — 
dešimtmetį, kai jis vienas pra
veda visus aukų vajus, aplanky
damas narius namuose, 
rinkdamas įvairiuose susibū
rimuose. Lyja ar šąla, vis girdi 
jo gražų baritono balsą — renku 
ne sau, bet nelaimės ištiktam. 

Siaurės Indianos valstijos 
Balfo diena rengiama liepos 17 
d., sekmadienį. Ji prasidės pa
maldomis už mirusius ir ken
čiančius brolius ir seseris 
okupuotoje tėvynėje, už miru
sius balfininkus. Šv. Onos 
bažnyčioje 12 vai. šv. Mišias 
a tnašaus nuoširdus Balfo 
rėmėjas kun. Mykolas Kirkilas. 

Po Mišių 1 vai. p.p. Elenos ir 
inž. Kazimiero Pocių gražiame 
ąžuolyne, netoli nuo ežero, ren
giama tradicinė vasaros 
gegužinė. Kad rengiama Balfo 
diena gražiai praeitų (reikės tą 
dieną melstis, kad nebūtų lie
taus), atsilankę svečiai būtų 

skaniai pavaišinti, apdovanoti 
vertingomis dovanomis, išgy
ventų viską geroje, linksmoje 
nuotaikoje, Pocių namuose buvo 
susirinkę Balfo skyriaus val
dybos nariai ir artimiausi talki
ninkai. Skyriaus valdybos vi
cepirmininkė Rūta Arbienė pra
ves laimėjimus ir apsiėmė dar 
eilę darbų. Daugiausia darbų 
teks pirmininkui Kazimierui 
Pociui, bet visi sutiko jam 
talkinti ir klausyti nurodymų. 
Klemensas Stravinskas, kaip 
visados, linksmai nusiteikęs dir
ba už kelis, šypsnio iš lūpų 
neišleisdamas. Stravinskų 
šeima paaukojo laimėjimams 
pilną 6 žmonėms pietų indų 
setą. Pocių šeima — sidabrinę 
žvakidę. Dail. Jurgis Daugvila 
paaukojo medžio kūrinį, o dail. 
Ed. Walaitis paveikslą. Kaip 
paprastai, sol. Algirdas ir Al
dona Braziai paskyrė vertingą 
dovaną. Tai tik dalis dovanų. 
Kasmet stambią dovaną skiria 
ilgametis balfininkas veikėjas ir 
rėmėjas Steponas Karvelis. 
Nuoširdi balfininkė rėmėja ir 
veikėja Irena Rinkūnienė 
visados atsiveža pilnas kraičių 
dėžes. Su ja atvažiuoja nuošir
džios talkininkės iš Union Pier, 
Harbert ir kt. Inž. Kazimieras 
Račiūnas, rėmėjas visuomeni
nio, kultūrinio bei labdaros 
darbų, pažadėjo stiprius pečius 

DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. liepos mėn. 8 d. 

Balfo Beverly Shores pereitų metų gegužinėje. Iš kairės: kun. I. Urbonas, dr. V. Dambrava su 
žmona, Balfo pirm. M. Rudienė, inž. A. Rudis, dr. A. Trakienė (mirusi). ^ Kęstučio Pociaus 

ir dar daug priedų. Pasitarime 
dalyvavęs Balfo rėmėjas dail. 
Jurgis Daugvila patikrino įvai
rią paramą. Balys Erslovas 
įprastai tvarkingai surikiuos 
atvažiavusiųjų svečių automo
bilius. Ilgas sąrašas kitų talki
ninkų bei talkininkių. Džiugu, 
kad visi, paprašyti ateiti tal
kon, mielai sutinka. Tad ir 
užtikrinta, kad Balfo diena pra
eis sėkmingai. Belieka laukti 

svečių. Priimkite visi mūsų nuo
širdžius kvietimus: Indianos 
šiaurė, Illinois pietinė dalis, 
Michigano ir kitų valstijų lie

tuviai. Tiesa, bus labai daug 
kalbėtojų ir kalbų, nes visi 
kalbėsime, visi dainuosime. 

Koresp. 

Stud. Darius Bartkus gardžiuojasi Balfo Beverly Shores gegužinėje. 
Nuotr. Kęstučio Pociaus 

VOKIŠKOS NUOTRUPOS 
K. BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Šiemet, sumažinus pajamų-
mokestį, sumažėjo katalikų ir 
evangelikų Bažnyčių pajamos. 
Apskaičiuojama, kad jos neteko 
beveik 1.8 milijardo markių. 
Krikščionių demokra tų ir 
Bavarijos CSU partijos nori 
įnašą Bažnyčiai pakelti 1% ir 
tuo pačiu užpildyti tą didelę 
finansinę spragą. 

Kodėl? Tai klausimas, kurį 
statys JAV ir Kanados lietuviai. 
Pasistengsiu bent trumpai at
sakyti ir supažindinti skaityto
jus su katalikų ir evangelikų 
Bažnyčių finansais. 

Abi Bažnyčios yra išlaikomos 
tikinčiųjų įnašais, atskaitant 
darbdaviui nuo tarnautojo ar 
darbininko atlyginimo 8 ^ arba 
9Ct (priklauso nuo krašto), pa
grindu įmant pajamų mokestį. 
Suprantama, kad įnašai at
skaitomi tik nuo tokių asmenų, 
kurie savanoriškai duoda tokį 
pareiškimą. Išstojimui iš Ben
drijos reikalingas raštiškas 
pareiškimas. įnašai persiunčia
mi vyskupijoms, kurios apmoka 
kunigų pastoracinį darbą, 
išlaiko klebonijas ir t.t. 

Nesigilinsiu į smulkmenas, 
nurodydamas tik skaičius. Im
kime viengungio 600 m. pajamų 
išmokestį. Jo įnašas Bažnyčiai 
bus 48 m. (8%). atskaitant tas 48 
m. nuo bruto atlyginimo. Pri
dėjus 1% — įnašas padidės 4.8 
m. Dviejų vaikų šeimos vyro 
atlyginimas — 5000 m. Iki šiol 
jis mokėjo 53.28 m. įnašą. 
Pakėlus iki 10^, darbdavys at-
skaitys 59.21 m. 

Spaudoje pasigirdo balsai, kad 
pakėlimas paskatins tikinčiuo
sius trauktis nuo katalikų ar 
evangelikų Bažnyčių, kadangi 
išstojimai pasiekė aliarmuo
jančius skaičius, ypač evan
gelikų Bažnyčioje. Tad, vietoje 
prieauglio kasoje, ji gali dar 
labiau suliesėti, kartu praran
dant šimtus tūkst. Bažnyčios 
narių. Mano priklausomoje pa
rapijoje ,,ant popieriaus" 
figūruoja beveik 7 tūkst . 
asmenų, tuo tarpu Mišias 
sekmadieniais ar šventadieniais 
regul iar ia i išklauso tik 
1300-1400 tikinčiųjų. Klebono 
pareiškimu, prieš dešimt, 
penkiolika metų tas skaičius 
sukosi apie 3,000. 

Ar tikrai valstybė sumažino 
gyventojams pajamų mokestį? 
Taip, ji nuėmė nuo vienų pečių, 
uždedama juos ant kitų. Štai 
jau nuo 1989 m. litras benzino 
pabrangs 9 pfenigiais (birželio 
mėn. 1 d. ltr, „super" kainavo 
1 m.), o metais vėliau vėl pridės 
3 pf. Namų šildymo alyvos ltr. 
bus pakeltas 1.66 pf., mokant už 
ltr 5.66 pf. 

Pabrangs alus — 12 pf. už 
bonką, cigaretes, televizijos ir 
radio mokestis nuo 16 m. iki 18 
m. draudimas ir kt. Mokesčiais 
numatoma išlyginti spragą 
biudžete, kuri atsirado, staiga 
kritus dolerio vertei. 

Prancūzijos B'nai B'rith orga
nizacijos prašymu, Berlyno uni
versitetas pravedė antisemitiz
mo tyrimus Vakarų Vokietijoje. 
Pasirodė, kad beveik 7.8 mil. 

vokiečių yra aiškūs antisemitai, 
jausdami didelę neapykantą 
žydams. Šis kietas kevalas yra 
randamas vyresniųjų vyrų tar
pe, mažiau atlyginamoje katego
rijoje. Žymiai mažiau antisemi
tizmo pastebėta po karo užau
gusioje kartoje 16 ir 45 m. 
gyventojų tarpe. Dar 1946 ir 
1974 m. antisemitų 9c svyravo 
tarp 30% ir 40%, tuo tarpu jis 
dabar sumažėjo iki 15%. 

įdomu, kad net krikščionių 
demokratų partijos balsuotojų 
tarpe 13% galvoja, kad Izraelis 
visiškai negalvoja apie taiką Ar
timuose Rytuose, tuo tarpu 
„žaliųjų" gerbėjų tarpe šis 
nuošimtis krenta iki 6%. Kad 
Izraelis gyvuoja iš Vakari} 
Vokietijos išmokėtom milijar
dinėm sumom f apie 90 milijar
dų markių — K.B.) iš C DU 
stovyklos pasisakė 21%, tuo tar
pu ,,žaliųjų" tik 6%. Tas 
aiškinama partijos gerbėju 
amžiumi, kadangi prie „žaliųjų"' 
daugiausia priklauso jaunoji 
karta. 

U-to prof. Strausso teigimu 
aiškiai matomas anti-semitizmo 
kritimas, nors taip pat paste
bimi simptomai o gal net ir 
viešos kalbos, kad žydai yra 
gašlūs pinigams, kad žydai turi 
labai didelę įtaką pasaulyje. 
Prof. nuomone, dar teks ilgai 
laukti, kol žydų-vokiečių san
tykiai pasieks visiškai normalų 
stovį. 

Apsisprendę už Dievą, mes 
teigiame save tokius, kokie 
esame giliausoje savo prigimty
je. Todėl kova už Dievą nėra 
kova už kažką svetima, bet galų 
gale kova už mus pačius. 

A. Maceina 

Lietuvos kariuomenės kūrėjui-savanoriui 

A.tA. 
STASIUI BIKULČIUI 

mirus, jos sūnums, giminėms, draugams, pažįs
tamiems nuoširdžią užuojautą reiškia 

Lietuvos kariuomenės kūrėjų-savanorių sąjungos 
Čikagos VD skyriaus Valdyba ir nariai 

A.tA. 
STASIUI BIKULČIUI 

mirus, jo sūnui , mūsų mielam nariui, BRONIUI 
BIKULČIUI su šeima nuoširdžią užuojautą reiškia 

Cicero Lietuvių medžiotojų klubas 

Tebūna mūsų narei 

A.tA. 
PRANCIŠKAI AČIENEI 

lengva svetingos žemės velėna. Liūdinčią dukrą RITA 
su vyru ir visus velionės artimuosius nuoširdžiai 
guodžia 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
mokytojai ZUZANAI JASIENEI 

mirus, jos vyrui poetui-mokytojui ADOMUI JASUI, 
dukroms LILIJAI ir BIRUTEI nuoširdžią užuojautą 
reiškia 

Švėkšniškių draugija 

Pradedant 1988 m. sausio 23 d. kas šeštadienį 
10:10 v.v. Iki 12 v.v. vidurnakčio 

per WPNA (buv. WOPA stotis) 1490 AM 

Žemė L 
Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
svefcata - moterų peseuN • sportas - Rterttūra • kinas - satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 

10 v.v. iki 10:10 v.v. 

Altiance Communications Ine. 
408 South Oak Park Avenue. Oafc Psrk, IL 60302 

tol. nr. 848-8980 

A.tA. 
STASYS BIKULČIUS 

Savanoris-Kūrėjas 
Gyveno Cicero, IL. 
Mirė 1988 m. liepos 5 d., 2:30 val.p.p., sulaukės 86 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Zarasų apskrityje, Salako miestelyje. 

Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko didelime nuliūdime sūnūs: Vladas, marti Genė, 

Algirdas, marti Aldona, Stasys, marti Nijolė, Vytas, marti 
Ona, Bronius, marti Mikalina, Rimas, marti Onutė; trylika 
anūku ir septyni proanūkai. 

Priklausė Zarasiškių klubui, Lietuvių Šaulių sąjungai. 
Lietuvių Bendruomenei. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadieni, liepos 7 d. nuo 5 iki 9 v.v. 
ir penktadienį, liepos 8 d. nuo 3 iki 9 v.v. Butkus-Petkus 
koplyčioje, 1446 S. 50th Ave.. Cicero, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 9 d. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčia, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnūs, marčios, anūkai ir proanūkai. 

Laid. direkt. Butkus-Petkus. Tel. 652-1003. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
Š.m. liepos 9 d. sukanka vieneri metai, kai Amžinybėn 

iškeliavo mūsų mylima Mama, Uošvė ir Močiutė 

A.tA. 
KONSTANCIJA LEIPIENĖ 

Metiniam a.a. Konstancijos paminėjimui šv. Mišios bus 
atnašaujamos Tėvų Jėzuitų koplyčioje sekmadienį, liepos 10 
d. 10:15 vai. ryto. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus pri
siminti velionę savo maldose. 

Liūdinčios dukterys ir sūnus su šeimomis 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th Av., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel . RE 7-1213 
11028 Southwes t H w y . - Tel . 974-4410 
9236 S. Roberts R d . - Tel. 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th A v e n u e 
Cicero , Illinois 

Te le fonas - 652-1003 

Sally Donald M., Jr. 

m 



DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. liepos mėn. 8 d. 

x Renginių komitetas, va
dovaujamas Marijos Remienės, 
rengia „Draugo" gegužinę 
liepos 24 d., sekmadienį, Mari
jonų sode prie „Draugo". Šv. Mi
šios bus 12 vai. Marijonų 
koplyčioje. Po to bus pietūs, 
muzika, įvairūs laimėjimai. 
Skaitytojai „Draugo" admi
nistracijoje galės užsimokėti 
prenumeratą, įsigyti naujausių 
leidinių ir meno dirbinių. 
Gegužinėje dalyvauti kviečiami 
visi lietuviai iš Chicagos 
apylinkės. 

x Žurn. Jurgis Janušai t i s , 
su žmona nuvažiavęs į Torontą 
ir Hamiltoną Kanadoje, PLB 
seime atstovavęs „Draugui", 
atsiuntė redakcijai sveikinimus 
ir geriausius linkėjimus. Jis jau 
pranešė pagrindines žinias, o 
plačiau parašys, grįžęs į Floridą. 

x Prof. Robert Weitz, dėstąs 
meną Chicagos universitete, 
liepos 9 d. radijo laidoje „Žemė 
L" kalbės apie Prano Domšaičio 
parodą Chicagos valstybiniame 
universitete. Ta proga 
primenama, kad radijo laidos 
„Žemė L" bus šeštadienį nuo 8 
vai. vak. iki 9:30 vai. vak. banga 
1490 AM iš VVPNA radijo Oak 
Parke. 

x Pirmą kartą Vyresniųjų 
lietuvių centras rengia išvyką 
— gegužinę liepos 31 d., sekma
dienį, K. Pociaus sodyboje Be-
verly Shores, Ind. Šv. Mišias 
atnašaus 12 vai. Šv. Onos baž
nyčioje kun. M. Kirkilas. Auto
busai išvažiuoja 10:30 vai. nuo 
Seklyčios. Programą atliks 
Seklyčios estradinių šokių 
šokėjai, veiks valgykla, baras ir 
turtingi laimėjimai. Gros muzi
ka. Kviečiami visi iš anksto re
gistruotis Vyr. lietuvių tarybos 
būstinėje. 

x Antonia Janys iš Chica 
gos, 111., su prenumeratos pra
tęsimo mokesčiu atsiuntė ir 20 
dol. auką. A. Janį skelbiame 
garbės prenumeratore, o už 
rėmimą savos spaudos labai 
dėkojame. 

x Kazys Kalašiūnas, Kan-
kakee, 111., Jonas Lietuvninkas, 
Cicero, 111., Stasė Leikus, West 
Haven, Conn., Bruno A. Sutkus, 
Jamaica, N.Y., Stasys Pikūnas, 
Warren, Mich., Anna Jockus, 
Otsego, Mich., Balys Bugenis, 
St. Clair, Mich., Juozas Stanke
vičius, Toronto, Kanada, pratęs
dami prenumeratą, kiekvienas 
paaukojo po 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Nuošir
dus ačiū. 

x Čikagos Venecue los 
Lietuvių dr-ja ruošia gegužinę 
Šaulių namuose, 2417 W. 43rd 
St., sekmadieni, liepos 10 d. 
Pradžia 12 vai. ryto. Smagus 
orkestras šokiams, geras lie
tuviškas maistas. Visi kvie-

x „Draugo" renginių komi
sijos narių susirinkimas bus 
liepos 12 d., antradienį, į vai. 
vakaro Marijonų svetainėje. 
Prašome visų dalyvauti, taip 
pat nepamiršti atsinešti savo ar 
iš kitų asmenų ar firmų gautus 
d a i k t u s laimėjimų 
paskirstymui. 

x Daiva Petersonai tė , da
ranti magistro laipsnį iš archi
tektūros, šiuo metu su Illinois 
u-to studentų grupe studijuojan
ti Romoje, kartu su drauge Asta 
Spurgyte dalyvavo kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus iškil
mėse. Po iškilmių kartu su 
lietuvių grupe dalyvavo audien
cijoje pas Šv. Tėvą. Abi suža
vėtos mūsų kardinolo nuošir
dumu, dvasiniu grožiu ir iš visos 
a smenybės p laukianč iu 
šventumu. 

x Šv. Mišios l igoniams bus 
Marijonų koplyčioje liepos 16 d., 
šeštadienį, 2 vai. p.p. Šv. Mišias 
laikys kun. Antanas Nockūnas, 
MIC, iš Kenoshos, VVisc., ir kun. 
Antanas M. Švedas, MIC, gyve
nąs Chicagoje, anksčiau dirbęs 
daug metų Argentinoje. Kvie
čiami visi ligoniai ir ligonių ar
timieji šv. Mišiose dalyvauti. 

x A n t a n a s ir Emilija Poce-
vičiai, gyveną Omaha, Nebr., 
grįždami iš Tautinių šokių šven
tės Hamiltone, sustojo Chicago
je ir aplankė „Draugą". A. 
Pocevičius painformavo apie 
šokių šventę, apie lietuvių 
veiklą Omahoje, apžiūrėjo spau
dos darbus ir spaustuvę. Jie įsi
gijo plokštelių ir knygų ir dar 
paaukojo 40 dol. „Draugo" spau
dai paremti. 

x Ona Kindurienė, Gulf-
port, Fla., pratęsė prenumeratą, 
pridėjo 20 dol. auką ir 5 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
su prierašu: „Kadangi mano 
mylimas ir brangus vyras a.a. 
Alfonsas Kindurys mirė, todėl 
,Draugą prašau siųsti mano 

vardu tuo pačiu adresu". O. 
Kindurienę skelbiame garbės 
prenumeratore, dėkojame už 
auką ir kar tu re i šk iame 
užuojautą. 

x Birutė Markevičius, San
ta Monica, CaL, dažnai mus 
paremia auka. Pratęsdama 
prenumeratą, pridėjo ir 20 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių. Nuoširdus ačiū. 

x Dr. Kastytis J u č a s , der
matologas (tel. 925-2670) veda 
radijo programą 1490 AM ban
gomis kiekvieną šeštadienį 7 
vai . ry to . Šį šeštadienį, liepos 
9 d. šioje programoje kalbės Mr. 
Bruce Breibeck tema „Medicare 
įstatymai". 

(sk) 
x Brazilijos „ N e m u n a s " ir 

Argentinos „Inkaras" atliks 
tautinių šokių ir dainų pynę 
liepos 10 d., sekmadienį, Jau
nimo centre 3:00 vai. p.p. Bilie
tai gaunami Vaznelių prekyboj 
ir prie įėjimo. Koncertą ruošia 
Akademinis Skautų sąjūdis 
talkinant Jaunimo sąjungai. 
Paremkime jaunimą ir visi gau
siai dalyvaukime. 

(sk) 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshaw, Inc., patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(sk) 

x Grei t p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinki te 
R E / M A X F I R S T , R i m a s 
S t a n k u s , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

c iami . 
(sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Gomcf* 

Demonstracijos prieš sovietų okupaciją Chicagos miesto centre. 

ŠOKIO JUDESY PATYRĖM LIETUVĄ 

x Inž. Mečislovas Bružas 
tragiškai žuvo lėktuvo nelai
mėje Argentinoje š.m. birželio 
12 d. Visiems dalyvavusiems 
gedulingose šv. Mišiose ir velio
nio paminėjime birželio 24 d. 
Jaunimo centre, Čikagoje, nuo
širdžiai dėkoja: pirmoji žmona 
Jonė, dukros Birutė, Marija ir 
Danutė. 

(sk) 

x Ieškoma vyr. amžiaus 
pensininkė arba pensininkas 
gyventi su vyr. amžiaus vyru jo 
nuosavuose namuose Marąuette 
Parke ir padėti namų ruošos 
darbuose. Tel. 469-9463. 

(sk) 

x Autobusai jau grįžo, o mes 
dar šokam! Atvykite penkta
dienį vakare, birželio 8 d. i 
Playhouse svetainę ir pašoki
te su lietuviais iš Pietų 
Amerikos. Bus proga pašokti 
brazilišką sambą ir argentiniš-
kus tango. įvairią vakaro pro
gramą tvarko V y t o B. 
Playhouse, 2515 W. 69th St. 

(sk) 

Sekmadienį, liepos 3 d., visas 
Hamiltonas kalbėjo lietuviškai. 
Taip galėjo atrodyti Hamiltono 
miesto centre, vaikštant Gore 
Parke. Tą savaitgalį jo pakraš
čiuose esančius viešbučius 
perėmė iš užsienio atvykę lie
tuviai, kuriems pritrūko vietos 
vaišinguose hamiltoniečių bei 
torontiškių namuose. Atrodė, 
kad daugelis šokėjų, nuo pat 
ryto pasipuošę tautiniais dra
bužiais, taip valgė pusryčius 
miesto restoranuose ir iš jų 11 
v.r. ėjo į katalikų pamaldas 
didžiulėje Hamiltono Con-
vention centre salėje ir evan
gelikų pamaldas Christ Ev. — 
Lutheran latvių bažnyčioje. 
Kiek teko girdėti, nesitikėjo 

x Genovaitė Viskanta, Chi-
cago, 111., mūsų rėmėja, pratęs
dama prenumeratą, atsiuntė ir 
20 dol. auką. G. Viskantą įra
šome į garbės prenumeratorių 
sąrašą, o už paramą labai 
dėkojame. 

x Pe t ra s Dirda, Chicago, 
111., parėmė „Draugą" 20 dol. 
auka ir pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams. P. Dirdai, 
mūsų garbės prenumeratoriui, 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Genovaitė Pustelnikas iš 
Chicagos, 111. parėmė dienraštį 
20 dol. auka ir pratęsė prenume
ratą vieneriems metams. G. 
Pustelniką skelbiame garbės 
prenumeratore, o už auką ta 
riame nuoširdų ačiū. 

x Regina Andrijauskienė, 
Orland Park, 111., Juozas Mickū-
nas, Orange, Mass., Zofija Teko
rius, Speedway, Ind., dr. Regi
na Petrauskas, Dearborn Hts., 
Mich., Alice Dailidis, Osterville, 
Mass., įvairiomis progomis už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 10 dol. aukų. 

x Felicija Gresys, Tadas Bu-
kaveckas, Aura Butikas, Jonas 
Spurgis, Sofija Vakselis, visi iš 
Chicagos, 111., Marija Jasiulevi-
čius. Cicero, 111., Vincas Vait
kus, New BufTalo, Mich., Stan
ley P. Budrys, Racine, Wisc., 
Algis V. Danta, Jankintown, 
Pa., Pranas Jonelis, Rockford, 
111., pratęsdami „Draugo" 
prenumeratą, kiekvienas pridė
jo po 15 dol. aukų. Labai dėko
jame. 

x Maria Nauburas , Pranas 
Jančauskas, Petras Macnorius, 
Emilija Gaška, visi iš Chicagos, 
111., Antanas Petrulis, Danville, 
111., Maria Ambroziejus, Lake 
Geneva, Wisc., Bronė Bužins-
kas, Union Pier, Mich., Juozas 
Kazakevičius, Los Angeles, 
Vlada Abrai t i s , Cleve-
land, Ohio, Mykolas Biknaitis, 
Santa Monica, Cal., pratęsė 
„Draugo" prenumeratą ir kiek
vienas pridėjo po 10 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. Nuoširdus ačiū. 

rengėjai tokio didelio skaičiaus 
Mišių lankytojų Convention 
centre. Kelis tūkstančius talpi
nantį salė buvo sausakimšai 
pripildyta žmonių. 

Mišių vyriausias konceleb-
rantas buvo vysk. Paulius 
Baltakis, o koncelebrantų tarpe 
ir du kunigai iš Lietuvos. Jung
tiniam Toronto Prisikėlimo ir 
Hamiltono Aušros Vartų chorui 
dirigavo Vaclovas Verikaitis ir 
Darija Deksnytė, vargonavo 
Danguolė Radkienė, solo giedojo 
Anita Pakalniškytė ir Vaclovas 
Verikaitis, o skaitymus per 
Mišias atliko JAV - LB Kultū
ros tarybos pirm. Ingrida 
Bublienė ir Kanados LB pirmi
ninkas V. Bireta. 

Romoje dalyvavęs kard. V. 
Sladkevičiaus įvilktuvėse vysk. 
Paulius Baltakis perdavė į 
šokių šventę suvažiavusiems 
lietuviams jo linkėjimus ir 
papasakojo, kaip palinkėjus 
kardinolui jo gyvenimo ir 
veiklos sąlygų palengvėjimo, jis 
atsakęs: „Ne lengvesnis gyve
nimas, bet didesnės kančios 
manęs laukia, o aš to iš visos šir
dies trokštu". Pasveikindamas 
ir iš Suvalkų Trikampio 
atvykusį jaunimą, pasidžiaugė, 
jog tuo čia, per šias Mišias, 
simboliškai susijungė visa mūsų 
tauta. Savo pamoksle priminė, 
jog per šią Žolinę, rugpjūčio 15, 
užbaigsime Šv. Tėvo paskelb
tuosius Marijos metus. Primin
damas istorišką mūsų tautos 
pamaldumą Marijai, kvietė ir 
čia puoselėti pamaldumą į 
Mariją. Pamokslą baigė malda, 
gauta iš Lietuvos. 

Po pamaldų eisena nužygiavo 
prie Gore Parke esančio pa
minklo žuvusiems karuose ir 
padėjo tris vainikus: Kanados 
Hamiltono ir JAV Lietuvių 
Bendruomenių. 

Išsisklaidžius po įvairias už
kandines pietums, visuose 

miesto restoranuose buvo 
galima su stalo kaimynais susi
šnekėti lietuviškai — ir įdomu 
buvo sužinoti, iš kur atvykę. O 
pavalgius susirasti Copps Coli-
seum irgi nesunku: visomis 
gatvėmis minios plaukė į jį. 

Smagu, kad rengėjai išvengė 
ilgų kalbų — pasitenkino pa
skaityti sveikinimus iš Kanados 
ministerio pirm. Brian Mul-
roney, Hamiltono miesto mero 
ir JAV prezidento, o kitus gar
bės svečius tik pristatė. Pana
šiai santūr ia i pravesta ir 
lietuvių veiksnių sveikinimai, 
tad netrukus ir prasidėjo šventė. 

Dviem tūkstančiams šokėjų 
išsirikiavus, jie banga šoktelėjo, 
surikdami valio! šventės 
rengėjams, grupių vadovams ir 
žiūrovams. Pradžia linksma. 

Prasidėjus šokėjų paradui, 
kaip ir kitose šventėse, buvo 
įspūdinga stebėti tiek daug 
grupių — ir mažesnių ir labai 
didelių, apimančių net tris kar
tas šokėjų, iš arti ir iš toli — iš 
Pietų Amerikos, Europos ir 
Australijos. Šios gi susilaukė 
dar didesnių ovacijų. Buvo 
įdomu stebėti grupes ir iš įvai
rių JAV valstijų, kur nemany
tum, kad yra pakankamai 
lietuvių sudaryti šokėjų ratelį. 

Gražiai buvo surežisuotos di
džiosios šokių figūros, prade
dant pirmuoju šokiu, „Kur 
Šešupė plaukia". Čia, kaip ir 
daugumai šokių, dainuojant Vo
lungės chorui apie plaukiančią 
Šešupę, banguojantį Nemuną, 
šokėjai ilgomis eilėmis suforma
vę vilnis, atbangavo į savo vie
tas ir pradėjo šokti. Stilizuotais 
tautiniais rūbais akį traukė 
besisukdami Punsko šokėjai iš 
Suvalkų trikampio: vyrai pilko
mis eilutėmis, moterys gelsvai 
raudono atspalvio su viole
tiniais languotais rūbais. 

Iš stebėjusių repeticiją teko 
girdėti, jog nemažiau įspūdinga 

JA VALSTYBĖSE 

— Lietuvos pas iun t inybė 
VVashingtone praneša, kad 
š.m. birželio 18 d. Lietuvos 
atstovą S. Lozoraitį, jr., aplankė 
gen. John Libront , lenkų 
egzilinės vyriausybės įgaliotas 
palaikyti ryšius su lietuvių 
veiksniais bei organizacijomis. 
Jį lydėjo Vytautas Valiūnas, 
kurio iniciatyva šis susitikimas 
vyko. Pokalbio metu S. Lozorai
tis paaiškino svečiui lietuvių 
pažiūras į santykius su kaimy
nais lenkais, pabrėždamas, kad 
esminė sąlyga jiems pagerinti 
yra lenkų nusistatymas Vil
niaus miesto bei krašto klau
simu. Gen. J. Libront pareiškė, 
kad jis gerai supranta lietuvių 
pozicijas. 

— Lietuvių Bendruomenės 
GreatNeck, N.Y., apylinkė iš
sirinko naują valdybą: pirmi
ninkė Eufemija Cibienė, vicepir
mininkas Vy tau ta s Žukas, 
sekretorius Jonas Vilgalys, iždi
n inkas Pe t ras Povi la i t i s , 
informacijos ir spaudos reika
lams Vaclovas Butkys, narys — 
Tadas Jasaitis. Ilgametis pirmi
ninkas Henrikas Miklas iš pa
reigų atsisakė ir atsisakė kan
didatuoti. 

— Dr. Jonas Vytautas Dun-
čia birželio 6-11 dienomis 
dalyvavo tarptautinėje chemikų 

konferencijoje Toronte, Kanado
je. Kiek vėliau dar vyks savaitei 
j JNew Hampshire chemikų su
važiavimą. Pereitais metais 
teko dalyvauti Berlyne ir Hei
delberge, Vakarų Vokietijoje, 
tarptautinėse chemikų konfe
rencijose. Dr. J. V. Dunčia dir
ba vyresniuoju tyrinėtoju medi
cininėje chemijoje Du Pont 
kompanijoje. 

— Los Angeles lietuvių S v. 
Kaz imie ro parapija turėjo 
įp ras t inę Lietuvių dieną, 
birželio 19 d. Pamokslą pasakė 
iš Arizonos Sun City atvykęs 
kun. Antanas Valiuška, Mišių 
metų giedojo komp. B. Budriūno 
vadovaujamas choras. Meninėje 
programoje buvo Toronto 
„Sutartinė" — keturios mergai
tės, susidainavusios ir įpra
tusios scenoje. Jos sužavėjo 
visus. Buvo paruošti geri pietūs 
Antaninos Uldukienės su talki
ninkėmis, prie stalų patarnavo 
„Spindulio" ansamblio jau
nimas, vadovaujamas Dalilės 
Polikaitienės ir Gailės Radveny-
tės. Žmonių buvo labai daug iš 
visos Californijos ir kaimyninių 
valstijų. 

— A. a. Marija Kirilouckie-
nė, 93 metų amžiaus, mirė 
birželio 18 d. Los Angeles, Cal.. 
Palaidota Holy Cross kapinėse. 
Nuliūdime liko sūnus Albertas 
ir duktė Agnės. 

buvo stebėti repeticiją — 
kiekvieną šokėjų grupę su savo 
ekskursine uniforma, sudaran
čia vis kitos gyvos spalvos ratelį. 

Įdomu buvo matyti ir skry
bėlėtus vyrus bei skepetėtomis 
karūnomis moteris — veteranus 
šokant. Ats imenu, vienoje 
šventėje veteranų buvo tik 
keli rateliai, o šį kartą visą 
šokių grindinį jau užėmė. Ir 
įdomūs jų šokia i , įvai rūs 
kadriliai, pritaikyti mažiau vik
riems šokėjams. Pagalvojau, 
kad tokius galima būtų modifi
kuotus ir plačiai visuomenei 
išmokti, kad per vestuves visos 
kartos galėtų ne tik „suktinį" 
ir „noriu miego" pašokti. Įdomu 
buvo pastebėti , jog kur 
jaunesniųjų šokiuose vyrauja 
flirtas ir žaidimai, vyresniųjų — 
pagarbos pareiškimai: nusilen
kimai, kepur ių , skrybėlių 
pakėlimai. 

Tuoj po pertraukos ir mažyčiai 
šoko ratelius, žaidimus, čia jau 
daugelio ratelių kampuose sto
vint ir skatinant jų mokytojoms. 
Šoko Vėdarą, Žąselę (pagal 
„Plaukia žąselė") ir Kalvelį. 
Vyresnieji vaikai pasirodė su 
Sustu, Tabalu, Prienų suktute 
ir Pučia vėjas. 

Įdomiai s tuden ta i a t l iko 
lenciūgėlį, kur is paprastai 
šokamas tik penkių šokėjų. Šiai 
šventei buvo sudaryti tik keli 
penketukai, kiti šokėjai apie 
juos šoko dideliais ir mažesniais 
ratais. 

Įspūdingos buvo didžiosios, 

visų šokėjų figūros, kur jie 
mirguliavo, sukosi, vingiavo 
besikeičiančiais tautiniais raš
tais. Sveikintina, kad daugumai 
šokių buvo grojama įvairių 
kompozitorių specialiai orkest
rui sukomponuota muzika, iš 
kurių net dabar prisimenu 
sinkopuotais ritmais smagią A. 
Balčiūno orkestruotą Audėjėlės 
muziką. 

Smagu pasidžiaugti ir Česlo
vo Senkevičiaus meistriškai 
suredaguotu ir dail. Laimučio 
Ločerio liaudiškai iliustruotu 
šventės leidiniu. Jame tilpo 
sve ik in imai , visų grupių 
aprašymai su nuotraukomis, 
šventės programos — viena 
lietuviškai, pažyminti lietu
viškai kalbantiems aktualias 
šokių kilmės metrikas, kita 
angliškai, duodanti lietuviškai 
nemokantiems trumpas, taik
lias šokio dainų bei veiksmo 
santraukas. Be to, leidinys ver
tingas ir dėl praėjusių šokių 
švenčių statistikų, rodančių, 
kiek metų kiekvienas vadovas-ė 
su sava grupe dirbo (ilgiausiai 
— New Yorko „Tryptinio" Jad
vyga Matulaitienė), lentelė, 
rodanti, kurie šokiai kuriais 
metais buvo šokami (šių metų 
šventėje septyni šokiai buvo 
pirmą kartą šokami). Taip pat 
leidinyje skaitome G. Breichma-
nienės lietuviškų tautinių šokių 
aprašymą — Pirmųjų žingsnių 
Lietuvoje taip pat ir prisimi
nimus — Gražinos Voketai-
tytės-Armonienės apie „Blez
dingėlės" premijavimą Londone 
1935 m. ir Jadvygos Matulai
tienės bei Rimo Bagdono apie 
pirmuosius tautinių šokių žings
nius išeivijoje. 

Aštuntoji Taut in ių šokių 
šventė iš tikrųjų šokyje subūrė 
visų kartų, iš įvairių kraštų lie
tuvius. Tikėkimės, kad šioje 
šventėje šokusios grupės, ypač 
pirmą kartą šokančios, tesės ir 
iki kitos šventės, per savo 
šokius žavėdamos savo apy
linkes, ypač nelietuvius, lie
tuvių kultūra, supažindindamos 
su Lietuvos padėtim, padary- • 
damos Lietuvai draugų. 

A. Zailskaitė 
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