
THE LIBRARY OF CONGRSSS (GRATIS) 
REFERJSNCE DEPARTMENT ' 
3ERIALS DIVISION 
WASHINGTON, DC 20025 DM i 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312)585-9500-1-2-3 

TTH i_inrntj/\ivji/\rvj \A/onuo-\A/ic>E D A I L Y 
Vol. LXXXII Kaina 35 c. PENKTADIENIS - FRIDĄ Y, RUGPJŪTIS - AUGUST 19, 1988 Nr. 162 

„LKB Kronika, Nr. 75 

(Tęsinys) 

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

Iš „Kronikos" archyvo 
Stebuklai Žagarėje 

Jau trys šimtai metų Lietuvo- r e i g a s . 1628 m. Umestauskų 
je , ypatingai Žemaitijoje, š e į m o j e gimė vienturtė dukra 
garsėja stebukladarė Barbora Barbora. Nėra žinių apie jos 
Umestauskaitė, gyvenusi XVII m o t į n ą > kuri anksti mirė, 
a., kukliame Žagarės miestely- paiįkdama savo dukrą pamotei, 
je. Tikinti liaudis plačiai kalba R e ikį a tikėti ją buvus vietinių 
apie stebuklus, užtariant Bar- b a j o r ų kilmės lietuvaite, nes 
borai Umestauskaitei. Jų užre- p a g a l padavimą Barbora laiko-
gistruota virš keturių šimtų. 
Tai nėra antspauduoti doku
mentai su gydytojų parašais, tik 
nuoširdūs, kupini dėkingumo 

ma vietinių gyventojų kilmės. 
Antroji Umestausko žmona 

buvo labai žiauri. Galima 
įsivaizduoti, ką iškentėjo 

patyrusių antgamtinę pagalbą j a u n u t ė Barbora despotiškos 
asmenų pasakojimai, patvirtinti m o t e r s globoje. Atrodo, galima 
jų parašais. (Senosios Žagarės ^ ^ ^ 1 , kad tikroji Barboros 
bažnyčios protokolų knyga su m o t i n a buvo labai religinga ir 
nemažai stebuklingų aprašymų d a r ankstyboje vaikystėje spėjo 
dingo Antrojo Pasaulinio karo g ^ dukters sieloje įskiepyti 
metais: liaudies pripažinti p a m a i d u m o daigus. Pagal 
stebuklingi pagijimai pasako- gg n ų j ų įagariečių pasakojimus, 
jami iš lupų į lūpas). 

Dviejų kilometrų atstumu 
nuo Senosios Žagarės stovėjo 
tvirta Raktuvės pilis. Margis, 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Kęstučio karvedys, gindamas 
šiaurines Lietuvos sienas nuo 
Livonijos ordino, vienam iš savo 
karių, Kasčiuškai, pavedė 
pastatyti stiprią gynybinę pilį. 
Pats Margis apsistojo Pilėnuose. 
Raktuvės pilis ne kartą buvo 
liudininkė kruvinų kovų tarp 
lietuvių ir livoniečių. 

Lenkijos ir Lietuvos Karalius 
Vladislovas Jogaila Raktuvės 
pilį padovanojo jos statytojui, o 
vėliau ją paveldėjo bajoras 
Umestauskas. Tapęs pilies 
šeimininku, bajoras Umestaus
kas netoli nuo pilies, ant kairio
jo Svetės upelio kranto, pra
dėjo statyti Žagarės miestelį. 
Umestauskų giminė nuo seno 
buvo garsi didžiūnų giminė, 
kurios nariai iki XVI a. pabai
gos ėjo įvairias valstybines pa-

kurie jiems buvo perduoti tėvų 
ir protėvių, Barbora dažnai 
lankė bažnyčia, o neretai net 
pusę kilometro keliais eidavo į 
ją, kur iki užsimiršimo, 
praradus i laiko nuovoką, 
melsdavosi prieš tabernakulį. 
Be abejo, toks podukros 
gyvenimo stilius erzino kilmin
gosios bajorienės išdidumą. J i 
neapkentė jos ir įvairiausiais 
būdais sunkino kantrios i r 
tylios mergaitės gyvenimą. 
Būdama jautrios širdies,Bar
bora mylėjo vargšus ir ligonius, 
neretai užtardavo skriaudžia
mus baudžiauninkus, juos šelpė. 
Manoma, kad Umestauskų dva
re nebuvo užsiimama labdarybe 
ir savo geraširdiškumą Bar
borai reikėjo slėpti nuo tėvo, o 
ypatingai pamotės akių. Vos 
subrendusi jaunoji Barbora 
bandė išsiveržti iš palaido dvaro 
sūkurių. 

(Bus daugiau) 

Žuvo Pakistano prez. Zia 
Lėktuvo nelaimėje žuvo ir karo vadai 

Washingtonas. Rugpjūčio 17 
d. sprogo Pakistano karo aviaci
jos lėktuvas, kurio trisdešimties 
keleivių tarpe buvo Pakistano 
prezidentas Mohammad Zia ul-
Haq, JAV ambasadorius Pakis-
tanui Arnold L. Raphel, Pakis
tano karinių pajėgų vyriausias 
vadas gen. Achtar Abdul Rah-
man ir JAV Brig. gen. Herbert 
M. Wassom, vyriausias JAV 
gynybos attachė Pakistanui. 

Oficialūs šaltiniai neturi iš
aiškinimo šiai nelaimei, tačiau 
aštuonias valandas po nelaimės 
pagal Konstituciją perėmęs 
valdžią Pakistano senato 
vadovas Gulam Išaq Chan 
pareiškė, kad negalima atmesti 
sabotažo galimybės. 

Kalbėdamas per Pakistano 
televiziją v idurnakt į , j i s 
paskelbė kritišką stovį Pakis
tane ir suorganizavo trylikos 
narių specialią tarybą ypatin
giems reikalams tvarkyti, jų 
tarpe yra ir trijų kariuomenės 
gynybos tarnybų vadovai. 

Pradedant nelaimės aiški
nimus, Pakis tano ir JAV 
pareigūnai spėja, kad lėktuvo 
nelaimė galėjo įvykti arba nuo 
paslėptos bombos lėktuve arba 
kad jis galėjo būti raketos 
pašautas. Manoma, kad taiki
nys buvęs prez. Zia. Generolas 
M. Zia, 64 m., valdė Pakistaną 
11 metų, su kariuomenės jėga 
pašalinęs Ministerį pirmininką 
Zulfiker Ali Bhutto 1977 m. 

Ko galima tikėtis 
Pakistane 

Gen. Mohammad Zia ul-Haq (kairėje), posėdžiauja su buvusiu Ministru pirmininku Zulfikar 
Ali Bhutto 1977 m. netrukus po to, kai perversmu paėmė valdžią. 

Socialistų posūkis Nicaraguoje 
Priima demokratinių socialistų ideologiją 

Managua, Niearagua. Nika-
raguos socialistų partija, kuri 
iki šiol stengėsi nekritikuoti 
sandinistų valdžios, o anksčiau 
net ir propagavo marksizmą, pa-
kreipė savo poziciją nuo 
marksizmo labiau į europietiško 
stiliaus socialdemokratiją. 

Rugpjūčio 17 d., ilgoje dekla
racijoje, paskelbtoje spaudos 
konferencijoje Managuos viež-
butyje, socialistai kritikavo 
sandinistų valdžią kaip dogma
tišką ir represyvią ir šaukėsi 
nutraukti valdžios kišimąsi 
į ekonomiją ir politiką. 

Jau kelis metus socialistai 
kritikuoja sandinistų valdžią, 
bet vis stengėsi laikytis mark
sistinių rėmų. „Tai nereiškia, 
kad revoliucija, o juo labiau ne 
socialistinė opozicija, Nicara
guoje nepavyko", rašoma 
deklaracijoje. „Kas nepasisekė 
Nicaraguoje tai sandinistų revo
liucijos modelis". Nors dar nėra 
oficialaus atsakymo iš valdžios, 
jos oficiozas dienraštis „Bar-
ricada" pareiškė, kad socia
listai krypsta į kapitalizmą. 

Vienas iš dviejų socialistų par
tijos atstovų Nacionalinėje 
asamblėjoje, dalyvaujantis 
konferencijoje, pareiškė, kad 
partija neatsisakanti socializ
mo, bet, kad reikalaujanti dau

giau ideologinio lankstumo. 
Kita partijos vadovė pareiškė, 
jog ši nauja ideologinė pozicija 
ima pavyzdžiu Ispanijos Minis
tro pirmininko Felipe Gonzalez 
demokratų socialistų partiją, ir 
nors dabar dar nesivadinsianti 
demokratais socialistais, ta i 
padarysią vėliau šiais metais. 

Deklaracijoje rašoma, jog Ni-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Cha r toum. Sudano finan
sų ministeris Omar Nour ai 
Dayem pareiškė, jog užsienio 
pašalpa nukentėjusiems nuo 
Nilo upės katastrofinių pot
vynių Sudane tebuvo tik „lašas 
jūroje". J i s Reuterio žinių 
agentūrai pareiškė, jog potvy
nių palikti benamiai negauna 
pašalpos. Bent dvylika vals-

ateitis ir Pakistanui ir Afganistanui 
ginklų neturįs, vėl buvo pradėta 
ekonominiai remti Pakistaną. O 
remti Pakistaną yra strategi
niai svarbu Amerikai, nes per 
Pakistaną Amer ika teikia 
ginklus Afganistano partiza
nams, kas Valstybės Departa
mento sekr. G. Shultzo žodžiais 
yra kritiškai svarbu JAV-ių ir 
demokratiniams interesams toje 
pasaulio srityje. 

Nors gen. Zia niekuomet 
neištesėjo savo pažado grąžinti 
demokratiją Pakistanui, iš visų 
galimų Pakistano valdovų jis 
buvo JAV-bėms priimtiniau
sias. Jis niekuomet neleido 
išvystyti savo asmens kulto, 
drausdamas viešose vietose 
iškabinti jo portretus. 

Prez. Zia buvo pirmasis, paša
linęs anglų kalbą iš valdžios, 
padarydamas urdu vasltybine 
kalba, o valdžios pareigūnus 
skatino dėvėti tautinius dra
bužius. Amerikai tačiau susi
rūpinimą kėlė jo palaikymas 
Irano pusės Irano-Irako kare 
ir vis didesnis palinkimas į 
kraštutinę islamišką valdžią. 

Neaiški 
Pakistano prezidentas gen. 

Mohammad Zia ul-Haq buvo 
taip visuotiniai sukoncentravęs 
valdžią savo rankose, kad J am 
žuvus lėktuvo nelaimėje t nėra 
jokio aiškaus jam įpėdinio. Savo 
11-kos metų valdymo metu jis 
vis žadėjo kraštui demokratiją, 
bet niekad nedavė. Buvęs 
tuolaikinio Pakistano ministe-
rio pirmininko paskirtas aukš
čiausiu kariuomenės vadu, 1977 
m. vykstant kruvinom riaušėm 
daugelyje Pakistano miestų, jis 
kariuomenės perversmu paėmė 
valdžią, užtikrindamas, jog ats
tatęs stabilumą, pasitrauksiąs, 
nes ir jis pats tikįs, kad krašto 
ateitis tėra tik demokratijoje. To 
pažado tačiau jis niekad neište
sėjo. 

Gen. Zia valdymas 

caragua pergyvenanti vieną di- tybių šelpia Sudano nukentė-
džiausių krizįų savo istoriioje, 
gyventojai pergyveną kraštuti
nį vargą ir badą, darbininkai ir 
ūkininkai priverčiami sumokėti 
revoliucijos kainą. Socialistai 
sandinistus kaltina „dogmatiš
ku, automatišku paklusnumu" 
ekonominei politikai, kuri yra 
svetima Nicaraguos realybei. 

Deklaracijoje socialistai kal
tina valdžią politinio mobiliza-
vimosi bei idėjinio pasireiškimo 
varžymu. Jie reikalauja, kad vėl 
būtų leista veikti katalikų radi
jo stočiai, kuri prieš šešias 
savaites buvo uždaryta. Jie taip 
pat reikalauja paleisti 38 neso-
cialistus, kurie buvo suareštuoti 
antisandinistiškose demonstra
cijose liepos 10 d. 

Tačiau socialistai vis tiek 
priešinasi controms, remdami 
prez. Arias suredaguotą ir 
penkių Centro Amerikos vadų 
priimtą taikos planą. 

Gulam Išaq Chan (kairėje), dabartinis Pakistano prezidentas, legaliai 
perėmęs valdžia žuvus prezidentui Zia. Dešinėje. Benazir Bhutto, buvusio 
min. pirm Bhutto duktė, pagrindinės opozicijos Pakistane vadovė. 

Gen. Zia valdžia buvo viena iš 
stipriausiai proamerikietiškų 
visame regione, kas įgalino per 
Pakistaną visą Amerikos para
mą Afganistano laisvės kovoto
jams. 

Lėktuvo nelaimė 

JAV Valstybės departamento 
informatorė Phyllis Oakley 
pranešė, kad lėktuvas sprogo 10 
min. po pakilimo iš Bahawalpur 
aerodromo, maždaug 4:30 p.p. jų 
laiku. Pasak jos, lėktuvo kelei
viai buvo begrįžtą į Rawalpin-
di, Pakistano kariuomenės ir 
prez. Zia valdžios centrą. Jie 
buvo nuvykę į Bahavvalpur pa
matyti demonstraciją M-l 
tanko, kurio pirkimas iš Ameri
kos buvo svarstomas. 

Vienas Pakistano kariškis, 
matęs nelaimę, sakė, kad 
lėktuvas buvo iškilęs į 4,000 
pėdų aukštį ir krito 3 ar 5 
minutes po pakilimo. Iš lėktuvo 
įgulos nebuvę jokių nelaimės 
ženklų. Kitas, arti aerodromo 
gyvenąs liudininkas, sakė, kad 
lėktuvas kartą virš aerodromo 
apsisuko ir tada sprogo: „Iš 
lėktuvo ėjo dūmai ir tada ore 

įvyko sprogimas". 
Pakistavo valdžios informa

torius Bahavvalpure pasakojo: 
„Visas lėktuvas virto ugnies 
kamuoliu, persivertė ir krito 
žemėn". Pakis tano žinių 
agentūra pranešė, kad visi žuvo, 
o lavonai buvo išmėtyti po visą 
vietovę, kuri tuoj pat buvo 
atitverta. 

Paskelbtas gedulas 

Savo radijo kalboje, G. Išaq 
Chan pranešė, kad lapkričio 
16-tai numatyti rinkimai te-
bevyks ir kad Konstitucija te
begalioja. Savo kalboje specia
liai tarybai jis pavadino žuvusį 
gen. Zia kankiniu, pridėdamas: 
„Mes akylai seksime savo priešo 
kėslus". Paskelbta 10 gedulo 
dienų, tris dienas bus uždarytos 
įstaigos , prekyba ir mokyklos. 
Generolo Zia laidotuvės vyks 
šeštadieni rugpjūčio 20 d. 

Benazir Bhutto, duktė buvu
sio ministerio pirmininko, kurį 
gen. Zia, valdžią pasiglemžęs, 
pakorė, pareiškė, jog ji nesigaili 
dėl prez. Zia mirties. Ji yra stip
riausios opozicijos vadovė. 

jusius, jų tarpe Egiptas, Saudi 
Arabija, Libija, Turkija, Bri
tanija ir JAV-ės. 

— Is lamabad , Pakis tanas . 
Sovietų Sąjunga pažadėjo Afga
nistanui 100,000 dol. ekono
minę paramą, kaip praneša 
afganų žinių agentūra Bachtar. 
Maskva duosianti Afganistanui 
79 milijonus dol. kredito, 
komercinių projektų plėtotei. 
Šios paramos sutartys buvo 
pasirašytos rugpjūčio 10 d. 
Kabule, sovietų daliniams trau
kiantis iš Afganistano. 

— Seoule policija suareštavo 
daugiau kaip 100 radikalų 
studentų, kurie demosntravo, 
jog nebūtų olimpinių žaidimų 
Korėjoje, kurie turi prasidėti 
rugsėjo 17 d. 

— Ber lyne cementinis bun
keris, kuriame nusišovė Hitleris 
ateinant rusams, buvo tik dabar 
sunaikintas, išsprogdinant jį, 
nes toje vietoje bus įrengtas 
parkas. 

— Washingtone JAV Svei-; 
katos Departamento sekretorius; 
dr. Everett Koop pranešė, kad 
nikotinas cigaretėse yra taip pat 
žal ingas kaip kokainas a r 
heroinas. 

— Maskvoje Mėnesiniame 
žurnale „Znamija" pasirodė 
Chruščiovo žento prisiminimai 
apie Nikitą Chruščiovą, kuris, 
kai buvo išvykęs atostogų, 
netikėjo, kai jam buvo pranešta, 
kad ruošiamas perversmas prieš 
jį. J i s buvo pašal intas už 
rad ika l i a s ir nepateisintas 
reformas. 

— S a u d i Arabijos karalius 
Fahd pasakė, kad jis buvo pri
verstas pirkti Kinijos raketas, 
nes Amerika atsisakė parduoti, 
o jam jos būtinai reikalingos at
silaikyti prieš Irano puolimus. 

— Vals tybės sekr. G. Shult-
zas, lankydamas Centro Ameri
kos kraštus, pažadėjo ir tolimes
ne paramą Hondūro ir EI Salva
doro valstybėms. 

Pakistanas, kaip ir Indija, yra 
daugelio etninių grupių vals
tybė, kurių 90% yra musulmo
nai. Prez. Zia norėjo jas su
vienyti Islamo vardu, bet savo 
pažado sugrąžinti kraštui 
demokratiją neištesėjo, aukštes
niu laikydamas savo paties 
politinį išlikimą. 

Perėmęs valdžią gen. Zia 
tarėsi su min. pirm. Bhutto ir 
dar jam rodė pagarbą, bet dvi 
savaites po perversmo, Bhutto 
buvo areštuotas už pasikėsi
nimą prieš vieno opozicijos vado 
gyvybę prieš dvejus metus. Zia 
sakė, jog tiriant Bhutto bylą 
sužinojęs apie Bhutto „politinį 
nemoralumą", nustojo jam 
pagarbos ir po dvejus metus 
trukusių bylos tyrimų nestabdė 
Bhutto egzekucijos, pakariant jį 
1979 m. balandžio 4. 

Bhutto dukra Benazir visuo
met laikė savo tėvą nekaltu. 
1986 m. balandžio mėn., 
sugrįžus iš tremties Londone, ją 
aerodrome pasitiko didžiulė 
minia, kas buvo didžiausia 
opozicinė demonstracija tame 
krašte Žios valdymo laiku. Tai 
ir sukėlė klausimą, kaip ilgai 
Zia pajėgs išlaikyti valdžią 
Pakistane, kai yra tiek daug 
nesutarimo dėl valdžios. 

1985 m. pradžioje Zia paga
liau leido išrinkti nacionalinę 
asamblėją, bet jos rolė buvo tik 
patariamoji. Vėliau atšaukė ir 
karo stovį, leisdamas veikti po
litinėms partijoms, ir 1987 m. 
leido vietinių valdžių rinkimus. 
Tačiau žadėtiems rinkimams š. 
m. lapkričio mėn. uždraudė kan
didatams vesti kampanijas 
partijų vardais. 

Nors leido įvesti islamiškus 
įs tatymus ir išbraukti 
įstatymus, neatitinkančius Ko-
ranui, jis nesudarė sąlygų 
plačiai vykdyti žiauriąsias is
lamiškas bausmes. 

Pakistano ryšiai su 
užsieniu 

Ryšiuose su užsieniu, gen. Zia 
buvo provakarietiškas, ir pa
lankesnis Amerikai negu Bhut
to. Bijodamas Indijos branduo
linių ginklų, Zia stengėsi jais 
apginkluoti ir Pakistaną, ką 
Amerika buvo Pakistanui už
draudusi. Kai 1979 m. du kar
tus pakistaniečiai buvo pagauti 
vagiant branduolinių ginklų 
dalis iš JAV-ių, prez. Carteris 
nutraukė ekonominę pašalpą 
Pakistanui. 

Tačiau 1987 m. gruodžio 
mėnesį, prez. Reaganui 
užtikrinus JAV kongresą, kad 
Pakis tanas branduolinių 

Pakistanas ir Afganistanas 

Gen. M. Zia, naudodamasis 
Pakistano role būnant laidu 
JAV-ių Afganistganui teikiamų 
ginklų, stengėsi Pakistano 
įtaką išvystyti ir Afganistane, 
ten palaikydama? funda
mentalist inių musulmonų 
grupes rezistentų tarpe. Vakarų 
Aziios politikos žinovai yra 

susirūpinę gen. Zia mirties po-«. 
veikiu Afganistano laisvės ko
voms, ypač Afganistano pakry
pimui arba į Pakistano, t.y. 
vakarietiškos įtakos sferą, arba 
į sovietinės įtakos sferą. 

Manoma, kad daugelis 
pakistaniečių kaltinsią afganų 
slaptąją policiją (komunistinę) 
prezidento lėktuvo sunaikini
mu, kaip jie kaltino juos ir di
delio senų ginklų arsenalo 
susprogdinimu Islamabade, ku
riame buvo užmušti šimtai 
aplinkinių gyventojų, nors 
nebuvo jokių parodymų, kad 
būtų įvelti afganai. Žinia, jei 
tokia pažiūra įsivyrautų Pakis
tane, kad afganų slaptoji policija 
nužudžiusi prez. Zia. kils 
nepasitikėjimas sovietų gera 
valia traukiantis iš Afganista
no, kas apsunkins stabilumo su
grąžinimą ne tik Pakistane, bet 
ir Afganistane. 

Kadangi prez. Zia nepaliko 
aiškaus įpėdinio, o būtina 
Pakistanui išlaikyti kokį nors 
stabilumą, manoma, jog valdžią 
vėl perims kariuomenė. Tačiau 
ir čia reikalai nebus lengvi, nes 
abu aukščiausieji Pakistano 
kariuomenės vadai žuvo 
lėktuvo nelaimėje kartu su prez. 
Zia. Tuo tarpu reikia manyti, 
kad Benazir Bhutto pradės rim
tai ruoštis lapkričio mėn. rin
kimams. 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 19 d.: šv Jonas 

Eudes, pal. Emilija, Argaudas, 
Astys, Talvina. Šviesuolė. 

Rugpjūčio 20 d.: šv. Bernar
das, šv. Filiberta. Neringa, Sva
jūnas. 

ORAS 

Saulė teka 6:02, leidžiasi 7:47. 
Temperatūra penktadienį 87 

laipsniai. 
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/ P O R T O APŽVALGA 
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PAKELIUI l AUSTRALIJA 

CHICAGOS „NERIES 
VEIKLA IR PLANAI 

»» 

„NERIES" TINKLININKES 
AAU TURNYRUOSE 

AAU yra JAV-ių mėgėjų spor
to sąjunga. Tinklinio prie
augliui ji kreipia ypatingą 
dėmesį, kasmet ruošdama įvai
rius turnyrus. Į juos patekti 
nėra jau taip paprasta: į juos 
kviečiamos tik geresnės koman
dos, o likusios turi kvalifikuoti, 
dalyvaudamos mažesniuose tur
nyruose. 

Chicagos „Neries" jaunieji 
tinklininkai jau daug metų 
dalyvauja tokiuose turnyruose. 
O šiemet, vieno mėnesio laiko
tarpyje, dalyvavo net trijuose. 

„American Challenger Cup" 
vadinasi pirmasis turnyras , 
vykęs gegužės 28-30 d. Jame 
dalyvavo 16 kviestų komandų 
13 metų amžiaus ir jaunesnės. 
Chicagos „Neries" jauniklės 
sužaidė be priekaištų ir laimėjo 
I-ją vietą, baigmėje nugalė
damos Californijos „Bay Club" 
komandą 2:1. 

Antrasis turnyras, vadinamas 
„Junior Olympics", birželio 
25-28 d. vyko Benedictine Colle-
ge salėse Lisle mieste, 111. Try-
likmečių komanda vėl puikiai 
pasirodė. Jos savo grupėje lai
mėjo visas t r i s rungtynes ir pa
teko į finalinę grupę. Čia vėl 
laimėjo trejas rungtynes iš eilės, 
tačiau pusiau baigminėje, po tri
jų setų kovos, pralaimėjo prieš 
Munciana „Chipmunks" 15:6, 
12:15 ir 15:10. Iš 44 komandų 
pasidalino 3-4 vieta su Jackson-
ville, o Lisa Vaitkutė buvo iš
rinkta į Ali Star komandą. 

Penkiolikmečių grupėje nerie-
tės pirmas tris dienas ėjo be 
pralaimėjimo ir savo grupėje 
laimėjo pirmą vietą. Finalinėje 
grupėje laimėjo 4 rungtynes ir 
pralaimėjo dvejas, likdamos 7-je 
vietoje iš 60 komandų. 

Iš viso šiame turnyre visose 
amžiaus grupėse dalyvavo 215 
komandų, kas rodo, kad tinkli
nio prieauglio čia netrūksta ir 
jo lygis kasmet gerėja. 

Ir trečias turnyras, kuris vadi
nasi JAV jaunių olimpinės pir
menybės, vyko Colorado State 
universitete Fort Collins mies
te. Pirmenybėse dalyvavo net 
236 komandos įvairių amžių 
grupėse. „Ner i s " kvalifika-
si 14 ir 16 m. grupėse. 14 m. ko
manda pradėjo su dviem per
galėm, pateko į finalinę grupę, 
kur varžybos vyko dviejų minu
sų sistema. Čia pusiau baigmėje 
pralaimėjo stipriai Californijos 
komandai „Orange County", 
nepasisekė ir kitoje pusėje, kur 
pralaimėjo „Sports Performan-
ce" komandai po permainingų 
3 setų rungtynių. „Neris" iš 28 
komandų turėjo pasitenkinti 
5-ta vieta. 

Sešiolkmetėms sekėsi, turbūt 
blogiausiai. Jos pralaimėjo pir
mame rate dvejas rungtynes ir 
turėjo pasitenkinti „paguodos" 
ratu. Čia po dviejų pergalių pa
guodos rato baigmėje pralaimėjo 
SPRI komandai 14:16, 15:11, 
15:13. 

Visas šias „Neries" komandas 
koordinuoja ir treniruoja Zig
mas Žiupsnys ir jo sūnus Ritas 

„ N E R I S " VYKS IR l 
AUSTRALIJA 

Iki šiol buvo aišku, kad „Ne
ries" klubo tik jaunių krepšinio 

komanda vyks į III-sias PLS žai
dynes Australijoje. Tačiau „Ne
ries" istorijoje tinklininkai turi 
nemažiau tradicijų ir laimėjir 
mų, kaip krepšininkai. Juk 
vyrų komanda laimėjo I-sias ir 
II-sias žaidynes Toronte ir 
Chicagoje ir yra dabartinė Š. 
Amerikos lietuvių meisteris. Ji 
negalėjo ramiai sėdėti namuose 
ir atiduoti titulą be kovos. Ji įsi
tikinusi, kad trečias iš eilės 
žaidynių titulas bus istorinis ir 

bus apgintas. Ypač, kad koman
da vyksta gerame sąstate: Ritas 
Žiupsnys, Juozas Inovskis, 
Jonas Kasikas, Alius Stankai
tis, Bill Palteris, Povilas Urba, 
Paulius Gražulis iš Detroito 
„Kovo" ir (dar su klaustuku) 
Bronius Andriukaitis. 

Nenori atsilikti ir moterų 
komanda. Juk jos istorija gal 
dar įspūdingesnė — be eilės 
titulų mūsų varžybose, ji sėk
mingai gastroliavo Europoje, 
skynė pergales Australijoje, net 
bandė jėgas su ok. Lietuvos 
rinktine. Lietuvoje. Jos sudėtis 

Chicagos „Neries" tinklininke» rungtyniauja su ok. Lietuvos mergaičių r inkt ine praėjusių metų 
vasarą Kaune vykusiose varžybose. 

Australijai atrodys šitaip: Aida 
Brakauskienė, Maria Barienė, 
Dana Kalvaitytė, Dalia 
Traškaitė, Zita Kuliešiūte, Juli
ja Valaitytė, Lidija Stroputė ir 
dvi iš Cicero „Vėtros" koman
dos — Kaunaitė ir Markauskai-
tė. 

Tuo būdu, „Neries" klubas su 
trimis stipriomis komandomis 
IlI-se PLS žaidynėse Adelaidėje 
išlaikys savo pajėgaus klubo 
tradicijas ir tinkamai atstovaus 
ŠALFAS s-gai. v . G. 

WASHINGTONO „VĖJAS »» -

V a i d a s Č iko ta s , d a b a r t i n i s l ietuvių 
l a u k o t en i so me i s t e r i s — Washingto-
n o „Vėjas" . 

Nuo t r . Br . Č i k o t o 

1972 m. Washingtone, El
vyros Vodopalienės iniciatyva, 
buvo įsteigtas sporto klubas 
. ,Vėjas". Dėl mažo narių 
skaičiaus komandinis sportas 
plačiau nepajėgė išsivystyti — 
kelios tinklinio ar krepšinio 
komandos dalyvavo keliose R. 
Apygardos pirmenybėse ar šiaip 
rungtynėse. Šiek tiek judėjo 
stalo tenisas ir lengv. atletika. 
Stipriausia šaka visada buvo 
plaukimas. Ypač stipriai pasi
reiškė Lina, Rimas ir Audrius 
Barzduka i - daugkar t in ia i 
lietuvių ir pabaltiečių varžybų 
laimėtojai. Stiprios buvo ir trys 
seserų poros: A. ir V. Bačkai-
tytės, A. ir V. Vodopalaitės ir L. 
ir Z. Kindurytės. I-se PLS 
žaidynėse Toronte šie plaukikai 
laimėjo net 12 medalių. Wa 
shingtono „Vėjui" Adelaidėje 
atstovaus Aleksas Skučas. 

Mažėjant narių skaičiui, klu
bo veikla silpnėjo. Ir šiuo metu 
beliko tik lauko tenisas. Stipri 
pajėga yra Vida Vodopalaitė, 
tačiau broliai Vaidas ir Jonas 
Čikotai šiuo metu yra ne tik ge
riausi lietuvių tarpe, bet jau 
s t ipr ia i pas ta tė koją ir 
amerikiečių tarpe. 

Vos 16 m. amžiaus, Vaidas ir 

Jonas jau dalyvauja lietuvių ir 
pabaltiečių turnyruose. Už 
metų jau jie laimėtojai: Vaidas 
pasipuošia meisterio titulu, 
finale nugalėdamas ilgametį 
meisterį Stepą Solį, o Jonas 
neturi pasipriešinimo B klasėje. 

Vaidas šią vasarą dalyvavo 
įvairiuose turnyruose, o Fort 
Washingtono tarptautiniame 
pasiekė net finalą; jis kvalifika-
vosi Amerikos jaunių pirmeny
bėms ir jose dalyvaus. Rudeniop 
keliaus į Auburn u-tą, kur gavo 
lauko teniso stipendiją ir studi
juos verslą. Jonas taip pat 
laimėjo keletą turnyrų, o rudenį 
pradės studijas Stanford u-te, 
kur taip pat gavo stipendiją. 

J ie abu atvyksta į Adelaidę, 
kur su Stepu Soliu ir Rima Ja-
saityte lauko tenisą padarys 
įdomų ir gero lygio. 

V. G. 

Jonas Čiko tas . d a u g žadant is lauko 
t e n i s o ža idė jas — W a s h i n g t o n o 
„ V ė j a s " . 

Nuotr Br. Čikoto 

METINIS 
PABALTIEČIŲ 

LAUKO TENISO 
TURNYRAS 

Šįmetinis Pabaltiečių lauko 
teniso turnyras vyks rugpjūčio 
27 ir 28 dienomis Worden Park 
Kimball Highschool, Royal 
Oaks Michigan. (Ant Crooks Rd. 
tarp Normandy ir 13 Mile Rd.). 
Žemėlapis bus pasiųstas su 
registracijos lapu. 

Šįmet eilės tvarka turnyrą or
ganizuoja lietuviai. Turnyre 
dalyvauja lietuvių, latvių ir estų 
tenisininkai. Varžybos vyks 
vyrų, moterų ir jaunių klasėse. 

Žaidynės abi dienas (šeštadie
nį, rugpjūčio 27 ir sekmadienį, 
rugpjūčio 28 d.) prasidės tokia 
tvarka: 8 vai. ryto — registra
cija. Varžybos — 9 vai. ryto. 

Visi turnyre norintieji daly
vauti tenisininkai kviečiami ne
delsiant registruotis. Registra
ciją vykdo ir informacijas teikia: 

S t e p a s Solis, t e l . (419) 
385-3655, 

Jurgis Sembergas, tel. (313) 
549-0586, 

Dr. Algis Barauskas, tel. 
(313) 258-6535. 

Raštu registruotis pas dr. Algį 
Barauską, 3018 Patch Drive, 
Bloomfield Hil ls , Mich.. 
48013. Registracijos lapai turi 
būti dr. A. Barauskui prisiųsti 
iki rugpjūčio 23 d. 

Nedelskite! 
Turnyro Organizacinis 

komitetas 

PAGERBTAS LIETUVIS 
SPORTININKAS 

Amsterdam miesto dienraštis 
„The Recorder" pamini, kad 
lietuvis William Stanley pa
gerbtas pakėlimu į LeMoyne 
kolegijos atletų „Hali ofFame". 
Šešių pėdų dviejų colių aukščio 
buvęs krepšinio ir beisbolo 
žvaigždė buvo pagerbtas nese
niai įvykusiame tos kolegijos 
alumnų bankete. Stanley baigė 
jėzuitų vadovaujamą pradžios 
mokykla 1962-rais metais ir Šv. 
Marijos aukštesniąją mokyklą 
Amsterdame. J is praėjusius 
25-kerius metus buvo mokytojas 
ir treneris Capital mokyklų 
distrikte. Jau 16-ka metų jis 
mokytojauja Saratoga miesto 

Stepas Solys, d a u g k a r t i n i s lietuvių 
lanko ten i so meis te r i s — Detroito 
„Kovas"'. N u o t r Br . Č iko to 

VYTAUTAS 
GRYBAUSKAS 

IŠVYKO 
AUSTRALIJON 

III-čiosios Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynės gruodžio 26 -
sausio 1 dienomis vyks Adelai
dėje, Australijoje. Jose daly
vauti užsiregistravo arti 500 
lietuvių sportininkų,-kių iš 
Australijos, JAV-ių ir Kanados. 
Užsimojimas didelis, išlaidos 
milžiniškos. Sporto Žaidynių 
Organizacinis komitetas ir jo 
talkininkai Australijoje, o taip 
pat ir išvykos Australijon or
ganizacinis komitetas Ameriko
je, išsijuosę dirba organizuo
dami patį įvykį ir spręsdami 
įvairias su jo ruošimu ir jame 
dalyvavimu susijusias proble
mas. Ypač opus yra finansinis 
reikalas, nes kelionė iš Ame
rikos Australijon yra labai išlai
di ir didesnę jos dalį turės susi
mokėti patys Žaidynėse daly
vauti pasiryžę sportininkai.-kės. 

Organizuojant tarpkontinen-
tinius įvykius kyla daug ne
aiškumų. Laiškais ir telefonu ne 

visi reikalai pavyksta išspręsti. 
Siekiant vispusiško susideri
nimo reikalingi asmeniški kon
taktai — tuo tikslu rugpjūčio 12 
d. Australi jon išskrido 
Amerikos lietuvių sportininkų 
išvykos Australijon organizaci
nio komiteto vykdomasis vice
pirmininkas Vytautas Grybaus
kas. Jis tikisi Australijoje galu
tinai sutvarkyti sportininkų 
kelionių reikalus, išsiaiškinti 
taisykles ir kitas problemas. 
Linkime Jam sėkmės ir laukia
me rugpjūčio 26 d. laimingai 
grįžtant Chicagon. 

Prieš kelionę Australijon, Vy
tautas Grybauskas radijo ban
gomis (pašnekesyje su „Margu
čio" vedėju Petru Petručiu) in
formavo Chicagos visuomenę 
apie III-sias Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynes Australijoje, o 
taip pat ir savo kelionės Aust
ralijon tikslus. Šia proga verta 
prisiminti, kad „Margučio" 
vedėjas P. Petrutis buvo Chi
cagos sportininkų ankstyves
niųjų apsilankymų Australijoje 
ir Pietų Amerikoje organiza
torių ir dabartinių rėmėjų tarpe. 

IR 
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viešųjų mokyklų sistemoje, dės
tydamas kūno kultūrą. Jis čia 
treniruoja tenisininkus ir vienu 
metu buvo krepšinio komandos 
treneris. Jau dvylika metų tei
sėjauja krepšinio turnyruose 
apylinkės trijų miestų rajone. 

Pažymėtina, kad jis yra Ams
terdamo miesto lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos uolus 
narys. 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis, J r . 

Darbas puošia darbininką ir 
apmoka sunkumus: kaip garbė 
karaliui tinka, taip ir triūsas 
puošia mus. 

Fr. Schiller 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pens in inkams nuolaida 

2436 W. Li thuanian Plaza Cour t 
Tel. 925-8288 

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

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tai. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Of*. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tai. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto te l . — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd . 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir* kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel . 585 2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir | namus 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 6 3 r d St . 
Vai. pagal susitarimą pirm. ir ketv. 12-4 

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

Kab. tol . 471-3300; rez. 442-8297 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedz ie A v e . , 
Ch icago , I I I . 60652 

Pirm . antr . ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel 436-7700 

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

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

Namų 584-5527 

OR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedz ie , C h i c a g o , I I I . 

Tel. 925-2670 
1185 Oundee Ave . , E lg i n , I I I . 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai pagal susitarimą 

Te l . kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1 M 8 vai vak 
išskyrus trec. Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ave., Sulte 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd. , Chicago, IL 

Tai . 565-2980 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

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

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Rober ts Rd . , H i c k o r y H i l l s . U 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Te l . 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

..Contact lenses" 
2618 W. 7 l s t St. — Te l . 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

Dr Tumasonio kabinetą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
Specialybe — Chirurgija 
2454 West 71 st St reet 

Tel . 434-1818 — Rez. 8 5 2 0 8 8 9 
Vai ; pirm., antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71M Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

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

11800 Souttmest H l g r m a y 
Palos Melghts. I I I . 60463 

(312)361-0220 (312) 361 0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

Kabineto to l . 776-2880, rez. 446-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai . 585 7755 

1 



Demokratijai gresia / 

MOKSLO 
ANALFABETAI 

Vieno tyrinėtojo nuomone, tik 
5% suaugusių amerikiečių yra 
„raštingi" modernios technikos 
ir griežtųjų mokslų atžvilgiu. 
Dar 1979 m. jų buvo 7%. 
Straipsnyje ta tema „Chicago 
Tribūne" sekmadieniniame 
žurnale rašoma, jog tie patys ty
rimai nurodė, jog beveik du 
trečdaliai amerikiečių pripuola
mai paskaito savo astrologinius 
horoskopus, 15% juos skaito 
reguliariai. Tame pačiame 
2,000 suaugusių amerikiečių 
apklausinėjime, kur žmonės bu
vo parinkti, kad atitiktų visų 
JAV gyventojų demografiniams 
bruožams, pasirodo, jog 39% 
astrologiją laiko moksliškai pa
grįsta ir net 7% žmonių pagal 
astrologinę informaciją net 
keičia ar sudaro gyvenimo pla
nus. Daugeliu atvejų išsi
mokslinimas nulemia, kas tiki 
astrologija: du trečdaliai kole
gijas baigusiųjų nelaiko jos 
moksliška. Dauguma aukšto 
mokslo nebaigusiųjų astrologiją 
laiko moksliška ir 60% jų tiki, 
kad kai kurie skaičiai jiems yra 
laimingi. Magistro ir doktorato 
laipsnius turinčiųjų tarpe tik 
25% tiki laimingais skaičiais. 
Taigi, dauguma Amerikos gy
ventojų to tyrinėtojo supratimu 
yra moksliniai analfabetai. 

Šiuos tyrinėjimus nuo 1979 m. 
kas dvejus metus pravedęs Jon 
D. Miller šį mokslinio „raš
tingumo" nuosmukį priskiria 
tam, kad per nuo 1979 iki 1988 
metų gimnazijas baigusieji yra 
ėmę gerokai mažiau griežtųjų 
mokslų kursų negu jų tėvai. Jis 
sako, jog daugelyje JAV-ių 
mokyklų pirmų gimnazijos me
tų griežtieji mokslai yra laisvo 
pasirinkimo reikalas. 1986 m. 
tik 15% gimnazijas baigusiųjų 
buvo ėmę fizikos kursą, tik 30% 
chemijos ir 35% algebros. Taigi, I 
dauguma gimnazijų abiturientų 
yra visai šių kursų neturėję, tai 
kaip norėti, kad jie suprastų 
eiliniame dienraštyje straipsnį 
apie perkombinuotą DNA, jei jie 
iš viso nežino, kas DNA yra. 

Norėdamas ištirti apsiskaičiu
sių nemokslininkų nuomones 
pasaulio sutvėrimo teorijos 
klausimu, kas vadinama krea
cionizmu. Oberlin kolegijos 
biologijos profesorius Michail 
Zimmerman išsiuntinėjo anke
tas 1,563 laikraščių atsakin
giems redaktoriams. Iš jų 834 
anketas grąžino, bet jas susu-' 
mavęs profesorius nustebo ir šių 
žmonių bendru „moksliniu ne
raštingumu". Pusė atsakan
čiųjų nežinojo, kad dinosaurai ir 
žmonės žemėje tuo pačiu laiku 
negyveno, 37% susilaikė. Treč
dalis sutiko su pareiškimu, jog 
žemė yra tarp 6,000 ir 20,000 m. 
senumo ir tik 42% sutiko su tei
singu pareiškimu, kad žemė yra 
tarp keturių ir penkių bilijonų 
metų senumo. Zimmermano 
nuomone, yra ko baimintis, kai 
didelę atsakomybę turintys 
asmenys įsisavina vaikų kar
tūnų programų „kosmologiją", 
kur urviniai žmonės vaiz
duojami bejodinėją dinosaurais. 
O baimintis reikia, nes šie 
asmenys vedamuosiuose bei 
straipsnių atranka ar užsakymu 
įtakoja tūkstančius ir net mili
jonus skaitytojų, nulemdami ne 
tik jų balsavimą, bet ir laiškų 
rašymą kongresmanams bei ki
tokią politinę veiklą, liečiant 
tiek krašto vidaus tvarkymą 
(ekologiją, sveikatą, švietimą), 
įvairių mokslinių projektų fon-
davimą, tiek ir technologijos ro
lę užsienio politikoje. Kai šie 
savų nuomonių propaguotojai 
neturi nė paprasčiausios moksli
nės nuovokos, tai net ir sąžinin-
giausieji iš jų gali lengvai pasi
duoti įvairiems nesąžiningiems 
įtaigavimams, paremtiems įvai
riomis netiesomis. Ir tai ne tik 
tyrinėjimų fondavimui, bet ir 
mokyklinių vadovėlių parin-

KAUNAS BE KAUKĖS 
Pasiskaitymas kauniečiams 

kime bei mokyklose einamų 
dalykų nustatyme. 

„Tokiai ignorancijai viešpa
taujant technologiniame amžiu
je, vis daugiau galios koncent
ruosis mokslininkų rankose", 
sako Zimmermanas, ogi moksli
ninkai, kaip ir kiti mirtingieji, 
etikos bei bendros žmonių ge
rovės klausimuose, ypač, jei tas 
kenktųjų asmeninėm karjerom, 
gali lygiai dažnai ir net dažniau 
suklysti. Reiškia, mokslinis raš
tingumas — bent toks, kad būtų 
įmanoma teisingai suprasti 
bendrinėje spaudoje pasiro
dančias mokslines žinias — yra 
būtinas ne tik bendram išsila
vinimui, bet ir kritiškai svarbių 
moralinių sprendimų darymui, 
ypač gyvenant demokratiškoje 
santvarkoje, kur reguliariai 
atsiklausiama ir paisoma pilie
čių nuomonės ir kur piliečiai 
turi moralinę atsakomybę reikš
ti savo moralinę nuomonę, kad 
valstybės remiami darbai sutap
tų su gyventojų moraline nuo
voka. 

Šiandien labiau negu bet 
kada žmonijos istorijoje svar
biausi žmones judinantys klau
simai yra glaudžiai susiję su 
moksliniais, technologiniais 
a tradimais , pvz. rūgštinis 
lietus, AIDS, genų mani
puliavimas, nuodingų cheminių 
atmatų tvarkymas, „Žvaigždžių 
karo" gynybos sistema, 
erdvėlaivių („space shuttle") 
projektavimas, žemės ozono 
sluoksnio nykimas. Manoma, 
kad beveik pusė projektų lau
kiančių pravedimo JAV Kong
rese liečia mokslinius-technolo-
ginius klausimus. 

Būtina apsiskaityti ir dėl to, 
kad šiandien mokslinės pažan
gos vaisiai publiką pasiekia 
daug greičiau negu anksčiau. 

I Būdavo, kad koks nors moksli
nis atradimas ateidavo naudin
gu produktu į gydytojo rankas 
tik per 25-30 metų, sako dr. 
Walter Massey, mokslininkų 
draugijos AAAS pirmininkas. 
To laiko užtekdavo atitinkamai 
plačiąją visuomenę apie tai in
formuoti. Dabar viskas vyksta 
daug greičiau ir bendrai reika
lingas didesnis mokslinis išpru
simas prasmingai kalbėti apie 
naujuosius mokslinius atra
dimus ar technologines priemo
nes. O tai dar svarbiau, norint 
teisingai pabalsuoti, kas liečia 

' technologines užmačias, ar pro
tingai dalyvauti savo paties ar 
šeimos narių gydyme ar net 
bendrai sugebėti naudotis tech
nologijos vaisiais. 

Minėtas tyrinėtojas Miller 
sako: „Dažniausiai šio krašto 
gyventojai sugeba ko nors atsi
sakyti, jeigu žino kodėl. Bet 
niekas nenori susivaržyti, jei 
nežino, kodėl tai reikalinga, o 
tai sunku išaiškinti žmogui, 
nesuprantančiam pagrindinių 
sąvokų. Pvz., ozono sluoksnyje 
yra skylė", kalba Miller, „Na, 
tai kas iš to? Jei neturi supra
timo apie žemės struktūrą ir ją 
supančią atmosferą bei stra
tosferą, kalbos apie skylę ozono 
sluoksnyje yra beprasmės. 

Taigi demokratija yra politinė 
santvarka, reikalaujanti labai 
plataus piliečių apsišvietimo, 
kad jie galėtų išmintingai save 
valdyti, savo patikėtiniams iš
reikšti savo nuomones, ver
tybes. Technologiniame amžiuje 
gyvenant, nebeužtenka eiliniam 
piliečiui tik gero humanitarinio 
apsišvietimo, būtina neapsileis
ti ir griežtuosiuose moksluose. 
Mokslus baigusiam asmeniui, 
net ir griežtųjų mokslų srityje, 
mokslas nebegali baigtis su uni
versiteto diplomu, šiandien 
būtina plačiai šviestis tiek 
plačiai visuomenei taikomais 
moksliniais straipsniais rimto
je periodikoje, tiek ir panašio
mis TV programomis. 

a.j.z. 

Šiame pasiskaityme neieškok 
Vaižganto deimančiukų ar šiaip 
kokių literatūrinių grožybių. 
Šių prisiminimų virtinė rašyta 
tiems, kurie tuo laiku patys 
Kaune augo, brendo ir nėrėsi iš 
kailio būti prašmatnesniais už 
kitus, kaip sostinės gyvento
jams ir pridera. Nors Kaunas 
tada buvo laikinoji sostinė, bet 
vargiai būtų buvęs kitoks, esant 
tikrąja sostine. Tai buvo laikai, 
kai turėjome savo tautos vadą, 
savo ministerius, savo valiutą, 
savo kariuomenę, savo inteli
gentiją. Džiaugėmės Nepri
klausomybe, geru gyvenimu ir 
šviesiu rytojumi. Vakarų 
kultūros švyturių spinduliai pa
siekė ir jauną valstybėlę, kurie 
daugiausiai atsispindėjo Kaune. 

Jeigu Berlynas didžiavosi 
savo Unter den Linden, Londo
nas — Piccadilly, o New Yorkas 
— Fifth Avenue, tai kauniečiui 
nereikėjo jokių Unter den Lin
den ar Piccadilly, — Kauno 
Laisvės alėja atstojo viską. 

Plačią alėją skyrė vešliai nu
augusios liepos ir tarp šakų 
įstrigusios lempos teikė alėjai 
daugiau romantikos, negu švie
sos. Esant šiltam orui, deguto 
kvapas sklido nuo buvusio grin
dinio. Meksfaltuotu kėlu didžia
vosi miesto vadovybė, nekeikė 
jo nei miestiečiai. Motorizuotos 
priemonės buvo retenybė. Retai 
nukaukšėdavo ir vežiko lieso 
kuino kanopos. Visa alėja 
priklausė pėstiems. Na ir buvo 
visokių tų pėsčiųjų. Išsikvėpinu
sios poniutės, auklės tingiai stu
miančios vaikų vežimėlius, vi
suomet skubą studentai ir šiaip 
neaiškūs, bet švariai apsirengę 
tipeliai. Chlamo nebuvo. Laiki
nosios sostinės prašmatniausioj 
gatvėj šiukšlėms nebuvo vietos. 

Tai buvo daugiau tingus alė
jos judėjimas. Visai kitaip pasi
darydavo, kai šimtai gimnazis
tų, baigusių pamokas, užplūs
davo alėją. Švarūs, uniformuo
ti jaunikaičiai, vieni rusvom 
kepuraitėm, kiti tamsiai mėly
nom, klegėdami, persikreipę 
nešė pilnus knygų portfelius. 
Tai buvo priauganti inteligenti
ja, kurios taip trūko. Jų tarpe 
buvo ir velnių priėdusių. Nuo jų 
daugiausiai kentėjo poniutės, 
kurios, norėdamos pademonst
ruoti savo dailias šilkinėmis ko
jinėmis aptrauktas kojas, staiga 
pašokdavo lyg širšės įgeltos. 
Taikliai paleistas iš tarppiršcio 
įtemptos gumikės r i t inėlis 
popieriaus kandžiai įkirsdavo į 
blauzdą. Išvengti antro įkirtimo 

EDMUNDAS JAKAITIS buvo mentos arba kitų va
dinami faraonai. Geras žestas 
buvo išsitraukti alpakos portci-
garą ir, išėmus namuose kimštų 

vienintelė išeitis buvo pereiti į 
kitą pusę alėjos, paliekant 
bekikenančius bernelius paten- gilzių papirosą, pabaksnoti galą 
kintus savo taiklumu. 

Po valandos, kitos sutirštė-
davo praeivių masė. Įstaigoms 
pabaigus darbą, pasipildavo be
skubą namo tarnautojai su bliz
gančiom alkūnėm. Kas nusipir
ko „Lietuvos aidą", žingsniavo 
įsikišęs į švarko kišenę taip, kad 
būtų matyti laikraščio vardas. 
Kas nešėsi rankoje sulankstytą, 
buvo galima spėti slepiant „XX 
amžių". 

Toks jau buvo kauniečių tonas 
išeiti po vakarienės į alėją 
promenadai. Jeigu pamėgdžioti, 
tai pamėgdžioti didžiuosius. Tai 
buvo mažo mastelio Berlyno 
Unter den Linden gyvenimo at
spindys. Čia maišėsi ponai ir 
panelės, profesoriai ir studentai, 
mokytojai ir mokiniai. Teatro 
artistai ir operos orkestro muzi
kantai. Seni ir jauni. Nebuvo 
matyti juodaveidžių, nei kitų 
siauraakių sutvėrimų, išskyrus 
kelis kumpanosius ir prof. Iva
nausko auklėtinį, kuris traukė 
ne tik merginų, bet ir poniučių 
akį. Jaunas, lieknas oriento 
kilmės, civilizuotų manierų 
vaikinas nedarė profesoriui gė
dos. Jeigu kas ir nebuvo ponas, 
tai nors buvo švariai apsirengęs. 
Plačios pažintys buvo orumo 
pažymys. Jeigu kas ant nosies 
turėjo pensnė, tai buvo nuolan
kiai pasveikintas. Įspūdžiui pa
didinti, skrybėlė būdavo Bor-
salino stiliumi išlankstyta ir 
grakščiai pakeliama į orą. 

Madų vaikymasis nesibaig
davo šimtu procentų. Jeigu vyrų 
kelnių ilgis New Yorke buvo iki 
kulnų, tai Laisvės alėjoj jos siek
davo šaligatvį. Besivelka, nu
driskę kelnių galai ne tik slėpė 
kiauras kojines, bet užmaskuo
davo ir plikus kulnis. Frantelių 
batai blizgėjo nenaudojant 
imalino. Kaip jie tai padarė, liko 
neišduota paslaptis. Vyrų 
apranf j papuošalas buvo amži
na plunksna. Įsmeigtas į švar
ko kišenėlę parkeris rašė visur 
ir visada, nemirkant plunksnos 
į rašalinę. Jeigu plunksnakotis 
ir neveikė, vis tiek pagarbiai 
buvo nešiojamas. Mat, pasitei
sinimas buvo įtikinantis: pasi
baigė rašalas. 

Jaunimas nardė tarp plačių 
liepų kaip aukšlės su keibukais. 
Visiems užteko vietos. Tik 
„bachurų chebros" neva tole
ruojamos. Tvarkos palaikymui 

į viršelį ir tik tada užsidegti 
Primaišytas Dobelmano žiups
nelis pakvipdavo vasaros vaka
ro ore. Nei numeris aštuntas, 
nei Renome negalėjo lygintis. 
Skanėsto pasidalinimas vyk
davo kitiems nematant, nukan
dus gilzės nučiulptą galą. Kal
bant apie rūkalus, buvo nepa
togu išsitraukti iš kišenės „Pir
myn" ar „Kir" pakelį. Jeigu 
neišgalėjai „ R e g a t t o s " ar 
„Safo", tai ir likai trečios rūšies 
piliečiu. Cigaretės su auksiniais 
mundštukais buvo rūkomos 
Metropolyje arba Versalyje. 

Neginčijama tiesa cirkuliavo 
Kaune, kad Miuncheno vokie
čiai, turėdami gerą alų, daug jo 
išgėrė. Dutkis, brolių Sadauskų 
alus buvo nė kiek neprastesnis 
ir kauniečiams nereikėjo jokių 
bavarų ar Pilzeno alaus. Tam 
įsitikinti tereikėjo užsukti į 
užeigą, vadinamą baru. Čia ne
buvo šinkuojama skaidrioji, bet 
putojantis gintarinis alus sro
veno į storo stiklo bokalus. Tirš
tame tabako dūmų ore galėjo ir 

kirvį pakabinti, o Dobelmano 
kvapas buvo suniekintas maišy
tų rūkalų. Sūrūs, virti žirniai 
padėjo lenktyniauti su vokie
čiais. O prisiminus šūkius „Sa
vi pas savus", dideli bokalai vis 
dažniau buvo pripildomi. Mat, 
brolius iš Mažeikių reikėjo 
palaikyti. Eilnis pilietis buvo 
daugiau susipratęs už tuos, 
kurie sėdėdami Versalyje iš
didžiai užsakinėjo konjaką arba 
prancūzišką šampaną. Plačioji 
visuomenė buvo tiek susipra
tusi, kad Konrado ar Perkausko 
kavinėse reikalavo Tilkos kaka
vos. Tobler galėjo šveicarai pasi
laikyti. Jeigu prieš kelerius 
metus pas Konradą poniutes 
l inksmino laužyta lietuvių 
kalba Danielius Dolskis, tai 
dabar kuteno jų jausmus savo 
švelniu balsu Šabaniauskas. 
Bet nenusi leido ir Stepas 
Graužinis. 

Esant Kaunui laikina sostine, 
čia telkėsi ministerijos su savo 
departamentais, universitetas ir 
kitos vyriausybės ir švietimo 
institucijos. Esant mažai tautai, 
giminystės ryšys buvo tamprus. 
Jeigu dėdė sėdėjo minkštame 
odiniame fotelyje, tai sūnėnui 
atsirasdavo irgi vietelė. Jeigu 
sūnėnas, baigęs mokslus, pra
dėjo lipti karjeros laiptais, tai ir 
dėdė nebuvo užmirštas. Kitaip 
sakant, ranka ranką plovė. Kas 
neturėjo giminystės ryšių, sto-

Lietuvių Tautinių namu Chicagoje tarybos pirmininkas inž. J. 
Jurkūnas. Tautiniai namai savo 20-metų mini rugsėjo 17 d. 

jo į sporto organizaciją. Čia jis 
buvo įvilktas į žalią treningą su 
įrašu JSO. Pavaikščiojus kurį 
laiką su permestais per pečius 
bucais, atsirasdavo ir tarnybėlė. 
Beliko paklusti sąjungos 
idėjoms ir karjera buvo garan
tuota. 

Inspektor ia i , revizoriai, 
instruktoriai, lyg neramios dū
šios, nesėdėjo namuose. Kelio
nės po provinciją su savo kelion
pinigiais, antvalandžiais prie 
mėnesinės algos buvo kaip 
sviestas ant baltos duonos. Jei
gu kas nebūdavo namuose kele
tą dienų per mėnesį, tai reiškė, 
kad jis buvo koks nors tūzas. 
Jeigu vyras tūzas, tai žmona ne
galėjo atrodyti kaip kokia 
lachudra. Ištekliai leido pirkti 
sukneles Laisvės alėjos salo
nuose. Netrūko pinigų nė 
šukuosenai su manikiūru. 
Pažangos rūmų moterų kir
pykla buvo antroji bažnyčia. Joe 
lankymas priklausė prie gero 
tono. Ypač, kad ten dirbo zgreb-
ni jauni vyrukai. Salonas ne 
visuomet būdavo pi lname 
sąstate. Klienčių patogumui 
dailūs vyrukai buvo siunčiami 
h* į namus. 

Ponia X buvo moteris, kuri 
nepasižymėjo nei grožiu, nei jau
nyste. Turėjo brangiai apstatytą 
butą, tarnaitę ir prancūzišką 
pudelį. Tepdavo ant duonos 
Pieno Centro „Karvutės" svies
tą, bet kai vyras išvažiuodavo 
provincijon inspektuoti 
mokyklas, iš karto užsinorėdavo 
šviežio kaimiško sviesto. 
Aišku, pati neidavo į turgų, bet 
išsiųsdavo tarnaitę, pakartoti
nai primindama, kad, t i k 
apvaikščiojus visą turgų, iš
rinktų šviežiausią sviestą. Ne
svarbu, kiek laiko užims. 
Nepraleisti nei gražių, didelių 
kiaušinių. Juk reikėjo ir kaimą 
palaikyti. Gaspadinė rinko 
kiaušinius, suko sviestą, spau
dė sūrį, kad pasidarytų keletą 
litų skarelei ar kvepiančiai 
„Grožybės" muilo plytelei nusi
pirkti. „Žuvelė" buvo geras ran
koms, bet ne veidui. 

(Bus daugiau) 

PER DAUG LAŽYBINTNKŲ 
Chicagos mieste buvo atidary

ta arklių lenktynių lažybų 
vieta. Atsirado tokia gausi 
lankytojų spūstis, kad patalpa 
turėjo būti uždaryta, kol bus 
galima įjungti gretimas sales ir 
susidarys šešis kartus daugiau 
vietos. Numatoma atidaryti 
rugsėjo 9 d. Patalpa yra 223 W. 
Jackson. Vieną dieną 
besilažindami dėl rungtynių 
laimėjimo lankytojai čia sudėjo 
176,455 dol. 

PALIKAU PĖDAS 
EUROPOJE 

VINCAS ŠALČIŪNAS 

22 
Reikia paminėti, kad aukštuose prie kolonų nėra 

jokių apsaugos tvorelių, tai ir nelaimė gali atsitikti. 
Sako, kad neseniai vienas nušokęs užsimušė. O gal 
paklydęs ar vėjo nupūstas nukrito?... Dar kartą pasi
žiūriu į tuos tris pastatus, kurių architektūrinės linijos 
tarpusavy taip vykusiai suderintos. Ir džiaugiuosi 
galėjęs pamatyti vaizdą, kurio pasižiūrėti turistai 
atvyksta iš viso pasaulio. 

Via Aurelia keliu iki Romos 

nemaži, dažnai savo skardžius tiesiai į jūrą sumerkę. 
Štai ant kalno į debesį įsirėmusi didinga pilis, o kitoj 
kelio pusėj apvalaus kalno viršūnę, tartum raudona 
kepure, uždengęs miestelis, iš kurio prasikišę bokštai, 
lyg pirštai bado padangę. 

Pravažiavom seną, gana apšepusį Livorno miestą 
ir eilę mažesnių vietovių, kurios puošnumu nepa
sižymėjo. Per jas greitis labai sulėtintas. Gidė jaudi
nasi, kad pavėluosim vakarienei. Lyg tyčia pasitaiko 
ir kitokių uždelsimų. Štai Donoratico miestelyje au
tobusą sustabdo karabinieriai, tikrindami jo važiavimo 
greitį. Mat autobuse yra prietaisas, kuris popieriaus 
diske atžymi bet kuriuo metu pasiektą greitį. Šalia 
greitkelių dažnai yra sustojimo vietos, kur keleiviai 
gali patenkinti gamtos reikalavimus. Prie šio kelio 
tokių vietų nėra, o autobusas „patogumų" irgi neturi. 
Kažkam „reikalas" pasidarė labai rimtas. Nesant 
geriau, autobusas sustojo prie kviečių lauko! Vis gaiš
tamas laikas! 

Kelias visai priartėja prie jūros. Iš vandens iškilu
si Elbos sala, į kurią 1814 m. buvo ištremtas Napoleo-Nuo čia važiuojam istoriniu Via Aurelia keliu, kurį 

romėnai 241 m. nutiesė Ligurijos jūros pakraščiu nuo į.as. Sakoma, kad ir tremtyje jis neskurdęs. nes gyvenęs 
Romos iki Prancūzijos. Jis nėra greitkelis, bet įdomus. 
Daug kur jis priartėja prie jūros, atskleisdamas nau
jus reginius. Čia jis vingiuoja apie kalną, o ten prabė
ga per įdomius itališkų pušų miškus. Tos pušys pana
šios į skėtį, nes žemai neturi šakų, o tik platų vainiką 
viršūnėje. Kitas pušų kompanionas miškuose yra į 
kadugį panašus medis, kuris išauga, lyg smailėjantis 
stulpas. Šiedu ir dar alyvų bei akacijų medžiai sudaro 
tipišką pietinės Italijos gamtovaizdį. 

Jūros vanduo labai ramus, bet krantas akmenuo
tas ir status. Tokių smėlio paplūdimių, kaip Floridoj, 

puošnioj viloj, kuri dabar esanti turistinė atrakcija. 
Tolstame nuo pajūrio, aplenkdami aukštus kalnus, 
kurių įkalnėse daug vynuogynų, alyvų sodų ir saulė
grąžų laukų. Bet gidė ne į vaizdus, o į laikrodį žiūri 
ir, turbūt, vairuotojui pašnibžda ..paspausti". Reika 
lą suprasdamas, jis net pralenkia automobilius (Itali
joj greitis autobusams y r a žemesnis , negu 
automobiliams). 

Taip priartėjam prie geležinkelio pervažos, prie 
kurios blykčioja raudona šviesa. Pajutęs, kad trauki 
nys dar toli, vargšas movė per bėgius ir... tiesiai kara-

neteko matyti. Bet žmonių pamary gana daug: vieni binieriams į rankas! Klausinėjo, surašė baudos lapą 
maudosi, kiti tik saulinasi. Šiuo simpatišku pajūriu ir paleido tik po gero pusvalandžio. Vairuotojas keikia 
kelias tai lipa į kalną, tai leidžiasi žemyn. O kalnai si, o gidė ir mes rimtai susirūpinam. 

Bet tai dar ne viskas. „Reikalai" ėmė spausti dau
gelį, tai stabtelėjom prie pakelės restoranėlio. Įsakyta 
į autobusu grįžti po 10 minučių. Kur tau! Yra tik vienas 
mažutis tualetas, o klientų apie 40! Susidaro ilga eilė. 
Bet kas gali laukti! Aš ir dar vienas bandom išeities 
ieškoti kitur. O gi įstrižai kelio — baras! Ten nurodo 
turbūt nuo viduramžių užsilikusią landynę, bet vis 
geriau, negu kviečių lauke! Už „patogumą" atsilygin
dami, dar ištrenkiam po bokalą alaus. Šis trumpas stab
telėjimas užtruko apie pusvalandį. Didėja susirūpi
nimas, kad liksim nevalgę! 

Grosseto yra ūkininkų miestas: visur laukai, sodai, 
vynuogynai ir ganyklos. Tik dėl lietaus trūkumo saulė
grąžų galvos nulinkusios, sodų lapai apvytę, žolė 
nudžiūvusi. Įkalnių apdžiūvusioj žolėje ganosi kaime
nės avių. Vaizdas pasikeičia, kai vėl priartėjam prie 
jūros. Vėl viskas žaliuoja, o kurortuose verda gyve
nimas, ypatingai Civitavechijoj, moderniškam pajūrio 
kurorte, kuris yra labai romėnų mėgiamas. Iš čia iki 
Romos važiavom ne pilną valandą. Nors į savo vieš
butį atvykom tik apie 8 vai., bet gidė paskambinusi 
sužinojo, kad pietus gausime iki 9 vai. Teko paskubom 
susitvarkyti, kad spėtume j autobusą. 

Restoranas užima visą senovišką namą siauroj 
gatvėj, arti geležinkelio stoties. Viduj yra keli 
valgomieji po 40-50 vietų. Teko kiek susigrūsti kelio 
se tokiose ..svetainėse*", kurios atrodė kukliai papuoš
tos. Pietūs nepigūs, bet tikrai romėniško stiliaus: pa
dėta daug lėkščių ir valgymo priemonių, duoda po 4 
patiekalus, o vyną ąsočiais tik neša ir neša, nors jame 
maudykis! Nenuostabu, kad gretimoj svetainėj pasi
girsta lietuviška daina. Neatsiliekam ir mes, kol atėję 
italų muzikantai ir dainoriai savo populiariom sere
nadom pradėjo mus linksminti. 

(Bus daugiau) 
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Ginta Palubinskaitė ir Alius Meilus 

Nuotr. Eugenijaus Butėno 

SMAGIOS 
LIETUVIŠKOS 

VESTUVĖS 
1988 m. birželio 25 d. Chica-

goje Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje kun. An
tanas Saulaitis, SJ, šv. Mišių 
metu palaimino Gintos Palu
binskaitės ir Aliaus Meilaus 
moterystės ryši, dalyvau
jant septynių porų palydai. 
Vyriausia pamergė buvo Gin
tos sesuo Milda. Kitos pa
mergės: Vyga Kaufmanaitė, 
Dalytė Trotmanaitė, Živilė 
Tomkutė. Indrė Cuplinskaitė, 
Viktutė Venclovaitė ir Diana 
Chalmeta. Vyriausias pabrolys 
buvo Aliaus brolis Linas. Kiti 
pabroliai: Gintos trys broliai 
Linas, Kovas ir Aidas, du Aliaus 
pusbroliai Jonas ir Andrius 
Kirkliai ir Viktoras Gudas. 
Žiedus nešė Skaidrys de Sa 
Per ei ra. 

Jaunoji dėvėjo žinomos rūbų 
kūrėjos ir giminės Aldonos Aud-
ronienės projektuotą vestuvių 
suknelę, kurią ir Gintos motina 

Clevelando žinios 
SUSITIKIMAS SU 

DR. A. STATKEVIČIUM 

Helsinkio susitarimų taryba 
Ohio valstijai. Freedom Reach 
organizacinis vienetas, LB ir 
kitos organizacijos Juodojo 
kaspino dienos paskelbimo pro
ga rengia susitikimą su dr. 
Algirdu Statkevičium. Susi
t ikimo eiga: antradienį , 
rugpjūčio 23 d., 11:15 v.r. — 
Padedamas vainikas prie Sol-
diers Monument miesto centre. 
12:00 vai. — Priešpiečiai City 
Club. 850 Euclid Ave. Kalbės 
dr. A Statkevičius. Rezervacijos 
(10 dol. asmeniui), priimamos 
tel. 621-0082 iki rugp. 22 d. 7:00 
v.v. susitikimas su dr. A. Stat
kevičium Hagan Lounge. 
Catholic Center, Clevelando die
cezijos patalpose. Mašinų pasta
tymas veltui; įvažiavimas iš 
Rockvvell Ave. Po paskaitos bus 
atsakoma j paklausimus. 

Prieš kelis metus Kanadoje 
kilo iniciatyva rugpjūčio 23 
dieną minėti švarko atlape, ar 
prie pašto dėžutės, pririšant 
juodą kaspiną. Mintis prigijo ir 
laiko tėkmėje pradėta ruošti de 
monstracijas. jungiant valdžios 
pareigūnu pareiškimus, spaudoj 
sukakties priminimą. Pernai 
Juodojo kaspino diena buvo 
minima keturiuose konti
nentuose. Šios dienos minėjimas 
rado atgarsį ir Pabaltijo valsty
bėse. Dalyvaukime! 

vilkėjo, kai ėjo prie altoriaus. 
Suknelė — satino ir belgiškų 
mezginių rožių ir stefanotis mo
tyvu — atkartotu ir Gintos neša
mam bukete. Baltas rožes prie 
sutuoktuvių*«dtoriaus neša jau 
ketvirtoji generacija Gintos 
giminės nuotakų: Anelė Lele-
vičiūtė, Monika Krasnickaitė, 
Saulė Liulevičiūtė ir Ginta 
Palubinskaitė. Pamergės dėvėjo 
tautiniais drabužiais ir nešė 
ramunių ir rugiagėlių puokštes. 

Šv. Mišrų metu įspūdingai gie
dojo solistė Dalia Kučėnienė, o 
vargonavo muzikas Manigirdas 
Motekaitis, kurio fnaršai ypač 
pakiliai ir linksmai skambėjo. 

Ginta Pa lub inska i tė y r a 
chemikės Saulės Liulevičiūtės 
ir prof. dr. Felikso Palubinskų 
dukra. Nuo pat mažens Ginta 
yra ateitininkė. Pirmininkavo 
moksleivių ateitininkų kuopose, 
ateitininkų studentų draugo
vėje bei vadovavo stovyklose. 
Šoko ir buvo seniūne „Spin
dulio" ansamblyje. Buvo PLJS 
centro valdyboje ir yra ateiti
ninkų sendraugių cent ro 
valdyboje. Ji studijavo biologiją 
ir anglų kalbą Loyola Mary-
mount universitete Los Angeles 
ir gavo bakalauro laipsnį. Jau
noji baigė Los Angeles Šv. Ka
zimiero lituanistinę mokyklą, 
kurioje vėliau pati mokytojavo 
ir įsteigė bei vadovavo politinės 
veiklos klasei, kurioje visą eilę 
jaunuolių uždegė entuziazmu 
darbui lietuvių tautos rei
kalams. Ginta dabar gyvena 
Washington, D.C.. ir dirba 
Jungtiniame Pabaltiečių komi
tete visuomenės ryšių virši
ninkės pareigose. Be to, dėsto 
lituanistinėje mokykloje ir šoka 
tautinius šokius. * + 

Alius Meilus, Vidos ir inž. 
Giedriaus Meilų sūnus, aug
damas stiprioje skautų šeimpje, 
pasisavino šūkį „Dievui, Tėvy
nei ir Artimui". Šiuo pagrindu 
Alius stipriai įsijungė į lie
tuvišką veiklą. rJaigė Kristijono 
Bonelaičio pradinę ir aukš
tesniąją mokyklą ir lankė Peda
goginį Lituanistikos institUlą. 
Šešerius metus šoko Grandies 
šokių grupėje. Aktyviai daly
vavo skautų sueigose bei rengi
niuose. Skatftavęs nuo vaikys
tės, Alius yra skautas Vytis ir 
skautų akademikų ir sporto klu
bų dalyvis. Indianos universi
tete įsteigė dviratininku klubą, 
kuris ir dabar tebevadinamas 
„Greitas". Minėtame universi
tete Alius studijavo matematiką 

ir gavo bakalauro laipsnį. Da
bar jis gyvena ir dirba Washing-
tone skaičiuotuvų srityje. 

Jaunieji susipažino ir susi
draugavo VVashingtono tautinių 
šokių grupėje. Jaunasis Alius 
Meilus ir jaunoji Ginta Palu
binskaitė nutarė ir toliau va
dintis gimimu gautomis pavar
dėmis. 

Vestuvių pokylis įvyko Jau
nimo centro didžiojoje salėje, 
Gintos draugių nuostabiai 
gražiai išpuoštoje. Ant stalų 
kartojosi ramunių ir rugiagėlių -
motyvai su iš Californijos 
atskraidintomis Nilo lelijomis ir 
egzotiškais kunąuat vaisiukais. 
Sceną ir balkoną puošė laurea
to rež. Petro Maželio lietuviškų 
raštų drobės. Elegantiškai 
atrodė V. ir G. Meilų parūpin
tas šampano fontanas ir barą 
puošusios žvakių bei gėlių 
kombinacijos. 

Pokylio salėje pasigirdus 
pulko maršui, į salę įsiveržė 
keistai „pasipuošęs" jaunimas 
ir užėmė pulko stalą. Tikrasis 
pulkas turėjo sau vietas išsi
p i rk t i vyno buteliu. Taip 
linksmai prasidėjo jaukus, sma
gus, puikiausio jaunimo 
vestuvių pokylis. O jaunųjų 
draugų suvažiavo iš visur. Ypač 
matėsi didelis būrys ateiti-
ninkiško jaunimo iš Toronto, 
Chicagos, Californijos, VVa
shingtono, Seattle bei Ohio ir 
Indianos universitetų. Jaunųjų 
vaikystės bei stovyklų draugai 
džiaugsmingai šokdami, links
mai dainuodami ir gražiai 
juokaudami atšventė savo drau
gų naujo ryžto iškilmes. 

Jaunuosius sutiko abeji tėvai 
su duona, druska, močiutė Palu-
binskienės midum ir rože. 
Pokylio pravedėtas Linas Palu
binskas siūlė tostą, kad jaunie
siems niekad netruktų „nei duo
nos, nei rožių". Entuziastingai 
sugiedota „Ilgiausių metų". 

Jaunavedžius sveikino iš Lie
tuvos, Brazilijos, Californijos ir 
kitur. Paminėtini sveikinimai 
JAV prezidento ir ponios Rea-
gan ir Lietuvos atstovo Stasio 
Lozoraičio. Savo dalyvavimu su
teikė didelę dovaną iš Californi
jos atvykę Gintos krikšto moti
na dail. Aldona ir Vydas Varia-

• kojai ir krikšto tėvas Kazimie
ras Šakys bei Antanas Audro
nis. Dar minėtini Kaufmanų bei 
Gruodžių šeimos iš VVashing
tono, Liulevičių iš Chicagos ir 
Daivos de Sa Pereira su sūnum 
Skaidriu iš Boston. Aliaus gimi
nėms Lietuvoje savo dalyva
vimu atstovavo ir gražų sveiki
nimą pasakė Vaitkevičienės 
pusbrolis Edvaldas Palšaitis. 
Jauniesiems daug džiaugsmo 
teikė ne tik tėvų, bet ir tėvukų 
dalyvavimas: Monikos ir Vin
cento Liulevičių, Marijos ir Jus
tino Palubinskų, Vandos ir 
Kazimiero Vaitkevičių bei Gra-
silijos Meiluvienės. 

Kaip Kūčiose, taip ir šioje 
genties šventėje, vienas stalas 
buvo paliktas tiems, kuriuos 
laikome apkabinę savo širdyse, 
kurie visada su mumis, bet 
fiziniai negalėjo dalyvauti 
Tuščias stalas buvo gausiai 
„apsėstas" Lietuvos sąžinės 
kalinių ir disidentų, su kuriais 
Ginta užmezgė pažintis ir 
palaiko ryšius. Jie jaunuosius 
sveikino ir telegrama ir žodžiu 
per Darių Sužiedėlį ir juosta ir 
l ietuvišku šampanu, kurį 
jaunieji prie jų stalo su jais 
išgėrė. 

Po skanios Onos Norvilienės 
paruoštos vakarienės,pamergės 
jaudinančiai pašoko „Sadutę". 
Jaunoji,,, jai draugių sudėtas 
gėles jautriai įteikė savo mo
tinai. Kai Grandies šokėjai šoko 
„Rezginėlės" šokį, jaunieji įsi
jungė į jų ratelį. O po to, pra-

' dedant jaunųjų valsu, įsijungė 
į šokius pulkas ir tėvai, ir visi. 
Viktoro Puodžiūno vedamas 
orkestras „Gintaras" tikrai 
prisidėjo ir muzika ir dainomis 
prie pakilios, jaukios, lietuviš
kos nuotaikos. 

V. ir G. Meilų nepaprastai 
skanūs tortai buvo pjaustomi 

LIETUVIŠKAI 
BESIMOKANTIEJI, 

MONTESSORI 
. * 

Iš mokytojų studijų savaitės (4) 
JUOZAS MASILIONIS 

CLASSIFIED GUIDE 

Trečiadienio, rugpjūčio 10 d., 
rytą atsikėlę iindome į rūkų 
maišą. Nebe tie laikai, kad 
bijotumėm apsiniaukusio dan
gaus: gal bus vėsiau, gal rūkas 
pakils ir virs debesimis. Kur jis 
tau kils, ir kiek to rūko gali 
susidaryti nuo nediduko Spyglio 
ežero. Emė ir nusileido žemyn, 
dangų palikdami tyrą, tarpais 
debesuotą. 

Į darbą. Kai šią dieną pabaig
sime, bus jau pusė darbo atlik
ta. Dienos pirmininke pakvie
čiama Marytė Sandanavičiūtė-
Newson iš Los Angeles. Beje, iš 
tolimos Los Angeles yra trys 
(neskaitant vaikų), o iš Detroito 
— tik du. Oi Detroite, Detroite. 
Bet gana dejuoti, eikime dirbti. 
Pirmąją šios dienos paskaitą 
skaito Jonas Kavaliūnas, šių 
studijų savaičių iniciatorius, 
buv. Švietimo tarybos pirmi
ninkas. Jo tema: „Lietuvių 
kalbos dėstymas suaugusiems, 
lietuviškai nemokantiems". 

Lietuviškojo mokymo sritis 
labai plati. Svarbu pati pradžia, 
priešmokyklinis amžius. Esame 
išeivijoje, lietuviškai mokančių 
vaikų mažėja, nors lietuvių 
vaikų nemažėja. Iš kitos pusės 
didėja skaičius asmenų, lietu
viškai nemokančiu, bet norinčių 
nors ir pavėluotai išmokti. Yra 
žmonių, pamiršusių lietuvių 
kalbą ir norinčių ją atgaivinti. 

Supažindinti su lietuvių kalba 
bei ją mokyti lietuviškai nemo
kančius turime keletą leidinių. 
Vokiečių kalba turime du veika
lus: A. Senno ir D. Augustaitės. 
Anglų kalba turime daugiau 
leidinių. Vieniju skirti pačiam 
mokytis, kiti mokyklos reikalui. 
Žymesni yra šie: „Lithuanian, 
Basic Course", skirtas kariuo
menei, negaunamas, L. Damb-
riūno, Klimo ir Schmalstiego 
„Introduction...", P Rinkūno 
„Ar kalbate lietuvi...:ai?" ir D. 
Tamulionytės , ,Lietuviais 
norime ir būt". Pirmieji du yra 
aukštesnio lygio, mokykloms 
mažai tinka. Plačiau aptarė 
paskutiniuosius du, iškeldamas 
teigiamąsias puses ir trukumus. 
Kalbą mokant, reikia eiti nuo 
paprasto prie sudėtingo. Šiuo 
principu turi būti ir vadovėliai 
ruošiami. 

Kadangi klausimas aktualus, 
tai buvo klausimų, pasiūlymų. 
Kalbėjo D. Mikužienė, S. Peter

sonienė, V. Kavaliųnas, J. 
Plačas. .* 

Antrąją paskaitą skai tė 
Domicėlė Petrutytė: „Vaiko 
žmogaus vystymosi fazės 
Montessori šviesoje". Pir
miausia prelegentė supa
žindino su Montessori gyveni
mu, jos mokslu, iškeldama tuos 
jos gyvenimo momentus, kurie 
ją pastūmėjo domėtis vaikų auk
lėjimu. 

Kai mes atvažiavom į 
Ameriką, mažai kas težinojo 
apie Montessori sistemą. Dabar 
yra tūkstančiai Montessori 
s istemos besi laikančių 
mokyklų. Iki 6 m. vaikas labai 
skirtingas nuo suaugusio. Ne 
vaikas turi taikytis prie su
augusio, bet suaugęs tur i 
suprasti vaiką. Montessori 
sistema — gyvas organizmas. 
Visi jos principai yra svarbūs, 
nes kiekvienas glaudžiai susijęs 
su visuma, tačiau yra pagrindi
nis prinicipas: skirtumas tarp 
vaiko ir suaugusio. Vaikas yra 
mažas ir silpnas, nepajėgus ką 
nors pagaminti, pasinešęs į ar
dymą, neišmanėlis, fantazuoto
jas, nuolat judąs, lyg gyvasis 
sidabras, gyvena daiktiniame 
pasaulyje. Suaugęs yra didelis 
ir stiprus, galįs viską pagamin
ti, linkęs į statymą, kūrybą, tur
t ingas patir t imi, galvojąs, 
sprendžiąs, labiau sėslus, gy
venąs idėjų pasaulyje. 

Paskaita buvo didelis susido
mėjimas. Tuoj po pietų montes-
sorininkės turėjo susitikimą ir 
pokalbį su jaunomis motinomis, 
kurių šiais metais čia nemažai 
privažiavo. 

Popiet ta pati Domicėlė Petru
ty tė , skaitė kitą paskaitą 
„Montessori gramatikos pri
taikymas lietuvių kalbai". Tai 
buvo lyg ir tęsinys pirmosios 
paskaitos. Kai kalbama apie 
Montessori sistemą, žinotina, 
kad ji jokios sistemos neišrado, 
tik, stebėdama vaikus, visa su
sumavo. Pasinaudodama sche
momis, raidėmis, spalvomis pre
legentė parodė, kaip montes-
sorininkės supažindina vaikus 
su atskiromis raidėmis, žodžiais 
ir net kalbos dalimis. 

Paskaitą baigiant, kad su
griaudė tai sugriaudė perkūnas, 
kad sužaibavo... Kas kuo 
apsidengęs bėgo vakarienės... 

Vakare paminėti Marijos 
metai. 

Močiute P. SandanaviČienė atvyksta iš New Yorko prižiūrėti savo anūku, 
kad jų mama Marytė Sandanavičiūtė New«om iš Iy>s Angeles galėtų dalyvauti 
Mokytojų studijų savaitėje. N - u o t r Viktoro Kučo 

Aliaus krikšto tėvo Vitalio 
Petrnšio iš Californijos atsiųs
tais sidabriniais peiliais. Jau
nieji baltoje pintinėje migdolų 
krepšiukais nešini asmeniškai 
padėkojo kiekvienam dayviui ir 
nežymiai dingo, išvykdami 
povestuvinei kelionei į 
Meksiką. 

Švysterėjus Lietuvos laisvės 
švieselei, mes linkime naujajai 
šeimai prisidėti prie jos grei
tesni nušvitimo. 

Dalyvis 

REAL ESTATE 

RE/MAX 
REAkTORS 

GREIT 
PARDUODA 

, RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba,norite būti 
Rimo Sunkaus kJijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

OM& KMIECIK REALT0RS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTE SCERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaitai Mayar dėl sąžiningo patar
navimo ir vettui jūsų namų įkainavimo 

Parduodamas namas prie 71 ir 
Sacramento; 1 Vz aukšto, įrengtas 
rūsys, 2 auto. garažas. Švarus. 
Skambinti Indrei 537-7949 arba 
541-3702. 

For sale 51/2 rms. custom built rais-
ed ranch home; 3 bdrms.; 1 % bath 
centrai air & flood control. Vicinity 
6800 & Springfield. 

Call 767-6860 

Namas apžiūrėjimui, sekmadienį, rugpjū
čio 21 d 1-4 p p , 8612 S. Kenneth. 
Chicago. Puikiai išlaikytas, 3 mieg. kamb.. 
mūrinis, vidus ąžuolinis; centrai, šaldymas; 
ištisas rūsys; įvažiavimas šone. Nereikia 
jokių remontų. Tel. 585-4023. 

{-
FOR RENT 

REAL ESTATE 

H tts. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BEU.-BACE REALTORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEOZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

Išnuomojamas gražus 5 kamb. bu
tas pirmam aukšte dviems v i d . 
amžiaus žmonėms arba pensi
ninkams. 44 & Pope Johri Paul II apyl. 
Skambinti 847-6774. 

HELP VVANTEP 

Reikalingas pianistas sugebąs 
skambinti nekompolikuotas gaidas 
vieną dieną savaitėje už atlygi
nimą. Skambinti vakarais 
779-0111. 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208V2 W o s t 95 th St re t 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Fox Remodeling & Construction 
Maži pataisymai. Dekoravimas. Pilnas 
remontas, (kainojimas veltui. Skam
binti: John Lapė 254-3338. 

No. 232 — 12 butų mūras Bndgeporto 
viduryje; 2 ir 1 mieg. butai. Atskiras 
šildymas; ištisas rūsys; puikiai išlaikytas; 
neš didelę nuomą. 31 & Kedzie Skambin
kite dabar! 

No. 248 — viduryj* Brlghton! 3 butų 
gražuolis! 2 mieg kamb. pirmame ir antra
me aukšte; 1 mieg. ,,related living" apt.; 
atskiras šildymas; moderni virtuvė; 2 auto 
garažas su automatišku atidarymu: alumi-
nio ..trim". Labai švarus, daug priedų. 46 
& Sacramento. Skubėkite! 

No. 254 — 71 & Pulaski naujas 3 butų 
namas: 3 mieg. kamb. irV/2 prausyklos pir
mam ir antram aukšte; 2 mieg. kmb. pus
rūsio bute; atskiras karštas vanduo; 2Vį 
auto. garažas. Puikiai išlaikytas, nepapras
tai švarus. Skubėkite! Skambinkite dabar! 

No. 267-C4 8 Karlov 7Vi kamb aštuon
kampis mūras; 58 pėdų ilgumo; 4 dideli 
mieg ; didžiulė virtuvė; ..dinette ir valg. 
kamb.; išdažytas rūsys; 2 auto. garažas; 
nauja šildymo sistema, naujas stogas ir 
elektra. Tobulai švarus, puikiai išlaikytas. 
Skubėkite! 

•— 
- • 

AR NORITE PARDUOTI? 

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

O'BRlEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

OLSICK 8 CO . REALTORS' 
1180 State Street 
Lement. Illinois 60439 , 
(312) 257-7100 

Statybininko namas! Gražus 4 mieg 
,.split-level" Lemonte. Plytų, akmenų ir 
kedro išorė; 13/« prausyklos, didelis 
salonas; valg. kamb. su židiniu Sklypas 
apaugęs medžiais Tik $149,900. 

Daugiau nebeiškokite! Lemonto 
Pleasantville apylinkėje didžiulis sklypas, 
puikus ..split-level" namas: 3 mieg. kamb.. 
1% prausyklos, židinys, kietmedžio grin
dys, nauji kilimai, keramika puoštas prie
butis Aptvertas kiemas, didelis patio Ge
riausias šios vasaros pirkinys! $129,900. 

Didelis ..spUt-level" namas; 27 x 25 pus
rūsis: 1 akro, medžiais apaugęs sklypas 
Populiari Homer Tovvnship apylinkė, kurioje 
namai kainuoja $250.000. Šis namas — 
$178,900. 

„Ranch" namas Lemonte; Vi akro skly
pas, gražūs 3 mieg kamb : įrengtas rūsys. 
Atvira veranda: salonas ir valg. kamb turi 
spinteles ir kietmedžio grindis po kilimu. 
91/2% mortgage Turite pamatyti1 

$127,900. 

UŽSIENIEČIŲ PIRKINIAI 
CHICAGOJE 

Užsienio firmos JAV didmies
čiuose perka nuosavybes. Jau ir 
Chicagoje apie 25 raštinių 
rūmus yra pirkę užsienio versli
ninkai. Tik rugpjūčio pradžioje 
Korėjos pramonininkas sulygo 
nupirkti Hyatt Regency vieš
butį, turinti 2,045 kambarius. 
Užsieniečių nupirktos nuo
savybės Chicagos miesto centre 
vertinamos 2.5 bilijono dolerių. 

Kaišiadorių vyskupija VI tomas 
Siame paskutiniame tome aprašoma ne 

tik Kaišiadorių vyskupija, bet jame dar 
talpinama visu jau anksčiau išleistų tomu 
bendroji dalis: papildymai, atitaisymai, var
dynai... 

Architektūrinių ypatybių aprašymai yra 
dr. inž. Jurgio Gimbuto. 

Puošnus, gerai paruoštas leidinys: 608 
psl.. 772 iliustracijos, kietais viršeliais. 

Paruošė spaudai ir išleido Am. lietuviu 
Bibliotekos Leidykla (Lithuanian Library 
Press). 

Atspausdino Morkūno spaustuve. 
Kaina su persiuntimu $ 2 7 . 0 0 
Užsakymus siusti: 

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

•»ON1U$ KVIKITS 

Kai i iadorių vyskupija 

lllinoi*. gyventojai dar p r i d e k Si M valstin». mo imf io 

1 
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Nenuilstami Mokytojų studijų savaitės dalyviai ir muzikinės programos atlikėjai Udrių šeima: 
Rūta, Arūnas, Vytis, Almis, Baltija ir Darius. 

Nuotr. Viktoro Kučo 

DŽIUGI NAUJIENA 
- VYSKUPIJOS ĮVERTINIMAS 

Sekmadien į , ' rugpjūčio 14 
dieną, Clevelando Švento Jurgio 
parapijos nar ių šventė Mišių 
m e t u buvo perskai tytas Cle
velando diecezijos vyskupo An-
thony M. Pilla laiškas, kuriuo 
s k e l b i a m a , kad pa rap i jos 
adminis t ra tor ius kun . Juozas 
Bacevičius yra paskiriamas pa
rapijos klebonu. Savo pareigas 
k a i p a d m i n i s t r a t o r i u s ėjęs 
sep tyner ius metus , septynis 
mėnesius ir dvidešimt dienų. J is 
t i k r a i to t i tulo ir garbingo sta
tu so yra nusipelnęs. 

Šv. J u r g i o pa rap i j a Cle-
velande tu r i savo šimto metų 
siekiančią seną ir garbingą is
toriją. Keičiantis aplinkai ir 
laiko dvasiai , naujųjų emig
r a n t ų bangai tur tė jant ir iš
s ikel iant į priemiesčius, kurį 
laiką buvo baiminamasi, kad to
j i istoriška parapija nebeturi 
a t e i t i e s . P r i e š s e p t y n e r i u s 
m e t u s į poilsį p a s i t r a u k u s 
populiar iam ir l inksmam kle
bonui kun. Baliui Ivanauskui , 
buvo didel is rūpes t i s gau t i 
lietuvį kunigą. Ne paslaptis, 
k a d lietuvių tarpe pašaukimų 
y r a nedaug, o vyresnieji arba 
j a u tur i savo parapijas, arba iš 
a k t y v a u s apaš ta l i ško darbo 
t raukias i , paliesti amžiaus naš
tos. Taigi buvo didelis džiaugs
m a s j auname kun. Juozo Bace
vičiaus asmenyje rast i nyks
tančia i ir vystančiai parapijai 
kunigą. • *— " 

Tai j a u k e t v i r t o s k a r t o s 
Amerikos lietuvis, labai silpnai 
t e s u p r a t ę s l i e t u v i š k a i . Su 
diecezijos pr i tar imu ir lėšomis 
kun . Bacevičius išvyko į Romą 
p a s l ietuvius kunigus . Grįžęs 
d a r nepasižymėjo laisvu lietu
vių kalbos vartojimu, bet buvo 
pakankamai susipažinęs su lie
tuviškomis l i turginėmis tradi
cijomis ir papročiais. Šiandieną 
j a u yra padaręs tokią didelę 
pažangą, kad belieka tik džiaug
t i s ir gėrėtis. 

Tiesa, dalis mūsų yra labai 
l inkusi į kritiką, taigi vis dar 
girdima priekaištų dėl kai kurių 
žodžių kirčiavimo. Argi jie nepa
galvoja, kokiu akcentu patys 
kalba savo naujai pasirinktame 
kraš te ir kai ka r ta i s mūsų 
vyresnės kar tos kunigai anglų 
kalbą naudojančiose parapijose 
s a k o p a m o k s l u s ir s k a i t o 
Evangeliją labai aštr iai ausį 
rėžiančiu tar imu? Tebūnie įver
t i n t a s kun . Bacevičiaus pasi
ryžimas ir pastangos taip, kaip 
jo parapijos atgaivinimą įverti
no vyskupas. 

Greitai kun. Bacevičius pra
dėjo suprast i savo parapiečių 
nuota ikas , lūkesčius, Lietuvos 
ilgesį. J o pamokslai mūsų tau
t in ių ir religinių švenčių pro
gomis atspindi lietuviškas nuo
t a ikas . J i s aktyviai pradėjo 

A U R E L I J A 
BALAŠAITIENĖ 

dalyvauti birželinėse demonst
racijose, ekumeninėse baltiečių 
pamaldose, entuziastingai remti 
jau gerokai pagarsėjusias Šv. 
J u r g i o parapijoje k a s m e t 
ruošiamas iškilmingas bendras 
Kūčias, kurios net kelis kar tus 
buvo rodomos ir vietinėje tele
vizijoje. Garsi parapija ir savo 
tradiciniu Atvelykio stalu ir 
sėkmingais rudens festivaliais. 
Visa tai būtų neįmanoma, jei 
parapiečių tarpe nebūtų tikrų 
idealistų. Jų tarpe yra pažymė
tinas būrelis pasiaukojusių mo
terų, kurios nesigaili nei darbo, 
nei prakai te , nei laiko, kiek
vieną parapijos renginį padary
damos t ik ra švente... Bijau 
minėti pavardes, kad kurios 
nors nepraleisčiau. 

Ilgą laiką buvo skleidžiami 
gandai apie parapijos žlugimą ir 
uždarymą. Saujelė idealistų, 
kurių vaikai buvo krikštyti to
je parapijoje, kurių daugumas 
joje buvo priėmę moterystės a r 
sutvirt inimo sakramentus, su 
dideliu atkaklumu tą parapją 

laikė, kėlė jos prestižą. Pamažu 
Šv. Jurgio parapija sugrįžo į 
normalias vėžes, o tą sugrįžimą 
apvainikavo vyskupo paskyri
mas, kuris yra gyvas įrodymas, 
kad Švento Jurgio parapija yra 
gyva, svarbi ir gyvastinga. 

Salia oficialaus vyskupo laiš
ko dar yra pranešimas, kad š.m. 
rugsėjo 18 dieną po pamaldų 
bus parapijos gegužinė. Numa
tomas įdomus maistas, progra
ma vaikams ir šeimoms. Reikia 
tikėtis, kad ta linksma proga 
naująjį kleboną atvyks pasvei
kinti ir tie, kurie jau pamiršo 
pirmąsias ateivių šaknis, taip 
stipriai įaugusias Švento Jurgio 
parapijoje. 

P I R K O TAUPYMO 
BENDROVE 

Standard Federal Savings, 
kur lietuviai turėjo ir tebeturi 
stiprų balsą, nupirko į finansi
nius sunkumus patekusią Capi
tal Federal Savings bendrovę, 
esančią Evergreen Parko prie
miesty. 

A.tA. 
kun. ANTANUI KARDUI 

mirus , jo &Wims'fclARYTEI KARDAUSKAITEI ir 
P R A N E I KAMANTAUSKIENEI su vyru VACLO
VU, o t a ip pat v is iems ar t imies iems reiškiame nuo
širdžią užuojautą. 

Ona ir Petras Žilinskai 

A.tA. 
VIKTORIJĄ PETRAITIENĘ, 

mūsų draugijos na rę , ma lda palydime į Amžinybę ir 
Amžinoji Šviesa tegul j a i šviečia. 

Lietuvos Dukterų 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 
v 

Žemė L 
,,Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muziki - sveScitt - motan| PSMUMS - sportM • IKerttūrt • ktrro • Mtyre 

Labanaktis, vaikučiai 
.Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 

10 v.v. Iki 10:10 v.v. 

Amane* Communications, Ine. 
South Oak Parfc Avanua, Oak Park. IL 60302 

tai. nr. 848-8980 

A.tA. 
STASYS BARANAUSKAS 
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. rugpjūčio 15 d., sulaukęs 70 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kurtuvėnuose. Amerikoje išgyveno 37 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Kazė Lietuvoje. 
Laidotuvėmis rūpinasi Povilas Urbonas su šeima ir kiti 

draugai. 

Kūnas pašarvotas penktadieni, rugpjūčio 19 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Lack Lackavvicz koplyčioje, 2424" W. 69th St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 20 d. Iš koplyčios 
11 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, 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 Povilas Urbonas ir šeima. 

Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack & Sūnūs. Tel. 
737-1213. 

DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. rugpjūčio mėn. 19 d. 

Ats i sve ik in imas slegia m u s visas , palydint mielą 
mūsų draugi jos na rę , 

A.tA. 
TEODORĄ SERAPINIENĘ 

į Amžinybę. Liūdinčiam vyrui IGNUI reiškiame nuo
širdžią užuojautą. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

A.tA. 
TEODORAI SERAPINIENEI 

mirus , jos vyru i IGNUI, brol iui POVILUI ir k i t i ems 
g iminėms bei a r t imies iems r e i šk i ame šitdfngą užuo
j au t ą 

Joniškiečiai 

A.tA. 
ZENONUI VALAVIČIUI 

mirus , nuoširdžiai guodžiame velionio našlę BRONĘ, 
va ikus ir v i sus ar t imuosius . 

Lietuvos Dukterų Draugija 

1 A.tA. 
JUOZUI MATUSEVIČIUI 

mirus , T E R E S Ę ir dr. ALGĮ L E S N I A U S K U S , REGI
NĄ SMITH, j ų šeimas, g imines ir a r t imuos ius nuo
širdžiai užjaučia 

Bronius ir Eleonora Paliulioniai 
Jurgis ir Joyce Paliulioniai 
Kęstas ir Rita Paliulioniai 

PASSBOOK 
SAVINGS 
6tbtstwayta 

' • •a 

Q ua r t c r l y 

* • • us for 

AT OUft 10W UTIS 

• O f >T VOU*» I N C O M f 

Mutual Federal 
Savings and loan 

2212 WEST CERMAK ROAO C MIC AG O. »LL fOtOt 
Patar Kazanauskas, Pras. Tai.: 847-7747 

•eoast n*A.i%«.rrt.a-4 fiMc.a-t »»t. •> ! 

SUtVING CHICACOLANDSINCE IMS 

A.tA. 
JEANINE RASA KAPOČIENĖ 

Gyveno Čikagoje Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. rugpjūčio 17 d., 6:20 vai. ryto, sulaukusi 49 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Trakų apskrityje. Amerikoje išgyveno 39 

m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Jonas, dukterys Rita 

Halac, žentas Timothy, Jane i r Aurelija Kapočiūtės; anūkai 
Michael ir Jenny Halac; motina Mary Augustinavičienė, 
svainė Jadvyga Mockaitienė su vyru Jonu; Lietuvoje brolis 
Vytautas Kapočius su žmona Marija ir kiti giminės Lietuvoje 
bei JAV-bėse. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadieni, rugpjūčio 18 d. nuo 3 iki 
9 v.v. ir penktadieni, rugpjūčio 19 d. nuo 3 iki 9 v.v. Petkus-
Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks šeštadieni, rugpjūčio 20 d. Iš koplyčios 
10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę vyras, duk te rys , motina, patėvis ir kiti 
giminės. 

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

A.tA. 
KĘSTUČIUI URBUČIUI 

net ikė ta i i r per a n k s t i b a i g u s šios žemės kelionę, nuo
širdžiai už jauč iame jo t ė v u s A N T A N I N Ą ir P R A N Ą 
U R B U Č I U S , jo še imą be i k i tus g imines ir a r t imuo
sius . - ' 

V. ir B. Aušrotai 
A. ir J. Jakubauskai 

M. ir Z. Strazdai 
V. Žibąs 

GAIDAS—DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 

4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 VVest 71 St . . ( h i t a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southvvest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sally Donald M., J r . 



DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. rugpjūčio mėn. 19 d. 

x Metinis balius, kurį ren
gia „Draugo" renginių komite
tas, bus rugsėjo 25 d., sekma
dienį, Martiniąue restorano po
kylių salėje Evergreen Parke. 
Meninę programą atliks žymioji 
estrados dainininkė Violeta Ra-
kauskaitė-Štromienė. Stalus jau 
dabar reikia užsisakyti pas 
komiteto narius ar specialius 
platintojus. 

x Alfonsas Eitutis ir kun . 
Anicetas Tamoša i t i s šiuo 
metu baigia Lituanistikos ty
rimo ir studijų centro muziejaus 
statybą Jaunimo centro antra
me aukšte. Muziejus bus ati
darytas šį rudenį. Jame bus iš
dėstyti įvairūs l ie tuviški 
eksponatai. 

x Audronė Barūnaitė-Wil-
leke apie „Kaino ir Abelio mi
tą S. T. Kondroto kūryboje" kal
bės trisdešimt penktajam San
taros-Šviesos suvažiavime 
Tabor Farmoj, Sodus, Mich., 
rugsėjo 8-11 d. 

x Prel . J . T a d a r a u s k a s , 
Toronto, Kanada, „Draugo" 
nuoširdus rėmėjas, grąžino 
laimėjimų šakneles, pridėjo 100 
dol. auką ir palinkėjo geros 
sėkmės visam „Draugo" štabui. 
Labai dėkojame už mielą 
paramą dienraščiui. 

x Dr. Edmundas Lenkaus
kas, Willoughby, visuomeni
ninkas, pratęsė prenumeratą su 
visa šimtine. Dr. E. Lenkauską 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už paramą savai spau
dai labai dėkojame. 

x Kun. Joseph J . Svirskas, 
Haverhill, Mass., lietuviško 
žodžio nuoširdus rėmėjas, pra
tęsė prenumeratą vieneriems 
metams ir dar pridėjo 50 dol. 
dienraščio stiprinimui. Kun. J. 
J. Svirskui, mūsų garbės 
prenumeratoriui , t a r i a m e 
nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Bronė Gruodis iš Chica-
gos, 111., atsiuntė visą Šimtinę ir 
kartu pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams., Br. Gruo
dį skelbiame garbės prenumera-
tore, o už paramą laba i 
dėkojame. 

x Jurgis Stravinskas, Chi-
cago, 111., su prenumeratos pra
tęsimo mokesčiu atsiuntė ir 20 
dol. auką. J . S t ravinską 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už paramą lietuviškai 
spaudai labai dėkojame. 

x O. J ankev i č iū t ė , New 
York, N. Y., dažnai mus paremia 
didesniomis aukomis. Grąžin
dama laimėjimų šakneles 
paaukojo 40 dol. savos spaudos 
palaikymui. Nuoširdus ačiū. 

x Dr. Giedra Matas, In-
dependence, Ohio, grąžino 
laimėjimų šakneles su 25 dol. 
auka. Jadvyga Jurkūnienė, 
Detroit, Mich., Alexis ir Wanda 
Pavielkai, Philadelhia, Pa., 
atsiuntė po 22 dol. dienraščio 
paramai. Labai dėkojame. 

x Sofija P l e n i e n ė , Oak 
Lawn, 111., Kazimieras Gobis, 
Kirtland, Ohio, Elena Sabalis, 
Los Angeles, Cal., J. Vidman
tas, Elizabeth, N. J., kiekvienas 
atsiuntė po 20 dol. auką ir 
grąžino laimėjimų šakneles. 
Nuoširdus ačiū. 

x Ateitininkų namų ta ryba 
visus kviečia atsilankyti į Atei
tininkų namų gegužinę rugpjū
čio 21 d. 12 vai., ruošiamą namų 
išlaikymo išlaidoms sumažinti. 
Prižadame gerą maistą, gaivi
nančius gėrimus turtingą lote
riją ir linksmą nuotaiką. Lau
kiame visų! 

(sk) 

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

(sk) 

x Kard. Joseph Bernardin 
laišku pranešė, kad Romoje 
Šventųjų skelbimo kongrega
cijos prepfektu kard. Angelo 
Felici yra perduoti visi 
dokumentai. Tai priminė per ju
biliatėms seserims laikomas 
vysk. Aivaro Corrado, SJ šv. 
Mišias. Pasidžiaugė ir nauja 
generalinė Šv. Kazimiero seserų 
vienuolijos vyresnioji ses. 
Marilyn Kuzmickus, kuri yra ir 
vyskupijos pripažinta postulia-
tore beatifikacijos bylai kelti. 
Reikia tik melsti, kad byla 
toliau eitų geru keliu ir Motina 
Marija Kaupaitė greičiau būtų 
paskelbta palaimintąja. 

x Irena Kerelienė, su šei
mos dalimi išvykusi į Tautinę 
stovyklą Kensingone, Oh., pa
rašė sveikinimą „Draugo" 
redakcijai. Ji džiaugiasi gera 
vietove, daug susirinkusiųjų. 

x Savaitės radijo laidos 
,Xabanakt, vaikučiai" ir „Žemė 
L" nuo rugpjūčio 20 d. pakeičia 
pusvalandžiu vėliau transliacijų 
laiką. Dabar laidos bus girdimos 
nuo 8:30 vai. vak. iki 10 vai. 
vak. per tą pačią WPNA radijo 
stotį Oak Parke, banga 1490 
AM. 

x Penk to j i mies to pro
grama „No Crime Day" bus 
šeštadienį, rugpjūčio 20 d., 11 
vai. ryto iki 4 vai. p.p. VVashing-
ton Parke, The Seven Hills 
Area. Visi kviečiami programos 
pažiūrėti. 

x Edvardas ir Regina Mo
destai iš Willow Springs, 111., 
mūsų garbės prenumeratoriai, 
rėmėjai, pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams ir dar pri
dėjo 50 dol. dienraščio stipri
nimui. Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x L. Puskepalaitienė, Dear-
born, Mich., pratęsė prenumera
tą, pridėjo 20 dol. dienraščio pa
ramai ir 10 dol. dėl laimėjimų. 
L. Puskepalaitienei, mūsų gar
bės prenumeratorei ir lietuviško 
žodžio rėmėjai, tariame nuošir
dų ačiū. 

x A. A leks i e jūnas , St. 
Petersburg Beach, Fla., su pre
numeratos pratęsimo mokesčiu 
atsiuntė ir 20 dol. auką. A. 
Aleksiejūną skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už paramą 
dienraščiui labai dėkojame. 

x Danutė Mikšys iš Lemon-
to, 111., už kalendorių ir kalė
dines korteles paaukojo 22.37 
dol. Nuoširdus ačiū. 

x Dėmesio! Norite pirkti ar 
parduoti namus Cicero, Brigh-
ton Parke, Marquette Parke ar 
visoje pietų Čikagos apylinkėje? 
Skambinkite: Dainai Skruody-
tei-Pakalniškienei, Jonui Le
vickui, Aušrai Kriščiūnai-
tei-Padalino, Kristinai Epich. 
First Rate Real Estate, 4545 
W. Marquet te , tel. 767-2400. 
Mūsų įstaiga ima tik 5% ko
miso! Turime kompiuterius. 
Nuosavybės įkainavimas — 
veltui! 

(sk) 
x Dr. Kastytis Jučas , der

matologas (tel. 925-2670) veda 
radijo programas 1490 AM ban
gomis kiekvieną šeštadienį 7 
vai. ryto. Šį šeštadienį, rug 
pjūčio 20 d. dr. Abcarian kalbės 
tema „Tiesiosios žarnos ligos. 
Chirurgo žvilgsnis". 

(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) 

Švietimo taryba Mokytojų studijų savaitėje. Sėdi iš kairės: S. Petersoniene, kun. J. Duoba, J. 
Masilionis, dr. J. Račkauskas — pirm., Br. Keturakis, J. Matulaitiene ir P. Masilioniene; stovi: 
D. Petrutytė, D. Dirvoniene, N. Mackevičienė, R Kučienė, V. Sparkyte, R. Račkauskienė ir J. 

Nuotr. Viktoro Kučo 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
J U O D O KASPINO DIENOS 

DEMONSTRACIJOS 

Juodo kasp ino dienos 
demonstracijos bus rugpjūčio 23 
d., antradienį, 6 vai. vakare 
Chicagos miesto viduryje prie 
Daley Centro ir užsitęs apie 
pusantros valandos. Tą dieną 
demonstruos net dešimt pasau
lio t au tų įvairiuose konti
nentuose, protestuodamos prieš 
Molotovo-Ribbentropo paktą, 
pasirašytą 1939 m., kurio pa
sekmė: visa eilė Europos tautų, 
jų tarpe ir Lietuva, dar ir šian
dieną vargsta komunistinio 
okupanto pančiuose. 

Kiekvieno lietuvio šventa pa
reiga yra viešai pasisakyti prieš 
šią okupaciją. Visi raginami 
dalyvauti šiose tarptautinėse 
demonstracijose. 

Autobusai demonstracijų da
lyviams išeis nuo Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčios Brighton 
Parke, W. 44 Street ir So. Cali-
fornia Ave., 5:30 vai. vakare. 
Rezervaciją šiems autobusams 
priima S. Daulienė, LB Brigh
ton Parko apylinkės pirmi
ninkė, telefonu 847-4855 iki 
rugpjūčio 21 d. vakaro. 

Iš Marųuette Parko autobusai 
išvažiuos nuo Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčios 5:30 vai. 
vakare rugpjūčio 23 d. Regist
ruotis į šiuos autobusus galima 
pas LB Marąuette Parko apy
linkės pirmininką J. Levicką 
telefonu 448-9255 ir pas LB 
Vidurio Vakarų apygardos pir
mininkę Birutę A. Vindašienę 
— 974-2464, t a ip pat iki 
rugpjūčio 21 d. vakaro. 

Visi demonstracijų dalyviai 
prašomi dėvėti juodus kaspinus 
ant kairės rankovės. 

B. A. Vindašienė 

VISŲ LIETUVIŲ 
GEGUŽINĖ - BALFO 

GEGUŽINĖ 

Visi žinome Balfą ir jo 
reikšmę šalpos veikloje. Karo, o 
ypačiai pokario metais , ne 
v ienas išeivių Balfo šalpa 
pasinaudojo. Ne vienas mažas 
b ū d a m a s y r a gėręs Balfo 
parūpintą va ikams pienelį, 
vilkėjo švarką ar švarkelį ir 
suknelę, dėvėjo batus, batelius 
a r kitokį įvairų apdarą, gautą iš 
Balfo siuntinių. Buvo ir tokių, 
kurie iš Balfo gautais ,.žaliu
ka i s" mokslą išėjo ir visam 
gyvenimui gerovę užsitikrino. 
P r i s i m i n i m ų vedami ir 
dėkingumo jausmo žadinami, 
niekados negalime Balfo pa
miršti. Mūsų tautos tragedija te
besitęsia, ir tautiečių vargas 
nemažėja. Balfui rūpi, kad 
išblokštasis ar pavergtasis lie
tuvis galėtų išsilaikyti fiziškai 
ir dvasiškai, kad turėtų į ką 
atsiremti . Kaip rūpinamės Lie
tuvos išlaisvinimu, tokį pat 

rūpestį keiia ir individualaus 
lietuvio išsilaikymas. Tai mus 
įpareigoja lietuviškoji savigarba 
ir tautos meilė. Gera yra ašarą 
nušluostyti ar žmogui surami
nimo ir džiaugsmo suteikti. 
Todėl, kaip Baltas tiesia pa
galbos ranką jus reikalingie
siems, taip mes solidariai 
junkime rankas Balfui padėti. 
Svarbu, kad Balfo ištekliai neiš
sektų. 

Jau daug lietuvių organiza
cijų šią vasarą suruošė geguži
nes. Bus ir Balfo gegužinė, 
kurią ruošia Balfo apskrities 
valdyba su apskrityje veikian
čiais skyriais. Kadangi nariai ir 
aukotojai apima visą patriotiš
kąją lietuvių visuomenę, tai 
Balfo gegužinę ir pavadiname 
visų lietuvių gegužine. 

Gegužinė bus rugpjūčio 28 d., 
sekmadienį, Jaunimo centre, 
vėsinamose patalpose. Bus tai 
puikus atokvėpis karščių išvar
gintiems. Čia visus pasitiks 
būrys idealistų — Balfo talki
ninkų su karštais pietumis, šal 
tais ir šiltais gėrimais ir ska
niais pyragais bei pyragaičiais. 
Kavinė pradės veikti nuo 10 
vai. ryto. Pietūs prasidės 12 vai. 
Veiks „Laimės šulinys", gros 
orkestras, bus šokiai ir kitokie 
žaidimai. „Laimės šulinio" sta
lai, apdėti įvairybe daiktų, 
vilios akis. Ir, taip sakant, nei 
pirkti, nei mokėti nė už vieną 
daiktą nereikės, o tik savo laimę 
„Laimės šulinyje" išbandyti. 
Tikrai smagus reikalas. Šuli
niui jau plaukia vertingos 
dovanos — dail ininkų pa
veikslai, suvenyrai, naudingi 
namų reikmenys ir pan. būtų 
gerai, kad kuo daugiau atsiras

tų norinčių ir galinčių vieną 
antrą daiktą paaukoti šiam 
tikslui. Daiktus priima skyrių 
valdybų nariai ir Balfo raštinė 
(69th St., Chicago, 111.) Visam ši
tam didžiuliui renginiui suma
niai vadovauja šalpos idėjai 
nepailstantis Balfo Chicagos ap
skrities pirmininkas Stasys 
Vanagūnas. 

keičiama pagal metų sezoną. Ar 
nevertėtų mums pasižiūrėti į ki
tus vadovaujančius organus, 
kur valdžios pakeičiamos be 
ašarų ir aimanų. Prisegė kitą 
etiketę ir nauja valdžia. Gera ir 
patogu. O mes, bendruomeni-
ninkai, su ta demokratija taip 
nusigyvenome, kad net nebe
žinome, kur mūsų valdžia. Aną
dien žiūriu iš PLB būstinės 
dėžes gabena, tad klausiu tą 
darbuotoją, kur tas dėžes 
gabena. Tad sako: „matai, nauja 
valdžia — pasikeitimai". Nauja 
valdžia tai nauja, bet kur ga
benasi? Sako man „nežinau — 
gal į kolonijas", o kur tos „kolo
nijos" tai taip ir nepasakė. Ma
nau, greičiausiai s laptus 
dokumentus kur į pakrūmes ga
bena, kad paslapčių nesužinotų. 

Pagyvensime pažiūrėsime, 
bent ketvertą (o gal penketą) 
metų nereikės rūpintis rinki
mais. Kas praėjo, tai jau praėjo. 
Nereikia atgal dairytis! Besidai
rant dar galima už kokio kups
to ar kurmėrausio užkliūti. 
Jeigu apie praėjusius įvykius 
galime kiek su humoru pa
kalbėti, tai į ateitį reikia labai 
rimtai žiūrėti. 

Girdėti gandų, kad rengia
masi LB krašto valdybos rinki
mams. Mes, liaudis, žinoma ne
rinksime. Valdybą rinks taryba. 
Taryba tam ir yra, kad nutartų. 
Mums tegali rūpėti, kad gerai 
nutartų. Su PLB tik retkarčiais 
tenka susidurti, tad ne tiek 
svarbu, jei ji net į atklonius 
nusikels. Krašto valdyba rūpi
nasi ir tvarko mūsų kasdieninį 
gyvenimą, tad jos sudėtis mums 

Danutė Vidžiflniene, viena iš darbščiųjų bitelių „Draugo" piknike, par
davinėja bilietėlius laimėjimams. Nuotr. G. K. 

Šalpos idėjos vedami ir kitų 
pramogų atsisakydami, gausiai 
dalyvaukime tradicinėje Balfo 
gegužinėje, kurioje, linksmai 
praleisdami laiką, prisidėsime 
prie Balfo išteklių pagausinimo. 

Sujungtos rankos daug gali. 
visi kviečiami, visi laukiami. 

B. Motušienė 

VALDŽIŲ KEITIMO METAI 

Iš šalies žiūrint galėtų atrodyti, 
kad mes pasidarėme lyg kokia 
„bananą republic", kur valdžia 

IŠARTI IR TOLI 
VOKIETIJOJE 

— Homburge, Saaro kraš
te, Motinos dieną suorganizavo 
LB pirm. Algirdas Palavinskas. 
Pamaldas katalikams laikė 
kun. B. Liubinas, evangelikams 
kun. F. Skėrys. Paskaitą skaitė 
neseniai iš Lietuvos atvykusi 
Rūta Jagutytė Šlioniene. Saaro 
krašto valdžios atstovas Bittner 
pasakė gražų žodį. Meninę dalį 
atliko Nelė Paltinienė, akompa
nuojant A. Paltinui. Taip pat 
prie meninės programos prisidė
jo dešimt Vasario 16 gimnazijos 
mergaičių, vadovaujant jų mo
kytojui A. Paltinui. 

— Motinos dienos minėji
mai buvo Lebendstedte ir Štut
garte, kur pamaldas atlaikė 
kun. K. Senkus ir kun. Fr. 
Skėrys. Pirmoj vietoj apie moti
nas kalbėjo Vilė Kumpienė. An
troj — E. Šulcas ir kun. K. Sen
kus. Po to buvo kavutė ir pokal
biai. Motinos buvo apdovanotos 
gėlėmis. 

— Lietuvių Moterų Romu
vos klubas surengė motinos 
minėjimą Huettenfeldo bažny
čioje ir Vasario 16 gimnazijos 
berniukų bendrabučio salėje. 
Pamaldas laikė kun. Fr. Skėrys 
ir kun. A. Bernatonis (dabar 
miręs). Minėjimą atidarė pirm. 
Eugenija Lucienė, paskaitą 
skaitė mokyt. Emilija Meikienė. 
Meninę programą atliko su 
dideliu pasisekimu sol. Nelė 
Paltinienė, akompanavo A. 
Paltinas. Evelina Ederytė ir 
Tanja Hermanaitė padeklama
vo kelis eilėraščius. 

— A.a. Jonas Damskis mirė 
gegužės 30 d. Krefelde. Palaido
tas Huettenfeldo kapinėse. 
Velionis yra buvęs Krefeldo 
Bendruomenės pirmininkas. 
Laidojimo apeigas atliko kun. J. 
Dėdinas. Vargonėliais grojo 
muz. A. Paltinas. Lietuvių 
Bendruomenės vardu žodį tarė 
J. Lukošius. Velionis buvo 
gimęs 1911 m. spalio 15 d. Buvo 
pabėgęs į Vokietiją, bet sovietai 
jį grąžino į Vilnių, paskiau iš
trėmė į Sibirą. 1951 m. vedė 
žmoną vokiečių kilmės Emmą ir 
1960 m. atvyko į Vokietiją. Lai
dotuvėse dalyvavo žmona Em-
ma, sūnus Harald Kęstutis su 
šeima, sūnus stud. Hors t 
Vidas iš Berlyno. 

Jaunesniųjų vyčių 36 kuopos dalyviai. Lietuvos Vyčių 75-rių metų jubilie
jiniam seime VV'ashingtone. D.C. Pirmoj eilėj: Natalija. Nina ir Raniukas 
Padalino; antr. ; eilėj iš kairės: Dana Butta, Aušra Padalino ir Gulė Butts. 

yra aktuali. Mūsų kultūrinis 
gyvenimas ir lituanistinis švie
timas vyksta LB rėmuose, tad 
mes negalime likti abejingi, kas 
jai vadovaus. Pasakymas, kad 
„nauja šluota gerai šluoja", šiuo 
atveju gal ne visai tetiktų. Tei
singai ,,nauja šluota gerai 
šluoja", jeigu ją valdo prity
rusios rankos, bet pati „nauja 
šluota" savaime jokio šlavimo 
neatliks. Pagal įvairius gandus, 
kiek tenka jų girdėti, atrodo, 
kad vyrai užleis pozicijas mote
rims. Na, ir kas čia tokio? Prie 
to jau esame įpratę! Moterys 
tvarko Lietuvių fondą, Jaunimo 
centrą, Socialinę tarybą ir be
veik visus vyrus, tad kas čia 
naujo? Taip pat tenka jau ir 
kandidačių pavardes girdėti. 
Dažniausiai minima pavardė tai 
Ingrida Bublienė. Manau, kad 
ji yra visiems labai gerai 
žinoma, tad pristatymo ne
reikalinga. Ji ne savo amžiumi, 
bet patirtimi yra sena LB 
darbuotoja. Jeigu neklystu, tai 
nuo studentavimo dienų Stasio 
Barzduko valdybose ėjusi įvai
rias pareigas. Taip pat buvusi 
lituanistinių mokyklų mokyto
ja, tad ir švietimas jai nėra 
visai svetima teritorija. O švie
timas yra viena iš mūsų aktua
liųjų problemų. Įvairiais reika
lais apvažinėjusi beveik visas 
lietuvių kolonijas, tad 
susipažinusi su jų veikla ir pro
blemomis. Žinoma, organizuo
dama premijų šventes^sigijo ne 
tik draugų, bet ir priešų. 
Visuomet yra nepatenkintųjų. 
Tai nepagerbtas, tai neužten
kamai pagerbtas, tai kam nors 
ant mozolių užminta. Tik tie 
mozolių nemindo, kurie absoliu
čiai nejuda. O kai juda ir veikia, 

tai vis pasitaiko, kad apmindo 
kojas lėčiau einančiųjų. 

Į vadovaujančius postus reikia 
parinkti ne tuos, kurie yra geri 
darbininkai, bet kurie yra geri 
organizuotojai. Geri darbininkai 
dažniausiai yra „solistai" ir 
patys nori viską atlikti. Gy
venimas dabar yra per daug 
komplikuotas, kad vienas 
galėtų tai atlikti. Biznyje bei 
industrijoje į vadovaujančius 
postus parenkami ne tie, kurie 
patys gerai dirba, bet kurie 
sugeba dalį atsakomybės ki
tiems išdalinti. Atrodo, kad 
Ingrida ir yra viena iš tokių. Be 
to, ji kaip „žuvis vandenyje" yra 
gubernatorių ir senatorių tarpe. 
Norint išeiti iš savo parapijos 
ribų į platesnę viešumą, kaip tik 
ir reikia tokių žmonių, kurie su
geba tai atlikti. 

Būtų gera, kad visuomenė 
būtų supažindinta ir su kitais 
kandidatais ar kandidatėmis. 
Kad staiga iš dangaus neiškris
tų. Pabaigęs šį rašinėlį padėjau 
į šalį keletai dienų, kad susi-
fermentuotų. Per tą laiką gavau 
„Draugą", žiūriu rašoma apie 
dr. Antaną Razmos galimą kan
didatūrą. Labai džiugu, tai 
brandus ir plačiai žinomas 
asmuo-veikėjas. Labai malonu, 
kad bus daugiau r imtų 
kandidatų. 

J. Ž. 

Advoka tas Jonas Gibai t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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