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(Tęsinys)' 
Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Žinios iš vyskupijų 
Vilnius. 1987 m. gruodžio 31 

d. Vilniaus Šv. Mikalojaus 
bažnyčios parapijos klebonas 
kun. Juozapas Tumaitis, vika
ras, kun. Medardas Čeponis ir 
bažnytinio komiteto pirmi
ninkas Alfonsas Makačkinas 
nusiuntė raštą „Vakarinių 
naujienų" redakcijai dėl 
gruodžio 12 d. minėtame laik
raštyje išspausdinto doc. Zenono 
Pilkausko straipsnio „Neįprasta 
paskaita nepažįstamajam", kur 
bandoma tendencingai, užgauliu 
tonu ir atviru melu teigti, kad 
Vilniuje nėra jokios Šv. Mika
lojaus bažnyčios, kaip, pagal 
juos, nėra ir Sv. Mikalojaus — 
jam Bažnyčia atėmusi šventojo 
titulą. Rašte redakcijai patei
kiama Šv. Mikalojaus biografi
ja, paneigiamas melas, kad Sv. 
Mikalojus nėra šventasis, tai 
doc. Z. Pilkauskas gali pasi
tikrinti „Katalikų kalendoriu
je — žinyne". Be to, rašoma, jog 
„gaila, kad autorius ir redakci
ja negerbia savo skaitytojų ir, 
žinodami, kad skaitytojai netu
rės galimybės pa t ik r in t i 
pateiktų faktų, klaidina juos. 
Dar didesnį nerimą kelia faktas, 
kad nepasikeitė pažiūra į tikin

čiuosius kaip antrarūšius pilie
čius, kuriuos galima viešai 
įžeidinėti. Tikimės, kad viešu
mo sąlygomis redakcija atšauks 
melą..." 

Deja, redakcija šio rašto nepa
skelbė ir melo neatšaukė. Nega
na to, 1988 m. kovo 5 d. „Vaka
rinėse naujienose" pasirodė ant
ras feljetonas tuo pačiu pavadi
nimu. Šį kartą redakcija prašo 
P. Pečiūrą pakomentuoti doc. Z. 
Pilkausko straipsnį. P. Pečiūra 
ironišku tonu kartoja tuos 
pačius šmeižtus ir stebisi, kodėl 
kunigai taip puolėsi ginti Šv. 
Mikalojų. 

1988 m. balandžio 14 d. Šv. 
Mikalojaus bažnyčios kunigai: 
J. Tunaitis, M. Čeponis, pirmi
ninkas A. Makačkinas parašė 
antrą raštą „Vakarinių nau
jienų" redakcijai, reikalaudami 
neklaidinti, o rašant panašius 
straipsnius, turint tik tiek 
mažai žinių, pasikonsultuoti su 
žinovais, rašte nurodomi šalti
niai, kur nesunkiai galima ir 
patiems pasitikrinti faktus. 

„Vakarinės naujienos" iki šiol 
melo neatšaukė. 

'Bus daugiau) 

Atmesta Liudo Kairio apeliacija 
New Yorkas. — Americans 

for Due Process praneša, kad či-
kagiečio Liudo Kairioapeliacija 
OSI byloje prieš jį buvo atmesta 
s.m. gegužes 10 d. Šis Board of 
Immigration Appeals spren
dimas pasiekė jo advokatą 
Cahrles Nixon tik gegužės 15 d. 
paštu. 

L. Kairys buvo išpilietintas 
1984 metais po teismo, kuriame 
jį pro bono (be mokesčio) 
atstovavo viena iš didžiausių 
firmų Amerikoje — Kirkland 
and Ellis. Užsibaigus L. Kairio 
išpilietmimo apeliacijom, OSI 
iškėlė deportacijos bylą prieš jį, 
kuri perėjo iš federalinių į 
imigracijos teismų jurisdikciją. 
Kirkland and Ellis pasitraukus 
nuo jo atstovavimo deportacijos 
akcijoje, jo gynybą perėmė adv. 
Charles Nixon, atstovavęs trims 
kitiems OSI apkaltintiems as
menims. Mr. Nixon sėkmingai 
pravedė Frank Walus apeliaci
ją, kurioje buvo sugrąžinta F. 
Walus pilietybė. 

OSI jam par inko 
Sovietų Sąjungą 

Deportacijos teismai didžiau
sia dalimi remiasi išpilietmimo 
teismų sprendimais. Tad, ir 
šiame atvejyje imigracijos teisė
jas rado. kad L. Kairys turėtų 
būti deportuojamas iš JAV-ių. 
Tačiau teismas nesuteikė tuo 
metu L. Kairiui progos pasisa
kyti^ kurį kraštą jis norėtų būti 

deportuotas, jei prie to prieitų. 
OSI pasirinko Sovietų Sąjungą. 
Teisėjas savo sprendime ne tik 
nusprendė, kad L. Kairys turėtų 
būti deportuotas, bet įsakė, kad 
jis būtų deportuojamas į Sovie
tų Sąjungą. L. Kairys apeliavo 
sprendimą. 

Neleido apsiginti 
Apeliacinis teismas nesuteikė 

gynybai progos žodžiu apginti 
savo argumentų (orai argu-
ment). Viskas vyko per memo
randumus. Naujausias sprendi
mas nenurodo vietos,į kurią L. 
Kairys turėtų būti deportuo
jamas. Anaiptol, įsakyta visą 
reikalą atgal sugrąžinti imigra
cijos teismui ir duoti L. Kairui 
progą pasisakyti, kokį kraštą jis 
pasirenka. Apklausa šiuo klau
simu turėtų įvykti sekančių 
poros mėnesiu metu. 

Pagal Americans for Due Pro
cess žinias (ADP), yra galimybė, 
kad valdžia gali areštuoti L. 
Kairį- ,.Kai Kari Linnas pra
laimėjo savo apeliaciją, OSI ne
delsiant jį pasikvietė apklausai, 
ten vietoj surakino jo rankas ir 
nutempė į kalėjimą. Jis iš to ka
lėjimo nebuvo išleistas, kol OSI 
neįgrūdo į lėktuvą į Sovietų 
Sąjungą", pasakė Rasa Razgai-
tienė, ADP koordinatorė. 

Kraštai, kurie yra priėmę OSI 
apkaltintus žmones praėjusių 
poros metų laikotarpyje, yra 
Costa Rica. Paragvajus, Austri
ja ir Vokietija. 

KALENDORIUS 
Gegužės 19 d.: Celestinas, 

Prudencija, Gilvinas, Jovaras, 
Taura, Skaistuolis. 

Gegužės 20 d.: Bernardas 
Sienietis, Alfreda. Aras. Švied-
ris, Augmantė, Akvilas, Eid-
vilas, Vyginte. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:28. leidžiasi 8:06. 
Temperatūra dieną 78 L. nak

tį 63 1. 

— Pasaulyje gyventojų skai
čius, kaip praneša statistikos 
biuras, yra 5.2 bilijonai žmonių, 
o 2025 metais žmonių bus 14 
bilijonų, jei nesumažės gimimų 
skaičius. 

— Pittsburghe tenoras Lu-
ciano Pavarotti sustojo dainuoti 
„Toscos" spektaklio metu tre
čiame veiksme, kai jo balsas 
„užlūžo". Už scenos daktarai 
bandė jam padėti, bet kai jis 
pabandė, ir vėl nebuvo balso. 

Šių metų Vasario 16-sios paminėjimo iškilmėse Vilniuje. 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos j 

Deklaracija 
Apie Lietuvos Valstybinį Suverenitetą 
Lietuvių tauta nuo amžių gyvena čia, prie Baltijos jūros. 

XIII amžiuje ji sukūrė savo valstybę, šimtmečiais gynė savo 
laisvę ir nepriklausomybę. 1918 metais atkūrė savo 
Valstybingumą, kurį pripažino daugelis pasaulio valstybių, o 
1920 m. sutartimi patvirtino ir Tarybų Rusija. Šioje sutartyje 
visiems laikams atsisakiusi pretenzijų į Lietuvos valstybę ir 
teritoriją. Nors ši sutartis nedenonsuota ir dabar, tačiau 1940 
metais Vokietijos - TSRS 1939 m. pakto ir papildomų slaptųjų 
protokolų pagrindu suvereni Lietuvos valstybė buvo prievarta 
neteisėtai prijungta prie Tarybų Sąjungos ir prarado politinį 
bei kultūrinį savarankiškumą TSRS vyriausybė ir šiandien 
ignoruoja net respublikos ekonominio savarankiškumo siekius. 

Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba mato išeitį iš esamos 
padėties tik atgaunant vasltybinį suverenitetą, kuris yra jau 
šiandien išryškėjęs lietuvių tautos siekis ir neatimama tautų 
teisė, įgyvendinama tik laisvo apsisprendimo sąlygomis. 
Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba skelbia, kad nuo šios dienos, 
priėmus Lietuvos TSR Konstitucijos 70 straipsnio pataisą, 
Lietuvos TSR galioja tikjos Aukščiausioje Taryboje priimti ar
ba patvirtinti įstatymai. Ateities santykiai su TSRS ir kitomis 
valstybėmis turi būti nustatomi tik tarpvalstybinėmis sutar
timis. Šie Lietuvos žmonių siekiai nėra nukreipti prieš tautų 
teises ir jų teisėtus interesus. 
Vilnius, 1989 m. gegužės 18 d. 

Kreipimasis Į demokratines jėgas 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Lietuva laisvinasi! 

Talinas. — Mes. teisėti Balti
jos respublikų liaudies judėjimų 
atstovai, kreipiamės į visus 
Tarybų Sąjungos demokratinius 
pilietinės iniciatyvos judėjimas 
geros valios laišku. 

1985 metais prasidėjusi TSRS 
visuomenės gyvenimo pertvar
ka tęsiasi. Plečiantis šiam pro
cesui. 1988 metais Baltijos res
publikose gimė masiniai liaudies 
judėjimai, išreiškiantys Estijos. 
Latvijos ir Lietuvos piliečių pro
tą ir valią. 

Mes kovojame dėl to, kad 
būtų iš pagrindų destalinizuotas 
visas visuomenės gyvenimas, 
dėl socializmo teisingumo, dėl 
tautų ir žmogaus teisių, kurias 
yra pripažinusi tarptautinė 
teisė. 

Negalima nematyti, kad 
pertvarkai priešiškos konserva
tyviosios jėgos pastaruoju metu 
aktyvėja, darosi vis agresyves
nės, kreipdamos pagrindinį 

smūgį pirmiau-ia prieš demo
kratinius tautų siekius. 

Mes įsitikinę, jog besiple
čiantis viešumas ir masiniai 
demokratiniai judėjimai yra 
vienintel is ga ran tas , kad 
radikali visuomenės pertvarka 
vyks toliau ir bus nesulaikoma. 

Mes tikime demokratijos 
jėgomis ir Tarybų Sąjungos at-
gimstančiųjų tautų gera valia. 
Mes tikime tikru teisingumu, 
proto pergale prieš smurtą. Mes 
tikime, kad bendromis pastan
gomis sukursime ateitį, pagrįs
tą savitarpio supratimu ir pa
garba vieno kitam. 

Estijos Liaudies Fronto 
Įgaliotnių taryba 
Latvijos Liaudies 

Fronto Dūma 
Lietuvos persitvarkymo 

Sąjūdžio Seimas 
Tallinn, 1989, gegužės 14. 

— Amerikos Senatas patvir
tino Baltųjų rūmų susitarimą 
su Japonijos vyriausybe statyti 
naują FSX kovos lėktuvą. Prieš 
šią sutartį buvo Illinois valsti
jos sen. Alan Dixon, kuris mano, 
jog tuo būdu japonai galės 
pasinaudoti Amerikos technolo
ginėmis žiniomis ir vėliau nu
konkuruoti Ameriką. 

— Etiopijoje marksistų vy
riausybės kariuomenė sutriuš
kino karių ruoštą perversmą 
Addis Ababoje sostinėje. Keli 
generolai ir karininkai norėjo 
pakeisti vyriausybę, bet jiems 
nepasisekė, pranešė sostinės 
radijo stotis. Sukilimas įvyko, 
kai komunistų prezidentas 
Mengistu Mariam su žmona iš
vyko į Rytų Vokietiją su vizitu. 

— Buenos Aires Argentinos 
prez. Raul Alfonsin susitiko su 
išrinktuoju prezidentu Carlos 
Menėm ir aptarė tvarkingą pa
reigų perdavimą naujai vyriau
sybei. 

— Denverio miesto gyvento
jai pravestame referendume 
pasisakė 61% balsų už naujo 
aerosuoto įrengimą, maždaug 
20 mylių nuo miesto centro. 

— Prez. George Bushas 
paskambino naujai išrinktajam 
Panamos prezidentui Guillermo 
Endera, kuris gydėsi ligoninėje 
po jo sužeidimo, ir pasveikino jį 
su laimėjimu ir pažadėjo savo 
paramą. Endera buvo riau
šininkų sužeistas į galvą, bet 
šiuo metu jis jau išėjo iš ligo
ninės. 

— Kinijos studentai laimėjo 
ben dalinai, kai Komunistų 
partijos vadas Zhao Ziyang 
pažadėjo jiems, kad vyriausybė 
darys konkrečius žygius įvesti 
demokratijai. Užsienio žurna
listai stebisi, kad ir milijoninių 
demonstracijų metu mažai ma
tyti policijos ir nėra susirėmimų 
arba langų daužymų ir vogimų. 

— Chicagos miesto naujasis 
meras demokratas Richard Da-
ley pakeitė beveik 900 miesto 
tarnautojų naujais, kurie labiau 
atitinką jo nusitatymui būti 
miesto darbininkais. 

— EI Salvadore kairieji su
kilėliai visame krašte puola 
bankus, degina valdžios įstaigas 
ir terorizuoja kareivius. Šiais 
puolimais norima sutrukdyti 
naujai išrinktojo prezidento 
inauguraciją, kuri turi būti 
birželio 1 d. Naujasis prez. Cris-
tiani Alfredo atvyko į Washing-
toną pasitarimui su prez. Bushu 
ir kitais vyriausybės nariais. 

— Washingtone buvęs 
Atstovų rūmų Irano-Contras 
komiteto pirmininkas kongr. 
Lee Hamilton kalbėjo žurna
listams, kad Baltieji rūmai prez. 
Reagano metais sulaikė 12 
dokumentų, kai 1987 m. vyko 
Kongreso investigacija apie 
pulk. North dalyvavimą ginklų 
pardavime Iranui ir gauto pelno 
pervedimą Nikaragvos laisvės 
kovotojams. 

— Argentinos vyriausybė at
sisakė išduoti olandą nacį Olan
dijai, kurio reikalavo Simono 
Wiesenthalio centras, kad jis 
būtų vėl teisiamas. 

— Varšuvoje Solidarumas 
pradėjo transliuoti savo radijo 
programą ir ruoštis birželio 
rinkimams, praneša prancūzų 
agentūra. 

— Vilniuje, Tauro kalnelyje. 
Sąjūdžio nariai Gruzijos trage
dijai atminti, kai buvo nuodi
jami žmonės, pasodino atmini
mo liepą. 

Vilnius. 1989 gegužės 18 d. 
(Užrašai iš vienuoliktojo 
šaukimo Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos vienuo
liktosios sesijos). 

Šiandien Vilniuje Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos 
sesijoje priimtos keturių 
Respublikos Konstitucijos 
straipsnių pataisos ir Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Deklaracija apie Respub
likos valstybinį suverenitetą. 

Visi šie dokumentai buvo pri
imti vieningai , t ik prieš 
Deklaraciją balsavo penki depu
tatai, tarp jų ir Valstybės Sau
gumo komiteto pirmininkas 
Eduardas Eismuntas bei 
„Komunisto" žurnalo vyriau
siasis redaktorius Antanas 
Virčulis, pasiūlęs Aukščiau
siajai Tarybai šio dokumento 
nepri imti . Trys deputatai 
susilaikė. 

Per pietų pertrauką i minią, 
susirinkusią priešais Aukš
čiausios Tarybos rūmus, išėjo 
Lietuvos vadovai — LKP pirma
sis sekretorius Algirdas Bra
zauskas, Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo pirmininkas 
Vytautas Astrauskas, LKP ant
rasis sekretorius Vladimiras 
Beriozovas. Vadovai buvo 
sutikti ovacijomis, jiems įteiktos 
gėlės. 

Po to prie susirinkusiųjų su 
trispalvėmis vėliavomis žmonių 
priėjo Sąjūdžio Seimo Tarybos 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas Vytau
tas Bieliauskas, dalyvaujantis 
sesijoje svečio teisėmis, ir 
Sąjūdžio deputatai. Visus juos 

sutiko garsus skandavimas 
, ,Sąjūdis-Sąjūdis-Sąjūdis''. 

I žmones kreipėsi 
Vytautas Landsberg is 

LPS Seimo tarybos pirminin
ko prof. Vytauto Landsbergio 
žodis prie Aukščiausiosios 
Tarybos rūmų: 

,rMieli žmones, Jūs visi, 
kurie čia esate, ir mes visi — 
tik maža Lietuvos dalelė, bet 
tikrai ji visa džiaugiasi šian
dien. Tai,kas šiandien vyks
ta, jaučia ir mūsų mirusieji, 
ir mūsų kankiniai, jaučia ir 
toli nuo čia esantys mūsų 
broliai ir seserys. Tebus šita 
diena šventa ilgai. Mes 
atėjome į ją visi kartu. Apsi
kabinkime, tarkime ačiū 
vieni kitiems. Ačiū dums!" 

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybos pirmininko dr. 
Vytauto Bieliausko žodis ten 
pat: 

„Tai yra didelė, istorinė die
na Jums. Pradėtas žygis 
Sąjūdžio spalio mėnesį dabar 
jau duoda savo vaisius. Ir aš 
antrą kartą turiu garbę daly
vauti vėl šitame istoriniame 
įvykyje. Lietuva laisvinasi. 
Lietuva bus laisva. Ačiū 
Jums visiems". 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos vienuoliktojo šaukimo 
sesija vyksta lygiai po šešių 
mėnesių nuo to laiko, kai 
Lietuvos deputatai nesugebėjo 
priimti gerokai švelnesnių 
Konstitucijos pataisų. Dabar jie 
drąsiai priima daug radikales
nes. 

Bėga laikas, keičiasi Lietu
va... praneša (STA) Rimantas 
Kanapienis. 

Aukščiausios Tarybos prezidiumo 
pirm. TSRS Generaliniam 

Prokurorui 
Talinas. — 1989 metų sausio 

31 d. Estijos LF valdyba. Latvi
jos LF Dūmos vaidyba ir Lie
tuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
Seimo taryba nusiuntė TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos Prezi
diumo Pirmininkui ir šalies 
Generaliniam prokurorui krei
pimąsi, kuriame reiškiamas 
susirūpinimas suimtų „Karaba-
cho" komiteto narių likimu ir 
prašoma suteikti visuomenei 
išsamią informaciją šiuo 
klausimu. Jame buvo sakoma: 

„Mes manome, kad tai aki
vaizdus mėginimas panaudoti 
politiniams tikslams antide
mokratinius ir prieštaraujan
čius persitvarkymo dvasiai bau
džiamojo kodekso straipsnius". 

„Mes prašome: 
— pirma, nuodugniai patik

rinti, ar teisėtai laikomi suim
ti „Karabacho" komiteto nariai: 

— antra, nedelsiant infor
muoti visuomenę apie šių asme
nų suėmimo priežastis ir 
įstatyminius pagrindus, apie 
jiems pateiktus kaltinimus; 

— trečia, nutraukti tarp
nacionalinio įtempimo proble
mų sprendimą jėgos politika. 

— Europos Bendruomenės 
valstybės nutarė, kad ant visų 
cigarečių ar tabako pokelių 
būtų užrašyta, kad rūkymas 
rimtai kenkia sveikatai. Taip 
pat, kad būtų užrašyti šie išsi
reiškimai: „Rūkymas žudo". 
„Rūkymas — vėžio priežastis" ir 
kad ..Rūkytojai miršta jaunes
ni". Visa tai turės būti užrašyta 
ant pokelių jau 1993 m 

kuri niekada nedarė norimų 
rezultatų; 

— ketvirta, realizuoti kons
titucinę tautos apsisprendimo 
teisę. 

Mes manome, kad pripažintų 
Armėnijos liaudies lyderių 
suėmimas yra piktnaudžiavi
mas valdžia. Tai apsunkina ir 
šiaip jau sudėtingų problemų 
sprendimą. Neįmanoma su to
kiu bagažu pasitikti TSKP 
plenumą tarpnacionalinių san
tykių klausimais ir ruoštis 
Maskvoje planuojamai tarptau
tinei konferencijai Žmogaus 
teisių klausimais. Tai visiškai 
prieštarauja Vienos susitarimo 
Baigiamųjų dokumentų esmei. 

Gerbiamas Pirmininke, ger
biamas Generalini prokurore! 

Jau praėjo daugiau kaip trys 
mėnesiai, Pabaltijo respublikų 
liaudies frontų vadovybė iki šiol 
negavo jokio jūsų atsakymo, o 
suimtųjų likimas tebėra neži
nomas šalies visuomenei. Vie
šumo stoka ir tebesantis realybe 
neteisėtumas negali nekelti 
susirūpinimo. Nė vienas iš tų, 
kurie ryžtasi naujam politiniam 
mąstymui ir persitvarkymui, 
negali jaustis saugūs, kol yra-
„Karabacho" lyderių likimo 
nežinomybės precedentas. 

Pakartotinai kreipiamės į 
Jus, primygtinai siūlydami 
atkurti teisėtumą ir viešumą 
šiuo principiniu klausimu. 

Pasirašė: Estijos Liaudies 
Fronto Įgaliotinių taryba, Lat
vijos Liaudies Fronto Dūma, 
Lietuvos Pe r s i tva rkymo 
Sąjūdžio Seimas. 
Tallinn, 1989. gegužės 14. 
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TORONTO ŽAIDYNES 
LIETUVOS OLIMPINEI 

DIENAI 
t Pabaiga) 

CHICAGOS „NERIS" 
JAUNIŲ A KLASĖJE 

Krepšinio 3-jose jaunių kla
sėse dalyvavo 10 komandų. A 
klasėje Chicagos „Neris" pir
mose rungtynėse suklumpa 
prieš New Yorko LAK 59-58, 
nežiūrint, kad porą minučių 
prieš pabaigą dar turėjo 5 
taškus persvaros. Sekančiose 
„Neris" jau žaidžia žymiai 
geriau ir nesunkiai laimi prieš 
Detroito „Kovą" 78-65. New 
Yorkas įveikia ir Detroitą 
73-63, taip,kad baigmėje vėl 
susitinka „Neries" ir New Yor
ko LAK. Kaip ir Australijos 
šventėje, baigmėje „Neris" 
žaidžia be priekaištų ir užtik
rintai laimi I vietą 73-60. 
Treneris E. Modestas, atrodo, 
netrukus turės neblogą vyrų 
komandą, nes jo žaidėjai Juškai-
tis, Brazaitis, Modestas, Jese-
witz, Šmulkštys, Grabauskas ir 
Falkner jau turi gerus duome
nis, bereikia trupučio svorio, il
gio bei patyrimo. 

B klasėje naujas klubas 
Lemonto „Aitvaras" pasirodė 
gana gerai, pralaimėdamas 
„Aušrai" 44-48, bet laimėdamas 
prieš Toronto „Vytį" net 77-25. 
Baigmėje susitiko „Aušra" ir 
Hamiltono „Kovas", kuris 
įveikė Londono „Taurą" 76-53. 
„Kovas" netikėtai lengvai laimi 
prieš Toronto „Aušrą" 71-48, o 
įdomiausia, kad „Kovo" koman
doje žaidė dvi sesutės Kristina 
ir Julija Enskaitytės ir žaidė 
neblogiau už berniukus. 

Pačių jauniausių D klasėje 
buvo tik dvi komandos, ir To
ronto „Aušra" nuskriaudžia To
ronto „Vytį" 58-12. 

BOSTONO „GRANDIS' 
KITI TINKLINIO 

LAIMĖTOJAI 

IR 

Tinklinio vyrų klasėje seniai 
beturėjome 8 komandas. Varžy
bos vyko dviejose grupėse. Pir
moje Bostono „Grandis" lengvai 
susitvarko su Toronto „Aušra", 
Clevelando „Žaibu" ir gana 
užtikrintai paklupdo III-jų žai
dynių nugalėtoją Chicagos 
„Nerį" 15-11,15-7. „Neris" lie
ka antroje vietoje. Kitoje grupė
je Detroito „Kovas'* pasirodo jau 
rimta jėga ir nugali Toronto 
„Taurą", Lemonto „Aitvarą" ir 
net Clevelando „Žaibą". Pusiau-
baigmėje Bostono „Grandis" 
įveikia „Žaibą" 15-13 ir 15-7 ir 
Chicagos „Neris", po geros 
kovos, Detroito „Kovą" 15-6, 
17-15. Baigminės rungtynės ža
dėjo būti įdomios, deja, jos 
neįvyko, nes „Neris" nukeliavo 
į kitą salę ir (kol atsirado tikro
joje). Bostonas jau buvo pasipuo
šęs aukso medaliais. Pamoka 
ateičiai tiek organizatoriams, 
tiek komandų vadovams. O Bos
tonui ir jų vadovui, bei treneriui 
Vytautui Eikinui tik valio! 
Medaliais jie" pasipuošė pelny
tai, nes pirmame rate prieš Chi-
cagą jau buvo laimėję gana įti
kinančia pasekme 15-11 ir 15-7. 

Moterų grupėje buvo 7 
komandos, trūko tik „Neries". 
Žaidimo lygis iš karto buvo 
labai silpnas. Baigmėje 
Clevelando „Žaibas" nesunkiai 
iveikė Chicagos „Žarą" 15-10 ir 
15-3. Trečioje vietoje liko Bos-

ono „Grandis". 
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LEDO RITULIO 
VARŽYBOSE 

Dalyvavo 5 komandos. Pagal 
šių varžybų organizatorių Rimą 
Kuliavą, žaidimo lygis buvo ge
resnis kaip pernai Chicagoje. 
Buvo įdomių rungtynių ir daug 
žaibiškų akimirkų. Prelimina
rinėse varžybose Chicagos „Gin
t a r a s " už t ikr in ta i įveikia 
Toronto „ Jungtį-2" — pasekme 
5-2; „Jungtis-1" duoda pamoką 
Detroito „Kovui" 14-2; 
Hamiltono „Kovas" laimi prieš 
„Jungtį-2" 6-2; „Gintaras" -
„Kovas" 6-2 ir „Jungtis-1" -
Hamiltono „Kovas 6-3. Dėl 
trečios vietos Hamiltonas įvei
kia „Jungtį-2" 4-3. Baigminės 
rungtynės pralenkė visas savo 
įtempimu ir greičiu. Toronto 
„Jungtis-1" lygioje kovoje pasi
puošė titulu prieš Chicagos 
„Gintarą" 7-5. 

KĖGLIAVIMAS 

Vadovės Audros Danaitytės 
nuomone ši sporto šaka jau „pa
statė tvirtą koją" mūsų varžy
bose. Entuziazmas ir dalyvių 
skaičius auga. Toronte dalyvių 
šį kartą net 56. Komandiniai 
BaltimoTė su 701 tašku 
nusinešė pirmą vietą, palikusi 
Torontą su 555 taškais. 

Moterų grupėje Cathy Dalys 
iš Baltimorės laimi 1 vietą su 
168, antrą — G. Cottreaw iš 
Toronto — 162 ir trečia — D. 
Puterienė — 161. 

Vyrų grupėje 1 vietą — M. 
Jaglowitz, Torontas - 190, II v. 
— V. Dūlys, Baltimorė — 168 ir 
III v. — A. Nagevičius, Cle-
velandas — 15. 

RAKETBOLAS IR 
SKVAŠAS 

Šios sporto šakos dar bandymo 
stadijoje, tačiau vadovas V. 
Lukošius tiki, kad tai tik laiko 
klausimas. Dalyvių buvo 20. 
Raketbolo vyrų gr. I vietą 
laimėjo L. Klimaitis, Chicago, 2 
v. — V. Sajauskas, Baltimorė ir 
3 v. — V. Dūlys, Baltimorė. 
Moterų grupės laimėtoja — S. 
Akelaitis iš Toronto. 

Skvašo varžybos buvo atviros 
vyrams ir moterims. Pirmą 
vietą laimėjo V. Lukošius, 2 v. 
— S. Akelaitis ir 3 v. — G. Ma
tulis, visi iš Toronto. 

SPORTO DARBUOTOJŲ 
PASITARIMAS 

Šeštadienio vakare , kai 
jaunimas šoko ir linksminosi, 
Lietuvių parapijoje įvyko spor
to darbuotojų ir vadovų pasi
tarimas. Buvo paliesta daug 
klausimų, kai kurie net su karš
tomis diskusijomis: geras pasi
rodymas IlI-se PLS žaidynėse 
Australijoje, bendravimas su 
Lietuvos sportininkais ir 1991 
m. žaidynės Lietuvoje; „Vėjo" 
išvykai į Lietuvą reikia ne tik 
pritarti, bet ir padėti bei parem
ti. Pagaliau ateinančių metų 
sąjungos sporto šventę or
ganizuoti pasisiūlė Bostono 
„Grandis" ir Detroito „Kovas", 
kuris norėtų ją sujungti su 
klubo 40 m. jubiliejumi. Šis 
klausimas turi būti netolimoje 
ateityje išspręstas. 

V. G. 

Bostono „Grandis", ŠALFASS 39-tųjų Sporto žaidynių Toronte t inkl in io čempionai . Dešinėje k lubo 
p i r m i n i n k a s ir t rener is Vy tau t a s Eikinas . 

»» MES PLAUKIAME 
į Naująjį žemyną. Mūsų 

širdyse — Lietuvos vardas, 
mūsų lūpose — jos pasveiki
nimas istorijos vėtrų išbar
stytiems vaikams. 

...Mes plaukiame vardan Lie
tuvos. Įveikdami priešiškumo 
bangas ir erdvės tolybę, mes 
tiesiame Jums, mūsų broliai, 
rankas — 

- ILGUS METUS MUS 
SKYRĖS ATLANTAS TEGUL 

TAMPA VIENYBĖS 
TILTU..." 

Šiais žodžiais kreipėsi į Ame
rikos lietuvius trys jachtų 
kapi tonai Ignas Miniotas, 
Osvaldas Kubiliūnas ir Al
girdas Dovydėnas, pakeldami 
bures Klaipėdos uoste. 

Su 13 dienų pavėlavimu, ir ne 
dėl priešingų vėjų ar audrų, trys 
jachtos „Lietuva", „Dailė" ir 
„Audra" šeštadienį, gegužės 13 
d., Lietuvai švenčiant Olimpinę 
dieną, pasileido New Yorko 
link. 

Nekantriai seksime jų žygį 
Atlanto vandenyne ir plačiau su 
jais, jų sutikimu bei priėmimu 
susipažinsime ateinančiose 
„Sporto apžvalgos" laidose. 

Futbolas Chicagoje 
„LITUANICA" - ,,WINGS' 

IŠ III-JŲ PLS ŽAIDYNTŲ 

PAKELIUI Į MELBOURNĄ SU 
LIETUVOS SPORTININKŲ VADOVAIS. 

DRAUGAS 
THE UTHUANIAN WORLD WIDE DAILY (USPS-161000) 

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

Second class postage paid at Chicago, IL. 
Subscription Rates: $70.00. Foreign countries $70.00 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd St., 

Chicajo, IL 60629. 

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

DRAUGO prenumera ta mokama iš anks to 

U.S.A 
Kanadoje (U.S.A. dol.) . . . 

Savaitinis (Šešt. pried) . . . . 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 

Į 8:30-4:00: šeštadieniais nedirba. 

1 

metams 
$70.00 

.$70.00 
. . $70.00 

$40.00 

Vz metų 3 men. 
$40.00 $25.00 
$4000 $25.00 
$40.00 $25 00 
$25.00 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotu straips
niu nesaugo. Juos gražina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Šio sezono futbolo pirmenybių 
pavasario ratas jau įpusėjo. 
Praėjusį sekmadienį „Lituani-
cos" vyrų komanda žaidė 
penktąsias rungtynes prieš 
stiprią ukrainiečių komandą 
„Wings". Rungtynės buvo gero 
lygio ir kietos su daugeliu 
susidūrimų, kurių metu daž
niausiai mūsiškiai nukentėjo. 
Paskutinėse žaidimo minutėse 
jas laimėjo ištvermingesnė 
„Wings" komanda minimaliu 
rezultatu 2:1. Pralaimėjimas 
galėjo būti žymiai skaudesnis, 
bet vartininką L. Joniką šį 
kartą laimė lydėjo per dažnuose 
jo išbėgimuose iš vartų. Kad 
paskutinėje rungtynių minutėje 
sulaikė tiksliai šautą 11 metrų 
baudinį, tuo jis priartėjo prie 
stebuklo ribos. Mūsų komandos 
garbės įvartį įkirto E. Jenigas. 

Šiaip „L" komanda žaidžia 
techniškai gerai, bet greit 
pritrūksta „gas", kurio už pini
gus nenupirksi ir kurio niekas 
negali nė padovanoti, kaip var
tininkas Leo Jonikas nupirko ir 
padovanojo visą setą gražių uni
formų. Tos rūšies „gas" galima 
pasipildyti tik treniruočių metu, 
kurios vyksta antradienio ir 
ketvirtadienio vakarais Mar-
ąuette Parko aikštėje Jų pradžia 
6 vai. Treneris Don pareigingai 
visų laukia. 

Po šių rungtynių pralaimė
jimo, „Trevians" ir „Fortūna" 
komandos susilygino taškais (po 
6) su „Lituanica". 

Šį sekmadienį mūsų vyrai žais 
prieš turkų komandą „Bullets" 
Evanston priemiestyje, James 
Park, Dodge Str. prieš Oakton. 
„Bullets" yra ypatingo dėmesio 
verta komanda. 

Pasibaigus sporto šventei 
Adelaidėje, visi sportininkai iš 
Adelaidės pajudėjo Melbourno 
link — dalis lėktuvais, kita dalis 
— keturiais autobusais, kurių 
vienas pasuko į Geelongą, 
netoli Melbourno. Kelionė auto
busu truko 10 valandų, bet au
tobusai buvo patogūs ir kelionė 
nenuobodi. Iš tikrųjų, ji buvo 
ypatingai įdomi man, nes tame 
autobuse keliavo Lietuvos spor
tininkai. Sėdėdamas arčiau jų 
vadovų, turėjau progos juos iš 
arčiau pažinti, tad bandysiu čia 
skaitytojams juos apibūdinti. 

Raimundas Sargūnas, krep
šinio komandos t rener i s , 
nelabai kalbus, daugiau dairėsi 
pro langus, atrodė patenkintas 
kelione, žaidynėmis ir laimėtu 
aukso medaliu. Ir pelnytai, nes 
jo komanda buvo drausminga, 
turėjo ūgį, greitį, metimą, o 
svarbiausia — trenerį Raimun
dą Sargūną. 
Sargūnas yra nusipelnęs ok. 

Lietuvoje krepšinio treneris, jau 
šešti metai atsakingas už Lie
tuvos jaunių rinktinę, kuri per 
tą laiką nėra pralaimėjusi. Jo 
krepšinio karjera staiga prasi
dėjo, kai 1951 m. Odesoje su 
Panevėžio krepšinio komanda 
jis laimėjo „Spartako" sąjungos 
pirmenybes. Tuoj buvo pakvies
tas į Kauno „Žalgirį", o turėda
mas puikų tolimą metimą ir 
gerą techniką, greit atsidūrė ir 
Lietuvos rinktinėje, už kurią 
žaidė net 5 metus. Baigęs Kau
no Kūno Kultūros institutą su 
krepšinio trenerio diplomu, kurį 
laiką dirbęs Vilniuje, jis grįžo į 
Panevėžį. Panevėžio Interna
tinėje sporto mkykloje jis moko 
jaunuosius krepšininkus, kurių 
jau ne vienas žaidžia „Žalgirio" 
ar „Statybos" komandose. 

Roma Griniūtė-Grinbergie-
nė lydėjo Lietuvos sportinin
kus kaip žurnalistė. Žaidynių 
metu ji skubėjo iš aikštės į 
aikšę su foto aparatu ranko

se, rekorduodama įvairius 
pasikalbėjimus ar pasisakymus, 
pasižymėdama varžybas ir 
pasekmes. Kas vakarą ji per
duodavo telefonu žinias į Lie
tuvą^ grįžusi Lietuvon, parašė 
labai įdomų straipsnį „Sporto" 
laikraštyje. Negana to, keletas 
aukštųjų mokyklų ir gimnazijų 
ją buvo pakvietę papasakoti 
apie žaidynes ir Australijos lie
tuvius. Ji tai darė su sąlyga, kad 
būtų pravestos diskusijos su 
mokiniais ir mokytojais, kodėl 
tiek mažai Lietuvos jaunimo 
sportuoja. 

žaidynes, kaip Adelaidėje. 
Jos vyras Janis Grinbergas 

Lietuvos sportui yra dar didesnė 
asmenybė. Jis buvo antras balsų 
dauguma po G. Umaro (tik 4 
balsų skirtumas) išrinktas į 
TOK vykdomąjį komitetą, kur 
turės generalinio sekretoriaus 
pareigas. Jis taip pat buvo 
puikus rankinio žaidėjas, žaidęs 
už Lietuvos rinktinę, vėliau jos 
treneris, dabar tarptautinės 
rankinio federacijos narys; 

VETERANAI - „CROATIA" 
1:1 

Praėjusį šeštadienį, gegužės 
13 d., žaisdami prieš „Croatia" 
veteranus, „Liths" veteranai V. 
Pikšrio įvarčiu ilgą laiką vedė 
1:0. Tik prieš rungtynių pabaigą 
„Croatia" komanda rezultatą 
išlygino ir tuo būdu dar pasiliko 
Veteranų lygos „B" sekcijos 
lyderiu. 

Veteranų lygą sudaro 16 
komandų, suskirstytų į dvi 
sekcijas — A ir B. 

„Liths" veteranai iš penkerių 
šį sezoną žaistų rungtynių 1 
laimėjo, 3 sužaidė lygiomis ir 1 
pralaimėjo. Sezonui d a r 
neįpusėjus, jau turi surinkę 
žymiai daugiau taškų negu per 
praėjusius dvejus metus kar tu 
sudėjus. 

Šį šeštadienį, gegužės 20 d., 
veteranai žais prieš „Schvva-
ben" A komandą Marąuette 
Parko aikštėje. Pradžia 5 vai. 
vak. 

J . J . 

Roma turi du sūnus Marių ir 
Darių, 18 ir 14 m. amžiaus, abu 
kalnų slidinėtojai. J i pati 
jaunystėje buvo puiki spor
tininkė, žaidė rankinį „Žalgi
rio" komandoje, o taip pat ir už 
Sovietų Sąjungos rinktinę. Bai
gusi vokiečių kalbą, ji kurį laiką 
mokytojavo. Tačiau kartą 
parašiusi straipsnį apie savo 
rankinio rungtynes, pamatė, 
kur jos tikrasis talentas slypyr 
perėjo į žurnalizmą. Jos pagrin
dinės sporto šakos buvo alpiniz
mas, automobilių ir rankinio 
varžybos. O premiją laimėjo už 
pasikalbėjimą su Šarūnu 
Marčiulioniu. 

Lietuvoje ji gerai žinoma, kaip 
sporto figūra ir autoritetas. Juk 
ji buvo išrinkta į Tautinio Olim
pinio k-to vykdomąjį komitetą, 
šešta balsų dauguma. Ji yra to 
komiteto spaudos attache, tei
sinio aspekto ir olimpinės „čar-
tijos" žinovė. Jos nuomonė buvo 
ypatingai svari vienai iš TOK 
rezoliucijų, kad Lietuvos sportą 
reikia decentralizuoti, federa
cijoms duoti daugiau sava
rankiškumo, atstatyti mėgė
jiškumo principus, nes profesio
nalizmas yra per giliai įleidęs 
šaknis, viskas bazuojama čempi-
jonų paruošimui ir medalių 
rinkimui. Ji labai remia Sąjūdį, 
nes gerai žino, kad nuo jo pasi
sekimo priklauso TOK ateitis. 

Ji viską rekordavo ir atidžiai 
klausėsi pasakojimo apie išei
vijos sportą: turnyro, bet ypa
tingai gyvo laikotarpio pokario 
Vokietijoje, o vėliau išemigra
vus Australijon, Anglijon, 
Kanadon, Amerikon ir kitur. 
Niekaip negalėjo atsistebėti, 
kad išeivijos sportas vis dar 
gyvas po 40 metų, kad jis laikosi 
nedaugelio pasišventusių ir 
neapmokamų sporto darbuotojų 
pastangomis, kad jis dar gali 
suorganizuoti tokio masto 
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dažnai lydi Lietuvos komandas 
į užsienį ir duoda reportažus. 
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Ar Visuotinis Katekizmas 

PALENGVINS 
DARBĄ? 

Šį pavasarį Visuotinio Kate
kizmo provizorinis rankraštis, 
t u r in t i s ap ie 400 puslapių, 
turėjo pasiekti pasaulio 3,000 
vyskupų jų peržiūrai ir komen
ta rams , bet dėl įvairių prie
žasčių tai buvo atidėta iki lapk
ričio mėnesio. Tokio Visuotinio 
Katekizmo mintis pirmą kartą 
buvo iškelta per Vatikano I su
važiavimą 1870 m., kai Bažny
čios vadovybė dorojosi su mo
dernizmo apraiškomis, ir vėl 
buvo rekomenduojama Vatika
no II suvažiavimo tėvų. Tik jie 
r e k o m e n d a v o k a t e k e t i n i u s 
rankvedžius, nurodančius kate-
kizavimo gaires, o ne katekiz
mus, kaip galinčius geriau pasi
ta rnau t i visuotinės Bažnyčios 
katekizacijos suvienodinimui. 
Nei tuo metu, nei vėliau, per 
1977 m. pasaulio vyskupų sino
dą šį reikalą vėl iškėlus, nieko 
nebuvo padaryta šiuo reikalu 
iki 1985 lapkričio mėn. vykusio 
vyskupų sinodo. 

Argumentuodamas būtinumą 
tokio Visuotinio Katekizmo 
ypač povatikaniniais laikais, 
Bostono kard. Bernard Law pa
reiškė: „Bostono, Leningrado ir 
Santiago (Čilėje) jaunimas dėvi 
tokius pačius džinsus ir šoka į 
tą pačią muziką. Jei t ikrai 
norime j iems perduoti (Vati
kano II) Suvažiavimo dvasią ir 
raidę, panašiu keliu turime ir 
mes eiti, mokydami tikinčiuo
sius pagrindinių tikėjimo tiesų. 
Aš siūlau sudaryti kardinolų 
komisiją, kuri paruoštų povati-
kaninio katekizmo rankraštį, 
kurį paskelbtų Šventasis Tėvas, 
pasitaręs su pasaulio vyskupais. 
Mažėjančiame pasaulyje — glo
bal in iame kaime — atskirų 
kraštų katekizmai neatsakys 
poreikiui turėti aiškiai išsakytą 
Bažnyčios bendrą tikėjimą". 

Ši globalinė dimensija kaip 
t ik rado atgarsį 1985 sinodo 
dalyvių tarpe ir buvo sudaryta 
dvylikos narių komisija, į kurią 
įėjo ir kard. La\v ir JAV kard. 
William Baum. Ši komisija 
sudarė t r i s grupes konkrečiam 
katekizmo ruošimo darbui. Pir
moji yra Katekizmo projekto ko
ordinacinis sekretoriatas, kuris 
veikia kaip Tikėjimo Doktrinos 
Kongregacijos padalinys. Antro
ji grupė susidaro iš keturiasde
šimties įvairių sričių ekspertų 
iš įva i r ių k raš tų , ku r iuos 
konsultuoja įvairių skyrių rašy
tojai. Trečioji grupė yra sep
tynių vyskupų redakcinė komi
sija. J ų tarpe vienintelis ame
rikietis yra Portland, Oregon, 
arkiv. William J . Levada. J a m 
pavesta sudaryti katekizmo 
rodyklėje vartojamų terminų 
paa i šk in imų žodynėlį. Sis 
žodynėl is , j i s sako, padės 
katekizmą tiksliau naudoti ir 
talkins, visuose kraštuose vys
tant bendrą terminiją tikėjimo 
tiesoms nusakyti. Šiuo metu jo 
darbas yra sumažinti žodynėlyje 
aiškinamų terminų skaičių, nes 
vasar io mėnesį vykusiame 
dvyl ikos n a r i ų komisijos 
posėdyje buvo nutarta, kad 
trumpesnis žodynėlis būsiąs pa
rankesnis. 

Užklaustas, kam toks katekiz
mas taikomas, arkiv. Levada iš
reiškė savo nuomonę, jog šis ka
tekizmas, apimantis visas katali
kų tikėjimo tiesas, pasitarnaus 
vyskupams jų mokomoje rolėje. 
, .Popiežius Paulius VI Vatikano 
II-jį suvažiavimą pavadino di
džiuoju šių dienų katekizmu. 
Man atrodo, kad tai ir yra šio 
katekizmo tikslas - pristatyti 
k las i šką ka ta l ik i škų t iesų 
mokymą Vatikano II suvažiavi
mo šviesoje". Kitas katekizmo 
autorius išreiškė lūkestį, kad 
katekizmas padės išvystyti 
bendrą terminiją tikėjimo tie
soms išreikšti. 

Katekizmas esąs padalintas į 
tris dalis: tikėjimo išpažinimo — 

SU TRISPALVE ANT JACHTŲ IŠ 
KLAIPĖDOS Į NEW YORKĄ 

PASKAITA APIE LIETUVĄ 
KAZYS B A R O N A S 

M ū s ų k o r e s p o n d e n t a s Eu ropo je 

Credo, antroji — sak ramen ta i ir 
garbinimo formos, ir trečioji — 
krikščioniško gyvenimo dėsniai, 
k.t. moralė. Katekizmo gale bus 
rodyklė ir minėtasis žodynėlis. 
Katekizmas yra rašomas lotynų 
kalba ir po to bus i švers tas į 
visas pasaulio kalbas. 

Tie, kur ie rūpinasi k a t a l i k ų 
katekizacija, pripažįsta, kad 
„religinis be raš t i škumas" — 
tamsumas yra nemaža proble
ma katalikų jaunimo t a r p e ir 
nemažos dalies suaugusiųjų. Be 
to, ypač šiame kraš te kyla 
balsų, kad dabartinėje katekiza-
cijoje nė ra pakankamai teologi
nio dogmatinio turinio. V i e n a s 
katal ikų katekizacijos d i rekto
rius JAV-ėse pasisako, k a d nors 
tame nusiskundime ir y r a ele
mentas tiesos, ta i tik nurodo 
būdą pager in t i ka tek izac i ja 
šiame krašte. Naujieji ka tek i 
zacijos metodai yra davę labai 
daug vaisių gilesniame tikėjimo 
pažinime, kurio nedavė anks ty -
vesnioji metodika, daugel iu at
vejų praktikoje t ik pas i tenkin
dama katekizmo teksto atminti
nai išmokimu. 

Įdomu tai, kad visi, d i rbą prie 
šio Visuotinio Katekizmo ruo
šos, pripažįsta, kad ka tek izmas 
jokiu būdu netaikomas tiesiogi
niam naudojimui, ypač n e vaikų 
katekizacijos darbe. Šis katekiz
mas taikomas būti page lb ine 
priemonė vyskupams, r u o š i a n t 
katekizavimo vadovus ir paren
giant katekizavimo pr iemones . 
Kadangi šį Visuotinį Kate
kizmą bus reikalinga p r i t a iky t i 
vietinės kul tūros ap ra i škoms 
bei įvairaus amžiaus be i patir
ties tikėjimo tiesų bes imokan
tiesiems, jis jokiu b ū d u nepla
t in t inas tiesiog plačiajai skai
tančiai visuomenei, no r s galė tų 
turėti gerą pr i ta ikymą suaugu
siems, nuo mažens e s a n t i e m s 
katalikams, kurie n o r i pasi
aiškinti apie įvairius k a t a l i k ų 
doktrinos klausimus. 

Artimai susipažinusieji su šio 
katekizmo darbu su t i nka , k a d 
jis gerai pas i ta rnaus , konden
suotai pateikdamas Vat ikano II-
jo suvažiavimo mokymus, juo la
biau, kad pa tys suvaž iav imo 
dokumentai eil iniam t ik inčia
jam dažnai b ū n a sunk ia i priei
nami, jau vien dėl jų i lgumo, j e i 
ne dėl pačios kalbos kompli
kuo tume 

Tačiau daugėja ska ič ius tų , 
kurie bijo, kad ka t ek izmas iš 
tikrųjų taiko nutolinti nuo Vati
kano II-jo suvažiavimo dvasios, 
pernelyg pabrėžiant jo r a idę . 
Taip pat bijoma, ypač ka teke t i -
nių priemonių leidėjų tarpe, kad 
jame vartojami te rmina i pradės 
būt i laikomi norminia is , a tme
t an t ar reikalaujant iš apyvar
tos išimti pr iemones, kur iose 
nevartojami šiame k a t e k i z m e 
duodami terminai , než iūr in t to , 
kad tiesų a iškinimas i r sąvokos 
ati t inka. 

Be to. y ra ir abejonė, ar t o k s 
„visuotinis" ka tek izmas suge
bės būti naudingas k a t a l i k ų 
tikėjimo švietimo d a r b e skir
tingose kultūrose, y p a č trečiojo 
pasaulio. Pavyzdžiui, ar ka t a 
likiškas moterystės s ak ramen
to supratimas bus s u p r a n t a m a i 
išaiškintas ka ta l ikybę norin
t iems pr i imt i , pvz. , afrikie
čiams, kurių ku l tū ros moral ia i 
teigiamai vertina daugpa tys tę? 

Todėl visi ka tekizmo ruošėjai 
pabrėžia, kad jis y r a t a i k o m a s 
vyskupams, kurių a t s a k o m y b ė 
b u s jame nurodytas t iesas per
teikt i savoje kul tūroje supran
tamais terminais . Tač iau n e be 
pagrindo yra bijoma, kad šioje 
aukšto r a š t i n g u m o epochoje 
toks katekizmas, p a t e k ė s į rai
diškai tikėjimą s u p r a n t a n č i ų 
rankas, gali labiau pas i t a rnau
t i , sukeldamas nesus ipra t imus , 
negu juos išspręsdamas. 

a.j.z. 

Vis i d ž i a u g i a m ė s , k a d 
Lietuvoje papūtė gaivesni vėjai, 
s t e n g i a m a s i a t s i n a u j i n t i 
dvas inia i , t au t i ška i ir t u r ė t i 
geresnes mate r ia l ines sąlygas. 
T a s v iskas sur i š ta su laisve, 
ba imės nebuv imu ir pagarba 
žmogui. Žinoma, t a i neįvyks per 
metus , an t ru s , be t gal t r u k s 
dešimtmečius . 

Dabar čia a tvyks ta svečiuotis 
š imtai taut iečių, — apie tok ias 
ke l iones pr ieš ke l i a sdeš imt 
metų ne t sapnuot i dažnas ne
drįsdavo. N a ir buriuotojai tiki
si įvykdyti savo senas svajones 
išsiveržti iš Baltijos j ū ros ir 
siekti tolimus uostus, net šiapus 
Atlanto. Gal t a s t roškimas jau 
anksč iau būtų tapęs t ikrove, 
jei ne dirbt inos b iurokra t inės 
kl iūtys — „negal ima, drau
dž iama" — per kur ias nesieida-
vo praplaukt i . 

Lietuvos buriuotojus jung ia 
B u r i a v i m o federac i ja , k u r i , 
reikia t ikė t i s , t a p s Buriuotojų 
sąjunga. Didesni klubai yra 
Klaipėdoje, Vilniuje ir K a u n e . 
Iš viso Lietuvoje priskai toma 
apie 1000 buriuotojų. Lietuvos 
Buriavimo federacijos pirmi
n inkas y r a prof. J . Nainys , kiti 
federacijos vadovai yra Klaipė
doje — R. Dargis , Vilniuje — G. 
Tamul iūnas ir Kaune — J. Ko
vas. Federacijos sudėtyje yra 
Jūr in io bur iavimo komite tas , 
kurio vadovu y ra energingas 
inžinierius I. Miniotas. 

Teko lankyt i s anksčiau mi
n ė t u o s e j a c h t k l u b u o s e ir 
susipažinti su eile buriuotojų ir 
jachtų vadų. Reikia pr ipažint i , 
jog y r a nemaža i p a t y r u s i ų 
buriuotojų, sakyčiau, ta rp tau
tinio lygio. 

Po karo prisiėjo pradėt i iš 
nieko, nes nebuvo nei bur inių 
pastatų, nei patyrimo. Pirmos ir 
an t ros ka r tos buriuotojų dau
g u m a s išs isklaidė po p la tų 
pasaulį , dal is buvo išvežti į 
Sibirą, tad reikėjo išei t i vargo 
mokyklą. I r dabar y r a daug 
buriuotojų, b e t mažoka jachtų. 
D a u g u m a s d a b a r e samų jachtų 
yra i š stikloplasčio s tatybos 
Lenkijoje ir kokybe nepasižymi. 
Dar y r a keliolika medinių, be t 
jos beveik savo amžių atgyvenu
sios, nors vietos plaukioj imui 
dar t i nka . Beveik visos jachtos 
yra bendro naudojimo, todėl 
kar ta i s t rūks ta geros priežiūros, 
panaš ia i ka ip būna čia su j ū r ų 
skau tų jachtomis — a t i t inka po
sakis , kad t a r p kel ių aukl ių 
l ieka be galvos. 

B. STUNDŽIA 
Buriuotojų entuziazmas man 

primena laikus, kai aš pradėjau 
buriuoti . Pa tekt i tada į jachtos 
įgulą buvo tas pats kaip į sep
t in tą rojų. O jau vadovauti jach-
tai--tai t i k ypatingoms aplin
kybėms susidėjus. Tais laikais 
Klaipėdoje jachtų buvo nedaug. 
Dabar čia kar ta is su pyragu 
reikia jaunimą vilioti į įgulą, 
nes tų jachtų yra tiek ir tiek, ir 
kainos yra prieinamos. Lietuvo
je dabar už jachtas reikia šimtus 
tūkstančių rublių mokėti, tad 
t i k pajėgios ekonominės or
gan i zac i j o s a r gamyklos 
įstengia nupirkt i darbovietės 
buriuotojams. Didele bėda su 
burėmis, kurios greitai susidė
vi ar per regatas suplyšta. Be to, 
matomai nekokios kokybės — 
irgi Lenkijoje siūtos. Taip pat 
t rūks ta modernių navigacijos 
į r a n g ų , v i rv ių , saugumo 
priemonių ir smulkių jachtų 
aprangos reikmenų 

Nežiūrint visokių trūkumų, 
lietuvių jachtos Baltijos jūroje 
pasiekė eilę laimėjimų ir tarp
tautinį pripažinimą. 

Savo laiške I. Miniotas rašo, 
kad gegužės mėnesio pirmomis 
dienomis jachtos Audra, Dailė ir 
Lietuva Klaipėdoje pakels bures 
ir apie birželio mėn. vidurį 
nuleis New Yorko uoste. Jach
tai Audra vadovaus I. Miniotas, 
Dailei — Ž. Drėma ir Lietuvai 
— O. Kubi l iūnas . Dar yra ne
aiškumų dėl jachtos Lietuva 
plaukimo, nes jai trūksta audros 
burių. Je igu viskas gerai eisis, 
kelionę planuojama atlikti per 
šešias savaites. I š anksto neina 
numatyt i , kas kelionėje gali 
nutikti . Anksti pavasarį yra 
galimybė patekt i į vieną, antrą 
audrą, prie JAV krantų galimas 
rūkas, kurį laiką priešingi vėjai, 
navigacinės klaidos. Be to, 
mažesnės galimybės susidurti 
per rūką su kokiu žvejų laivu ar 
atklydusiu banginiu. Užtruks 
maždaug porą savaičių, kol 
jachtos pas ieks Atlantą ir 
pasuks kursu į vakarus. Tada 
skersai turėtų paburiuoti per 
keturias savaites. Mums pana
šioje kelionėje iš Tahiti salos į 
Havajus pradžioje gerai ėjosi, 
plaukiant per pusiaują turėjome 
permainingus vėjus, o vėliau 
penkias dienas vėjas buvo netoli 
audros, trūko galinė štanga 
prilaikanti stiebą,ir stiebo sker
sinis nulūžo. Teko baigti kelionę 
su priekine bure ir varikliu. Bet 
ten b u r i a v o m e su pasa tu 

beveik vienos krypties vėju, 
todėl kelionė, niekur nesusto
jant, truko t r i s savaites. 

R e i k ė t ų p r i s i m i n t i , kad 
kasmet per Atlantą plaukia 
šimtai jachtų, dažnai su maža 
įgula, tik vyro ir žmonos, o kar
tais ir vieniši buriuotojai, neiš
skiriant nė moterų. J u k kelios 
moterys, vienišos, be sustojimo, 
yra apiburiavusios pasaulį. 
Tokia kelionė trunka apie 9-10 
mėnesių. 

Tad lietuvių buriuotojai tą ke
lionę lengvai atliks, t i k gali il
giau kartais užtrukti. Gali pasi
taikyti , kad ilgesnį laiką vėjo 
nebus, kaip mums pasitaikė 
Atlante buriuojant iš Miami į 
Nevv Yorką. Beveik penkias 
d ienas turėjome t ik lengvą 
dvelkimą ir keikėme vandeny
ną. 

Turbūt sunkiausia bus Siau
rės jūroje, o atvirame Atlante 
yra laisva ir platu. Gal nepa
vyks visą laiką trims jachtoms 
išsilaikyti drauge, ypač per 
audrą. 

Atburiavusios į Nevv Yorką, 
įgulos po viešėjimo JAV, išskris 
atgal į Lietuvą, o iš t en atvykusi 
k i t a pamaina buriuos atgal į 
Klaipėdą. 

Atvykusiems į JAV išties
k ime brolišką ranką. Gerai 
b ū t ų juos aprūpinti moderniais 
navigacijos aparatais, kad ir 
Loranu. Pavieniai buriuotojai ir 
jū rų skautų,-čių vienetai galėtų 
padovanoti bures (nebūtinai 
naujas!) , virvių ir visokių 
smulkių daiktelių, nes jiems tų 
dalykų niekad nebus per daug. 
Lietuvoje jūrinių reikmenų 
krautuvių nėra. 

Kur jie besilankytų, reikėtų 
aprūpinti nakvyne, maistu, nes 
jų finansai nepavydėtini. Chica-
goje, susi tarus su ŠALFAS 
sąjunga, darbo ėmėsi jūrų skau-
tininkų-kių Grandis. 

NYKSTA DRAMBLIAI 

Drambliai nyksta aliarmuo
jančiu greičiu. Visi nori jų il
t imis greitai praturtėti. Jie šau
domi nelegaliai, nežiūrint vie
t iniu valdžių pastangų gaudyti 
ir bausti brakonierius. Bene di
džiausias dramblių rezervatas 
Afrikoj Tanzanija 1977 metais 
turėjo 184,872 dramblius, o 
1987 tik 87,088; Kenijoj jų 1973 
buvo 130.570. o 1987 jau 19.749; 
Ugandoj per tiek pat metų skai
čius kri to nuo 17.620 iki 1,855. 
(National Geographic) 

Krikščionių-demokratų par
tijos (vok. CDU— Christ l ich-
Demokratische Union. Kar tu su 
Bavarijos CSU— Christl ich-
Soziale Union ir FDP — Freie 
Demokratische Partei ta i šian
dieninės Vokietijos valdančioji 
koalicija) sk. valdybos pakvies
tas. Jūsų Europos koresponden
tas turėjo progą supažindinti 
partijos narius su šiandienine 
padėtim Lietuvoje bei kitose 
dviejose Pabaltijo respublikose. 
Savo paskaitą pradėjau nuo mū
sų tėvynės praeities, kalbos 
trumpos istorijos caro vergijos, 
nepriklausomybės laikotarpio ir 
vėl dviejų okupacijų. Be abejo, 
kiek ilgiau sustojau ties šian
dieninėm Gorbačiovo reformom, 
kadangi t am aks t iną davė 
platūs pranešimai spaudoje, 
televizijoje ir radijo žiniose. Tad, 
neaplenkiau ne t ik demonstra
cijų, religinio bei sportinio gy
venimo, bet ta ip pat ir ekono
minio (lietuvių darbštumas, 
siuntiniai iš JAV, Kanados, 
Australijos ir kt.). Priminiau, 
kad at idaryta Vilniaus arkika
tedra, atgautos šv. Kazin, iero ir 
Klaipėdos šventovės. Tačiau 
visiškos religinės laisvės kaip 
vakarų pasaulyje, Lietuvoje dar 
nėra, kadangi kunigai laikomi 
kulto tarnautojais, nėra tikybos 
pamokų mokyklose ir toliau 
nuodijant vaikus ateizmo ideo
logija. 

Sportinėje pusėje — lietuviai 
paskutinėje olimpiadoje Mask
vai laimėjo net 12 aukso, 2 si
dabro ir 2 bronzos medalius, 
tač iau nežiūr in t nerus iškai 
skambanč ių pavardž ių , j ie 
Vakarų Vokietijos „med ia" 
buvo vadinami ..Russen". Net ir 
dienraščių tituluoti redaktoriai, 
neatskiria pilietybės nuo tau
tybės. Čia priminiau stiprius 
laiškų pasikeitimus su Mann-
heimo dienraščio vyr. red. dr. 
H.J. Deckertu, kuris ta ip pat 
suplakė tautybę su pilietybe. 
Tačiau, kada laiške j a m nuro
džiau tamsiaodį lengvo žanro 
dainininką R. Blanco, turintį 
Vakarų Vokietijos pilietybę 
(vedęs vokietę), arba Lietuvoje 
gimusią taip pat estradinę dai
nininkę Leną Valaitytę ir už
klausiau, ar juos redaktorius 
taip pat laiko vokiečių tautybės 
gyventojais ar tik Vakarų 
Vokietijos piliečiais — atsakymo 
nesulaukiau. 

Savo paska i tą užba ig i au 
T r i e ro dienraščio i š t r a u k a 
pr imindamas, kad nežiūrint 

III-čiojo Reicho žiaurios oku
paci jos , l i e t u v i a i po k a r o 
neats tūmė vokiečių, nekeršijo 
j iems už dideles karo metu 
duokles, bet nelaimėje ištiesė 
j i ems ranką. Štai to dienraščio 
iš t rauka: „Darbas ir duona 
vargingoje Lietuvoje.... nuo 
vieno Karaliaučiaus priemiesčio 
keliavo ji t raukiniu iki Virbalio 
ir nuo čia pėsčia iki pat Mari
jampolės. Ją ten priėmė ūkinin
kas . Ji dirbo ketur is metus, 
pasveikdama, susit iprėdama. 
Lietuviai tūkstančius vokiečių 
išgelbėjo nuo bado, mirties, 
nežiūrint rusiškos priespaudos, 
Sibi ro g r ė smės . Rus iškoje 
okupacijoje jie paversti elgetom, 
neturtingais ūkininkais, tačiau 
kaip t ikri krikščionys dalinosi 
su vokiečiais paskutiniu duonos 
kąsniu (Stueck) (Trierische 
Volksfreund, 1951 m. 11.15 d.). 

Po paskaitos susilaukiau daug 
klausimų. Tačiau gal jautr iau
sias momentas buvo. kada priė
ję du vokiečiai dėkojo nelai
mingose belaisvių dienose už 
l i e tuv ių ir l a t v i ų p a r a m ą 
maistu, apavu. Vienas jų dirbo 
prie tiltų taisymo darbų Rygo
je , su ašaromis akyse spaus
damas man ranką, prisiminda
mas belaisvės dienas Latvijoje 
ir paramą jiems. Antras buvo 
Lietuvoje, tarp Kauno ir Vil
niaus. Lietuviai belaisviams 
duodavo duoną, bulves, net 
šiltesnius apatinius baltinius. Ir 
vienas ir antras prisiminė daug 
lietuviškų ir latviškų žodžių. 

Vietos dienraštis š.m. balan
džio 18 d. įdėjo platų straipsnį, 
tačiau kaip ir visuomet pas 
kitataučius, su keliom stam
biom klaidom, pvz. kad lotyniš
kas raidynas įvestas tik 1905 m. 
Korespondentas greičiausiai 
blogai išgirdo mano sakinį apie 
sukilimus 1863-65 m., uždrau-
džiant lotynišką raidyną ir t ik 
1905 m. leidžiant carui vėl 
spausdinti, pabaltiečius pavadi
nant ne tautom bet gimine 
„Staemme". 

Tame pačiame dienraščio psl. 
rašoma apie Mannheimo prie
miesčio Sandhofen choro 100 m. 
gyvavimo s u k a k t į . Chora s 
pereitais meta is buvo pasi
kvietęs Rygos Politechnikos 
moterų chorą ir taip pat atlikęs 
koncertus Leningrade ir Latvi
jos sostinėje. 

Garbė yra pareigos poezija. 
Alfr. De Vigny 

SVETIMŠALIŲ LEGIONE 
V A L I U S KUTKEVIČIUS 

Čia r adau vieną lietuvį, ku r i s tarnavo legiono poli
cijoje, ki tas buvo muzikantas i r labai norėjo, kad jį siųs
tų į Indokiniją, bet jo neišleido. Legiono orkestras buvo 
prancūzų pasididžiavimas. J i e turėjo savo kompozito
r ius i r dir igentus. 

K a r t ą sus i t ikome ne t septyni lietuviai. J ie man 
sakė , kad i r d a r daug iau l ietuvių pažįstą. Kitą dieną 
per pa t ik r in imą k lausė , ar n ė r a iš mūsų tarpo artis
tų, visokių da in in inkų ir kitokių menininkų. Atsirado. 
Tada davė j i ems dvi d ienas susiorganizuoti ir padaryti 
t a l en tų vakarą . V a k a r a s buvo prancūzų ir vokiečių 
kalbom ir v isa i geras . Pasku i atsitiko stebuklas; mus 
v isus 500 nuvedė į ka t a l ikų bažnyčią, atlaikė mišias, 
gal t i k vieną kar tą per penkerius metus . 

Ki tą dieną jau buvome nuvežti į laivą. Nantes 
la ivas buvo prekinis ir visai nepritaikytas žmonėms 
vežti. Kur k a s surado vietą, ta i ir buvo jo. Prikabino 
tok ius h a m a k ų mai šus , kuriuose gulint sunku apsi
vers t i , ir vėl iau šonai labai skauda. Išsinešiau antklo
dę a n t denio ir buvo gerai. Kai laivas atsirado prie 
Mesinos Sicilijoje, nušoko vienas i ta las . Jį žvejas už 
sprando įkėlė į savo valtį ir d a r mums pagrūmojo. Visi 
juokėsi . 

Vėliau pasiekėm Port Saidą. Čia Suezo kanalo žio
tyse stovėjo didelis sovietų prekinis laivas. Kel i jūri
n i n k a i buvo ant denio. Legionieriai pakėlė kumščius. 
Sovietai tu rbū t manė, kad mes juos sveikinam. Mačiau, 
vienas nubėgo į laivo apačią ir išėjo į denį apie 30 sovie
tų jū r in inkų . Mūsų laive pakilo š imtai grūmojančių 
kumščių. K a d ger iau jie suprastų, pasipylė daugybė 
rus iškų mat iuškų, t a i labai greit ruskeliai vėl sulin

do į laivo vidų, o mes plaukėm toliau Suezo kanalu, 
kur dar daug anglų kareivių maudėsi ir leido savo 
paskutines dienas prie kanalo, nes už mėnesio bri tai 
pasitraukė. 

Plaukdami Raudonąja j ū r a matėme daug laivų, 
vežančių žydus. Laivai sustodavo netoli kranto. Jau
nesni žydai brisdavo ar plaukdavo į krantą, o senius 
ir vaikus išlaipindavo su mažais laiveliais, nes uoste 
buvo draudžiama jiems sustoti. Aišku, už tas keliones 
žydai mokėjo gerus pinigus. 

Mūsų laivas slenka labai palengva, bet m u m s ir 
nebuvo k u r skubėti. Matėme Sinajaus kalną, t ik jis ne
buvo toks aukštas, kaip vaizdavausi. Indijos vandeny
ne sužinojome iš laivo biuletenio, kad legiono pulki
ninkas Sargene žuvo Indokinijoje, o jo žmona už poros 
dienų pagimdė dukrelę. Jos krikšto tėvais buvo 
paskelbtas visas legionas. 

Plaukiant Indijos vandenynu, pastebėjau, kad 
legionieriai, susėdę krūvelėm, kažin ką labai tyliai 
kalbasi. Pasirodo, planavo sukilimą. J au buvo suradę 
savo tarpe vieną inžinierių, kitą buvusį laivo šturma
ną. Galvojo uždaryti visus prancūzų jūrininkus, perimti 
laivą ir plaukti į Braziliją. Tą gal lengvai būtų padarę, 
bet sužinojo, kad be sustojimo pasiekti Braziliją 
neužteks kuro, ta i ir teko atsisakyti to žygio. 

Turėjome ką t ik baigusį karo mokyklą karininką, 
tai jis ką nors išgalvodavo. Pradėjo vesti pamokas. Iš 
jo sužinojome, kad Indokinijoje pirmieji legiono daliniai 
atsirado 1885 metais. Visa Indokinija susideda iš 
penkių provincijų, bet jos visos yra prancūzų žinioje, 
su daugiau negu 70 milijonų gyventojų. 

Vieną vakarą, žiūriu vengrai apstoję ratu -avo tau 
tietį, o t a s labai nusiminęs. Nežinau, ką jie kalbėjo, 
bet mačiau, kad jį saugo. Tuo tarpu viskas aprimo, tik 
po vidurnakčio girdžiu triukšmą: t as vengras išbėgo 
į laivo denį ir nušoko į vandenyną. Laivas sustojo. 

apšvietė aplinkui, bet jo nerado. Sako, kažkur buvo 
palikes mylimą mergaitę. Mes nuplaukėm, o jis liko 
vandenyne. 

Laive buvome t ik du lietuviai, tai daugiausiai kar
t u ir būdavom. Jis buvo iš Zarasų krašto. Pasakodavo, 
ka ip žiemą, prisisodinęs į roges gimnazisčių, važiuo
davo pasivažinėti. Sako. viena buvusi blondinė ir. kai 
juokdavosi, tai veideliuose atsirasdavusios duobutės, 
o kita buvo brunetė ir turėjusi labai gražius bal tus 
dančiukus. Tai vis malonūs prisiminimai. Kartais abu 
padainuodavom. Turbūt neblogai, nes kiti legionieriai 
prašydavo daugiau. Sakydavau, kad nesuprantat, o jie 
sako. tai nesvarbu, mums patinka melodijos. 

Jau trečią savaitę plaukėme, kai vieną vakarą mus 
pasivijo būrys delfinų. Ilgai jie plaukė šalia mūsų laivo, 
lyg pasijuokdami a r norėdami pasakyti sudie, nes jau 
buvom perplaukę tropikinę zoną ir jau buvo matyti 
salos 

Kitą rytą sužinojome, kad naktį keturi kareiviai 
nuleido nuo laivo gelbėjimosi plaustą. Tai oro pripūs
t a valtis, bet dugnas tik virvėmis išpintas. Jie plaukė 
į Sumatros salą. o laivo kapitonas tvirtino, kad tie vyrai 
niekur nenuplauks, nes apie tą vietą buvo daug ryklių. 
Kas jiems atsitiko, niekada nesužinojom. 

Jau ir Malazija. Prie Singapūro matyti dar daug 
per karą japonu nuskandintų laivų. Čia mūsų laivas 
pasipildė kuro. Žiūriu, vienas vokietis, tu rbūt buvo 
nubaustas, nes plaukai nukirpti, išlipo ant denio, 
sušuko. . .Prakeikti prancūzai!" ir šoko į vandenį, o 
paskui jį dar šoko kitas ir trečias. Vienas kar in inkas 
norėjo šauti, bet laivo kapitonas sudraudė, nes ten buvo 
tarptautiniai vandenys. Taip iššoko devyni legionie
riai ir plauke į mažą salą. o nuo uosto pusės su motorine 
valtim pa.- juos plaukė anglų policija. Girdėjau atsi
tikimų, kad anglai tokius dezertyrus grąžindavo pran
cūzams, bet kas atsitiko su tais. nesužinojau. 

(Bus daugiau^ 
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MOSU KOLONIJOSE 
PROVIDENCE, R.I. 

DEIMANTINIS 
JUBILIEJUS 

Balandžio 30 d. Lietuvių 
klubas paminėjo 75 m. sukaktį. 
Ilgas, įvairiai sunkių pertvarkų 
laikotarpis, nepalankiai besikei
čiančio laiko ir žmonių įtakoje. 

1900 m. pradžioje jauni lietu
viai bėgo iš rusų okupuotos Lie
tuvos, vengdami 20 metų prie
va r t i nė s kar inės tarnybos 
pavergėjui rusų - japonų karo 
metu. Nuo priespaudos bėgo ir 
vyresnieji, kad neišvežtų ,ka-
targon'. Daugelis atbėgėlių, kilę 
iš pietinės Lietuvos Varėnos 
apylinkių, rado prieglobstį 
Rhode Islande. J ie ilgėjosi 
gimtų namų, vergijoje palikę 
šeimas ir draugus. Daugumas jų 
buvo beraščiai, nes rusai draudė 
lietuviškai mokytis, persekiojo 
religiją, naikino tautai brangius 
papročius. 

Sunkiose kūrimosi sąlygose 
svetimame krašte, gimtinės iš
siilgę, nuo žiauraus caro režimo 
bėgliai pradžioje susitikinėdavo 
privačiuose namuose. Jų skai
čiui daugėjant, susirinkimams 
nuomodavo patalpas. Laikui 
bėgant, ir to nebeužteko. 
Reikėjo organizacijos ir nuosavų 
patalpų. 1914 balandžio 14 d. 
maža pasiryžėlių grupė įsteigė 
Lietuvių-Amerikiečių piliečių 
pašalpinj kLubą. Nors jie buvo 
menko išsilavinimo ar beraščiai 
(iš ankstyvųjų protokolų — ... 
k lubas tapo sutvertas per 
užmanytoja Dominika M. 
Sidliavičia ... atsibuvo antras 
susirinkimas ... susirinkime 
pasirodė visi ant savo vietų ... 
gaspadoriai lieka tie patys ... ir 
t.t.), vis dėlto buvo drausmingi, 
tvarkingi, atsakomingi. Dauge
lis klubo steigiamųjų principų 
dar tebegalioja ir šiandien. Tuo
met dauguma neturėjo apdrau-
dos, tad susirgusiems klubas 
suteikdavo pašalpą. Padėdavo 
gauti pilietybę, kuri vėliau 
klubo nariams buvo privaloma. 
Kviesdavo įvairių sričių paskai
tininkus, ruošdavo lavinimosi 
kursus, bendraudavo gegužinė
se ilgesingais prisiminimais 
apie gimtinę. 

Narių teisių apsaugojimui 
1935 balandžio 1 d. klubas in
korporuotas Rhode Island vals
tijoje. Tai seniausias pašalpinis 
klubas, pasižymėjęs parama, 
filantropine veikla, bendravimu 
apylinkėje. Lietuvių klubo 
įkūrėjai to paties žiauraus oku
panto aukos, kaip ir pastarojo 
karo pabėgėliai nuo rusiško bol
ševiko. Įkūrėjų palikuonys su 
naujakuriais bendromis jėgo
mis gražiai paminėjo 75-rių 
metų sukaktį, siekdami jungti 
lietuvius, padėti vienintelei 
lietuvių parapijai valstijoje, 
remti tėvynės laisvinimą. 

Minėjimas pradėtas iškilmin
gomis pamaldomis už klubo 
mirusius ir gyvus nar ius 
lietuvių Šv. Kazimiero bažny
čioje. Šv. Mišias laikė trys 
kunigai: Valdemaras Cukuras, 
Izidorius Gedvilą (buvę šios 
parapijos klebonai) ir dabartinis 
dvasios vadas kun. Adolfas Kli-
manskis. Tai pasišventę lietu
viškos parapijos išgelbėtojai — 
jos egzistencijos pratesėjai. Au

kas nešė klubo pirmininkas 
Juozas Kiela, Veronika Kie-
lienė, Petras Kuprevičius, Ann 
Dzekevičius (Dee). Parapijos 
choro giesmės įspūdingai skam
bėjo. 

Minėjimui popietėje klubo 
svetainėje pakaitomis vadovavo 
klubo pi rmininkas Juozas 
Kiela, valdybos sekretorius 
Valteris Kačėnas.Sr., renginio 
komiteto vicepirmininkai — 
Matas Kairys ir Val ter is 
Kačėnas,Jr. Skaitytos protokolų 
ištraukos iš 1914 m. vaizdžiai 
priminė steigėjų ryžtą^ugalint 
įvairias kliūtis. Tylos minute 
prisiminti ir pagerbti mirę 
klubo nariai. Dalyviai pagerbė 
buvusius pirmininkus ir moterų 
pagalbinio vieneto pirmininkę. 
Jubiliejaus proga sveikino bei 
atžymėjimus įteikė: Providence 
burmistras Joseph Paolino, kun. 
dr. Valdemaras Cukuras, R.I. 
seimelio Senatorė Marilyn 
Goodvvin, Šv. Patricko parapijos 
klebonas Edmond Kelly. 12-jo 
rajono seniūnas Thomas Glavin. 
Raštu sveikino Providence vysk. 
Louis Gelineau, senatorius 
Claiborne Pell, atstovas Joseph 
Casinelli. Susipažinimui iš
kviesti seniausias klubo narys 
Jonas Balkus,Sr., ir jauniausias 
— Tomas Gaidimas. Vėliau 
gauta R.I. gubernatoriaus pro
klamacija, klubo dienos V.6-7. 

Po kun. A. Klimanskio mal
dos buvo bendri klubo narių ir 
jų svečių pietūs. Dalyviai ben
draudami linksminosi, grojant 
Ralph Stuart muzikai. Kiek
vienam dalyviui įteikta 75-čio 
knygelė su trumpa klubo istori
ja, inkorporavimo įrašais , 
sveikinimais. 

Deimantinį klubo jubiliejų 
vainikavo Lietuvių Tautodailės 
instituto Bostono skyriaus pir
mininkės Saulės Šatienės su
rengta lietuviškų lėlių, audinių 
bei drožinių paroda gegužės 6-7 
dienomis. Lėlės sukurtos ir 
pagamintos Onos Bakanauskie-
nės studijoje Kaune. Nepapras
tu kruopštumu bei detališkumu 
k iekv iena lėlė išre iškia 
skirtingą charakterį. O tų lėlių 
ištisi rinkiniai. 

Įėjusius sutinka besilinksmi
nąs šokantis aukštaičių jauni
mas, kuriam groja trejetas 
muzikantų. Vyresnio amžiaus 
žmonės, susispietę pas kurį nors 
kaimyną, skaptuoja šaukštus, 
raukia nagines, riša šluotas. 
Moterys verpia, išvynioja siūlus 
iš ratelio špūlės ant krijalio (re-
ketukų). Ant mestuvų apmeta 
audimą, audžia ke turnyt į 
audinį. 

Keletu scenų „išvaidinta"' 
Eglės žalčių karalienės pasaka: 
žėrįs spalvomis žaltys tampa 
nuostabiai šauniu jaunikiu 
Žilvinu. Eglės ilgesys gimtinei 
atveda ją pas senutę burtininkę. 
Išlydi ją Žilvinas su vaikais į 
tėviškę. Ten brolių meilė 
nužudė Žilviną, pavertė ją ir jos 
vaikus į Lietuvos medžius. 
7 Juostų „saulė šviečia" ves
tuv in inkams su buvusiais 
papročiais, išpuošimais, lie
tuvišku lyriškumu. Išlydi mus 
iš parodos suvalkiečių didelis 
muzikinis ansamblis. Paroda 
vertingai sustiprino sukaktuvių 
prasmę kultūriniu žvilgsniu. 

A. Valiuškis 

LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS 

Užbaigę savo darbingą 
1988-89 m. žiemos sezono 
veiklą, gegužės 13 d. Motinos 
dienos išvakarėse Union Pier 
Lietuvių draugijos nar ia i 
rinkosi į P. ir A. Mikštų patal
pose valdybos sušauktą pava
sarinį susirinkimą. Jie norėjo 
pagerbti lietuves motinas, 
peržvelgti praėjusios žiemos 
veiklą, ją įvertinti ir aptarti 
artėjančios vasaros sezoną, 
kuris draugijos veikloje žada 
būti taip darbingas ir gyvas. 

Šiame susirinkime dalyvau
jant ir svečiams iš Beverly 
Shores, Ind., o taip pat ir dviems 
viešnioms iš okupuotos Lietuvos, 
šiuo metu besisvečiuojančioms 
Union Pier, 3 vai. p.p., sveikin
damas gausiai susirinkusius ir 
linkėdamas darbingos nuotai
kos, susirinkimą atidarė dr-jos 
pirmininkas E. Vengianskas. 
Buvo perskaitytas Tėvynės pri
siminimas ir priimta dviejų 
dalių susirinkimo dienotvarkė. 

Pirmoje susirinkimo dalyje, 
kuri buvo skirta Motinos dienos 
paminėjimui, pirmininkaujan
tis perskaitė J. Girdžiūno 
surašytas mintis apie lietuvę 
motiną. Minutės atsistojimu gi
liame susikaupime buvo prisi
mintos ir pagerbtos visos lie
tuvės motinos, mirusios Tėvy
nėje, išeivijoje ir žuvusios bei 
nukankintos Sibiro taigose. 

Šis trumpas, bet giliai prasm
ingas lietuvės motinos pager-
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1:40 M 10 v.v. 

per WPNA (buv. WOPA stotis) 14*0 AM 

Žemė L 
..Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika - •valkata - motant sportas • literatūra - klntt aatyrt 

Labanaktis, vaikučiai 
..Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams' 

•:30 v.v. Nd 1:40 v.v. 

Alllanco Communications, Ine. 
408 South Oak Park Avonuo, Oafc Park, IL 60302 

tol. nr. 8 4 8 8980 

bimas ir paminėjimas buvo 
baigtas Onos Petrienės jausmin
gai padeklamuotu eilėraščiu 
apie motiną. 

Antroji susirinkimo dalis bu
vo skirta draugijos praeitos 
žiemos veiklą aptar t i , ją 
įvertinti. Sekretorius S. Juo
dikis perskaitė praeito susi
rinkimo protokolą. Pirmininkas 
E. Vengianskas padarė apžval
ginį pranešimą apie žiemos 
sezono veiklą Union Pier, kuri 
buvusi naši ir produktyvi. 
Iždininkas A. Mikštas susirin
kusius supažindino su dr-jos 
finansiniu stoviu, nurodęs, kad 
finansiniai, nežiūrint, kad pusė 
narių dar nėra susimokėję meti
nio nario mokesčio, tvarkomasi 
neblogai. Draugijos atstovas, 
dalyvavęs Lietuvių Fondo suva
žiavime, A. Klimavičius pasako
jo savo įspūdžius iš šio suva
žiavimo ir įdomesnius suvažia
vimo dalyvių pasisakymus įvai
riais fondą liečiančiais reikalais. 
Kalbant apie artėjančios vasa
ros pasireiškimus, dr-jos pirmi
ninkas dalyvavusiems priminė, 
kad artimiausias renginys bus 
birželio 18 d. Rengiamas 
Birželinių trėmimų metinis 
paminėjimas, kuris bus Gintaro 
vasarvietėje pamaldomis gamto
je , akademine dalimi ir 
užkandžiais atžymėtas. Liepos 9 
d. S. ir J. Cibų sodyboje 
rengiama Union Pier Lietuvių 
dr-gos metinė vasaros gegužinė, 
kurioje numatoma turėti svečių 
ir iš Chicagos: šaulius, ramo-
vėnus, birutininkes ir Beverly 
Shores lietuvių klubo narius, su 
kuriais glaudžiai bendradar

biaujama. Rugsėjo 23 d., dabar
tinei draugijos valdybai baigus 
kadenciją, Gintaro vasarvietės 
valgyklos patalpose bus Union 
Pier Lietuvių draugijos visuo
tinis nar ių sus i r ink imas 
1989-90 m. dr-jos valdybai 
išsirinkti. 

Einamuose reikaluose, A. Ka-
raičiui ir S. Jodakiui pagei
daujant informacijų apie 
okupuotos Lietuvos buriuotojų 
kelionę iš Klaipėdos į New 
Yorką, dr-jos pirmininkas E. 
Vengianskas nusakė šiai kelio
nei pasiruošiamųjų darbų eigą, 
susidariusias kliūtis, dėl kurių 
burlaiviai negalėjo numatytu i 
laiku išplaukti, ir papasakojo, • 
kaip yra planuojama atvykusius 
buriuotojus sutikti, priimti ir 
lietuviškajai visuomenei prista
tyti. Po trumpų diskusijų, ku
riose buvo pasiūlyta šią kelionę 
finansiškai paremti ir, balsa
vimo keliu absoliučiai susi
rinkimo dalyvių daugumai pasi
sakius už, buvo nutarta, Union 
Pier Lietuvių draugijos vardu 
paskirti 1000 dol. auką, o V. ir 
A. Karaičiai dar ir asmeniškai 
visą šimtinę pridėjo. 

Dienotvarkę išsėmus, gyvas ir 
darbingas Union Pier Lietuvių 
draugijos pavasarinis narių 
sus i r inkimas buvo baigtas 
visiems sugiedojus Lietuvos 
himną. Po susirinkimo dalyvavę 
buvo skaniais draugijos moterų 
pagamintais ir paaukotais už
kandžiais, kava ir pyragais pa
vaišinti, o kas norėjo, galėjo ir 
kiek stipresniu už kavą gėrimė
liu užsigardžiuoti. 

Krpd. h 

CLASSIFIED GUIDE 

LIETUVOS TELEVIZIJOS IR RADIJO ANSAMBLIS 
ARMONIKA 
Meno vadovas Stasys Liupkevičius 

KONCERTAI ŠIAURĖS AMERIKOJE IR KANADOJE 

FLORIDOS AMERIKOS LIETUVIŲ 
KLUBO SALĖJE 

4880-46 th AVE N 
ST. PETERSBURG, FL. 

geg. 24 d . - koncert ,5 v.v. 
geg. 26 d. kone. ir vaišės 5 v.v. 
Rengia St. Petersburg Amerikos 

Lietuvių pensininkų klubas 

DIEVO MOTINOS PARAP. 
SALĖJE 

18022 Neff Rd. 
Cleveiand, O H . 

birž. 10 d. - 7:30 v.v: 
Po koncerto priėmimas 

Lietuvių Namuose 877 E. 185 St. 
Rengia Lietuvių Bendruomenė 

JAUNIMO CENTRE 
5620 S. Claremont Ave. 

CHICAGO, IL. 
geg. 28 d. koncertas 5 v.v. 

po koncerto vak. 2nė 
geg. 29 d. koncertas 5 v.v. 
po koncerto atsisveikinimas 

* Rengėjai 

DIEVO APVAIZDOS 
KULTŪROS CENTRE 

25335 W . N ine M i l e Rd. 
Southfield, Ml. 

birž. 4 d. — 12:30 v. 
Priėmimas ten pat — Rengia 
Detroito Liet. Bendruomenė. 

LIETUVIU N A M A I 
Baltimore, Maryland 

birž. 17 d. — 7:30 v.v. 
Po koncerto vaišės 

Rengia Lietuvių Namai 

KULTŪROS ŽIDINYS 
361 Highland Blvd. 

Brook lyn , NY. 
birž. 18 d . — 2:00 v. 

Po koncerto vaišės 
Rengia "Laisvės Ž i b u r i o " radijas 

TAIP PAT PASIRODYMAS LIBRARY O F CONGRESS, VVASHINGTON, DC. 
IR 

KONCERTAI KANADOJE N U O BIRŽ. 20 IKI 24 d . 
MONTREALYJE, TORONTE IR HAMILTONE 

KONCERTŲ KOORDINATORIAI : 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South VVestern Ave. 
Chicago. IL 60643 
(312) 238-9787 
Aleksas ir Vena Lauraičiai 

HTHUANIAN AMERICAN RADIO 
2638 VV. 71 Street 
Chicago, IL 60629 
(312) 778-2100 
Tolius ir Prane Siutai 

REAL ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS \ PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-5165 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba-nonte būti 
Rimo Stankaus khjentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

For sale in VVorth, IL large. clean 
brick ranch, 3 bdrm., new kitehen, new 
fam. rm., din. rm., living rm., hobby 
rm.; 1 % bath, tire place: 21/2 car 
garage + much more; lovv taxes. 
$118,500. Call 361-4889. 

FOR RENT 

Išnuomojamas 4 kamb. vasarnamis 
(cottage) ant 2 akrų sklypo Union Pier, 
Ml. Privatus pliažas. Labai švarus. Visai 
vasarai $2,300; savaitei $325. Skam
binti po 4 v.p.p. 788-0395. 

Modernus, 2 mieg. kamb. butas, 
naujai išdekoruotas, su šiluma; 71 St. 
& Francisco apyl. priešais Marquette 
Parką. $435 + užstatas. Skambinti 
438-0844. Kalbėt angliškai. 

Overlooking Marquette Park, near 
Kedzie & 67th. 3 bdrm., sun room; 
washer & dryer on premises. Heat incld. 
Garage space available. $450. Available 
July 1 Call 776-5638. 

Išnuomojamas 5 kamb. butas; ši
luma ir karštas vanduo; šaldytuvas ir 
virykla. Suaugusiems. Be gyvuliukų. 
Tuoj gal ima užimt i . Skambint i : 
737-0717 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10o/c—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

F R A N K ZAPOLIS 
3208V2 W e s t 9 5 t h S t ree t 

T e l . — GA 4 -8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
jžmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir 
-ąžimngai 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

John Putna 
Stockbrokeris 

Patarnauju perkant-parduodant 
akcijas ir bonus 
Tel. 240-5600 

Skambinkite dabar! Kalbu lietuviškai. 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Oaužvardlenė 
šiomis dienomis,,Draugo" 

spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu. 
Šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didel is. 

Kai^a su parsiuntimu $6.50 
Mlmois gyventoiai moka $6.94 
Užsakymus siusii 

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

REAL ESTATE 

® mis. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELLBACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris: 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kedzle Ava. 
Chicago, IL 00629 

Tai. 436-7878 

°rMSa KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo

savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutai 
Ščerbaltei Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

Vieno ar dviejų butų namus įkainuo
ju veltui ir, savininkui norint, galiu 
greitai parduoti. Brokeris P. Žum-
bakis, tel. 778-6916. 

Namai apžiūrėjimui 

Safcmad. gegužės 21 d. 1-4 v.pp. 3703 W. 
56 PI. Tik $52.900! 3 mieg., ištisas rūsys; 20 
pėdų salonas. Puikus pirkinys, žema kaina. 
Skambinkite dabar 43)6-8600! 

3640 W. 62 PI. 6 kamb. mūrinis namas 
su 3 mieg.; moderniškas vonios kamb. 
aluminio apdaila; pusiau įrengtas rūsys. 
Didelis kiemas; 1/2 bloko iki St. Nicholas 
bažnyčios. Žavus namas. Skubėkite pa
skambinti! 

lo. 424 — 53 & Kolln. 2 butų apt Tik 
$94,900! 3 mieg kamb. kiekv. bute; didelis 
valg. kamb. sav.; ištisas rūsys: 2 auto. 
garažas: naujas stogas, karšto vandens 
katilinė; nuomininkas moka už šilumą; 
aukšta nuoma. Skambinkite dabar. 

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'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. - 434-7100 & 436-8600 

Lengvai išlaikomas, 3 mieg. kamb. "split 
level" namas su 25 x 15 pėdų šeimos kam
bariu Visos grindys kietmedžio; ąžuolo ap
daila. Mūro išorė. Aptvertas kiemas. 
$122,900. 

Nebeieškokit* daugiau! Timberline. 
Lemonte gražus 2 metų "split level" namas. 
Jo aplinka puikiai sutvarkyta; didelis kam
pinis sklypas : daug priedų. Išdekoruotas 
neutraliomis spalvomis $238,900. 

OLSICK 6 CO., REALTORS 
1180 Stata Street 
Lemont, Illinois 80439 
(312) 287-7100 

CASH! CASH! CASH! 
Immediately we buy homes, 
two-flats and foreclosures 

Call G. Bormus 
436-7600, Eve 429-7854 

Anatolijus Kairys 

EPIGONAI 
Naujas politinis romanas apie tai, 
kaip šiame amžiuje mitologinė
mis priemonėmis vaikai arba jų 
įpėdiniai vaduoja savo pavergtus 
kraštus, kuriuos jų tėvai jiems pa
vedė išlaisvinti. 

Kaina su persiuntimu $12.00. 
Illinois gyv. dar prideda 80 et. III. 
valstijos mokesčio. 

Užsakymus alųatl: DRAUGAS, 
4S4S West 63rd St., Chleaoo. III. 
60620. 



pamaldų V.A. Bil.unų namuose. 
Išsiskiriant v a s a r - atostogoms, 
nar ia i vaišinosi bendrom jėgom 
pagaminta is pietumis. Taip pat 
turėjo gerų fantų :r visi bandė 
l a i m i k į . A p t a r i ; e inamie j i 
re ikala i , pasikalbėta ir atsis
ve ik in ta iki rudens. Susirinki
mą pravedė kuopo- pirm. Kons
tancija Scheibelhut. 

MOTINOS DIENA 

Mot inos d iena p r i s imin ta 
gegužės 7 d. S v Mišias už 
gyvas ir mirusias motinas auko
jo k u n . M. Piktruna. Prie baž
nyčios durų kiekviena mamytė 

Juno Beach Balio valdyba su svečiais. Iš kairės; pirm. R. Mildažienė, G. Petrulienė. A. Deikis, 
centro vald. pirm. Marija Rudienė, dr. P. Budininkas, X. Stepanauskienė (Nėra A. Jucėno). 

Nuotr. J. Garlos 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

JUNO BEACH, FL 
BALFO G E G U Ž I N Ė 

Balfo 141 sk. valdyba Juno 
Beach suruošė gegužinę balan
džio 22 d. Singer Island gra
žiame Atlanto pajūry. Naujai 
išrinktoji skyriaus valdyba su 
pirm. Roma Mildažienė dėjo 
visas pastangas, kad gegužinė 
ger iausia pavyktų. Pastogė 
išpuošta taut inėm spalvom, di
dž iu l i s p l a k a t a s g r a ž i a i s 
žodžiais ragino nepamiršti ar
timo nelaimėje ir judino sąžines. 
Lietuviškų melodijų muzika 
p a s i t i k o a t v y k s t a n č i u s . I r 
sukosi darbščios šeimininkės, 
atvežusios namuose pagamin
tus pietus ir iš eilės sustojusios 
dalino išalkusiems svečiams 
viščiuką, balandėlius ir ki tus 
g a r d u m y n u s . J u d r i a i dar
bavosi N. Stepanauskienė, G. 
Petrulienė, A. Pilipavičienė, J . 
Šalkauskienė. D. Augūnienė, A. 
Deikienė, H.Zitkienė, E. Dami-
jonaitienė, A. Biliūnienė. A. Pa 
žerienės nors ir nebuvo, bet savo 
dalį Balfui visada atiduoda. 
Ištroškusius įvairiais gėrimais 

ramus, skaidrus ir šiltas. 
Lietuviškos pamaldos, vy-

kurios St. Pau l of the Cross 
bažnyčioje gegužės 7 d. buvo 
paskutinės. Kun. V. Pikturna, 
gyvenantis čia žiemos metu, 
išvyksta į New Yorką ir grįš tik 
spalio pabaigoje. Per tą laiką 
leituvi.škų pamaldų nebus. 

Sv. Paul iaus nuo Kryžiaus, 
(St. Paul of the Cross) parapijoj 
lietuviškos pamaldos vyksta 
nuo 1973 m. Prieš tai čia 
gyvenęs kun. Albinas Bielskis 
f miręs 1975 m.) pamaldas laikė 
Juno Reach metodistų patalpose 
prieš L. klubo susirinkimus. 
Pastačius pirmąjį pastatą salę, 
laikinai vyko tiek angliškai ir 
l i e tuv i ška i pama ldos . Už 
kelerių metų pastatyta bažnyčia 
ir didžiulis parapijos centras. Ir 
čia verda gyvas katalikiškas 
gyven imas . N e ž i ū r i n t nei 
amžiaus, nei profesijos, kiek
vienas gali rast i čia ką nors 
tokio^cas domina, gali įsijungti 
į veiklą, užsiėmimus ar bent 
praleisti vienišą laiką. Ištikus 
skaudiems pergyvenimams, čia 
visada rasi suraminimą ir ben
dro likimo draugus. Šią parapiją 

sionistai vienuoliai. Jų pas
tangomis išvystytas toks judrus 
parapijos gyvenimas, įtraukiant 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to save regularly! 

Paid and 
Compounded 

Ouarterly 

• - n T^I- v "• i TI įkūrė ir joje darbavosi pagaivino P. Pilipavičius ir dr. H. . . . . 
Solys. Daugelyje darbų talkino 
visuomet paslaugūs vyrai A. 
Deikis, J. Štaras. J . Gaila, J. 
Mi ldaž is , A. A u g ū n a s . M. 
Sadonis, J. Jakubauskas . Labai 
pasigedome A. Jucėno, valdybos 
vicep., kuris tuo metu buvo 
susirgęs. 

Gausius fantais laimėjimus 
tvarkė N. Solienė. Kaip ir 
kiekvieneriais metais , dail. E. 
Trečiokas dovanojo pora medžio 
inkrustacijos kūrinėlių. Savo 
kūrybos paveikslą dovanojo V. 
Šalčiūnas. Taip pat A. Biliū
nienė. Ir ne vienam nusišypsojo 
gausus laimikis! 

Į šią gegužinę atsi lankė cen 
t ro vald pirm. Marija Rudienė. 
Viešnią pasitiko sk. pirm. R. 
Mildažienė, pristatė dalyviams, 
sveikino ir pagerbdama prisegė 
korsažą. Ta proga Marija Rudie 
nė tarė žodi visiem susirinku
siem Balfo rėmėjams ir gerada
riams. Gausia auka parėmė šią 
gegužinę pirm. Marija Rudienė, 
dr. Algirdas ir Genovaitė Maciu 
nai , dr. Pranas ir Valerija 
Mažeikai. Gauta daug mažesnių 
aukų. 

Pirm. R. Mildažienė dėkojo vi
siems aukotojams, tal ininkams 
rėmėjams. Ypat inga padėka 
pareiškta O. Jameikienei. kuri 
dauge l į metų p a r ū p i n a šį 
p r i v a t ų p a p l ū d i m į Balfo 
gegužinei. 

Vtfitte 
see us for 
financing. 

AT OUR LOVV RATES 
VVITH R f ^ A V M f N ' 

TO I I I V O U " I N C O M I 

INSUREO 

Mutual Federal 
Savings and loan 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608 
Peter Kazanauskas. Prs. Tel.: 847-7747 

Hours: Mon. Tue. Fri. 9-4 Thur. 9-8 Sat. 9-1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

WeDo 

LIETUVIŠKOS PAMALDOS 

Prasidedant vasaros sezonui, 
daugumas Juno Beach gyven
tojų išvyksta į šiaurines gyven
vietes ar keliones. Pasilikusieji 
darbuojasi apie savo namus ir 
dž iaug ias i A t l a n t u , k u r i s 
v a s a r o s m e t u d a ž n i a u s i a i 

nifilTAL CONVERSION 
vaizdajuosčių IŠ IR Į 

PAL, SECAM, NTSC 
Greitas patarnavimas, žemos kainos. 

Parduodame 110-120 video, 
TV ir elektrinius reikmenis 

/ *®fc (312) 338-9M3 
International Export House. 

^ŽSS^ 2321 W DEVON AVE 15750 S. HARLEM ^ " " 2321 W. 
ORLAND PARK. IL 60462 CHICAGO, IL 60659 

532-7799 

buvo apdovanota gėle. Išklau
sius gražų pamokslą, pasidarė 
labai gaila, kad L. Dukterys, 
kurios kas meta i ruošdavo 
Motinos dienos minėjimą, šiais 
metais jau nebėruose. Nelabai 
suprantamos priežastys, nes lie
tuviškas telkinys Juno Beach po 
truputi didėja, o tokia graži 
Motinos dienos minėjimo tradi
cija buvo nustumta. Rodos, tiek 
gyva, tiek mirusi motina uš-
sitarnauja poros valandų per 
metus dėmesio, nežiūrint, ar 
vaikai dideli ar maži, gyvena čia 
pat a r kitame gale pasaulio. 
Jaunimo čia neturime daug, bet 
per t iek metų jie visada labai 

DRAUGAS, penktadienis , 1989 m. gegužės mėn. 19 d. 

j ražia i paruošdavo programėle 
šiai progai. Be to a u g a ir ma
žutėliai, a tkreipkime dėmesį į 
juos, nes labai gerai modeliuo
ja madų parodoje. 

Aš t rokš tu , kad t ikėj imas 
gėriu užpildytų mano dvasią, 
mano gyvenimą. 

J. Gliaudą 

pasauliečius į apaštalavimo dar
bus. Kiekvienas pasišventęs 
profesionalas turės sąlygas dirb
t i su jaunimu, su šeimomis 
ligoniais, vargšais, netikinčiai 
šiais. Nepamirštami kaliniai 
ku r iuos lanko v i e n u o l i a i 
Veikia vyrų ir moterų klubai a r 
sambūriai, kurie vėl atskira 
labai plačiai savo veiklą išvystę 
Ir daug rašalo reikėtų išminėti 
visas grupes veikiančias pa ra 
pijoj. Pamaldos nenuobodžios 
įva i r iom progom l a b a i 
iškilmingos. Pasauliečiai akty
viai įsijungę į šv. Mišių pa
tarnavimą. Įspūdingas giedo
jimas, ramybė, susikaupimas. Ir, 
parėjęs iš bažnyčios į namus , 
jaut i , kad sekmadienis y r a 
tikrai šventa diena. 

Deja. pasionistai vienuoliai 
vyresniųjų patvarkymu gavo 
k i tus paskyr imus ir turė jo 
išvykti. Parapijiečiai su dideliu 
apga i les tav imu i šk i lminga i 
atsisveikino ir išlydėjo. 

Lietuviai šioje parapijoj gerai 
žinomi ir tu r i gerą vardą. 
Nežiūrint visų pasikei t imų, 
vietos vyskupas pažadėjo, k a d 
l ie tuviškos pamaldos g a l ė s 
vykti ir toliau. 

LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA 

L. Vyčių „Lobių Pak ran t ė s " 
153 kuopos susirinkimas vyko 
gegužės 7 d. po l ietuviškų 

312-338-9033 

A.tA. 
SESUO M. BERNADETTE 

PETRAUSKAS 
Mūsų mylima Seselė mirė 1989 m. gegužės 17 d. Good 

Samaritan Hospital, Pottsville, PA, sulaukusi 83 metų 
amžiaus. 

Į vienuolyną įstojo iš Šv. Antano parapijos, Forest City, 
Pa. Vienuolyne įžaduose išgyveno 65 metus. 

Paliko nuliūdime Sv. Kazimiero seseris ir artimuosius 
gimines: savo sesutes Bernice Olney ir Jean Fanucci, gyve
nančias Jessup, PA, taip pat kitus gimines ir pažįstamus. 

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 
Marąuette Rd.. Chicago, sekmadienį, gegužės 21 d. 1:30 v. p.p. 
Laidotuvių Mišios pirmadienį, gegužės 22 d. 9:30 ryto Šv. 
Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. 

Laidotuves Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse pirmadienį, 
gegužės 22 d. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už 
seselės sielą. 

Šv. Kazimiero Seserys ir Petrauskų šeima 

Laid. Direkt. Gaidas-Daimid 

Pranešame giminėms ir pažjstamiems, kad 1989 m. 
gegužės 17 d. po sunkios ligos mirė mylimas Vyras ir Tėvas 

A.tA. 
inž. JONAS GIERŠTIKAS 

sulaukės 65 m. amžiaus. 
Velionis gimė Lietuvoje. Kaune. Amerikoje išgyveno 40 

metų. 
Pasiliko nuliūdę: žmona Danutė, sūnūs: Raimundas su 

šeima ir Saulius; dukterys: Vida Radick su šeima ir Rūta Yu-
caitienė su vyru Jonu ir kiti giminės. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, gegužės 18 d. nuo 4 iki 
9 v.v. ir penktadieni, gegužės 19 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus-
Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadieni, gegužės 20 d. Iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėtas \ 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 lieka: žmona, sūnūs, dukterys ir anūkai. 

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

A.tA. 
MONIKAI STANKAITIENEI 

išėjus į Amžinybe, jos dukterį DANGUOLE ir žentą 
STASĮ SURANTUS gi l ia i užjaučiame i r kar tu liū
dime. 

Viktorija ir Donatas Zakarai 

GAIDAS-DAIMID 
E UD EI K IS 

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 Sou th 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 

Brangiai Mamytei 

A.tA. 
MONIKAI STANKAITIENEI 

mirus, mieliems draugams DANGUOLEI ir STA
SIUI SURANTAMS 
jautą. 

reiškiame širdingiausią užuo-

Janina ir Jonas Šalnai 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

1 4 1 0 So. 50 th A v . . C i c e r o 
T e l e f o n a s - 8 6 3 - 2 1 0 8 

A.tA. 
Dantų gyd. JANINAI MAURUKIENEI 
mirus , giliai l iūdinčius: vyrą JUOZĄ, dukras DALIĄ 
GILVYDIENĘ ir DANĄ SAKALIENE su šeimomis, 
seserį FELICIJĄ ir k i t u s gimines nuoširdžiai užjau
č iame. 

0. Aleknienė 
L. E. Andriai 
J. Antanaitienė 
H. R. Būcūnas 
dr. A.S Baltrukėnas 
drs. V. •/. Dubinskai 
P. G. Gedvilos 
P. O. Gnškeliai 
J. Gruzdąs 
P. M. Jakaičiai 
S. J. Jazbučiai 
1. V. Jokšai 
E. Jonušienė 
A. Juknevičius 
O. Juodikienė 
J. J. Kay 
A. S. Kamarauskai 
L. Karpavičienė 
K. E. Karveliai 
J. Kasiulaitis 
D. J. Kaunaitės 
E. Kereševičienė 
K. K. Kodačiai 
J. A. Korsakai 
J. J. Kučinskai 
P. E. Leonai 
A. D. Liaugminai 
K. M. Linkai 
B. A Liškai 

Miami. Fla. 

A. Lopez 
M. Mišeikienė 
V. Norvaišienė 
S. Petravičienė 
B. Popeliuškienė 
K. S. Radvilos 
Z. S. Ramanauskai 
F. S. Sabai 
B. S. Sakalai 
K. Sakalienė 
V. Saladžius 
B. O. Sergaučiai 
P. Skikūnas 
M. Steikūnienė 
G. Stapulionienė 
I. Stongvilaitė 
A. Šatienė 
K. S. Šeputos 
P. O Šilai 
A. I. Šimkai 
M. Šimkienė 
V. Šukienė 
drs. V. A. Taurai 
dr. V.V. Tumasoniai 
J. 0. Vaičekoniai 
A. M. Varnai 
M. Vitkus 
L. Vykintienė 
A. E Zigmantai 

STEPONAS C. LACK ir S Ū N U S 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 69 th S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h v v e s t H w y . - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9 2 3 6 S . R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o . I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - 6 5 2 - 1 0 0 3 

Sally Donald M.. J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1424 S o . 5 0 A ve . . C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAUJA d f l C A G O J E BEI PRIEMIESČIUOSE 

T e l . 6 5 2 - 5 2 4 5 
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x JAV Lietuvių Bendruo
menės krašto valdyba posė
džiaus savo būstinėje Chicago-
je gegužės 20-21 dienomis. 
Gegužės 20 d. Jaunimo centre 
JAV LB krašto valdybos kultū
ros tarybos premijų vakaras. 
Tikimasi, kad posėdis bus dar
bingas, premijų iškilmėse daly
vaus plačioji lietuvių visuome
nė. 

x Lietuviai golfininkai, no
rintieji dalyvauti pavasario iš
vykoje ir turnyre, gegužės 27--
28 dienomis vyksiančiame The 
Oaks kurse, raginami neatidė
liojant registruotis pas Raimon
dą Korzoną tel. 436-8535. Tur
nyras bus pravedamas klasėmis 
pagal individualius rezultatus. 
Klasių ribos bus nustatytos atsi
žvelgiant į dalyvių skaičių. Kur
sas yra St. Joseph, MI, % mylios 
nuo 1-94 kelio, 27-to išvažiavi
mo. 

x Šių metų Poezijos dienų 
Chicagoje pirmasis vakaras ge
gužės 26 d., penktadieni, skirtas 
Kristijono Donelaičio 275 metų 
gimimo sukakčiai. Donelaitinės 
temos programą pateiks: prof. 
Bronius Vaškelis, poetas Kazys 
Bradūnas, aktoriai — Vida Gil-
vydienė, Alida Vitaitė, Julius 
Lintakas, Algirdas T. Antanai
tis ir muzikė Rita Marke-
lytė-Dagienė. Antrosios dienos 
vakare, gegužės 27 d., šešta
dienį, bus atskleista sibirinė 
poeto Antano Miškinio kūryba, 
sukurta gulagų tremtyje. Ją 
perduos tie patys aktoriai antra-
kaimiečiai. Dalyvaus ir poetės 
Liūne Sutema ir Julija Svabai-
tė, skaitydamos naujausią savo 
poeziją. Poezijos dienas Chicago
je rengia Jaunimo centro mote
rų klubas. Programą organizuo
ja ir jai vadovauja Algirdas T. 
Antanaitis. Abi dienas progra
ma mažojoje Jaunimo centro sa
lėje prasideda 7:30 v.v. 

x Pašnekesys su kun. A. 
Saulaičių apie jo įspūdžius iš 
balandžio 29-30 d. Vilniuje vy
kusio Lietuvos Skautų sąjungos 
a tkūr imo suvažiavimo bus 
transliuojamas šį šeštadienį, ge
gužės 20 d., 8:30 vai. vak. per 
„Žemė L" radijo programą iš 
WPNA 1490 AM radijo stoties 
Oak Parke. Visi kviečiami pasi
klausyti. 

x Nežinia, ar ansamblis 
„Armonika" turės dar progos 
atvykti pas mus. Neapsilanke 
gegužės mėn. 28. 29 d. 5 v.v. 
Chicagos Jaunimo centre galite 
su jais ir nebesusitikti. Skubė
kite įsigyti bilietus dovanų ir 
e lektronikos parduotuvėje 
„Patria", 2638 W. 71st St., tel. 
312-778-2100. (sk) 

x „Vaidilutės" teatro sta
tomas „Daktaras Gervydas" jau 
čia pat. Premjera bus šį sekma
dienį, geg. 21 d. 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Dar yra likę 
bilietų. Juos reikia skubėti įsi
gyti Vaznelių prekyboje. 

(sk) 

x Slaugės studentės! Ar 
norėtumėt slaugymo pamokas 
tęsti vasaros metu? Mes sudary-
sim proga jums specializuotis 
slaugant seno amžiaus klijen-
tus. Įvairių valandų pasirin
kimas visose pamainose. 
Kreipkitės; Linda Ewing, RN, 
776-1324, Sisters of St. 
Casimir, 2601 W. Marąuette 
Rd., Chicago. IL 60629. 

(sk) 
x Albina* Kurkulis. akcijų 

brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshaw, Inc., patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. 
Susidomėję skambinkite 977 
™ 1 6 - (sk, 

x Kristina Bielskutė yra 
viena iš jauniausių „Vaidilutės" 
teatro vaidintojų keturių veiks
mų dramoje „Daktaras Gervy
das". Premjera bus gegužės 21 
d„ sekmadienj, Jaunimo centre. 
Tai dar niekur nestatyta Puti-
no-Mykolaičio drama. 

x Jau tik pora dienų, kol 
bus išrinktiems pereitų metų 
laureatams įteiktos premijos. 
Daugumas laureatų dalyvaus 
švenėje. todėl su jais visuomenė 
galės susipažinti ir pasikalbėti. 
Kartu bus pagerbti mūsų lietu
viški kūrėjai. Šventė bus gegu
žės 20 d. Jaunimo centre. 

x Marąuette Parko Lietu
vių namų savininkų draugijos 
susirinkimas bus šiandien, ge
gužės 19 d., Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje. Visus 
kviečiame pasisakyti atvirai, 
kas kuo yra nukentėję — sumu-
šant, apvagiant, apiplėšiant, iš 
moterų atimant rankinukus ir 
t.t. Bus miesto ir policijos parei
gūnai, kurie išklausys nusi
skundimų ir paskui darys 
sprendimus. 

x Sylvia Nauyokaitė, Ma
rijos aukšt. mokyklos 
paskutinės klasės moksleivė, 
išrinkta klasės atstove baigime 
— veledictorian. Taip pat ji 
mokslo metais pasižymėjo 
lotynų kalbos, matematikos ir 
gamtos moksluose. Ji gavo 
Sarah Lee. Marąuette banko ir 
Jonathan Turner stipendijas. 
Studijuos Illinois universiteto 
agrikultūros fakultete preve-
terinarijos kursą. Be to j i groja 
fleita Marijos aukšt. mokyklos 
orkestre ir St. Gali chore. 

x Birželio 4 dieną, tuoj po 11 
vai. šv. Mišių,Lietuvių centre 
Lemonte bus vaikų gegužinė. 
Bus organizuojami žaidimai, lai
mėjimai, vaikai galės pajodinėti 
arkliukais. Taip pat numatoma 
paruošti pilnus lietuviškus pie
tus ir gėrimus. Gegužinė bus 
Lietuvių centro kieme. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

x Kastytis Jučas, dermato
logas (tel. 925-2670) veda radi
jo programas 1490 AM bango
mis kiekvieną šeštadienį, 7 
vai. ryto. Ši šeštadienį, gegužės 
20 d. dr. Nader Bozorgi. gineko
logas konsultantas, iš Michael 
Reese ligoninės, kalbės svarbes
niais akušerijos ir ginekologijos 
klausimais ir apie gydytojų tei
sinę apdraudą. (sk) 

x Ieškome kūrybingų re
gistruotų ir neregistruotų 
slaugių (RN & LPN). įsijunkite 
į mūsų profesionalia, senyvo 
amžiaus žmonių priežiūros 
grupę. Gera proga ramioje 
aplinkoje praktikuoti? slau
gyme, panaudojant savo patirtį 
slaugant ligonius ligoninėse, 
prieglaudose ar namuose. 
Kreiptis: Linda Ewing. RN, 
776-1324, Sisters of St. 
Casimir, 2601 W. Marąuette 
Rd.. Chicago. 111. 60629. 

(sk) 
x Greit parduodu vieuvs ir 

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

(sk) 

x Chicagos aukštesnioji li
tuanistikos mokykla mokslo 
metus baigia ir trisdešimt 
aštuntąją abiturientų laidą iš
leidžia gegužės 20 d. 9:30 v.r. 
pamaldos Jėzuitų koplyčioje, 10 
v. iškilmės prie paminklo, 
paskui Jaunimo centro salėje. 
Tėvai, buvę mokiniai ir mokyk
los bičiuliai kviečiami dalyvau
ti. 

x Dr. Antano Lipskio meno 
darbų paroda bus atidaryta ge
gužės 26 d., penktadienį, 7 vai. 
vak. Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus galerijoje. Po atidary
mo bus vaišės. 

x Lietuvos vyčių jaunimo 
13-ta kuopa birželio 17 d. Šau
lių namuose rengia Vasaros 
„Luau'" balių. Kviečiama visa 
lietuviškoji studentija paben
drauti ir pasilinksminti. 

x Mirusiųjų pagerbimas 
Kapų puošimo dienoje — ge
gužės 29 d., pirmadienį, vyks 
tuoj po Mišių Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse prie Steigėjų pa
minklo. Pagerbimą ruošia 
Bendruomenės Pasauliečių 
komitetas, Kapų sklypų 
savininkų dr-ja, garbės sargybo
je dalyvaujant uniformuotiems 
šauliams ir šaulėms. Religinei 
daliai vadovaus Šv. Kazimiero 
kapinių direktorius kun. J. 
Kuzinskas. Visuomenė kviečia
ma gausiu dalyvavimu pagerb
ti visus mūsų tautos mirusiuo
sius. 
x Prel. John Balkūnas, 

Putnam, Conn., „Draugo" gar
bės prenumeratorius, visuome
nininkas, pratęsė prenumeratą 
su visa šimtine. Nuoširdus ir 
didelis ačiū. 
x Dr. Konstant J. Savickus, 

Oak Lawn, 111., sporto vete
ranas, Lietuvos Vyčių organiza
cijos darbuotojas, pratęsė 
„Draugo" prenumeratą su visa 
šimtine. Adv. Savickui, mūsų 
garbės prenumeratoriui, dien
raščio rėmėjui, už paramą lietu
viškai spaudai labai dėkojame. 

x Inž. Pilypas Narutis, Oak 
Lawn, 111., visuomenininkas, 
Vliko ir kitų lietuviškų or
ganizacijų darbuotojas, „Drau
go" garbės prenumeratorius, 
pratęsė prenumeratą, pridėjo 30 
dol. dienraščio stiprinimui ir 10 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

x Kazimieras Kučinskas, 
Rochester, N.Y., lietuviško žo
džio rėmėjas, pratęsė prenume
ratą, pridėjo 20 dol. dienraščio 
paramai, 10 dol. už kalėdines 
korteles, kalendorių su prie
rašu: „Sveikinu ,Draugo' 
leidėjus ir visus darbuotojus 
linkėdamas geriausios sėkmės 
lietuviškame darbe". K. Kučins
ką skelbiame garbės prenume
ratorium, o už auką ir 
linkėjimus tariame nuoširdų 
ačiū. 

x Video, stereo, siuvimo 
mašinas ir vaistus siunčiame 
j Lietuvą. Prekes pristatome per 
UPS į kitus JAV miestus. Suda
romi iškvietimai, siunčiame 
kargo. Romas Pūkštys , 
Transpak, 2655 W. 69th St., 
Chicago, IL 60629. Darbo 
valandos: 12-6 v. p.p. kasdien, 
šeštd. 10 v.r.-4 v. p.p., arba 
susitarus. Pirmad. uždaryta. 
Tel. 312p436-7772, namų 
312-430-4145. 

(sk) 

Kr. Donelaičio mokyklos sukakties iškilmėse garbės svečiai. Iš kairės: gen. konsulas Vaclovas 
Kleiza, Asta Kleizienė ir vvsk. Vincentas Brizgvs. _T _ _ . . . 

Nuotr. J. Tamulaicio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
„VAIDILUTĖ" KVIEČIA 

Į TEATRĄ 

Chicagos l ie tuvia i negali 
skųstis įvairių kolektyvų gausu
mu. Čia yra Lietuvių Opera, hu
moro vienetas Antras Kaimas, 
Dainavos ansamblis, kurie stato 
skirtingo pobūdžio veikalus 
savose srityse. 

Tačiau teatro pilna to žodžio 
prasme vis pasigenda. Atsime
name gerus laikus, kuomet čia 
buvo net du pajėgūs teatrai, 
vėliau liko vienas. Ir tas vienas 
kurį laiką kovojo su išsilaikymo 
galimybėmis. Jam nustojus 
veikti, buvo statomi proginiai 
pastatymai kai kurių grupių. 
Reikia pažymėti įvairių jau
nimo kolektyvų duotas prem
jeras. Kai kurie iš jų išsilai
kydavo tik vienerius ar porą 
metų ir greitai dingdavo iš 
horizonto. 

1985 m. rudenį dr. P Kisie
liaus ir O. Šulaitienės iniciatyva 
buvo suburtas jaunųjų vaidin
tojų kolektyvas, kuris pasiva
dino „Vaidilutės" vardu. Si 
grupė, kuri yra įregistruota Il
linois valstijoje kaip kultūrinis 
ne pelno siekiantis junginys 
ir amer ik ieč ių t a rpe yra 
žinomas ka ip „Li thuanian 
Theatre Group Vaidilutė, Inc." 
Jis yra davęs tris premjeras ir 
dalyvavęs Š. Amerikos lietuvių 
VII Teatro festivalyje Chicago
je, kur du šio kolektyvo nariai 
gavo atžymėjimo ženklus. 

Dabar ..Vaidilutė" rengiasi 
pačiam didžiajam savo jėgų ban

dymui — V. Mykolaičio-Putino 
4 veiksmų dramos „Daktaro 
Gervydo" pastatymui. Čia pasi
rodys gana stambi grupė — 9 
žmonės, kurių 7 yra jauni 
žmonės. Šį kartą režisuoja buvu
si „Vaidilutės", o taip pat kitų 
lietuvių bei amerikiečių kolek
tyvų aktorė L. Šulaitytė-Day. 
Aktorių tarpe matysime V. 
Lapeną, A. Viktorą, S. Gūdį, A. 
Pankienę, R. Jankauską. D. 
Viktoraitę, G. Braslauskaitę, E. 
Šulaitį, K. Bielskutę. Jie jau 7 
mėnesius aktyviai dirba, kad 
Chicagos lietuvių teatro veikalų 
ištroškusi publika galėtų sceno
je išvysti dar niekur nestatytą 
lietuvišką dramą. 

„Vaidilutės" teatro vadovybė 
su pirmininku dr. P. Kisielium 
priekyje kviečia visus ateiti šį 
sekmadienį, gegužės 21 d., 3 vai. 
p.p. į gražią lietuvių teatro 
šventę — „Daktaro Gervydo" 
premjerą Jaunimo centre ir 
kartu pasidžiaugti jaunųjų teat
ralų pasiekimais. 

E. Suv. 

ŠAKIŲ APSKRITIES 
KLUBO VEIKLA 

Šakių apskrities klubo narių 
susirinkimas buvo balandžio 9 
dieną Kojak salėje, 4500 So. 
Talman Ave. Pirm. Bernice 
Žemgulienė atidarė susirinkimą 
1:15 vai. po pietų ir pranešė 
liūdną žinią, kad mirė Eugeni
ja Strungienė ir Albina 
Ramonienė. Visi nariai pagerbė 
mirusias nares atsistojimu ir 

x Brighton Parko Lietuvių 
Namų savininkų draugijos 
gegužinė įvyks gegužės 21 d., 
sekmadienį, Šaulių namuose, 
2417 W. 43 St. Pradžia 12 vai. 
Bus skanus maistas, laimės 
šulinys, veiks baras, šokiams 
gros Kostas Ramanauskas. Visi 
kviečiami gausiai dalyvauti. 

(sk) 

x Norman Burstein, žino
mas kailininkas. parduoda kai
linius su didele nuolaida lietu
viams. Skambinti vakarais: 
677-8489. 

(sk) 
Dail. J. Paukštienės parodos atidaryme prisega gėle Irena Meilienė. 

Nuotr. J. Tamulaicio 

tylos minute ir mirusiųjų 
artimiesiems išreikšta užuojau
ta. 

Protokolą perskaitė Juozas 
Vasiukevičius. Jis vienbalsiai 
priimtas kaip skaitytas. Knygų 
patikrinimą pranešė komisijos 
narė Marcella Mockaitienė. J is 
buvo priimtas su pagyrimu. 

Nutarta gegužinė, kuri bus 
birželio 11 dieną. Į komisiją yra 
išrinkti Bernice Zemgulis , 
Juozas Jurkšaitis ir Juozas 
Vasiukevičius. Darbininkai, šei
mininkės, Marcela Mickaitienė, 
Maria S t rungienė , J a n i n a 
Skama, Vas iukevič ienė . 
Malonienė, Paketurienė ir Zina 
Mackevvicienė. Prie bilietų Vyto 
Abraitis ir už baro Martha 
Gydienė. Pagalbininkai Juozas 
Stočkus, Petras Maloxis ir 
Kamstaitis. 

Muzikantai — Kosto Rama
nausko orkestras palinksmins 
visus šokėjus. 

Po susirinkimo visi nariai 
buvo pavaišinti skaniais užkan
džiais ir gėrimais. Popietę 
praleido linksmai. 

B. Žemgulienė 

IŠ ARTI IR TOLI 
BRAZILIJOJE 

— A.a. Jonas Ernestas Pet
raitis, gimęs 1904 m. balandžio 
26 d. Panevėžyje, mirė po ilgos 
ir sunkios ligos Guarujos mies
te. Lietuvoje jis buvo baigęs Vy
tauto Didžiojo universitete teisę 
1930 m. Atlikęs privalomą stažą 
teismuose, jis praktikavo advo
katūrą, padėdamas žmonėms, 
ypač vokiečių okupacijos lai
kais, nes gerai mokėjo vokiečių 
kalbą. Jis buvo Panevėžio liute
ronų parapijos klebono Rudolfo 
Lichtenšteino ir jo žmonos, dir
busios Panevėžio berniukų gim
nazijoje vokiečių kalbos moky
tojos sūnus. Brazilijoje jis išgy
veno 40 metų, padėdamas savo 
tautiečiams, nes pats buvo apsi
sprendęs tikru lietuviu (jau 
seniai buvo pavardę sulietuvi
nęs). Jo netekę gailisi visi Bra
zilijos lietuviai, kurie jį pažino 
ar su juo turėjo reikalų. 

JA VALSTYBĖSE 

— Šv. Monikos parapijos 
bažnyčioje, 715 California 
Ave. Mišios birželinių įvykių in
tencija bus atlaikytos birželio 11 
d. 9:30 vai. Lietuviai kviečiami 
gausiai pamaldose dalyvauti. 
Pamaldas organizuoja LB San
ta Monicos-Vakarų Los Angeles 
apylinkė. 

— Baisiųjų Birželio trė
mimų minėjimas rengiamas Šv. 
Kazimiero parapijos salėje Los 
Angeles birželio 11 d. Bus 
pamaldos, o meninę programą 
atliks trijų Pabaltijo tautų 
asmenys, pasižymėję savo 
menu. 

— I spanų evangelistų 
draugijai nupirkus WNYM ra 
dijo stotį, „Lietuvos Atsimini
mų" radijo valandos nuo gegu
žės 22 d. bus transliuojamos iš 
Seton Hali universiteto stoties 
WSOU-FM, 89.5 FM banga. 
„Music of Lithuania" progra
mos, duodamos jau 25 metus 
anglų kalba, supažindinti 
amerikiečius su lietuvių kultū
rinėmis vertybėmis, istorija ir 
muzika, bus girdimos pirmadie
niais, pusvalandį anksčiau, 5:30 
vai. vakaro. Po šio pusvalan
džio, „Lietuvos Atsiminimų" 
programa bus duodama lietuvių 
kalba nuo 6 iki 7 vai. vakaro. 
Visus džiugina universiteto ra
dijo stoties vadovybės didelis 
prielankumas lietuviams. 25 m. 
„Music of Lithuania" sukakties 
proga klausytojai sudėjo 3,000 
dol. stočiai nupirkti naują įra
šymo mašiną. Abiem progra
mom vadovauja prof. dr. Jokū
bas Stukas. „Lietuvos Atsimini
mai" sulaukėjau 48 metų gyva
vimo sukakties. 

VOKIETIJOJE 
— Vokietijojs Lietuvių 

Bendruomenės suvažiavimą 
atidarė pirm. dr. Vilius Lėner
tas, sekretoriavo Alina Grinie
nė. Apyskaitą davė pirm. ižd. 
Juozas Sabas. LB valdyba liko 
ta pati dar vieneriems metams: 
pirm. Juozas Sabas, vicepirm. 
Vincas Bortusevičius, sekr. 
Elena Tesnau, ižd. Antanas 
Šiugždinis ir narys Andrius 
Šmitas. Tarybos nariai kurato-
rijoje: V. J. Damijonaitis, dr. V. 
Lėnertas ir inž. J. K. Valiūnas. 
Kontrolės komisija: Ričardas 
Tendzegolskis, Antanas Verše
lis ir Jonas Vitkus. Garbės teis
mas: pirm. Justinas Lukošius, 
dr. Saulius Girnius ir dr. Vilius 
Lėnertas. Taryba bus renkama 
korespondenciniu būdu. Komi-
sijon išrinkti: Stasys Šimkus. 
Ričardas Tendzegolskis, Anta
nas Veršelis, Laimutė Veršelie-
nė ir Jonas Vitkus. 

— Kun. Antanas Bunga, da
bartinis lietuvių sielovados va
dovas Vokietijoje, sausio 5 d. 
pasiekė 70 metų amžiaus. Jis 
yra gimęs 1918 m. sausio 5 d. 
Šipulių km., Gruzdžių vlsč., 
Šiaulių apskr. įšventintas kuni
gu Vokietijoje 1952 m. Pakeltas 
prelatu. 

— Kun. Pe t ras Girčius Šv. 
Antano bažnyčioje Remsede iš
kilmingomis koncelebracinėmis 
šv. Mišiomis atšventė savo 
kunigystės 40 metų sukaktį. Su 
juo koncelebravo prel. A. Bun
ga, kun. K. Gulbinas, kun. F. 
Shultz, patarnavo diakonas J. 
Funke. Jubiliatas yra gimęs 
1923 m. liepos 16 d. Švėkšnos 
vlsč., Tauragės apskrityje. 
Kunigu įšventintas Romoje 
1949 m. kovo 12 d. Jis yra 
didelės prieglaudos kapelionas 
ir aptarnauja apylinkės lie
tuvius. 

x Vysk. M. Valančiaus 
ateitininkų kuopa Vasario 16 
gimnazijoje vadovaujama Anta
no Vainiaus ir globojama Mary
tės Šmitienės, surengė talentų 
vakarą, kuriame dalyvavo apie 
60 žmonių. Salė buvo pilna. 
Vertintojų komisija turėjo gerai 
pasukti galvas, kam skirti pre
mijas. Pirmą vietą laimėjo 
absurdo teatras - T. Baublys, 
V. Bijūnaitė, A Kairytė ir D. 
Olsehan. Antrą vietą laimėjo 
pianistas G. Batūra. Trečią 
jaunieji laimėjo V. Diavara. L. 
ir M. Lipšiai, S. Makutėnaitė ir 
T. Schroeter. Ketvirtą vieta lai
mėjo V. Jocio lėlės: M. Andri
jauskas, K. Baliulis. G. Diava-
raitė, J. Gaidimauskas, H. Mar-
tens, J. Roitas ir T. Schroeter. 
Penktą vietą laimėjo J. Arbas 
su pagelbininku T. Schroeteriu. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
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. 


