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TEISMAS 
VLADAS LAPIEMS 

(Tęsinys) 
Štai teisme sekretorė O. 

Jabionskaitė garsiai paskel
bia: ,,Teismas eina — prašom 
stoti!" Į tiesmo salę įeina teisė
jas S. Razionas ir tarėjai V. 
Brokevičienė ir B. Kilius. Dar 
prieš įeinant teisėjui, prie savo 
staliuko atėjo prokuroras 
Bakučionis ir kitoje pusėje 
advokatai: V. Šadreika ir V. 
Aperaitis. 

Kadangi aš gynėjo atsi
sakiau, todėl teismo paskirtas 
gynėjas advokatas išeina iš 
teismo salės. 

Sekretorė skaito kaltina
mąją išvadą. Ji skaito gana 
ilgai ir labai tyliai. Perskai
čius kaltinamąją išvadą, teisė
jas paklausia Pranekūnaitę, 
Matulionį ir Lapienį. ar 
s u p r a n t a m a s p a r e i k š t a s 
kal t in imas ir paklausia 
kiekvieną teisiamąjį, ar jis 
prisipažįsta kaltu? Aš, neno
rėdamas nusikalsti objekty
viai tiesai, pasakiau, kad 
kaltinimo esmė man neaiški, 
kaltinimo išdavoje paminėtų 
nusikaltimų nepadariau, todėl 
kaltu neprisipažįstu. 

Prieš pradedant teisminį 
apklausinėjimą. liudininkai 
pašalinami iš salės. Žmoną 
pakvietė kaip liudininkę (nors 
prieš teismą tardytojas Urbo 
nas man sakė. kad žmona 
nebus kviečiama liudyti), todėl 
ir ją pašalino. Liudytojai būna 
izoliuoti, kad negirdėtų, kas 
kalbama teisminio tardymo 
metu. 

Teisėjas paklausia prokuro
ro ir gynėjų bei teisiamųjų dėl 
pasiūlymų, liudytojų apklau
sos ir bylos daiktinių įrodymų 
tyrimo tvarkos. Prokuroras 
Bakučionis pasiūlo teisiamuo
sius apklausinėti tokia tvarka: 

0. Pranekūnaitę, K.J. Ma
tulionį ir V. Lapienį. Pasakiau 
teisėjui, kad esu labiausiai 
kaltinamas, todėl turėčiau būti 
apklaustas pirmuoju. Matulio
nio gynėjas advokatas Šadrei
ka pritarė mano pasiūlymui. 
Tačiau teisėjas paliko proku
roro Bakučionio pasiūlytą 
apklausinėjimo tvarką. Galbūt 
prokuroras ir teismas neno
rėjo, kad aš savo laikysena 
nepaveikčiau kitų teisiamųjų 
ir jie nepakeistų pareng
tiniame tardyme duotųjų 
parodymų. 

„Visuose teismuose bylos 
nagrinėjamos viešai", — skel
bia Konstitucijos 157 str. 
Teismo sekretorė taip pat 
paskelbia, kad byla nagrinė
jama viešajame posėdyje. 
Tačiau, nors teismo salė buvo 
pustuštė (joje buvo kareiviai, 
keli saugumiečiai bei keli jų 
kviestiniai), bet nė vieno iš 
atėjusių mano giminių bei 
pažįstamų į teismo salę neįlei
do. Neleido nei pirmąją, nei 
antrąją teisminio tardymo 
dieną. Buvo atėjęs žmonos 
brolis Adolfas Baumilas su 
draugais, žmonos sesuo 
Baumilaitė Ona, nemažas 
būrys kitų giminių bei pažįsta
mų. Jie abi dienas išstovėjo 
arba vestibiulyje, arba prie 
teismo durų lauke, laukdami, 
kada juos įleis į teismo salę. 
Šis poelgis ne tik pažeidžia 
Konstitucijos 157 str., bet ir 
kompromituoja sovietinę 
valdžią, verčia visuomenę 
galvoti, kad viską reikia 
suprasti ir daryti atvirkščiai, 
negu kalba įstatymai. Jei skel
bia, kad teismas viešas, reikia 
suprasti, jog jis yra uždaras. 

(Bus daugiau) 

Sveikatos draudimas 
apgailėtiname stovyje 
Ar pavyks pravesti naują įstatymą 

Washingtonas. Administ-

Vienas iš Amerikoje apmokytų karininkų praveda karinio pasiruošimo pamokas Nikaragvos 
contras — laisvės kovotojams, susirinkusiems į savo bazę Hondūro bazėje. 

Afganistane vienašališkos 
paliaubos 

Prezidentas už paramą contras 
Washingtonas . — Prezi

dentas Reaganas pasirašė 
labai slaptą žvalgybai įsaky
mą 1986 m. sausio 9 d., kuriuo 
buvo leista CIA suteikti 
patar imus, apmokymą ir 
susižinojimui naudojamus 
aparatus Nikaragvos kovo
tojams, kaip dabar pranešė 
adminsitracijos ir kongre
siniai tyrinėjimų šaltiniai. 

Pagal tai Reaganas leido 
išleisti 13 mil. dol. CIA 
agentūrai, kad padėtų contras 
kovotojams. CIA tuoj pradėjo 
vykdyti įsakymą, nes Kongre
sas tada ruošėsi uždrausti 
teikti bet kokią karinę para
mą Nikaragvos kovotojams 
prieš sandinistų vyriausybę. 
CIA direktorius VVilliam Ca-
sey surado būdą. kaip greitai 
padėti contras vyrams ir 
manoma, kad jis pasielgė 
nesulaužęs įstatymų. sako 
vienas iš demokratų Žvalgy
bos komiteto narių, kuris buvo 
prieš tokią paramą contras. 

Kai k a s buvo 
gal ima 

Du kiti Kongreso Žvalgybos 
komiteto nariai, vienas dem(>-
kratas ir vienas respubli
konas, mano. kad administra
cija ir CIA nusižengė 
įstatymui. Tačiau jie negalėjo 
paaiškinti, kaip tas įstatymas 
galėjo būti sulaužytas, nes 
1985 m. įstatymu Kongresas 
leido daryti kai kuriuos 
kompromisus. Tuo metu Sena
tas kovojo prieš Amerikos 
pagalba contras. o Atstovų 

rūmai bandė tai panaikinti. 
Kongresas 1985 m. leido, kad 
CIA suteiktų Nikaragvos 
kovotojams žvalgybos žinias. 

Iš tikrųjų, contras kovos 
buvo 1986 m. labai gyvos dar 
prieš Kongresui nubalsuojant 
skirti paramą. Be to, pulk. Oli-
ver North gauta privati finan
sinė parama daug padėjo, kad 
contras galėjo tęsti savo užda
vinius bei gerinti savo organi
zacinę struktūrą. 

Prez identas ir toliau 
už cont ras 

Reagano įsakymas buvo 
praneštas Kongreso žvalgy
bos komitetams, kaip yra 
reikalaujama. Po aštuonių 
dienų prezidentas leido 
parduoti ginklus Iranui. bet 
šis leidimas jau nebebuvo 
praneštas Kongresui. CIA 
niekada negali vykdyti jokios 
akcijos, jei nėra formalaus 
prezidento patvirtinimo. 

Kai Reaganas pas i rašė 
įsakymą padėti Nikaragvos 
kovotojams. CIA direktorius 
tuoj pranešė visoms Pietų 
Amerikos žvalgyboms apie 
padėtį. Kiekvieną dieną 1986 
m. buvo suteikiamos žvalgy
bos žinios iš Centrinės Ameri
kos. Dešimt milijonų buvo 
išleista reikalingų žinių 
rinkimui ir trys milijonai 
radijo stočiai ir cont ras 
personalo apmokymui. 

Baltieji rūmai naujo biudže
to sąmatoje contras skiria 105 
mil. dol. fiskaliniams 1988 m. 
ir prezidentas yra pasiryžęs už 
tai kovoti. 

Kabu ia s . — Komunistinė 
Afganistano vyriausybė vakar 
pradėjo savo vienašališką 
p a l i a u b ų l a i k o t a r p į . 
Trečiadienio vakare Afganis
tano komunistų partijos va
das per televiziją kreipėsi į 
visus gyventojus , prašy
damas palaikyti paliaubas ir 
susilaikyti nuo partizaninių 
kovų. J i s įspėjo partizanus, 
sakydamas, kad tai yra pasku
tinis prašymas jiems sugrįžti 
prie jo taikos pasiūlymų ir 
susitaikinti. Najib kalbėjo: 
, , B r o l i a i , t ė v a i , p r a š a u 
palaikykite mus. Tėvynės liki
mas yra jūsų rankose". 

Partizanų vadai šį jo jau ir 
anksčiau padarytą pasiūlymą 
atmetė. Jei šis siūlymas būtų 
priimtas, jis tęstųsi tik 6 mėne
sius. Per tą laiką turėtų būti 
susitarta visais valstybės 
klausimais savo tarpe. 

A t v y k o užs ien io 
žu rna l i s t a i 

Trečiadienį atvyko 50 užsie
nio žurnalistų, kurie buvo 
atskraidinti iš Maskvos. Pusė 
iš jų yra ne iš komunistinių 
valstybių. Dar du tuzinai atvy
ko iš New Delhi. Jų vizitas 
baigsis pirmadienį. Afganų 
kariai patruliuoja sostinės gat
vėse. Prie valdžios pastatų 
pastatytos sargybos. Visi turi 
sovietų gamybos ginklus. 
Niekur nebesimatė sovietų 
karių, kai su Volgos mašino
mis žurnalistai buvo atvežti iš 
aerodromo. Sostinėje buvo 
jaučiama beveik šventiška 
nuotaika. „Rusai prieš kelias 
dienas išvažiavo iš miesto ir 
išvyko į kalnus", pasakojo 
jiems televizijos stoties dar
bininkas. Afganai ir sovietų 
tarnautojai aerodrome žur
nalistams nedarė jokių tikrini
mų. Sostinėje žurnalistams, 
kaip ir miesto gyventojams, 
galioja draudžiamasis laikas 
sugrįžti į viešbutį 10 vai. vak. 

Vaka rų žurna l i s ta i j au 
pastebėjo miesto gatvės 
kampe jauną vyruką su vod-
kos buteliu ir kitais sovietų 
paliktais ženklais, kai jie nuo 
1979 m. į t a i g o j o afganų 
gyvenimo būdą. 

Rusa i t r a u k i a s i 
iš A f g a n i s t a n o 

Žinių agentūros šiandien 
praneša, kad sovietai susitarė 
su afganų vyriausybe išvežti 
savo kariuomenės dalinius. 
Najib ragina visus pabė
gėlius, kurių Pakistane yra 
apie 5 milijonai, grįžti į tėvy
nę. Jis taip pat pasakė, kad 
Afganistano oficiali religija 
būsianti islamo. Visas Kabul 
New Times laikraštis anglu 
kalba pilnas straipsnių apie 
Najibo pasiūlymus. Kabulo 
viešbutyje žurnalistai matė 
plakatus, kurie skelbia teniso 

laukus, plaukiojimo baseinus 
ir pirtis. Lėktuve žurnalistai 
buvo vaiš inami kaviaru . 
Leista ir New York Times ir 
Washington Post repor
teriams vykti kartu, kas anks
čiau būdavo draudžiama. 
Nežiūrint, kad žurnalistai 
atvyko Afganistane valdžios 
kvietimu, viskas buvo suorga
nizuota Maskvoje užsienio 
reikalų ministerijoje. 

Žurnalistai jau spėjo sužino
ti, kad sovietų kanuomenė yra 
išdėstyta pagal Afganistano 
sienas ir prie svarbiausiųjų 
kai kurių pastate, kaip sovie
tų ir Amerikos ambasadų, 
radijo stoties ir sovietų štabo 
įstaigos. Kai kurie užrašai 
yra persų, anglų ir net rusiš
komis raidėmis. 

P a r t i z a n a i t a r i as i 
Afganistano partizanų va

dai šį savaitgalį Peshawar 
mieste Pakistane turi pasitari
mus dėl naujai susidariusios 
padėties, nors jie komunis
tinės vyriausybės pasiūlymą 
derėtis buvo atmetę praeitą 
savaitę, nepritardami sovietų 
politiniam sprendimui. Sovie
tų diplomatas, kuris atsisakė 
p a s a k y t i savo p a v a r d ę , 
pasakė, kad kol nebus suras
tas tinkamas politinis sprendi
mas Afganistane, tol negali
m a t ikėt is visos sovietų 
kariuomenės išvedimo iš afga
nų žemės. 

Studentui 7 m. 
sunkiųjų darbų 

kalėjime 
Maskva . — Komunistų 

part i jos studentų lyderis 
Kazakstane nuteistas septy-
neriem metam sunkiųjų darbų 
stovyklon už dalyvavimą 
demonstracijose Alma Atoje. 
kaip praneša Ka/akstan Prav-
da. 

la ikrašt is rašo kad studen
tas K. Rahmetov. kazakas. 
vadovavo komunistų jaunuo
liams fizikos fakultete Alma 
Atos universitete Sis teismas 
buvo viešas. Prieš tai jau buvo 
nuteista viena mokytoja, kuri 
taip pat dalyvavo demonstra
cijose. 

Vakarų diplomatai sako. 
kad Alma Atos riaušėse žuvo 
20 žmonių. Kazakstan Pravda 
rašo, kad studentas Rahme
tov buvo politiniai nesubren
dęs, negalėjęs vadovau-ti 
komunistų jaunimo sąjungai 
ir skiepijęs taut iną mintis 
kazakų jaunime. 

Alma Atoje teismai vyksta 
toliau. Spaudoje keliamas 
k laus imas , jog negal ima 
pasitikėti tokiais intelektua
lais, kurie nesupranta interna
cionalizmo. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— P e k i n g e mokslininkas ir 
universiteto viceprezidentas, 
kuris studentų demonstraci
jose buvo vadinamas hero
jumi, pašalintas iš univer
s i t e t o i r a p k a l t i n t a s 
buržuaziniu liberalizmu bei 
komunistinių principų išda
vimu. Fang Lishi taip pat 
pašalintas ir iš komunistų 
partijos. 

— I z r a e l i o l ė k t u v a i 
bombardavo palestiniečius 
partizanus netoli Sidono mies
to Libane. Policija sako, kad 
buvo 5 užmušti ir 14 sunkiai 
sužeistų. 

— L o n d o n e pasauliniam 
operos dainininkui tenorui 
Placido Domingo iškelta byla 
už tai, kad jis atsisakė 
pasirašyto kontrakto dainuoti 
Wembly arenoje. Toje vietoje 
yra 8,000 vietų ir pusė tebuvo 
išparduota. Kai dainavo 
Luciano Pavarot t i , visos 
vietos buvo išparduotos. Iš jo 
reikalaujama 145,000 dol. 

— Londone princas Edvar
das, jauniausias Anglijos 
karališkosios šeimos sūnus, 
atsisakė tarnauti marinuose, 
nes tai esą ne jam, ir sulaužė 
Šimtmečių tradicijas, nes prin
cai visados būdavo marinų 
auklėtiniai. 

— At l an to j e buvo suteikta 
dvyliktoji metinė Martin Lu-
ther King Taikos premija 
Filipinų prezidentei Corazon 
Aąuino už taikingą tautos 
vedimą į demokratiją. 

— Wash ing tone paskirtas 
naujas Baltųjų rūmų kalbė
tojas. Juo yra Marlin Fitz-
vvater. kuris buvo viceprezi
dento spaudos šefas. Larry 
Speakes iš to posto nuo vasa
rio 1 d. pasitraukia Naujasis 
spaudos reikalų kalbėtojas 
žurnalistams seniai pažįsta
mas ir gerai vertinamas. 

— New Yorke pravesti 
statistiniai duomenys rodo. 
kad būtų geriau, jog sekantis 
prezidentas būtų demokratas. 
Tik 31% sako. kad turėtų būti 
respublikonas prezidentas. 

— Washing tone planuo
jama, kad pirmieji nauji 
branduoliniai bandymai įvyk
tų vasario 5 d. 

— Maskvoje — praneša
ma, kad vyriausias atominės 
energijos tarptautinės agentū
ros direktorius Hans Blix 
atvyko į Sovietų Sąjungą ir 
lankysis Černobylio atomi
niame reaktonuje. 

— Tiesa , kuri yra Lietuvos 
komunistų partijos dienraštis, 
paminėdama 60 m. nuo K. 
Požėlos mirties, pradėjo skelb
ti archyvuose surastus to meto 
policijos užrašus. 

racijos pareigūnai, susirinkus 
naujai am Kongresui, sako, 
kad sveikatos reikalai šiame 
krašte turi daug nenuoseklu
mų ir daugelis žmonių yra 
blogoje padėtyje. Joseph Cali-
fano, kuris buvo Sveikatos 
departamento vi rš in inkas 
prez. Carterio metais, šią 
savaitę buvo Senato komiteto 
apklausinėjamas apie esamą 
padėtį. Jie pareiškė, kad nežiū
rint jog nedarbas mažėja, vis 
mažiau žmonių turi apdrau-
dą. 

Didėja darbai, kurie neturi 
apdraudos ir daugel amerikie 
čių tokios rūšies darbuose yra 
priversti dirbti, pasakojo Cali-
fano Senato Darbo komitete. 
Dažnai tokie darbai neturi 
sveikatos draudimo ar pana
šios žmonių sveikata besirūpi
nančios programos. 

P rob lema 50 
milijonų žmonių 

Tie, kurie neturi apdraudos. 
paskutiniais penkeriais metais 
padidėjo 30%. Prie to, dar 
pridėjus tuos, kurie turi 
nepakankamą apdraudą. šis 
skaidus turtingoje Amerikoje 
yra daugiau negu 50 milijonų 
amerikiečių. Tie žmonės 
kasmet turi nepaprastai daug 
problemų. 

Senato apklausinėjimuose, 
kuriuos pravedė sen. Edvvard 
M. Kennedy. paruošė medžiagą 
debatams, kad būtų aprūpinti 
apdraudą vyresnio amžiaus 
žmonės ir dėl sveikatos netu
rėjimo negalintieji dirbti: kad 
jie būtų apsaugoti nuo 
katastrofiškai didelių sveika
tos išlaidų. 

K a s bus susi rgus 
Edvvard Kennedy yra naujas 

Sena to Darbo komi te to 
pirmininkas. J i s pravedė tuos 
a p k l a u s i n ė j i m u s a p i e 
amerikiečių sveikatos reikalų 
padėtį. Apklausinėjimai yra 
pagrindinis dalykas naujai 
programai, kuria norima padė
ti neturtingiems ir pajudinti šį 

Pagalba afganų 
pabėgėliams 

B r i u s e l i s . — Vakarų 
Ekonominės Bendruomenės 
vykdomoji komisija šiomis 
dienomis paskyrė papildomą 
septynių šimtų tūkstančių 
dolerių sumą pagalbai afga
nams pabėgėliams Pakistane. 
Šios lėšos bus panaudotos 
įvairiem sanitariniam projek
tams finansuoti. Paskutiniu 
šešerių metų laikotarpyje Eu
ropos Ekonominė Bendruo
menė yra paskyrusi iš viso 22 
milijonus dolerių pagalbai 
afganų pabėgėliams. 

A m e r i k o s g y n y b o s 
departamentas Washingtone 
paskelbė dokumentinį praneši 
mą Afganistano klausimu, 
kuriame pažymima, kad po 
septynerių metų kovos prieš 
sovietinę okupaciją afganai 
rezistentai anaiptol nėra 
susilpr.ėję. išlaiko stiprias 
pozicijas, veiksmingai priešin
damiesi sovietam. Rezisten
cinė kova ypač sustiprėjo 
praėjusių metų eigoje. 
Dokumente pažymima, kad 
nuo sovietinės okupacijos 
pradžios afganų laisvės kovo
tojai numušė iš viso apie 
tūkstantį sovietų karo lėktuvų 
ir sraigtasparnių. 

reikalą iš pačių pagrindų. Jis 
sako, kad yra tendencija tuos, 
kurie neturi pakankamos 
apdraudos ligoninės išlai
doms apmokėti, laikyti juos 
išnaudotojais. ..Tačiau taip 
nėra. nes jie yra sunkiai 
dirbantieji žmonės, kurie tiki 
Amerikos ateitimi, bet kurie 
gyvena nuolatinėje baimėje. 
kas bus susirgus". sako 
Kennedy. 

Brangiausia i 
ka inuojant i apdraudą 

Joseph Califano. kuris tame 
apklausinėjime buvo pagrin
dinis liudininkas, išsireiškė: 
„Nei jokia garbinga visuo
menė negali paneigti savo 
piliečiams teisės turėti tokią 
apdraudą. kokios jiems reikia. 
Mes esame vienintelė industri
nė visuomenė, kuriems to 
reikia"'. Nežiūrint to fakto, kad 
Amerika turi daugiaus ia 
kainuojančią sveikatos drau-
dos sistema pasaulyje, kuri 
19H6 m. kainavo 460 bilijonų 
dolerių, dramatiškai padidėjo 
amerikiečių skaičius, kurie 
neturi apdraudos. Tie 460 bil. 
sudaro 11% visos krašto 
produkcijos — Gross National 
Products. Nuo 1979 m. tokių 
žmonių skaičius, kurie neturi 
pilnos sveikatos apdraudos. 
didėja kasmet daugiau negu 
milijonu asmenų, taigi, apie 37 
milijonai neturi pilnos apdrau
dos. Iš tų 37 mil. trys ketvir
tadaliai turi pasikliauti kitu 
asmeniu, kuris turi apdraudą. 
Tokie dirba už mažesnius atly
ginimus ir mažose kompanijo
se. 

Reikia naujo 
įs ta tymo 

Robert Bali. kuris buvo So
čiai Security direktrius ir šiuo 
metu dirba tos įstaigos studi
jų centre, pritaria Califano 
nuomonei, bet baiminasi, kas 
bus. jei vėl ateis ekonominis 
atoslūgis. Jis sako. kad Medi-
caid sveikatos programa 
neturtingiems yra pilna viso
kiu neaiškumų. Ji galima tik 
50% žmonių, kurie gyvena 
žemiau reikiamo lygio, kas 
oficialiai yra 10.989 dol. 
šeimai iš 4 asmenų. 

Gi Medicare šiuo metu moka 
tik truputį daugiau kaip 40% 
visų sveikatos išlaidų vyres
niesiems asmenims. Vyresnie
ji dabar moka tiek pat. kiek jie 
mokėjo ir prieš įvedant Medi
care sistema. 

Sveikatos išlaidos p*>r 
penkerius metus pakilo tiek 
daug. pagal Princetono 
universiteto studiją, kad tokio 
pakilimo niekados dar nėra 
buvę šio krašto istorijoje. 

Sen. Edvvard Kennedy 
pasiūlė įs tatymą. kuris 
parūpintų apdraudą vyresnio 
amžiaus žmonėms ir tiems, 
kurie dėl sveikatos trūkumų 
negali dirbti. VVashingtone 
manoma, kad prezidentas apie 
tai kalbės savo kalboje į tauta 
sausio '1~ d. Kongrese. 

KALENDORIUS 
Sausio 16 d.: Marcelis. Pris 

eilė. Jovaras. Otonas. 
Sausio 17 d.: Sulpcijus. 

Leonilė, Auseklis. Kalnius, 
I )aujotas. Vilda. 

— Irano kariuomenė tik 90 
mylių nuo Irako sostinės veda 
mūšius. Įtampa tarp abiejų 
valstybių kasdien didėja. 

Saulė 
1:15. 

ORAS 

teka 7:16. leidžiasi 

Temperatūra dieną 26 I 
naktį 19 I. Lengvas sniegas 
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/PORTO APŽVALGA 

VYČIAI PAGERBS 
SPORTININKUS 

Jau praslinko 50 metų kai 
Lietuva 1937 m. laimėjo pirmą 
Europos krepšinio čempiona
tą. Toje krepšinio komandoje 
žaidė Talzūnas. Kraučiūnas. 
Baltrūnas. Andriulis ir Žukas. 

1939 metais Lietuva vėl lai
mėjo Europos krepšinio 
čempionatą, su didesniu skai
čium žaidėjų. 1933 ir 1936 
metais Lietuvos rinktinės tre
neriu buvo amerikietis adv. 
Konnie J. Savickus. Po jo kiti 
treneriai 1938 metais buvo W. 
Bud runas. J. Jurgėla ir Pra
nas Lubinas, kurie kartu su 
Kraučiūnų. Ruzgiu. Puzinaus-

ku. Baltrūnu. Mažeika ir 
Andriuliu žaidė rungtynėse 
prieš kitas Europos koman
das Kaune. Tie du laimėjimai 
įrašyti Europos sporto isto
rijoje. 

Vasario 8 d. Lietuvos Vy
čiai Chieagoje pagerbs tuos 
žaidėjus savo metiniame ^Lie
tuvos prisiminimų"' bankete, • č- J • ft t „ . . . - , 
ruošiamame Martinique salė- straipsny e Širdyje su ./?ugi- Futbolas ChlCagOje 
; e riu" rašo: ..O dabar keletas žo

džių apie žiūrovus. ,,Žalgi 

Lietuvos Vyčiai Chieagoje šjmetiniame savo „lietuvos prisimi
nimų"' bankete pagerbs Nepriklausomos Lietuvos valstybinę krep
šinio rir.ktnę, du kart laimėjusią Europos krepšinio pirmenybes, jos 
gyvus ir jau mirusius žaidėjus. Nuotraukoje ilgametė vyčių veikėja 
Irena Sankutė su buvusiais krepšininkais E. Krause ir K. Savicku. 

Rengėjams trūksta adresų 
Puzinausko ir Ben Budricko. 
Žinantieji minėtų asmenų 
adresus, prašomi paskambinti 
tel. 6:i6-6343. % j $ 

APIE VILNIAUS „ŽALGIRIO" 
FUTBOLO KOMANDA 

K. BARONAS 
Mūsų korespondentas Kuropoje 

1986 m. gruodžio 17 d. vil
niškė ..Komjaunimo tiesa" 
patalpino platų pasikalbėjimą 
su Vilniaus ..Žalgirio'" futbolo 
komandos treneriu B. Zel-
kevičium. 

SS-gos pirmenybėse, sosti
nės futbolininkai 1986 m. 
užėmė aštuntą vietą. Norint 
p a s i e k t i U E F A ž a i -
dynes. vilniečiams reikėjo dar 
dviejų taškų — šeštos vietos. 
Tačiau ..Žalgiriui" nelaimin
gai susiklostė rungtynės su 
Minsko ..Dinamo" (pralaimė
ta Gudijos sostinėje 2:7> bei už 
kyšių ėmimą iš gruzinų buvo 
diskvalifikuoti geri žaidėjai R. 
Turskis. V. Kasperavičius ir S. 
Danisevičius. Vilniečių tre
neris nekalba apie diskvali-
fikaciją sakydamas. kad: 
..Pastarųjų dviejų žaidėjų išėji
mas buvo skaudus koman
dai". Toliau. B. Zenkevičius 
apibūdina paskirus žaidėjus, 
jų techniškąją pusę. pabaigoje 
atsakydamas j du klausimus: 
..Ką vaikinai veikia po 
Čempionato'" ir „Kokių tikslų 
sieksite naujame sezone?" Į 
pirmą klausimą treneris taip 
atsakė: ..Manau, kad rūpesčių 
jiems užtenka. Šiemet atsisa
kėme kelionės į tolimąją Afri
ką: t^gul žaidėjai pailsi. Dau
gelis iš jų mokosi, tad jiems 
ilsėtis irgi nebus kada. gruo
džio pabaigoje visiems pri
valomas gilus medicininis pa
tikrinimas, o sausio pradžioje 
— jau pirmosios bendros tre
niruotės. Vėliau stovvklos 

Adleryje, kelionė j Siriją. Čem
pionato pradžia — kovo 8 d. 

Iš savo pusės norėtume t r e 
nerj B- Zelkevičių paklausti: 
..Kada Jūsų vaikinai turi lai
ko mokslui? Juk jie beveik 
apskritus metus žaidžia SS-
gos pirmenybių runtynes. o 
jas užbaigė, po trumpos per
traukos, jau sausio mėn. pra
deda treniruotes arba išvyks
ta draugiškoms rungtynėms j 
pietus, pvz. praėjusiais me
tais, žaisdami Azijoje. O gal 
futbolo rungtynėm užskai
tomos paskaitos ir egzami-
nai. 

\ antra klausima ..Komjau
nimo tiesos" skaitytojai susi
laukė tokio atsakymo: „Tiks
las vienas — iškovoti teisę 
žaisti viename Europos šalių 
taurių turnyre. O tam turime 
gerai rungtyniauti ir šalies 
čempionate". 

Iš kito straipsnio — ..49-
tasis. faktai ir skaičiai" suži
nome, kad SS-gos pirmenybių 
kovas 19h6 m. stebėjo 4 mili
jonai, 697 tūkstančiai žiūrovų. 
Mažiausiai žiūrovų apsilankė 
Vilniuje — tik 100.600 tūkst. 
Mūsų apskaičiavimu vidurkis 
būtų arti 6.5 tūkst. žiūrovų, 
nors berods „Žalgirio" stadio
nas talpina beveik 13 tūkst. 
žiūrovų. 

Šiuo opiu reikalu pasisako 
Liudas Kučys. Buivydiškių 
tarybinio ūkio technikumo 
dėstytojas. Jis toje pačioje 
„Komjaunimo tiesoje" savo 

. įno 
komandos vyresnysis treneris 
Benjaminas Zelkevičius per 
susisitikimą su futbolo gerbė
ja is skundėsi „Žalgir io" 
stadionu, kad jame susirenka 
labai nedaug žiūrovų. Taigi, 
kur ..savosios sienos", jeigu 
žiūrovai taip nenoriai lanko 
stadioną? Netgi šalies čempio
nams garsiajai Kijevo „Dina
mo" vienuolikei. atvykus žais
ti j Vilnių, daugdis tribūnų 
buvo pustuštės. (Kijevo „Dina
mo" SS-gos rinktinei pir
menybėms Meksikoje davė net 
9 žaidėjus. Vilniečiai juos sos
tinėje nugalėjo 1:0 — K.B.; 
Kas dėl to kaltas? Pridėję ran
ką prie širdies prisipažinkime: 
visi esame šiek tiek kalti''. 

Bara L. Kučys ir atsilankiu
sius žiūrovus, bei jų blogą, ne-
sportišką elgesį. J is rašo: 
..Pagaliau, kaip suprasti kai 
kurių žiūrovų elgesį, kai prieš 
rungtynes žaliojoje vejoje, 
pasirodžius svečių komandos 
žaidėjams jie nušvilpiami. Tai 
visiškas negerbimas kitų ir 
savęs". 

L. Kučys stadiono užpildi-
dymui siūlo padaryti šiuos 
žingsnius: kuo daugiau ir iš 
anksto parduoti abonemen
tinių bilietų. Taip pat. akty
viau organizuoti bilietų pla-
t i n i m ą p e r m o k y k l a s 
(aukštąsias, vidurines, tech
nikumus) taip pat per įmones, 
gamybas ir įvairias organi
zacijas. Bilietus į rungtynes 
reikia pardavinėti iš anksto ir 
miesto kioskuose, o ne tik 
stadiono kasose. 

„LITUANICOS" KLUBO 
SUSIRINKIMAS 

LF „Lituanicos" klubo meti
nis susirinkimas įvyks šį sek
madienį, sausio 18d., 12:30vai. u ž s i e n i n 
p.p. klubo patalpose, 2614 važiuos. 
West 69 gatvė — Lithuanian 
Plaza. Visi nariai ir prijau- — 
čiantieji kviečiami dalyvauti. 
Bus aptariama klubo veikla ir 
renkama nauja valdyba. Po 
susirinKimo — visų dalyvių 
pabendravimas. 

NUOTYKIS SU 
M1GLINIEKU IR 

BELOSTENIU 

Kaip ž inome, neseniai 
Amerikoje viešėjo Sovietų 
Sąjungos krepšinio rinktinė, 
kurioje žaidė ir du lietuviai. 
Tačiau visi nustebo, kai 
pradžioje atvyko tik 8 žaidėjai 
(vėliau prisidėjo dar du). 
Niekas nepagalvojo apie 
priežastį, kuri amerikiečiams 
net nebūtų suprantama. 

Pasirodo, jog rinktinėje 
buvo 10 žmonių, tačiau du iš 
jų — latvis L Migliniekas ir 
Belostenis užkliuvo Šermete-
vo aerodromo muitinėje. 
K a d a n g i d a b a r n e t ir 
sportininkai Sov. Sąjungoje 
vis daug iau išsigalvoja 
„laisvių", tai jiedu sumanė 
padaryti biznį — slapta 
pervežti Amerikon dolerių. 
Kitur toks žygis visai nebūtų 
paisomas, nes net ir slėpti 
nebereikia. Tačiau Sov. Sąjun
goje t o k i o s v a l i u t i n ė s 
kombinacijos yra nemažas 
nusikaltimas. Juos patikri
nus, buvo rasta neregistruo
tos užsienietiškos valiutos ir 
be jokių kalbų jiedu buvo 
palikti namuose. 

Koks jų likimas dar neži
noma, tačiau tiek aišku, jog jie 

d a u g i a u nebe-
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Atgręžk savo veidą į saulę ir 
nematysi Šešėlių. 

Helen Keller 

Pagarba žmogui tegali būti 
įgyvendinta ir apsaugota tik 
bendruomenėje. . . . Kaip susi
organizuojame savose bend
ruomenėse — ekonomiškai, 
politiškai, įstatymuose bei val
džios programose — tiesiog 
paveikia pagarbą žmogui ir 
individo galimybes vystytis 
bendruomenėj e. 
JAV vyskupai, ..Ekonominis 

teisingumas visiems" 

Gyvenimas ne toks trumpas, 
kad neužtektų laiko manda
gumui. 

Ralph Waldo Emerson 

DR. KENNETH J. YERKES 
DANTL GYDYTOJAS 
Pensininkams nuolaida 

243e> K. Lithuanian Plaza Court 
Chicago, Illinois 6C'J29 

Tel. 925-828$ 
Valando< pagal susitarimą 

3'rm 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

'R ODOS CMIRURG'JA 
(Augliai ruimam ofise) 

2434 W. 71 Stra.t. Chicaco 
T«J. 134-5849 (veikia 24 vai.) 
, antr. ketv , penkt. nuc 12 ;ki 6 v.v 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETR1STAS 

27C9 VVest 51st Street 
Tel. — 476-2400 

Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 1-
an:r ir penkt. 10-4. šešt. 10-2 vai 
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Liudas Kučys siūlo prieš 
rungtynes ir pertraukos metu 
organizuoti įvairius ren
ginius, kurie sutrauktų ir su-
Gomintų žiūrovus: pučiamųjų 
ir kt. orkestrų pasirodvmus. 
loterijas, trumpalaikes varžy
bas, susitikimus su įžymiais 
žmonėmis ir pan. 

..Galimybės didžiulės" — 
sako L Kučys — „tik reikia, 
kad viskas iš anksto būtų 
apgalvota ir atliekama ne sti
chiškai, bet sistemingai". 

K. Gražulis. A. Mickevičius. K. Mal-
Danisevifius. V. Ra.-iukas. S Bara-

Vilniaus ..Žalgiris' — vyrų futbolo komanda I eil. is k.. 
kevičius, S. Jokubauskas. V, Jurkus. A. Koncevičius. S. 
nauskas. G. Juodelis, masažistas S. Bružas. II eil.: administratorius A. Fondą*, A Narbeko
vas. H Turskis. I Ponkratjevas, K. Mažeikis, V. I^vendrauskas. Y. Kasparavičius. K. 
Tautkus. I. Kra8avcevas, V. Tamulevičius, V. Buzmakovas, S. Tamulevičius. A. Janonis 
m;.->.cistas L. Mickus, treneris G. Kalėdinskas. vyr. treneris B ZelkeviČim 

VILNIAUS „ŽALGIRIS" 
8-JE VIETOJE 

Vilniaus „Žalgirio" futbo
lininkai gražiai finišavo 
Sovietų Sąjungos vyrų aukš
čiausioje futbolo lygoje. Jie 
įveikė tarptaut inio garso 
vienuolikes — Maskvos 
..Torpedo" ir Kijevo „Dinamo" 
ir turėjo galimybę patekti į 
šešetuką, kas vilniedams būtų 
leidę dalyvauti Europos taurės 
varžybose. Tačiau nepasisekė 
paskutinės rungtynės prieš 
Minsko ..Dinamo '. kuris 
lentelėje stovėjo žemiau negu 
vilniečiai. 

Tačiau užimta S-ji vieta yra 
labai garbinga, nes aukščiau
sioje lygoje žaidžia tik 16 
komandų, kurių dauguma yra 
plačiai žinomos užsienyje. Jei 
vilniečiai būtų susiėmę pirma
me rate. tai jų pasiekta vieta 
būtu buvusi aukštesnė. 

E.Š. 

Australijoje 

MELBOURNO „VARPAS" 

Meibourno „Varpo" spor
tininkai prieš ateinančią spor
to šventę, tikrai sukruto. Nese
niai susikūrė antra moterų 
kom.nda. Tai mamytės, ku
rios jaunesnėmis dienomis 
aktyviai žaisdavo krepšinį. Si 
moterų komanda žaidžia penk
tadienio rytais, kai vaikučiai 
tuo tarpu yra prižiūrimi darže 
lyje, kuris, specialiai tam rei

kalui, yra krepšinio stadione. 
Žaidimai vyks t a Bulleen 
stadione. 

Po keturių mėnesių inten
syvaus treniravimosi, krepši
nį pradėjo žaisti „Varpo" 
žemiau 13-kos metų berniu
kai. Jaunučiai rodo didelį 
entuziazmą ir klauso savo t r e 
nerio D. Sadausko nurodymų. 
Priimami visi norintieji prisi
jungti prie šios komandos. 
Pageidautina, kad vaikas 
suprastų lietuviškai, ar būtų 
pasiruošęs lankyti lietuvišką 
savaitgalio mokyklą 

Of*. 735-4477; 
Re*. 246-0067; arba 24e-658t 

DR. E. OECKYS 
CYDYTOIA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAl BLTLDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 

OR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

Pirm 2-7. Antr ir 
ketv. o-12. Penkt 11-2 

Ofs. tel. U I 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 VV. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm ,r ketv 12-4 

6-0; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6 

OR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel — 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 VV. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o te l . — 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

I O K S A 
V A I K I , L I G O S 

6 4 4 1 S. Pu lask i Rd. 
V a l a n d o s pagal i u s i t a n m a 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
V\A 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURCIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Tol. 4 3 6 - 7 7 0 0 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
F.A.C.C. 

KARDIOLOGAS 
Širdies ligos 

6 1 3 2 S. Kedzio Ava., Ch icago 
Vaiandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago, UI. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave.. Elędn, UI. 6012C 

Tel. 742-0255 
Valandos pasai susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialvoė viCaus 'f kraujo ngos 
Nechiij'gmis išsiplėtusių venų 

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

Valandos pagal susitarimą-
Peikt., antr . ketv ir penkt 

Reikalu' esant atvažiuoju ir i namus. 

Tol. RE-Hanco S-1811 
DR. VVALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3 9 2 5 Wost 59th Stroot 

Vai., pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
nuo 1 2 - 3 vai popiet ir 4-6 vai. vak. 

Treč. ir šešt. uždaryta 

Tol of iso ir buto: OLvmpic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOLAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasd'en t iki 8 vai vak. 

išskvrus tret* Sešt 12 iki4 vai popiet 

Tel. 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - C HIRURCIIA 

Chicago Eye Institute 
4200 N. Central Ave. 

Valandom pagal susitarimą 

OR. L D. PETRE1KIS 
DANTV CYDYTOIA 
8104 S. Roberts Road 

mvlia ; vakarus nuo Hariem Ave. 
Tel. 5©3-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Kalba lietuviškai) 

OPTOMETR1STAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

..Contact lenses" 
2618 VV. 71st St. - Tel . 737-5149 

Vai pagal susitarimą. Uždarvta treč 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Specialvbe — Chirurgija 
2454 VVest 71 st Street 

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

3 '.k, 7 v v Tik susitarus 

Ikonas Baltrūnas, du kartus Eu
ropos krepšinio meistru tapusios 
Nepriklausomos Lietuvos rink
tinės žaidėjas. Australijos lietu
vių sporto sąjungos pradininkas. 
Meibourno i..S K. „Varpo" steigė
jas ir nepailstantis sporto dar
buotojas. 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS - karūnėlės. 
'•įtekai plokštelės ir bendroji praktika 

2 6 5 9 W. 5 9 St. Ch icago 
Tol. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDK AL BUILDING 

3200 VV. 81st Street 
Of i so tel. RE 7-1168; 

Re/ id. 385-4811 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
Specialybė - \ idaus ,r plaučiu ligos 

2636 W 7 l t t St., Chicago. III. 
T«t.-. 436-0100 

11600 SoutfnvMt H|ghw«y 
Palo* H«4oMs. m. 60463 

(312) 361 -0220 (3121 361 -0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai: antr. 1-4 p.p. ir ketv 2-5 op. 
5cst pagal susitarimą 

Ofiso tel 776-2880, rez. 448-5545 

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C 
Specialvbe — Vidaus ligų gvdytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prip Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
T e l . 5 8 5 - 7 7 5 5 



Nedejuokim — 

AMERIKOJE VIS 
TIEK GERIAU 

— Kaip viskas pabrango, 
kokios pasakiškos kainos, bai
su net ir j krautuves užeiti — 
beveik kasdien skundžiasi 
mūsų moterys. — Bateliai, 
bliuskutės, suknelės jau dabar 
pasidarė visiškai nebeįkan
damos prekės, o jeigu dar ir 
nuo žiemos žalčių apsisaugoti 
kokio nors kailiuko užsimanai 
— ir kraustosi vyras iš proto. 
Toks išlaidus gyvenimas. 

Taip, teisybė. Brangus da
bar čia pragyvenimas, ir ne 
taip jau lengva vyrams paten
kinti visus žmonų norus, ne
bent koks nors sėkmingas 
verslininkas ar šiaip pelnin
gesnės profesijos atstovas 
būtum. O jeigu dar esi pen
sininkas, tai ir paskutinius 
plaukus nuo pakaušio baigi 
nusikasyti. Koks nelabasis tas 
visas krautuves ir išgalvojo? 
Nebūtų jų, tai ir gyvenimas 
būtų daug ramesnis. Ravėtų 
žmonos daržus, augintų agur
kus, pomidorus, bulves, gal 
net ir kokį paršelį — smagiau 
būtų pilvui ir storesnė kišenė. 
Kad dar tos kainos būtų žmo
niškesnės, tai vis mažiau tų 
pinigų reikėtų išleisti ir dau
giau jų liktų senatvei, — kal
ba ne vienas per septynias
deš imt į p e r s i k a s ę s pen
sininkas, — gerai kad tų 
skolų nebėra, bent jau namas 
išmokėtas ir dar šimtelis 
kitas tūkstantėlių saugiai ban
ke guli. Iki šiol tai jų dar vis 
neliečiu, net ir nuošimtėlių 
nenaudoju, bet jeigu ir toliau 
taip bus, tai kažin kaip beiš-
si versi u. 

Skundžiasi broliai lietuviai 
sau patiems ir kitiems tuo nuo
lat sunkėjančių gyvenimu ir 
gal ne visiškai be reikalo, nors 
kol kas ne tik nė vienas iš 
bado nenumirė, bet ir sau ir 
giminėms Lietuvoj ne taip jau 
retai ir po automobiliuką 
nuperka, kur nors Floridoje po 
neblogą butelį prilaiko, kad 
šaltesniais žiemos mėnesiais 
galėtų ten nuvykti ir prieš šil
tą saulutę paplūdimy varty
damiesi galėtų apie sunkų 
gyvenimą padejuoti. 

Kažin ką ekonomistai apie 
tą pasunkėjusį gyvenimą sa
ko, bandydami palyginti išlai
das su pajamom dabar ir 
ankstyvesniais metais arba 
Amerikoje ir kituose kraštuo
se? Kadangi toks nesu, tai to
kiom filosofijom užsiimti ir 
nebandysiu, tačiau, paprasto 
stebėtojo akimis pasikliau
damas, norėčiau tvirtinti, kad 
tie mūsų nusiskundimai gero
kai perdėti. Tokiam teigimui 
turiu net ir šiokį tokį pagrin
dą, nes pastaraisiais metais 
teko lankytis ir po porą savai
čių pabuvoti Europoje. Aus
tralijoje ir net Naujojoje Zelan-
dijoje ir bent šiek tiek 
susipažinti su tų kraštų eko
nominiu gyvenimu. Daugiau
sia, žinoma, teko susitikti su 
lietuviais ir apie tas sąlygas 
patirti iš jų gyvenimo būdo. Ir 
aplamai galiu pasakyti, kad jų 
gyvenimas kai kur mažiau, o 
kai kur net ir žymiai yra kuk
lesnis. O Pietų Amerikos kraš
tų, kaip pvz. Brazilijos, Argen
tinos ar Urugvajaus žmonių 
ekonominio gyvenimo su 
rrūsiškiu nebandau nė ly
ginti. 

Prieš trejetą metų lanky
damasis Vokietijoje ir Svei

koje. Ten žymiai brangesni 
gyvenamieji namai. auto-
mobilai, buitiniai reikmenys, 
maistas, ypač užsieniniai gėri
mai, o uždarbiai yra mažesni. 
Tačiau gal šiek tiek geresnis 
yra socialinis aprūpinimas, 
nes teisę pensijai gauti ten turi 
kiekvienas. Sakykim, ir be 
jokių pašalinių pajamų likusi 
našlė nors ir kukliai, bet iŠ 
pensijos pragyventi gali, o 
pensiją ji gauną iš valdžios, 
nors ir per savo gyvenimą nie
kur nebūtų dirbusi. Tačiau, 
jeigu ji neturėtų savo nuo
savos gyvenvietės arba nuo
savo buto, tada tik iš pensijos 
pragyventi būtų neįmanoma. 
Lygindamas tokių pat pro
fesionalų Australijoje ir 
Amerikoje uždarbius ir išlai
das, pastebėsi jau didesnį bui
tinio gyvenimo skirtumą. Aus-
traliečio profesionalo šeimos 
gyvenimas yra kuklesnis, nors 
ir žymių nepriteklių nerodo. 

Dar didesnis skirtumas tarp 
uždarbio ir išlaidų santykio 
yra Naujojoje Zelandijoje. 
Kraštas gražus, gamta žavi, 
turi net jdomių keistenybių, ku
rių kitur pasaulyje reta, tačiau 
ir savotišką ekonominį gyve
nimą. Mažai tenai milijonie
rių, bet nėra nė skurdžių. Plo
tu didesnis už Didžiąją 
Britaniją su trimis milijonais 
gyventojų ir 120 milijonų avių 
kraštas iš kitų išsiskiria savo 
nuotaikomis ir tvarka. Naujo
joje Zelandijoje tvarka palai
koma tik paprasta lazdele. 
Jeigu jau prireikia į ką nors 
šauti, tai tada kviečiami spe
cialūs policijos daliniai. Kaip 
tokią tvarką palyginti su 
mūsiške, kur kiekvienas poli
cininkas turi net po keletą šau
namų ginklų ir dažnai net ir 
jais nesugeba nusikaltėlio 
suimti j nagus. Bet tai tik šio
se varžybose mes pralaimim. 
Mūsų kišenės bent dvigubai 
storesnės, negu tokius pačius 
darbus ar verslus turinčių 
zelandiečių. Ten profesio
nalas, ne pradedantis, bet 
bent jau dvidešimt metų paty
rimo turįs uždirba apie tris
dešimt tūkstančių zelandietiš-
kų dolerių per metus, o už 
japonišką automobilį turi 
mokėti apie 28,000 dol. Uždar
bis čia skaičiuojamas prieš vi
sus mokesčius ir išskaitymus. 
Kiek tokių automobilių už 
savo metinę algą gali nupirkti 
Amerikoje dvidešimt metų 
patyrimo turįs profesionalas, 
kaip inžinierius, fizikas, che 
mikas. ekonomistas. arba 
amatininkas, kaip stalius, 
e l e k t r i k a s , v a n d e n t i e k i o 
įrengėjas, dažytojas? 

Taigi taip bent po kelis kraš
tus pasižvalgiusiam jau ir 
pasidaro ramiau, nes kitur vis
gi nėra nė taip gerai, kaip 
Amerikoje. Tad gal ir be rei
kalo mes dejuojame. Žinoma, 
kad mes visi, visur ir kiek
vienu metu norime geresnio 
gyvenimo, negu dabar turime. 
Nori jo ir turtingiausias mili
jonierius. Tokia jau žmogaus 
prigimtis — jam niekad nieko 
neužtenka. Taip gal ir gerai, 
nes to geresnio gyvenimo ieš-
kojimas skatina progresą, 
tačiau nėra mums ko verkti 
dėl dabartinio. Nei suknelių, 
nei batelių moterims niekada 
neužteks, o vyrai vis norės 

KODĖL OSI NETRAUKIA 
MANĘS I TEISMĄ? 

Pasikalbėjimas su Koalicijos už konstitucines 
teises ir saugumą pirmininku Antanu Mažeika 

— P o n a s Mažeika, šiuo 
metu OSI bylose daugiau
siai dėmes io sus i laukia 
ukra in ieč io -John Demjan-
juk ir e s to K a r i L i n n a s 
bylos . Kaip toli t o s bylos 
y r a pas is tūmėju š ios? 

— Demjanjuk yra deportuo
tas į Izraelį ir perduotas teis
mui. Jo byla sudaro sunkų 
galvosūkį Izraeliui: mat, yra 
liudininkų, jų tarpe žydų, 
kurie tvirtina, kad tikrasis 
„Ivan The Terrible", vadi
namas „Jonu Žiauriuoju", bu
vo nužudytas 1943 m. rugpjū
č io m ė n e s į k a l i n i ų 
koncentracijos stovykloje suki
limo metu. Viešosios opinijos 
tyrinėjimai Izraelyje rodo, kad 
tik ĮO0"' gyventojų pritaria eks
tremist inei nuomonei, kad 
Demjanjuk turi būti nubaus
tas mirties bausme. 

Mano nuomone, Izraelis da
rys viską, kad Demjanjuką 
rastų kaltu, dėl dviejų priežas
čių. Nuo šio sprendimo daug 
priklausys Izraelio-Sovietų 
Sąjungos ateities santykiai, 
kurių pagerinimu Izraelis 
labai suinteresuotas. Sovietai 
jį yra nubaudę mirties baus
me ne kaip karo nusikaltėlį, 
bet kaip raudonosios armijos 
dezertyrą. Išteisindamas Dem
janjuką, Izrael is nenorės 
sukompromituoti OSI. Juk 
Holtzman, Rayan, Sher ir kiti 
osininkai viešais pareiški
mais Demjanjuką jau yra pa
smerkę. Kiek mums žinoma, 
Sovietų Sąjungos ambasados 
žmonės Washingtone išsikvie
čia OSI vadovus duoti jiems 
ataskaitos, kaip pvz. Neal 
Sher ir Mike Wolf susitikimas 
liepos 14 d. su sovietų Vadim 
Kusnecov. 

Tenka apgailestauti, kad 
Vyriausias teismas (6-3) atsi
sakė Kari Linnas bylą svars
tyti. Už svarstymą balsavo 
Brennan, Blackmun ir O'Con-
nor. Kari L inno l ik imas 
dabar yra Teisingumo depar
tamento rankose. Aplamai, 
konservatoriai, kurie daugiau
sia sulaukia paramos iš etni-
kų, nei žmogaus teisių pažei
dimo reikalu, nei konstitucijos 
klausimu neparodo daugiau 
jautrumo už vadinamus libe
ralus. Juozo Kungio bylą per
svarstyti Vyriausias teismas 
priėmė. Įsigilinimas į tos 
rūšies bylą gal pajudins ir to
kių konservatorių kaip Rehn-
quist ir Scalia sąžines. 

— Ar didžioji spauda OSI 
bylas y r a pami r šus i ? J e i 

carijoje patyriau, kad ten lietu- geresnio konjako. Ne nuodė-
v i a i g y v e n i m u maž iau 
skundžiasi ir mažiau dejuoja, 
nors jų kišenės yra gerokai 
plonesnės negu mūsų tautie
čių Amerikoje. Jie kažkaip 
moka geriau tvarkytis ir dau
giau gyvenimu džiaugtis. Nors 
ir mažiau teturi buitiniu reik
menų, nors ir kuklesni jų gyve
namieji namai arba butai, 
tačiau to viso gero jiems visiš-

mingi tai troškimai, bet dory
bė yra ir kuklumas. Todėl 
pasitenkinkim tokiu gyve
nimu, kokį dabar turime, nes 
kituose kraštuose mūsų tau
tiečiai gyvena dar kukliau ir... 
visiškai nedejuoja. Ir patys 
pavalgo, ir dar svečią šauniai 
pavaišina. Nebūtinai mūsų 
moterims tik daržus visą laiką 
ravėti ir agurkus auginti. 

p r i s i m e n a , ta i kaip? 
— Demjanjuk ir Linnas 

byloms rimtą dėmesį parodė 
žurnalistai didžiojoje spau
doje, kaip „The Philadelphia 
Inųuirer", „The Washington 
Post", „The New York Times", 
„Cleveland Plain Dealer", 
„Long Island Nevvsday" ir t.t. 
Nors ir „balansuoja" argu
mentus, bet išvadose OSI akci
ją vertina nepalankiai. Tik 
OSI ekstremistai tų laikraščių 
nei straipsnių autorių neap
šaukia „antisemitizmu", kaip 
etninę spaudą. Bijodami tie
sos atskleidimo, osininkai ir jų 
galingieji rėmėjai blokuoja net 
a p m o k a m u s laikraščiuose 
skelbimus, kaip padarė ..The 
Washington Times" su Koali
cijos skelbimu. Kodėl užblo
kavo, nepaaiškino, nors gautą 
čekį už skelbimą jau buvo 
iškeitę ir skelbimo puslapį 
spaudai paruošę. Mūsų skel
bime nieko kito nebuvo, ko 
nebūtų anksčiau rašyta ameri
kiečių spaudoje ir teismų išra
šuose. 

— Po Daniloff epizodo a r 
T e i s i n g u m o d e p a r t a m e n t o 
p a s i t i k ė j i m a s KGB g e r a 
v a l i a vad . „nac ių" gaudy
m o akcijoje n ė r a pas ike i 
t ę s ? 

— KGB turi baisią jėgą ir 
OSI jų paslaugomis naudoja
si. Arkady N. Sevčenko, aukš
čiausias sovietų pareigūnas 
Jungtinėse Tautose, 1978 
paprašė Amerikos politinės 
globos ir praėjusiais metais 
parašė knygą ..Breaking with 
Moscovv", kuri<ie apie KGB 
rašo: ..Globaline KGB operaci
jų skalė yra didesnė, negu visų 
Vakarų valstybių kartu sudė
jus"'. Nenorintiems praregėti 
Daniloff epizodas tikrovės 
neparodė. Susitikęs su OSI 
o p e r a c i j ų v y k d y t o j a i s 
\Vashingtone 198") m. rug
sėjo, a š jiems pateikiau nuo
rašą dokumento, kur valsty
bės sekretoriaus George Shultz 
vardu dėkojama sovietams už 
bendradarbiavimą ir prašoma 
tolimesnių sovietų paslaugų. 
Neal Sher ir kiti nekvestiona
vo dokumento autentiškumo, 
tik reikalavo pasakyti, iš kur 
a š tą dokumentą gavęs. Štai 
kodėl OSI kratosi kongresinės 
komisijos investigacijos. Ji 
atskleistų nemažiau sensaci
jų, kaip ginklų siuntimas į 
Iraną. Be KGB, OSI turi galin
gų užtarėju Valstybės ir Tei
singumo departamentuose. Jei 
kas kitą instituciją a r as

menį apkaltintų bendradar
biavimu su mirtinu Amerikos 
priešu KGB, tuoj atsidurtų 
teisme. Dabar tokių kaltinimų 
prieš OSI daug padaryta. 
Kodėl OSI tų žmonių netrau
kia į teismą? Netraukia nė 
manęs, nors buvo grasinimų. 
Aš pasiruošęs savo teigimus 
bet kokiame teisme paremti. 
Ar Sher su savo paklusniu šta
bu ( apgailestauti tenka, kad 
tame nešvariame biznyje mai
šosi ir vienas ar pusantro lie
tuvio) sutiktų teisme atidaryti 
savo paslapčių skrynelę? Aš iš 
anksto tvirtinu, kad ne. 

— Ar OSI savo akciją y r a 
stabilizavusi ar plečia? 

— Plečia. Galimų karo 
nusikaltėlių sąrašus OSI yra 
įteikusi Australijai, Venecue-
lai, Anglijai ir Švedijai. Holtz
man įstatymas, OSI įsitikini
mu, turi galioti visame 
pasaulyje. Švedija atsisakė su 
OSI bendradarbiauti ir prieš 
pusę šimtmečio buvusius nusi
kaltimus aiškinti. Jei adminis
tracija nesulaikys Linno de
portacijos į Sovietų Sąjungą, 
to paties likimo susilauks 
daugelis kitų baltų ir ukrai
niečių. Skaldydama etnikus. 
OSI tuo tarpu nejudina Ameri
kos lenkų. Bet filmais ir raš
tais ruošiama dirva akcijai ir 
prieš lenkus. Reikia apgailes
tauti, kad Amerikos lenkų or
ganizacijų vadovai dar to 
nepraregi. 

Kiekvienas pastabesnis OSI 
veiklos tyrinėtojas nesunkiai 
gali pamatyti, kad visi kalti
nimai yra nukreipti prieš 
krikščionis. O juk ir pradžios 
mokyklos vaikas gali žinoti, 
kad II pasaulinio karo 
nusikaltėlių prieš žmoniš
kumą tarpe daugiausiai buvo 
bolševikinių ir nacinių ateistų 
ir nekrikščioniškų religijų 
išpažinėjų. Šia pjrasme vėl 
išryškėja OSI nesąžinin
gumai. 

— Kuria kryptimi vys
toma Koalicijos akci ja? 

— Esmiškai Koalicija savo 
kurso nekeičia. Daroma įtaka 
ir spaudimas į Kongresą ir 
krašto administraciją, kad 
patikrintų Holtzman imi
gracijos įstatymo papildymo 
principus, kurie, mūsų nuo 
mone, prasilenkia su konstitu
cine teise, ir arčiau pažiūrėtų į 
OSI veiklos praktiškąją pusę. 
ypač bičiulystę su sovietų 
KGB. Koks skeletas po ta 
uždanga slepiasi? Spalio 
mėnesį turėjome sėkmingai 

•JAV lietuvių Bendruomenes tarybos sesijoje pagerbiant Baltųjų 
rūmų pareigūną l.iną Kojelį. Iš kaires. A. ('.eėys. 1. Kojelis ir tarybos 
pirm. A. Rugienius. Nuotr. A. Nelsienės 

suorganizuotas demonstraci
jas \Vashingtone su reli
ginėmis apeigomis. Dalyvavo 
kelių krikščioniškų religijų 
kunigai. Po apeigų prie 
Vyriausiojo teismo rūmų 
demonstrantai nužygiavo prie 
Teisingumo departamento. 
D e m o n s t r a c i j ą l ydė jo 
\Vashingtono policija. 

Gyvas ir pagrįstas nuo
mones reiškė demonstracijų 
kalbėtojai, reikalaudami OSI 
investigacijų ir Holtzman 
įstatymo suderinimo su 
Amerikos konstitucija ir teis
miniais nuostatais. Iš pasi
reiškimų šiose demonstraci
jose buvo aišku, kad žmonės 
yra supratę OSI gąsdinimo 
taktiką, jos nebebijo ir pasi
ryžę priešintis. Demonstraci
joje dalyvavo daug jaunimo 
Demonstraciją gan pilnai 
aprašė ..The Washington 
Times". 

Spalio K* d. National Press 
building vyko CCJS sukvies 
ta spaudos konferencija, ku 
rioje buvo išryškintas faktas 
kad ..The \Vashington Times" 
atsisakė talpinti mūsų skel 
bimą. Tokia politinė cenzūra 
pažįstama tik diktatūriniuose 
kraštuose. Tačiau mūsų or
ganizacija planuoja, jei tik bus 
lėšų. tokius visuomenę infor 
muojančius skelbimus ir to 
liau amerikiečių spaudoje 
talpinti. Informuojant visuo 
menę. OCJS veikėjai daro įvai
rias pranešimus ir dalyvauja 
radijo programų diskusijose su 
OSI šalininkais. Iš klausytojų 
keliamų klausimų galima 
matyti . kad visuomenės 
nuotaikos raganų medžioklei 
Amerikoje nėra palankios. 

— Tie, kur ie nori Holtz
man į s ta tymo papildymą 
pataisyti , kad nenuken
tėtų nekal t i žmones, dabar 
rečiau apšaukiami anti
semitais. Ar nepagerėju
sios sąlygos racionaliam 
dialogui su žydais? 

— Mes pasiruošę, bet kuriuo 
metu racionalų dialogą vesti. 
Praeityje iš kelių kartu paro

dėme norą ir iniciatyvą. Mums 
labai aišku, kad TOMI Ameri 
kos žydų nepritaria OSI tak 
tikai. Kai neseniai į l.os Ange 
es buvo atvykęs Neal Sher. 

OSI direktorius,kalbėti Simon 
\Viesenthal centre, susidarė 
proga mūsų žmonėms patirti 
nuotaikas eilinių Amerikos 
žydų. Jie visai nerodė entu
ziazmo Sherui ir į jo praneši 
mą atvyko labai mažas skai 
čius žmonių. Visa nelaime, 
kad OSI vadovybė pateko i 
ekstremistų rankas. kurie 
racionalaus dialogo nepri 
pažįsta. 

Nereikia abejoti, kad. nuo
saikiųjų halsas yra slopi 
namas, kaip mūsų skelbimai 
laikraščiuose. Tik toks auto 
ritėtas, kaip buvęs Izraelio 
Vyriausiojo teismo pirminin
kas Haim Coben galėjo pro ta 
slogia atmosferą prasiverž
ti ir pareikšti, kad. įei jis būtu 
Vyr. teismo pirmininkas rek<-
menduotu I )enijanįukui bylos 
nekelti, nes po U) metu kaltu 
mą ar nekaltumą įrodyti yra 
sunku. Savo pareiškime 
Izraelio televizijoj*' jis net 
pareiškė, kad jei hutu prak
tikuojantis advokatas (dabar 
yra pensijoj*'), eitų Deinian-
juko ginti. 

— Ar y ra vilčių, kad 
Amerikos teisinai atsi
k ra tys sov irtu JKGK įta
kos? 

— Žinoma, kad via. Bet 
kovojant prieš neteisybę, apie 
laimėjimą ar neiaimėjimą net 
negalvojama. Tik reikia dirbti 
ir sunkiai dirbti, kad Ameri
kos Kongresas ir adminis
tracijos žmonės praregėtų ir 
atsisakytų KGB tikslams 
tarnaut i . Sunkiau prare
gėjimo laukti iš OSI vado
vybės. Bet stebuklų pasitaiko. 
Tik visi turėtų suprasti, kad 
Amerikos žmonių milijonais 
pakrauto OSI vežimo tuš
čiomis rankomis nesiistab-
dysime. Koalicija stovi pasi
priešinimo centre. Ir laukia 
talkos finansais ir darbu. 

•Juozas Koj<>lis 

kai pakanka. Panaši padėtis tačiau nebūtinai kasdien ir po 
yra ir Australijoje. Lygin
damas uždarbius ir kainas 
tuojau pat pastebėsi, kad ten 
jų santykis yra hent pusantro spaudžia 
karto blogesnis negu Ameri-

krautuves bėgioti. Neblogai 
būtų ir gera knyga. Pigesnė ji 
negu nauji bateliai ir kojų n e 

Bromus Nainys 

TRIKAMPE SKRYBĖLE 
i'Limu Airromo ALABCPN 

Humor i s t i n i s r o m a n a s 
I šver tė P . GAUCTS 

22 
— Nebebuvo jokios ahejonės! Nebebuvo 

išsigelbėjimo lentos tame laivo sudužime! 
Tamsumoje malūnininkas Baisiai šyptelėjo. 
— Kodėl tamsybėse neblykčioja panašu- žaibai.' 

Kas yra visa kančių ugnis, palyginus su ta. kuri 
kartais liepsnoja žmogaus širdyje? 

To nepaisant, dėdė Lukas (tokia buvo įo siela, 
kaip jau esame sakę kitoje vietoje) pradėjo nurimti, 
vos tik išgirdo savo priešo kosuli. 

Tikrovė jam mažiau kenkė, nei abejonė Kaip jis 
pats tą pačią popietę pasakė poniai Fraski'ai. nuo 
tos valandos ir minutės, kuria bus praradę^ savo 
vienintelį tikėjimą, buvusį jo sielos Įrjrvybės, jis 
pradėsiąs pavirsti kitu žmogum. 

Panašus į Venecijos maurą (su kuriuo i jau 
buvome palyginę, aprašydami jo būdą) nusivvlimas 
vienu smūgiu sužlugdė jame visą meilę, kartu pakeis
damas ir jo dvasios prigimtį ir parodydamas pasaulį 
kaip nepažįstamą sritį. į kurią tik ka ;*vyko. 
Vienintelis skirtumas buvo tas, kad dėdė Lakas savo 
temperamentu buvo mažiau tragiškas, mažiau rūs
tus ir labiau egoistas už nesusivaldantį De/demonos 
žudiką 

Retas dalykas, bet tokiose būklėse tipingas 
Abejonė ar tikriau viltis (šiuo atveju tas pat sugrįžo 
dar kartą jį įskaudinti. 

— Jei aš būsiu apsirikęs? — pagalvoji Jei 
sukosėjo Fraskita! 

Savo sielvarte jis užmiršo matės prie židiniu 

,! 

burmistro drabužius, kad buvo radęs atidarvtas 
malūno duris, kad buvo skaitęs savo nešlovės i rody
mą... 

Tad pasilenkė ir per užrakto skylutę žiūrėjo, 
virpėdamas netikrumu ir nerimu. 

Spindulio apimtis teleido matyti tik maža lovos 
trikampį, galvugalvio pusėje. Tačiau kaip tik tame 
mažame trikampyje buvo matomi pagalvės galai, o 
ant jos burmistro galva! 

Kitas velniškas juokas iškreipė malūnininko 
veidą. Sakytum, kad vėl tapo laimingas. 

— Esu tiesos savininkas! Pagalvokime' — 
ramiai sušnabždėjo išsitiesdamas. 

Ir su tuo pačiu atsargumu, kokį panaudojo 
bekopdamas, laiptais lipo žemvn. 

— Reikalas keblus... Turiu pagalvoti. Turiu laiko 
iki soties viskam. — galvojo belipdamas žemvn. 

Atsidūręs virtuvėje, atsisėdo jos viduryje ir 
rankomis pridengė kaktą. Taip išbuvo ilgą laika, kol 
iš jo minčių jį pažadino lengvas stuktelėjimas, kuri 
pajuto kojoje... 

Tai buvo muškietas, nuslydęs nuo jo keliu ir iam 
davęs tą savotiška ženklą. 

— Ne! Tau sakau, kad ne' — šnabždėjo dėdė 
Lukas, hežiūrūdnmas į ginklą. — Tu man netinki' 
Visi žmonės ju gailėsis... o mane pakars! Reikalas 
eina apie burmistrą... O nužudyti burmistrą Ispani
joje vis dar lebėn nedovanojamas nusikaltimas. 
Sakys, kad aš jį nušoviau dėl nepagristo pavydu-
liavimo. kad jį nurengiau ir paguldžiau savo km oje... 
Be to. sakys, kad užmušiau savo žmona iš paprasto 
įtarimo... Ir mane pakars! Kur tau nepakartu! Kartu 
su tuo pasirodyčiati. kaip negailestingas, nesugeba-;. 
jei savo gyvenimo pabaigoje būčiau vertas užuoiau 
tos. Visi juoktųsi iš manęs* Sakvtu. kad mano 
nelaimė esanti labai natūrali, man esant kupriu, o 
Fraskita tokia graži! Ne. ne! Man būtina atsikeršy 
ti, o atsikeršijus. triumfuoti, juoktis, labai daug įnok 

tis. juoktis iš visų... tuo būdu išvengiant kitu 
šaipymosi iš tos kupros, kuria aš buvau padaręs 
netgi pavydėtina ir kuri butu tokia komiška kar
tuvėse! 

Taip samprotavo dėdė Lukas, galbūt tuo tiksliai 
neįsisąmonindamas ir. tokių minčių paveiktas. 
pastatė ginklą į jo vietą. Ir pradėjo vaikščioti, rankas 
sudėjęs užpakaly ir nuleidęs galva, lyg ieškodamas 
keršto grindyse, žemėje, gyvenimo niekšybėse. 
kokiam gėdingam ir juokingam pokšte savo žmonai 
ir burmistrui, visai neieškodamas to paties keršto 
teisingume, dvikovoje, atleidime, danguje, kaip i" 
vietoje būtų padaręs kiekvienas kitas vyras mažiau 
maištingo nusiteikimo bet kokiem gamtos, visuo 
menės ar savo paties jausmu reikalavimams 

Staiga jo akys sustojo prie burmistro drabužiu 
Paskui atsistojo jis pats... 
Po to po truputį jo veide pradėjo rodytis džiaugs

mas, pasitenkinimas, neišsakomas laimėjimas... ligi 
pagaliau ėmė smarkiai juoktis... Tariant pratrūko 
juokais, bet be jokio garso <kad jo neišgirstų viršuje*, 
kumštimis spausdamas šonus, kad nesprogtu, visas 
drebėdamas, kaip epileptikas, ir turėjo liautis, nes 
išvirto į kėde. kol praėjo sarkastiško džiaugsmo 
mėšlungis. Tai buvo tikras Mefistofelio juokas. 

Vos spėjęs aprimti, pradėjo nusirengti su karšt
ligišku greičiu, visus savo rūhus padėjo ant tu pačiu 
kėdžių, ant kuriu buvo patiesti burmistro drabužiai. 
apsirengė visais šiam priklausančiais, užsimovė 
pusbačius su sagtimis ir užsidėjo trikampe skrvbėle. 
pasirišio tapira, apsisiautė raudonu apsiautalu. 
pastvėrė la/da ir pirštines ir iSėjo iš malūno 
pasukdamas į miestą, panašiai svirdinėdamas, kaip 
tai darydavo don Eugenijus Zuniga. ir laikas nuo 
laiko kartodamas šią pastaba, kuri susumavo visn įo 
galvojimą! 

— Taip pat ir burmistro žmona via graži' 
i Bus daugiau) 
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PHILADELPHIA IR APYLINKES 
POPIETĖ SU KRISTUMI 

lapkričio 23 d. Philadelphi-
jos ateitininkai suruošė Kris
taus Valdovo šventės minė
jimą. J is susidėjo iš trijų dalių: 
pamaldų Šv. Andriejaus 
bažnyčioje, vaizdajuostės apie 
mūsų sąžinės kalinius ir arch-
tekto Arvydo Barzduko, sve
čio iš \Vashingtono. paskai
tos. 

Mišios. užprašytos atei
tininkų, buvo aukojamos už 
Amerikoj ir Lietuvoj esantį 
mūsų jaunimą. Pamaldose 
ateitininkai dalyvavo su savo 
vėliava. Skaitymus atliko Vy
tas Volertas. Jr. Mišioms auką 
atnešė vaikučiai Eduardas 
Meldūnas, jo sesuo Ona Mari
ja ir Aldona Vainiutė. Kle
bonas Kajetonas Sakalaus
kas, mūsų kolonijoj žinomas 
įdomių, gerai išmąstytų, gyve
namo momento aktualijas lie
čiančių pamokslų sakytojas, 
pastebėjęs, kad Kristaus Val
dovo šventė, pradėta švęsti 
prieš 61 m. Šiuo metu. kada 
norima Dievą išstumti iš vie
šojo gyvenimo, kada bujoja 
moralinis pakrikimas, yra gal 
aktualesnė šventė negu tada. 
Anot pamokslininko, dabar di
džiausias pavojus kyla iš va
dinamos tolerancijos. Jos prie
dangoje kuriamas mitas, kad 
Kristus yra žmonių vaiz
duotės padaras. Užmirškime 
aukštuosius idealus ir rūpin
kimės tik žemiškais reikalais. 

Atsidūrus salėje, žmonių 
akys nukrypo į mūsų herojų, 
kovojančių dėl Lietuvos lais
vės bei religinių teisių, dabar 
jau sunaikintų arba dar 
okupantų žiauriai kankinamų 
koncentracijos stovyklose — 
parodėlę nuotraukų su angliš
kais paaiškinimais. Matėme 
tik nedidelę dalį iš dar ir da
bar kankinamų 48 mūsų tau
tos garbingų rezistentų, kurių 
nekaltumas yra paliudytas 
šimtais tūkstančių parašų. 
Eksponatai yra Religinės šal
pos nuosavybė. Jie dabar 
keliauja po visą Ameriką. 

Šalia nuotraukų buvo išdės
tytos nedidelės kalėdinės atvi
rutės, padarytos jaunučių atei
tininkų. Jūratė Stirbienė, 
moksleivių ateitininkų glo
bėja, skatino susirinkusius jas 
paimti ir. įrašius sveikinimo 
žodžius, vėl grąžinti. Atei
tininkai atvirutes pasiųs mūsų 
kaliniams. Viliamasi, kad vai
kučių darbas jiems suteiks 
daugiau džiaugsmo. Galima 
siųsti ir asmeniškai bet ko
kias korteles. Paprastu oro 
paštu kainuoja 44 centai, o 
registruotu 4.74 dol. Siunčiant 
registruotą siuntą, gaunamas 
pakvitavimas. Jei po 60 dienų 
neateitų kvitas su gavėjo 
parašu, vėl tenka eiti į paštą, 
užpildyti tam tikrą blanką ir 
reikalauti, kad pinigai būtų 
grąžinti. Sakoma, kad dau
geliu atvejų jie atgaunami. 

Šia proga norėtųsi paprašy
ti, kad ir šio laikraščio skaity
tojai kiek galima greičiau 
ir daugiau pasiųstų panašių 
sveikinimų, nes tuo bus bent 
kiek praskaidrintos kenčian
čiųjų varganos dienos. Be to. 
k o n c e n t r a c i j o s s tovyk lų 
administracijos, kad ir neįteik-
dmos visų laiškų, pajus, kad 
užjūrio lietuviai nuoširdžiai 
rūpinasi savo žmonėmis. laiš
kučius galima siųsti ir po 
Kalėdų bet kokia proga. Šiuo 
metu kun. K. Pugevičius kor
teles pataria siųsti bent ketu
riems asmenim sekančiais 
adresais: 

Viktoras Petkus. 618263, 
Permskaya obl.. Chusovskoy 
r-n. pos. Kuchino Uchr. VS-
389-36-1, USSR. 

Vytautas Skuodis. 431200 
Mordovskaya ASSR, Ten-
gushevsky r-n, pos. Bara-
shevo. Uchr. ZhKh 385-3-5. 

A l f o n s a s S v a r i n s k a s . 
618263. Permskaya obl.. Chu
sovskoy r-n. pos Kuchino. 
Uchr. VS-389-26. USSR 

Balys Gajauskas. 618263, 
Permskava obl., Chusovskoy 

r-n. pos. Kuchino, Uchr. VS-
389-36-1. USSR Galima rašy
ti bet kokia kalba. Adresus 
malonėkite išsikirpti. 

Parodėlės apžiūrėjimo metu 
susirinkusieji, kaip ir visada, 
buvo vaišinami skaniais atei
tininkių paruoštais užkan
džiais. Po to buvo demons
t ruo j ama anglų ka lba 
vaizdajuostė, pavadinta ,,My 
Lithuania". Pradedama dai
na, parodomi keli Iietuvos 
vaizdai, duodama truputis 
istorinių žinių. Seka mūsų 
kalinių nuotraukų rodymas su 
trumpomis biografinėmis ži
niomis bei paaiškinimais, ko
kiomis bausmėmis jie yra 
nuteisti. Tarpe jų išvystame 
Kryžių kalną. Taikos Kara
lienės bažnyčią Klaipėdoje, 
jau seniai paverstą filharmo
nijos sale, ir kitus vaizdus. 
Paliečiama Kronikos, kunigų 
trūkumas. Šv. Kazimiero jubi
liejus ir kiti reikalai. Filmas 
tęsiasi apie 20 minučių. Labai 
gerai Gintės Damušytės pa
ruoštą tekstą išsako puikaus 
balso tembro Paul Robertson. 
Nijolės Sadūnaitės parašytų 
atsiminimų teksto ištrauką 
perduoda Linda Pakri. Dėka 
Damušytės talento, pasakoto
jų artistinių gabumų, kad ir 
per trumpą laiką, labai vaiz
džiai atskleidžiamas okupan
to brutalumas, žiūrovams 
sukeliantis liūdesį ir pasipik
tinimą. 

Vaizdajuostė yra lietuvių 
katalikų religinės šalpos nuo
savybė. Kainuoja tik 15 dol. 
Ją nuomoj ant. tenka mokėti 

CLASSIFIED GUIDE 
BUSINESS OPPORTUNITY 

BAKERY — VVHO-ESALE 
FOR SALE IN 

Northvvest suburbs. 
Call Earl after 2 p.m. 

541-9090 

REAL ESTATE 

REAL ESTATE 

Dalis lietuvių susibūrime Riehmond, Virginijoje. Iš kairės: S. Rudys. 
Radzišauskas, Kazakaitytė-Ghatak ir Ž. Rudienė. 

Kamarauskaitė-Burns, 
Nuotr. S. Jankausko 

10 dol. Būtų labai gerai, jei 
vaizdajuostę įsigytų kiek
vienas lietuvių telkinys ir 
demonstruotų ne tik savųjų 
tarpe, bet įsiūlytų ir amerikie
čių mokykloms, parapijoms, 
pensininkų susibūrimams ir 
kitiem. Religinės šalpos adre
sas: 351 Highland Blvd., 
Brooklyn. N.Y. 11207. 

Po graudžios vaizdajuostės, 
jautrios sielos prelegentui 
Arvydui Barzdukui, kaip jis 
pats išsireiškė, buvo sunku 
kalbėti. Paskaitos vedamoji 
mintis, buvo. kad būdami 
Kristaus Karalystės nariai, 
kartu turime džiaugtis ir dėko
ti Dievui, kad esame lietuviai, 
nes tik tokie būdami galime 
pilnai suprasti ir įvertinti 
mūsų kultūrinius lobius. 

Bronius Vaškaitis 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, F L 

GRAŽIAI SUTIKTI 
NAUJIEJI METAI 

Daytoja Beach lietuvių 
klubo valdybos pastangomis. 
Naujuosius 1987 metus šios 
lietuvių kolonijos lietuviai 
sutiko gražiame Svveetvvater 
restorane. Sutikime dalyvavo 
gražus būrys plačiųjų apylin
kių lietuvių. Seniesiems 
metams baigiantis. klubo 
valdybos pirmininkas Jonas 
Daugėla pasveikino sutikime 
dalyvaujan6us, o taip pat ir 
visus šios kolonijos lietuvius 
su artėjančiais Naujaisiais 
metais. Pasidžiaugė gražiu 
lietuvių sugyvenimu, darnia 
veikia, palinkėjo sėkmingų, 
laimingų ir sveikatingų 1987 
metų. Taip pat prisiminė ir 
mielų šios kolonijos lietuvių 
a.a. Angelės Kašubienės. a.a. 
Balio Mackialos ir Kūčių 
dieną mirusio a.a. Jono Šilei-
kio netekimą 1986 metų 
sąvartoje. Senieji metai paly
dėti ir Naujieji sutikti visiems 
sugiedojus Lietuvos himną. 
Pakeltas šampano tostas, 
vieni kitiems išreiškė nuošir
džiausius sveikinimus ir 
linkėjimus, o po to smagiai 
pasišoko ir draugiškoje nuotai
koje praleido gerą valandą. 

PASKUTINIS POSĖDIS 
IR PADĖKA 

Sausio 8 d. Daytona Beach 
lietuvių klubo valdyba, 
pirmininko Jono Daugėlos 
namuose turėjo paskutinį savo 
kadencijos posėdį, kuriame 
buvo apžvelgta praėjusių metų 
klubo veikla, atlikti darbai. 
Priimti atskirų valdybos narių 
paruošti veiklos pranešimai, 
kurie bus pateikti metiniame 
klubo narių susirinkime 
sausio 11 d. 

Po šio darbingo paskutinio 
posėdžio klubo valdybos 
pirmininkas Jonas ir sol. Juo
ze Daugėlai suruošė šaunias 
va i šes k lubo va ldybos 
nariams, meno ansamblio 
,.Sietyno" dalyviams ir 
artimiesiems kaimynams. 
Siame pobūvyje dalyvavo apie 
40 asmenų. 

Vaisių metu buvo išklau
syta Čiurlionio ansamblio. 

vadovaujamo muz. Alfonso 
Mikulskio, koncertas (iš 
magnetefoninės juostos), kuris 
buvo atliktas 1952 metais. 
Tame koncerte solistų parti
jas tada atliko operos solistai 
Juoze Daugėlienė ir Algirdas 
Brazis. Šį momentą prisimi
nėme garbingąjį velionį a.a. 
Alfonsą Mikulskį, o taip pat ir 
mielus solistus ir dabar dar 
aktyviai bedainuojančius 
Juoze Daugėlienę ir Algirdą 
Brazį-

Malonu buvo pasiklausyti ir 
oper. solistės Juozės Daugėlie
nės solo dainų ir operų arijų. 
Pabaigoje su dėmesiu buvo 
i š k l a u s y t a , . S i e t y n o " , 
vadovaujamo muz. Antano 
Skridulio, kalėdinio koncerto 
(taip pat iš magnetefoninio 
įrašo). Šiam susibūrimui ši 
kultūrinė valandėlė labai tiko 
ir maloniai visus dalyvius 
nuteikė. 

Vėliau klubo valdybos 
pirmininkas Jonas Daugėla 
pasveikino svečius, nuošir
džiai padėkojo savo vado
vaujamos valdybos darbštie-
siems nariams už atliktus 
darbus praėjusiais metais. 
Pasigerėjo ..Sietyno" ir jo 
vadovo muz. Antano Skridu
lio menine veikla, gražiais 
koncertais, giedojimu bažny
čioje. Išreiškė viltį, kad „Siety
nas" galėtų dalyvauti ir 
ruošiamose Dainų šventėse, o 
vienu iš dirigentų norėtume 
matyti darbštųjį ,.Sietyno" 

LIETUVA 
PASAULINĖJE 

LITERATŪROJE 
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis 

Ką Lietuva yra davusi kitų tautų 
literatūrai savo istorija, gamtovaiz
džiu ir žmonių papročiais .pirmą 
kartą panagrinėta Alfonso Šešplau-
kio-Tyruolio knygoje 

LIETUVA PASAULINĖJE 
LITERATŪROJE 

Išleido Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centras Chicagoje 244 psl. 
Knygos karna 8 dol.. su persiuntimu 
9.50 dol Ulines gyventojai moka 
10.14 dol. Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus 

vadovą muz. Antaną Skridulį. 
Savo žodyje pirmininkas 
pasidžiaugė šios kolonijos 
lietuvių gražia veikla, sutari
mu ir reiškė viltį, kad susi
rinkime bus išrinkta taip pat 
nauja darbšti valdyba. 

Pirmininkas paprašė Jurgį 
Janušaitį šia proga tarti žodį. 
Kalbėtojas savo trumpame 
žodyje palietė šios kolonijos 
lietuvių gyvenimo esminius 
bruožus, prisiminė „Sietyno" 
ir jo vadovo muz. Antano 
Skridulio didelį įnašą į šios 
lietuvių kolonijos kultūrinį 
gyvenimą, paryškino gražų 
sugyvenimą, solidarumą 
darbuose ar telkiant paramą 
mūsų pagrindinėms organi
zacijoms. Praėjusieji metai 
š i a i k o l o n i j a i a t n e š ė 
skausmingų dienų, netekus 
darbščiųjų a.a. Angelės 
K a š u b i e n ė s , a.a Ba l io 
Mackialos ir ą.a. Jono Šilei-
kio. Jie savo gyvenimu, dar
bais Šiame lietuvių telkinyje 
Švietė Šviesiais žiburėliais. 
Baigdamas savo žodį, Jurgis 
Janušaitis palinkėjo klubo 
valdybai ir toliau tęsti dar
bus, padėkojo jai ir „Sietynui" 
bei vadovui už didelį įnašą, 
turtinant šio* kolonijos lietu

vių gyvenimą. Seimininkams 
sugiedojome Ilgiausių metų. 

„Sietyno" vardu kalbėjo to 
a n s a m b l i o v a l d y b o s 
vicepirmininkas Alfonsas li
ekis, pasidžiaugė „Sietyno" 
meile dainai, padėkojo Juozei 
ir Jonui Daugėlams už vaišes, 
kurios tapusios gražia tradici
ja. Skatino ..Sietyną" ruoštis 
ir gastrolėms į kitas lietuvių 
kolonijas, o taip pat ir į Dainų 
šventę. 

P a b a i g o j e žodį t a r ė 
šeimininkai -Juoze ir Jonas 
Daugėlai, pasidžiaugdami 
tokiu nuoširdžiu visų sutari
mu, darbais, kurie ypač taip 
reikalingi ir šioje lietuvių 
kolonijoje. Padėkojo svečiams 
už dalyvavimą. 

Po to dar keletą valandų visi 
dalyviai nuoširdžiai dalinosi 
šios lietuvių kolonijos rūpes
čiais, pergyvenimais ir su 
v i l t im i žvelgė į a te i t į , 
vildamiesi, kad ir šie 1987 
metai bus našūs darbais. 

Jurgis Rimtautas 

Meilė yra vaisius, kurio 
sezonas yra visuomet ir kuris 
yra kiekvienai rankai pasie
kiamas. 

Motina Teresė 

I 
KAD LIKTUM TU GYVA 

Tai naujoji Lietuvių Operos plokštelė 
Plokštelėje yra [dainuoti šie kūriniai: 

LIETUVOS HIMNAS 
LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ 

Jakubėno DE PROFUNDIS 

Karnavičiaus UŽ JŪRELIŲ iš op. RADVILA PERKŪNAS 

Karoso AUGO KIME KLEVELIS 

Gaidelio UŽ JŪRŲ. UŽ KALNŲ iš op. DANA 

Karnavičiaus ARIJA IR CHORAS ir 

RAUDOTOJŲ CHORAS iš operos GRAŽINA 

Budriūno ANT MARIŲ 

Šimkaus SAULĖ MOTINA PAKILO iš op PAGIRĖNAI 
Diriguoja Alvydas Vasaitis 

Dainuoja LIETUVIŲ OPEROS CHORAS ir Sd Jonas Vaznel is 
Trumpą solo partiją atlieka Rūta Pakštai tė 

Kaina su persiuntimu $16.75. Illinois gyventojai moka $17.95 

Užsakymus prašome siųsti Draugo adresu: 

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

BY OVVNER — W6ST LAWN 
Clean 3 bdrm. corner brk near church. 

school. shops Mat stone tirepiace, hard-
wood flrs.. outdoor sun-deck from artic 
bdrm. Newly carpeted. prot landscaped 
2 car brk gar Mušt see1 

582-0933 

SAVININKAS PARDUODA 
gražioje OAK LAWN apylinkėje 2 butų. 
6 Kamb ir 3 Kamb. išnuomavmnui 1 aukšto 
mūrinį namą Be skiepo su 1 auto garažu 
Didelis (100x150) kiemas Netoli Chicago 
Ridge Mail krautuvių Skambinkite 

349-7313 arba S99-4666 

IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

I š n u o m o j a m s m i e g a m , k a m b . 
nealkoholikui. pensininkui (tarp 65-70 
m.) vyrui turinčiam auto Galimybe 
naudoti virtuvę ir garažą Skambinti 

778-8264 

Gražus, naujai dekoruotas 6 kamb. 
butas. 3 miegam su 2 p'ausyklomis 
2-trame aukšte — $550 plius užstatas 
Kreipkitės angliškai 

2655 W. 69 SU (.Lith. Ct.) 
432-9260 

{STAIGA — virš 400 pėdų su 2 k. ir maža 
prausykla. Naujai dek., dalinai apstat 
tinkanti da*tarui-advokatui. 5450 plius 
užstatas Kreiptis angliškai 

2655 W. 69 St . (Lith. Ct.) 
432-9260 

H E L P W A N T E D 

Ieškoma nerūkanti kompanijonė — 
gyventi sykiu su vyresnio amž lietuve. 
Lengva namų ruoša, vnmas ir bendras 
prižiūrėjimas. Kreiptis angliškai te! 

852-8329 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10°'o — 20% — 30% pigiau mokėsit už 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Street 

Tel . — GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
L icensed . B o n d e d . Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

SERAPINAS — Tel . 636-2960 

L 

H M i £ KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
8ELL-BACE REALTORS 

6529 S. KEDZIE 
778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosavybe. 

ta'p pat pristatysim pagal pageidavimą. 
sąrašą parduodamų namų jūsų ieškomoj 
apyimkej, meste ar priemiesty 
Suinteresuoti prašau skambinti ar užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaakl 

767-0600 

PASSBOOK 
SAVINGS 
fabntvvaytft 

CeapounM 
u i r t e r I y 

see us for 

AT OUR 10W UTB 
VvITM R E P A V M f N T 

TO FIT VOUB I N C O M t 

A D V O K A T Ų D R A U G I J A 

V. BYLAITIS ir 
V. BRIZGYS 

6606 So. Kedzie Avenue 
Chicago. IL 60629. Tel . 778-8000 
Darbo valandos: 

Nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro 
Šeštadieniais pagal susitarimą 

Mutual FederaJ 
Savings and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO. ILL. 60609 
Ptttr K l t m i u i k n , Pret. Tel.: 847-7747 

M M i HM.T*»« . f r t .M 1*ur.»-t M t . * - l 

SERVINCCHICAGOLANDSINCE 1905 

ALOYZAS BARONAS 

Daiktai kasdieniniai 
POEZIJA 

Pomirtinis eilėraščių rinkinys, išleido 
Nijo? Baronienė savo vyro a.a. Aloyzo 
penkių metų mirties sukakčiai pami
nėt i , i l i us t ravo da i l . O n a 
Stankaitytė-Baužienė. 

Duotas ir pilnas A. Barono knygų 
sąrašas. 

Kama su persiuntimu $6 00 
Illinois gyventojai dar prideda 40 ct. 

valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St . , 

Chics»«r> 11 R0629 

Ozrtkity, 
21 

KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RO 

DANUTE ŠČERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei nonte parduoti ar pirkti savo nuo-
savyoę per Amer.kos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaitei Mayerde! sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų Įkainavimo. 

ATDARAS NAMAS APŽIŪRĖJIMUI 
1 - 4 

3215 W. 64 St. 
S41.900 — negalima tikėt. 6 kamb. medi
nis apkaltas namas su trimis m.egamais 
plius paneled" porčius. Gražiai išdažytos 
rūsys. Naujas centr pečius Naujos rinos 
ir nutekamieji vamzdžiai Didelis porčius 
prieky. Didelis kiemas vaikams žaisti. 64-os 
ir Spaulding apyl Skubėkite prie telefono, 
skambinkite oabar. 

3830 W. 56 St. 
Tiktai S58 900 3 miegam, mūrinis, radia
torių šilima, ištisas rūsys. 1 auto. garažas, 
didelis kiemas, labai švarus. Įkainuota tiktai 
S58.900 del palikimo sutvarkymo. Šv. Turi-
bius parap.joje. Skambinkite dabar. 

No . 676 — Pravažiuoki te — 
gyventojų netrukdykite 3650 W. Mar-
quette 2-jų butų po 5 kambarius ..sided" 
namas, kiekviename bute 2 mieg.. moder
ni virtuvė, pilnas rūsys Didelis sklypas. 2 
maš. garažas. Po susirinkimo nuomos, 
tiktai 260 dol. per mėnesj mokestis už 
namą. Skubėkite, skambinkite dabar. 

No. 688 — 69-os ir Pulaski apyl. 5 
kamb. mūrinis 32 m senumo Pilnas rūsys. 
2 maš. garažas. Daug priedų Labai švarus 
Puikioje vietoje. Arti krautuvių Skambinkite 
dabar. 

No. 750 — 46 ir Karlov — 2 aukštų, 3 
m mūras. 3 miegam, ir 134 prausyklos 
savininkui. 4 kamb. butas pajamoms, 2Vi 
auto. mūro garažas: atskiras šildymas, šv. 
Bruno parapijoje Daug pnedų. Skambin
kite dabar 

1 No. 765 — 63-čla ir Knox, St. Mary* 
parapijoje 2 butų namas. 2 gražūs miegam, 
kiekviename bute su pertaisyta virtuve ir 
prausykla savininkui: ištisas skiepas, at
skira šiluma: nauja elektra — tiktai $54.500. 
Labai geras pirkinys — skambinkite dabar! 

No. 776 — 64 * Keating, St. Mary's 
parap. 2 butų po 5 did. kamb. namas. 
Nepaprastai švarus, pusiau užbaigtas skie
pas, moderni virtuvė su namų apyv daik
tais, apšild verandos šeimos kamb. arba 
kitam miegam 2 auto garažas Aukšta nuo
ma pagelbsti paskolą išsimokėti Skam
binkite dabar' 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Namo Įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Te l . - 434-7100 

Puošnūs Timberline vienalaikės mados 
namai Miegamuose balkonai kompli-
mentuoja šiuos erdvius, nepaprastus kamb. 
su židiniu Pilnai Įrengta virtuvė su išsikišu
siu langu $134,900. 

Pradžiai puikus 3 miegam vieno aukšto su 
dideliais kamb namas. Ištisam skiepe gali 
būti Įrengtas žaidimo kamb Tiktai 
$54.900. 

O U d i & Co. R e a l t o r s 
1180 StRte S t . , T.omont. IL 
257-7J0U 

file:///Vashingtono


DARBINGAS DAUKANTĖNU **«*» numato ******* 
^ Chicagoje visuose šauliškuose 

DRAUGAS, penktadienis, 1987 m. sausio mėn. 16 d. 

VALDYBOS POSĖDIS 

£li«i^ii 
NAUJAS RADIJO 

TRANSLIACIJŲ LAIKAS 

Viešoji radijo stotis WCPN, 
FM 90.3, iš kur „Tėvynės gar
sai" transliuoja vienos valan
dos lietuviškąją programą 
kiekvieną sekmadieni, pakeitė 
laiką iš 8 vai. ryto į 6-7 vai. 
v ak. 

Stoties administracija savo 
sausio mėnesio biuletenyje 
„Stanaoy" pranešė, kad visos 
etninės ir tautybių prog
ramos, pradedant š.m. sausio 
18, bus transliuojamos tarp 
11:00 AM ir 11:00 PM. Iš šios 
stoties transliuojant..s britų, 
čekų, Afro-American, vokie
čių, vengrų, iralų, lietuvių, ser
bų, slovakų, slovėnų, ispanų ir 
ukrainiečių programos. 

Stotis yra išlaikoma verslo 
organizacijų ir narių, kurie 
moka nemažiau 30 dol. meti
nio nario mokesčio. Iš lietuvių 
verslo organizacijų stoties 
biuletenyje įrašyta: Jakubs & 
Son Funeral Home, Superior 
Savings, Taupa Lithuanian 
Credit Union. Stoties patikėti
nių taryboje yra ir Raimun
das Kudukis. 

Tėvynės garsai", vado
vaujami Juozo Stempužio, 
įžengė į 38-sius darbo metus. 
Kai vadovas trims savaitėms 
buvo išvykęs į Australiją, 
Dalia Staniškienė ir Kristina 
Kuprevičiūtė redagavo ir 
pranešinėjo programas. Jos 
abi gražiai atlieka lietuviško 
žodžio, muzikos ir dainos prog
ramų vadovių pareigas. Dalia 
p r a n e š i n ė j o dv i prog
r amas , Krist ina vieną. K. 
Kuprevičiūtė laikas nuo laiko 
per šią stotį angliškai kalban
čius klausytojus supažindina 
su lietuviška muzika, jų au
toriais ir atlikėjais. Ji yra bai
gusi Clevelando valst. univer
siteto pianino klasę ir įsigijusi 
magistro laipsnį muzikoje. 
Dalia — poetė ir lietuvių bei 
amerikiečių spaudos bend
radarbė. 

IŠKILMĖS ŠV. J U R G I O 
P A R A P I J O J E 

Šiemet, minint Lietuvos 600 
metų krikščionybės sukaktį, 
daugelis lietuvių parapijų ją 
švęs įvairiais prasmingais 
renginiais. Clevelando Sv. 
Jurgio parapija, prieš dvejus 
metus tyliai praleidusi 90 
metų įsikūrimo sukaktį, sau
sio 25 d. pradeda tokių minė
jimų grandinę. Ta proga verta 
prisiminti, kad lygiai prieš 
šimtą metų, 1887 metais kun. 
Stanislovas Kolešinskis atlai
kė pirmąsias šv. Mišias lietu
viškai Clevelande. 

Sausio 25 d., sekmadienį Šv. 
Jurgio parapija minės Dievo 
Tarno, palaimintojo Jurgio 

Matulaičio 60 metų mirties 
sukaktį. Šia proga Clevelan-
dan atvyksta laisvojo pasau
lio lietuvių vyskupas Paulius 
Baltakis, kuris 10:30 v.r. 
koncelebruos šv. Mišias ir 
pasakys pamokslą. Pamal
dose dalyvaus ir Clevelando 
ordinaras vysk. Anthony Pil-
la. 

Šv. Mišių metu seniausia 
Clevelando lietuvių parapija 
bus pavesta Palaimintojo Jur
gio Matulaičio globai. Palai
mintojo garbei dedikuota 
bareljefinė lenta su Palaimin
tojo atvaizdu ir įrašu ..Ateik 
kaip brolis iš Dangaus", buvu
si ant bažnyčios ant priean
gio sienos, bus perkelta į 
bažnyčios vidų. Memorialinę 
lentą įrengė a. a. Rytas ir Auš
ra Babickai prieš kelerius 
metus. 

Po pamaldų parapijos salė
je parapijos taryba ruošia 
iškilmingus pietus, kur sve
čias vysk. P. Baltakis pasi
dalins mintimis apie Lietuvos 
krikšto sukaktį jos rūpesčius ir 
lūkesčius. Cia taip pat bus 
prisiminta ir Šv. Jurgio para
pijos administratoriaus kun. 
Juozo Bacevičiaus kunigystės 
10 metų sukaktis. 

Pietums bilietai po 10 dol. 
gaunami Šv. Jurgio parapi
joje (tel. 431-5794"), Lietuvių 
klube (tel. 531-2131), Taupoje 
(tel. 4«',-6677), Patrijoje (531-
6720) ir as parapijos tarybos 
narius: - Obelenį (442-6810) ir 
S. Miglinienę (486-7730). 

Parapijos tarybai vadovau
ja inž. Pranas Razgaitis. tal
kinamas narių: A. Babickie-
n ė s . V. G e l g o t o . M. 
Trainauskaitės A. Matulionio. 
L. Nagevičienės, V. Spirikai-
tienės, S. Miglinienės, V. Balo, 
K. Civinsko, Z. Obelenio ir L. 
Tamošiūnienės. 

P A S K A I T A -
KONCERTAS 

Sausio 18, 4 vai. po pietų 
Lietuvių namuose Skautinin-
kių draugovė rengia kultūrinę 
popietę, kurioje bus paminėta 
Sofijos Kymantaitės-Ciur-
lionienės 100 metų gimimo 
sukaktis. 

Vakaronėje paskaitą skai
tys Dalia Sruogaitė-Bylai-
tienė ir Laima Šarkaitė atliks 
debiutinį pianino koncertą, ku
rio programoje M.K. Čiurlio
nio kūriniai. 

Po programos vaišės. Daly
vavimo auka — 5 dol. asme
niui. 

Nėra nieko rimtesnio žmo
guje kaip humoras; tai Ženk
las, kad jis iš tikrųjų atviras 
visai tiesai. 

Mark Van Doren 

Sėkmingai užbaigus Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos 
1986 metų veiklą Chicagoje. 
Naujųjų Metų angoje kuopos 
valdyba kurią sudaro trylika 
šauliškosios veiklos vadovų 
entuziastų kaip U. Zinkienė, 
V. Utara, M. Gydienė, J. 
Marus, G. Martinkienė, V. Zin-
k u s , G. K u z m i e n ė . B . 
Petrauskas, J. Utara, N. 
Martinkus, A Aleksandra
vičius ir J. Janušauskas, vado
vaujami kuopos pirmininko E. 
Vengianskio, sausio 10 d. U. ir 
V. Zinkų bute buvo susirin
kusi pirmajam 1987 metų 
posėdžiui praeitų metų veiklos 
nueitą kelią peržvelgti ir nau
jai pradėtų metų veiklos 
organizacinius artimiausius 
bei kitus darbus aptarti. 

Šiame darbingame daukan-
tėnų vaidybos posėdyje pagal 
pirmininko pateiktą dieno
tvarkę buvo išklausytas ir 
priimtas valdybos sekre
toriaus J. Utarcs perskaitytas 
pereito posėdžio protokolas, 
s u s i p a ž i n t a su kuopos 
iždininko J. Maraus pateikta 
kuopos kasa, apžvelgti 1986 
metais atlikti darbai, aptarti 
artėjančio Klaipėdos krašto 
atvadavimo rengiamo meti
nio minėjimo organizaciniai 
pasiruošimo reikalai ir šių 
metų Jūros dienos bei vasaros 
gegužinės klausimai. Atsi 
žvelgiant Į neblogą 1986 
metų finansinį derlių, iš gau
tų palūkanų už banke lai
komus kuopos pinigus lietu
vybės palaikymo darbams 
paremti paskirta 700 dol. 
auka kuri buvo paskirstyta 
lietuviškajai spaudai — dien
raščiui .Draugui", žurnalui 
„Kariui, šalpai — Baifui, 
švietimo — Vasario 16-sios 
gimnazijai Vokietijoje, lietu
viškoms radijo programoms — 
„Margučiui, „Sofia Barčus" ir 
„Lietuvos Aidams", mūsų poli
tiniams veiksniams — Vlikui 
per Tautos fcndą, Altai ir 
lietuvių gyvybiniams rei
kalams Lietuvių teisėms ginti 
fondui. 

Žvelgiant į artėjančią Gen. 
T. Daukanto jūrų šaulių kuo
pos 25 metų sukaktį ir kal
bant apie vidaus šauliškuo-
sius reikalus, nutarta padėti 
visas galimas pastangas, kad, 
kiek galima, didesnis narių 
skaičius įsigytų šauliškąją 
uniformą, pritrauktų į kuopos 
gretas naujus, ypat ingai 
jaunesnio amžiaus, narius, 
susirūpinti, kad kuopos nariai 
gausiau dalyvautų šventėse, 
minėjimuose ir renginiuose, 
atkreipti narių dėmesį ir para
ginti, kad dar aktyviau 
įsijungtų į kuopos aktyvią 
veikią, priminti, kad uoliau 
būtų vykdomi visi statutiniai 
įpareigojimai, ir kad visur ir 
visada šaulys yra savo tau
tos, dalinio ir visos sąjungos 
reprezentantas, ypač uni
formoje. 

Kituose einamuose reika
luose kalbėta artėjančio meti
nio informacinio susirinkimo, 

mirusių kuopos narių laido
jimo ir j iems atidavimo pasku
t i n ė s p a g a r b o s , n a u j o s 
kuopos vėliavos įsigijimo, 
da lyvav imo ar tė jančiose 
Vasario 16-sios minėjimuose ir 

ir kitų rengiamuose minė
jimuose, šventėse, iškilmėse 
bei eisenose, kur kuopa bus 
kviečiama ir matys reikalą 
būtinai dalyvauti. 

Šis Gen. Daukanto jūrų šau
lių kuopos valdybos posėdis 
buvo gyvas, darbingas ir praė-

kitais vietoj iškilusiais klau- J° entuziastinga nuotaika. Tai 
rodo kuopos vadovių-vų pasi
aukojimą jūrų šaulių or-simais. 

Žvelgiant į ateitį, kovo 22 d. 
Šaulių namuose šaukiamas 
metinis kuopos narių susi
rinkimas, liepos 12 d. — Union 
Pier, Mich., rengiama Chica-
gos-Detrcito-Cicero jūrų šau
lių dalinių tradicinė Jūros die
n a rugpjūčio 15 d. — New 
Buffalo šaudykloje bus praves
tos metinės kuopos šaudymo 
varžybos ir rugpjūti o 29 d. — 
Šaulių namuose rengiamas 
rudeninis parengimas. Gruo
džio mėn. bus prieškalėdinis 
renginys ir kuopos moterys su 
dovanomis lankysis Lemonto 
b v. Šeimos lietuvių senelių 
namuose. Gen. T. Daukanto 
jūrų šaulių kuopa su savo or
ganizacine vėliava 1987 metų 

ganizuotai veiklai. Po posė
džio visi valdybos pareigūnai 
malonių šeimininkų U. ir V. 
Zinkų buvo pakviesti prie 
užkandžių stalo, kur malo
nioje praeitų metų užbaig-
tuvių ir naujų darbų pradžios 
nuotaikoje keletą valandų 
buvo pasisvečiuota Baigiant 
Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopai tenka tik palinkėti 
geriausios sėkmės 1987 metais 
šauliškosios veiklos organi
zuotu keliu žengiant. 

J.Š. 

Kai laimė 
jai vietą. 

ateina, užleisk 

Žydų patarlė 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
VLADAS RUTKUS 

Š.m. sausio 18 d. sueina vieneri liūdesio metai, kai stai
gi ir nelaukta mirtis pasiėmė iš gyvųjų tarpo mano mylimą 
ir brangų vyrą. 

Šiai liūdnai sukakčiai ir Jo brangiam atminimui šv. 
Mišios bus aukojamos Tėvų Marijonų koplyčioje š.m. sausio 
18 d. sekmadienį ir 21 d., trečiadienį, 7 vai ryto 

Gimines, draugus ir pažįstamus prašome velionį 
prisiminti savo maldose. 

Nuliūdę žmona Martha ir giminės. 

MYLIMAI MOTINAI 

A.tA. 
LIUCIJAI KAIRIENEI 

mirus, dukras IRENĄ, BRANGUOLĘ ir vyrą JONĄ 
PARONIUS. vaikaičius JONĄ, IRENĄ ir kitus arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime 

Jadvyga Jurkūnienė Detroite 
Irena ir Viktoras PriŠčepionkos Otavoje 

A.+A. 
JUOZUI KUCIAUSKUI 

mirus, jo sūnui JONUI ir žmonai DALIAI su šeima 
Chicagoje ir sūnums KLEMENSUI, FELIKSUI ir RI
MUI su šeimomis bei visiems artimiesiems reiškiame 
nuoširdžia užuojautą. 

Elzbieta ir Antanas Kleizai 

Mielam prietehui 

A.tA. 
ANTANUI MATUKUI 

amžinybėn iškeliavus, skausme likusią žmoną ELEO
NORĄ ir JOS mylimą šeimą širdingai užjaučiu. 

Juozas Leščinskas 

..Rugiapjūtės"pabaiga — Ped iii institutoeti 
ruoSia pabaigtuvių m uri q 

grafitus ai) -. ̂ molis vadovaujama Arvydo Zygo, 
Nuotr. J . Duol 

DR. ANTANAS KUČAS 

ARKIV. JURGIS MATULAITIS 
MATULEVIČIUS 

Gyvosios krikščionybės apaštalas 
Įvadą pa ras* KARDINOLAS ANTONIO SAMORE 

Tai geriausia knyga, kokia iki šiol buvo išleista, apie Dievo Tar
no arkivysktc > gyvenimą, pastoracinę ir vienuolišką veiklą ir apie 
nugalėtas kl'ttts kelyje t tobulą krikščionybę. Jo palaimintuoju 
paskelbimo c.ia yra prie pabaigos Vatikane Reik tik susipažinti 
su jo gyvemn-,;. ir prašyti šv. Tėvą šią beatifikacijos bylą pagreitinti 

Veikalas . ra 592 psl., didelio formato. Kietais viršeliais 
Kaina 5o persiuntimu $6 50. Illinois gyventojai moka $6.90 
Užsaky- s siųsti: 
DRAUG », 4545 W«st 63rd St., Chicago IL 60629 

m 
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" A.tA. 
RIMVYDAS CINKĄ 
veno Chicagoje. Marquette Parko apylinkėje. 

Tragiškai mirė 1987 m. sausio 13 d., sulaukės 53 
amžiaus. 

Gimė lietuvoje. Marijampolės apskrityje. Kazlų Rūd 
miestelyje. 

Amerikoje išgyveno 35 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime motina Viktorija Cinkie-

nė, sesuo Valentina Kojelienė, jos vyras Tadas ir kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami. 

Velionis buvo a.a. Juozo Cinkos sūnus. 
Priklausė lietuviu Skautų sąjungai ir daugeliui kitų 

organizacijų. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette. 2533 W. 71 St.. 

koplyčioje, penktadieni, sausio 16 d. nuo 4 iki 9 vai. vakaro. 
Laidotuvės bus privačios. 

Nuliūdę motina, sesuo ir švogeris. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A.tA. 
VIKTORUI RAULINAICIUI 

mirus, žmonai dr. BIRUTEI, dukteriai RŪTAI ir RI
MUI MULOKAMS nuoširdžią užuojautą reiškiu 

Vincė Ba už i P nė 

Mūsų mielam sensei 

A.+A. 
RIMVYDUI 

netikėtai mirus, motiną VIKTORIJĄ ir seserį VA
LENTINĄ su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
giliai liūdime. 

Lietuvių Karate klubas 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 

11028 Southwest Hwy„ Palos Hills, Illinois 
Tel. - 974-4410 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 

I • 



DRAUGAS, penktadienis, 1987 m. sausio mėn. 16 d. 

x Dr. P r a n u t ė Domans-

x Kn igh t s of Lithuania-
Council 24 , — Lietuvos 
Vyčiai, Chicago, 111., „Drau
go" apsigynimo fondui atsiun
tė 100 dol. auką ir palinkėjo 
geros sėkmės. Nuoširdus ačiū 
už mielą auką. 

apie kompozitorių kalbėjo jo x Dr . Danguolė Suran-
geras draugas ir taikintojas t a s , Rockford, 111., „Draugo" 
kūrybiniuose reikaluose muzi- apsigynimo fondą padidino 80 
kas Juozas Kreivėnas. Taip dol. auka. Nuoširdus ačiū. 

x Komp. Vlado J a k u b ė n o 
10 metų mirties sukaktis buvo 
paminėta „Margutio" radijo 
programose. Minėjmui buvo 
skirti du vakarai, kurių metu 

k i enė . žmogaus vystymosi pat buvo pakalbėta ir apie jau 
psichologė, sutiko būti viena penkmetį gyvuojančią VI. Ja- x J o s e p h ir Isabele Joco-
vadovių pokalbiui apie vaikų kubėno vardo draugiją. Šiai bus, Fair Lawn, N.J., atsiun-
krikščionišką auklėjimą. Šis draugijai vadovauja Ed. Su- tė 10 dol. už kalėdines korteles 

laitis. Šiuo metu daug dėme- ir kalendorių, 25 dol. pridėjo 
sio skiriama monografijos „Draugo" apsigynimo fondui 
apie VI. Jakubėną paruoši- su prierašu: „...yra gėda, kad 

pokalbis bus kovo 15 d. Chi-
cagos ir apylinkių lietuvių 
krikščioniško atsigaivinimo 
savaitgalio metu. 

x Kas myli l ietuvišką jau
nimą, turi atsilankyti į jų ren
ginį ir savo dalyvavimu 
paremti lietuviško jaunimo ir 
jų vadovų pastangas. Pedago
ginis Lituanistikos institutas 
rengia diplomų įteikimo 
vakarą, kuris bus sausio 17 d. 
šeštadienį. T v.v. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Prog
ramoje diplomų įteikimas, 
meninė dalis. O. Norvilienės 
parengtos vaišės ir šokiai. Visi 
laukiami 

x Chicagos ,Vaidi lutės" 
teatro aktoriai ir vadovybė 
sausio mėn. 7 d. buvo susirin
kę į Jaunimo centrą, pažiūrėti 
per VII Š. Amerikos lietuvių 
teatro festivalį suvaidinto Šio 
teatro veikalo „Uošvė į namus 
— tylos nebebus" vaizdo įrašo. 

mui ir išleidimui. 
x A.a. Rimvydas Cinką 

rastas negyvas savo bute sau
sio 13 d. Savo motiną Vik
toriją Cinkienę buvo pir
madienį išvežęs į ligoninę, o 
pats vienas likęs namie. 
Negalėdama prisišaukti tele
fonu, motina paskambino į jo 
darbovietę, o iš ten atėjęs jo 
draugas rado jį negyvą. Nuve-
žus į ligoninę ir ištyrus, pasi
rodė, kad jis mirė nuo kam
barin įsiveržusių dujų. Sugrį
žusios jo motina ir sesuo 
Velentina Kojelienė buvo taip 
pat dujų paliestos, bet ligo
ninė jau buvo paskambinusi 
^gaisrininkams, ir jos buvo 
nuvežtos į ligoninę ir ten 
pagydytos. Apie tai plačiai 
rašo „Sun-Times" sausio 15 d. 
laidoje. 

x „Nidos" Del ica tessen ir 
Taip pat buvo pasidžiaugta res toraną , 2617 W. 71 St., 
geru pasirodymu per tą fes- Chicago. 111., gruodžio pra-
tivalį ir dviejų atžymėjimo džioje aplankė televizijos ABC 
ženklu laimėjimu. Nuspręsta (j kanalo) žinių nariai, kurie 
tuojau imtis darbo ir ruošti filmavo lietuviškus valgius ir 
naujus veikalus, o taip pat p r a vedė pasikalbėjimą apie 
pagastroliuoti. nes yra gauta lietuvių Kūčių ir Kalėdų 
pakvietimų atvykti į Iri as papročius. Gruodžio 23 d. žinių 
lietuvių kolonijas. Jeigu saly- m e t u tą viską gražiai parodė širdus ačiū. 
gos leis. tai bus stengiamasi įr pristatė amerikiečių visuo-

gastroles dar šiais m e nei . Pasikalbėjime dau-

lietuvis lietuvį smaugia — lin
kėdamas Dievo palaimos tame 
reikale"... Užbaigė šiais žo
džiais laiškutį. Nuoširdus 
ačiū. 

x S. Meškauskas , Sioux Ci
ty, Iowa, „Draugo" apsigyni
mo fondą papildė 20 dol. auka 
ir kartu atsiuntė 15 dol. už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių. Nuoširdus ačiū. 

x A. Boreišis , Phoenbt, 
Az., „Draugo" apsigynimo 
fondui atsiuntė auką su ilgu 
laiškučiu, kuris jį užbaigia 
šiais žodžiais:. „...Budėti, 
budėti, nuolatos budėti!" Ačiū 
už auką ir geras pastabas. 

x Skulp tor ius Ramojus ir 
J a n e Mozoliauskai, Le
mom, 111., „Draugo" apsigyni
mo fondą padidino 30 dol. 
auka. Po 20 dol. atsiuntė Povi
las Petkevičius, Lemont, 111.. 
Stefanija Burba, Chicago, 111., 
K. Graudienė. Miltovvn, N.J., 
Bronius Zeikus, Crownsville, 
Md., Adolfas Merkevičius, 
Westland, Mich. Visiems nuo

metais. 
x Vitalis Damijonait is , 

Vvestern Springs. 111.. Aleksas 
Bernotas. Hot Springs. Ark.. 
I gnas Kazlauskas . Great 
Neck. N.Y.. Stasys Žymantas. 
Tinley Park. 111.. Joseph Jack-
son, Lansing. Mich.. Paul 
Ramas Hickory Hills. 111.. 
Antanas Kvedaras. Savan-
nah . Georgia. Madas Matu
lionis. Cleveland. Ohio. Peter 
Kiršinąs. Country Club Hills, 
111.. F. Jarašius. St. Peters-
burg Beach. Fla.. už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 15 dol. aukų. Nuoširdus 
ačiū. 

x Po 10 dol. a t s iuntė aukų 
už kalėdines korteles, kalen
dorių Vai. Simon. Michael 
Scigla. M. Darni j onaitytė. 
Damas. M. ir M. Mikutavi
čius. Česlovas Tuminas. Mr. ir 
Mrs. Juozas Gečai. Mane Glu
dą. Maria Gavcus. C Bastys. 

•Mečys Balys. Antanas Gar-
kunas. E. Jasaitienė. Ona ir 
Jonas Gradinskai. A. Tamo
šiūnas. A. Čalkauskas. M. ir 
V. Iiulevičiai. J. Rutkienė. 
Saulius Darnusis. A. Kar-
sokas. Elena Taškevičius. 
P r a n a s Sidzikausaks. V. 
Grakauskas. J. Barkus. J. Gri
gaitis. Bronė Gruodis. Visiems 
tariame nuoširdų ačiū. 

giausiai pasireiškė „Nidos" 
dalininkė Laima BilduSienė 
Prieš tai iš ABC stoties tele
fonu kreipėsi į „Nidą", kad jie 
restoraną norėtų aplankyti, 
pasikalbėti ir nufilmuoti. 

x Kun . Valdemaras M. 
C u k u r a s , Putnam, Ct., 
„Draugo" apsigynimo fondą 
padidino 40 dol. auka. Po 25 
dol.: Ona Dovydaitis, Lake-
vvorth, Fla. Už aukas tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Bron ius Kriščiukait is , 
Marstons Mills, Mass., atsiun-

x Karol i s Milkovaitis , 
Detroito organizacijų kviečia
mas, sausio 18 d. Detroito tė 50 dol. „Draugo" apsigyni-
lietuviams skaitys paskaitą mo fondui. Jadvyga Mulokie-
Klaipėdos atvadavimo minė n^> San t a Momca, Ca., 
jime. 

x L i e t u v o s Vyč ių 36 
kuopos susirinkimas bus sau
sio 19 d. pirmadienį, 7:30 vai. 
vak.. ir norintieji nariais būti 
kviečiami susirinkime daly
vauti. 

x Lietuvos genera l in is 
konsula tas . Los Angeles. 
Cal., Jurina Rugienius. Livo-
nia, Mich.. Stasys Meškaus
kas, Sioux City. Iovva, Adol
fas Ruibys, Palos Hts.. 111., 
inž. Vaclovas Mažeika, Park 
Ridge, 111.. Dalia ir Kęstutis 
Jačiai. Villa Park, 111., Algir-
dars Reventas, Houston,Texas, 
kiekvienas atsiuntė po 15 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių. Labai dėkojame. 

x Ralzeko Lietuvių kul
t ū r o s muziejaus, 6500 S. 
Pulaski Rd., lankytojams 
pageidaujant, muziejus ati
darytas pirmadieniais nuo 10 
v. ryto ligi 8 v.v. (vietoje 
ketvirtadieniais). Kitomis die
nomis (ir sekmadieniais) nuo 
10 v.r. iki 4 v. p.p. 

(pr.) 

atsiuntė 
ačiū. 

30 dol. Nuoširdus 

x LB Br igh ton Pa rko apy
linkės valdyba šaukia metinį 
narių susirinkimą, sekm. sau
sio 18 d. tuoj po lietuviškų 
Mišių (apie i 1:00 v.r.) Nekalto 
Prasidėjimo mokvkios salėje.^ 
4420 S. Fairfield Ave. Susi- * Brighton P a r k o Lietu-
nnkimo metu bus pristatytas vių namų savininkų draugijos 
lietuviško kryžiaus projektas, valdyba šaukia metinį visuo-
kuris bus statomas Lietuvos tinį narių susirinkimą š.m. 
krikšto jubiliejui pažymėti. s a u s į ? 25 d., sekmadienį, 2 v. 

Lem >nto Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai su kitų tautu šokėjais Miivvaukee. Wisc., 
International Folk festivalyje pereitų metų lapkričio 23 d. 

Nuotr. I). Gylienės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ar 3 metams ar ir ilgesniam 
laikui. 

Pietų Korėjoj moterų teisės 
yra labai ribotos, tai tikrai 
vyrų kraštas. Prekybininkių 
moterų beveik nematyti — jos 

x Zi ta 2virzdys, Olympia, 
Wa., „Draugo" apsigynimo 
fondui atsiuntė 25 dol. Po 20 
dol.: Bruno Sedleckas, Chi
cago, 111., Antanas Ragelis, 
Gulfport, Fla. Nuoširdus ačiū. 

x „ P a t r i a " — Siutai , 
Chicago, 111.. Jonas Laucius. 
Union Pier, Mich., Liucija 
Petrikonis, Juno Beach. Fla., 
„Draugo" apsigynimo fondui 
atsiuntė po 15 dol. Po 10 dol.: 
Marija Pisarevas, Los Ange
les, Ca.. Vincas Marčius. 
Chicago, 111., Pranas Augai-
tis, Islington, Ont. Kanada. 
Visiems tariame ačiū. 

x Vyt. A. Mažeika, Deer-
field Beach, Fla., Jonas Vei-
veris, Kazys Pabedinskas, Iiu-
d a s Š i m a i t i s . V y t . 
K u p c i k e v i č i u s , M a r i j a 
Mačiauskienė, Paui Mazenis, 
visi iŠ Chicagos, kiekvienas 
atsiuntė po 20 dol. aukų už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių. Nuoširdus ačiū. 

Visi Brighton Parko apy
linkės nariai ir lietuviškų or
ganizacijų atstovai yra kvie
čiami dalyvauti. Ta pačia gausiausia i da lyvaut i ir 
proga bus galima įteikti LB atsinešti nario knygutes. Po 
solidarumo įnašą ir užsisaky- susirinkimo kavutė. 

x E d m u n d a s ir J ū r a Vasi
l iauskai , Glen Ellyn, 111., 
Antanas Vinskas, Toronto, 
Kanada, Rūta O. Ozers, Hins-
dale, m., K.V. Miliūnas. 

Prašome visus narius kuo Chicago, 111., P. Gauronskas, 
Santa Monica, Cal., Aldona 
Andriūnienė, Dorchester. 
Mass., Barbara Morkūnas, 

p.p. Brighton Parko mokyklos 
salėje, 4420 S. Fairfield Ave 

ti „Pasaulio Lietuvį". Po susi
rinkimo bus vaišės. 

(pr.) 
x NAMAMS PIRKTI PA-

(PT.) Oak Lawn, 111.. Kostas Stan
kus, Oak Lawn, 111., A. Mar-

x Pa langa , Kla ipėda (su chertas, Dovvners Grove, 111.. 
nakvyne), Panevėžys , Kau- E t a n a s Valiuškis, Barring-
n a s , tai tik keletas iš Lietu- ton, RL, G. Krivickas, Glen-

SKOLOS duodamos mažais v o s miestų kuriuos lankys dale, Cal., Vytautas ir Iiucija 
mėnesiniais įmokėjimais ir G . T. International, Inc., Strazdai, New Britai n, Ct. A. 
prieinamais nuošimčiais ekskursanta i . Registruotis Paulauskas, Hemet, Cal , kiek-
Kreipkitės į Mutual Federal p r a S o r n skambinti: (312) 471- vienas atsiuntė po 15 dol auką 
Savmgs. 2212 West Cermak l 7 0 0 už kalėdines korteles ir kalen-
Road - Tel VI 7-7747. <ak) (8k.) d o r i ų 1 > a b a i dėkojame. 

LIET. MOT. FED. 
CHICAGOS KLUBAS 

Kalėdinis liet. Mot. federa
cijos Chicagos klubo susirin
kimas buvo 1986 m. gruodžio dirba fabrikuose, siuvyklose ir 
14 d. Tą dieną, kaip ir daž- kaip tarnaitės pas Korėjoj 
niausiai sekmadieniais, Jau- gyvenančius užsieniečius, 
nimo centre vyko posėdžiai, Daug korėjiečių moterų ver-
susirinkimai, pasisvečia- čiasi prostitucija arba būna 
vimas kavinėj ir koncertas, žmonos ant užsakymo. Ameri-
Gerai, kad viskas po vienu sto- kiečiai kariai, kurie buvo ski-
gu — tai ir pabėgioji iš vienos riami į P. Korėją 2 metams, 
salės i kitą. iš žemutinio aukš- pasirašydavo kontraktą ir išsi-
to į viršutinį. Gruodžio 14 d. nuomodavo žmoną metams ar 
susirinkimą pradėjo valdybos dvejiems. Dar ir maždaug 
pirm. J Kerelienė, sekreto- 1965-66 metais Korėjoje buvo 
riauti pakviesdama valdybos žudomos naujagimės mergai-
sek re to rę Sv. Kere ly t ę . tės. 
Perskaityta darbotvarkė ir Irano sostinėj Teherane iš-
perskaitytas paskutinio susi- gyveno 3 metus. Miestas labai 
rinkimo protokolas buvo gražus, puošnūs viešbučiai, 
priimti be pa ta isymų. J. restoranai, paminklai ir meče-
Kerelienė trumpai peržvelgė, tės ir labai arogantiški žmo-
kas buvo atlikta nuo pasku- nės. Iraniečiai yra labai išdi-
tinio susirinkimo. Dalyvavo dūs, nekenčia užsieniečių ir 
ukrainiečių meno parodoj, juos laiko parazitais, krašto 
atstovavo lietuvėms mo- išnaudotojais. Sostinėj Tehe-
terims latvių nepriklauso- rane yra turtas, vakarietiška 
mybės šventės minėjime. Per- pažanga technika ir kultūra, 
skaitė gautus laiškus, ištrauką kai tuo tarpu visa kita Irano 
iš centro valdybos aplinkraš- geografinė plotmė skęsta 
čio. Paminėjo numatytus ren- skurde ir tamsoj. Moters teisės 
ginius — sausio 9 d. M. Tube- priklauso grynai nuo to, ku-
l y t ė s - K u h l m a n k n y g o s name luome esi gimusi. Tur
ės i brovei ė" sutiktuves, sau- tingos iranietės nešioja pasku-
sio 11 d. Balzeko muziejaus ap- tinęs Paryžiaus ar Romos 
žiūrėjimą, gegužės 3 d. abi- madas, gyvena didžiausiame 

turientų balių ir, žinoma, Vely- liuksuse ir puošnume, kai tuo 
kų stalą balandžio 26 d. O tarpu jų vargšės bendraamžės 
dar prisideda eiliniai susi- yra beraštės, bevalės, beveik 
rinkimai, kurių datos bus vergės ir visą laiką nešioja 
praneštos vėliau.Baigdama juodą ilgą rūbą, kuris dengia 
savo pranešimą, pirmininkė galvą ir visą kūną. Labai sun-
palinkėjo visoms malonių Iri padėtis yra vakariečių 
Kalėdų švenčių ir sėkmės bei moterų, ištekėjusių už iranie-
sveikatos ateinantiais metais, čių. 
Supažindino su Nijole Maska- Kuvvait piliečiai turi aukš-
liūniene, kuri maloniai sutiko čiausias pajamas pasaulyje, 
pasidalinti savo įspūdžiais iš 
tolimųjų kraštų, kuriuose pra
leido 23 metus. 

•Per tuos 23 metus gyvenom 
6 kraštuose ir 19 kartų apke-
liavom aplink pasaulį,-pradė
jo savo įdomų pašnekesį N. 
Maskaliūnienė. Pagrindinė 
tema — moters reikšmė Tai
lande, Okinawoje, Pietų Korė
joje, Irane, Kuvvaite ir Saudi 
Arabijoj. 

Tailandientės moterys yra 
tikrai labai gražios. Jos valdo 
beveik 75% viso nekilnojamo 
turto. Sūnūs yra ruošiami pro
fesijai, amatui, o dukterys yra 
gerai aprūpinamos finan
siškai. Jos paveldi turto di
džiąją dalį ir todėl smarkiai 
reiškiasi ekonominiame gyve
nime Šeimoje tailandietė yra 
labai gerhiama kaip žmona ir 
kaip motina. Čia vyras ne
gauna jaunajai skirtos paso-
gos. Pasoga tenka pačiai duk
rai. Okinawa yra Japonijos 
teritorija, t ač iau japonai 
Okinavvos gyventojus laiko 
beveik antros eilės piliečiais. 
Moterys daug iaus ia yra 
beveik be jokio išsilavinimo ir 
finansiškai bei ekonominiai 
visiškai priklauso nuo vyro. 
Dukterys yra paliekamos 
motinos globoj, o sūnūs — 
tėvo. I,ahai lengvai buvo gali
ma išsinomuoti sau žmoną 2 

nes valdžia dalinasi su pilie
čiais didelėmis alyvos paja
momis, tačiau turi būti tikras 
kuvvaitis: gimęs Kuvvaite ir 
kuvvaitieėių tėvu. Moterys lan
ko vietinius universitetus, 
vyrai važiuoja studijuoti į 
Ameriką, Angliją ar kitus 
Europos kraštus. Jei moteris 
yra daktarė — negali gydyti 
vyro. Retai kuris vyras nori 
protingos žmonos. tai ir 
Kuvvait merg ina baigusi aukš
tąjį mokslą, dažniausiai lieka 
netekėjusi. 

Saudi Arabijoj moteris netu
ri jokių teisių. Ji negali dirbti, 
negali automobilį vaduoti, net 
į gatvę negali iš. viena, 
nešioja ilgą juodą ubą nuo 
galvos iki kojų. tik akys maty
ti. Dar yra praktikuojama 
daugpatystė, kas tačiau bran
giai kainuoja, nes. perkant 
dovaną vienai žmonai, tokios 
pat vertės reikia pirkti ir 
k i t o m s (3, 4 a r d a u -
giau).Mylint viena, reikia ir vi
sas kitas mylėti vienodai. Mo
ters gyvenimas ribojasi tik 
namuose, tvarkymu, vaikų 
auginimu, maisto paruošimu. 
Jei yra svečių, tai svečiuojasi 
vieni vyrai, net ir vestu
viniam pokyly nematyti jau
nosios. 

Tačiau laikas daro savo — 
tolimuose ir egzotiškuose kraš
tuose g y v e n a n t i moter is 
pradės reikalauti savo teisių, 
baigė savo įdomų pašnekesį 
N. Maskaliūnienė. Ir gana il
gai dar atsakinėjo į klau
simus. O prie kavos puoduko 
ir užkandžių džiaugėmės, kad 
esam gimusios šeimose ir kul
tūroj, kur žmogus yra žmogus, 
nežiūrint, ar tai būtų moteris 
ar vyras. 

Al. Likanderienė 

Diana Mnckrliūnaite. buvusi M. 
ninku sokretor*''. ti2 KCIIU fi.ir>'ij 
Karibų jūroje. 

rquette i'.irki' Lietuvių namų savi-
k'' :si premijas, su laivo kapitonu 

IŠ ARTI IR TOLI 
K A N A D O J E 

— Saul t S te . Marie lietu
v ia i surengė „Gandola" 
valgykloje rudens pobūvį lapk
ričio 8 d. Daugelis lietuvių iš 
apylinkės susirinko pabend
rauti ir pasikalbėti savo tarpe. 
Sergantiems Ignui Geniui ir 
Ignui Girdzevičiui pasiuntė 
sveikatos linkėjimus. 

— Kun. K. Kaknevičius iš 
Toronto nuvyko į Sault Ste. 
Marie. Ont., ten gyvenan
tiems lietuviams pravesti 
prieškalėdinį susikaupimą. 
Susikaupimo diena buvo gruo
džio 2! d. Blessed Sacrament 
bažnyčioje. Prieš tai jis 
susikaupimo dienas pravedė 
Sudbury lietuviams. 

— St. C a t h a r i n e s , Ont. , 
l ietuviai kariuomenės atkū
rimo šventę — minėjimą tu-
iėjo 1 pkričio 23 d. atitin
kamomis šv. Mišiomis ir 
akademija. Paskaitą skaitė iš 
\menkos atvykęs iš Afganis
tano partizanų rėmėjas kpt. 
Andrius L. Eiva. Paskaitinin
kas iš Amerikos kariuomenės 
atsargon yra išėjės kapitono 
laipsniu. Šv. Mišias laikė kun. 
K. Butkus. Sol. V. ir A. Pau-
lioniai bažnyčioje giedojo jaut
rias giesmes. 

— Pr i s ikė l imo parapijoj 
Toronte rengiamasi Sutvirtini
mo sakramentui. Pasiren
gimas prasidės vasario mėne
sį, o šį sakramentą suteiks 
gegužės 10 d. vysk. Paulius Bal
takis. OFM. 

— A u š r o s Vartų para 
pijos bažnyčioje Bernelių 
Mišias atnašavo klebonas 
kun. J. Aranauskas. konceleb-
ruojant kun. J. Kubiliui ir kun. 
I. Sadauskui. Giedojo parapi
jos choras, vadovaujamas 
muz. A. Stankevičiaus. Per 
pamaldas giedojo sol. A. 
Keblys. Montrealio lietuviai 
buvo pa tenk in t i Bernelių 
Mišių iškilmingumu. 

— Lie tuvos k r ikš to 600 
metų sukakties proga Mont-
realyje sausio 24-25 dienomis 
kalbės ses. Igne Marijošiūtė iŠ 
Putnamo ir Jonas Abromaitis 
iš Ottavvos. Paskaitos šeš
tadienį bus seselių namuose, 
sekmadienį Aušros Vartų 
Verdune parapijos salėje. 

— K a n a d o s lietuvių die
nos Padėkos savaitgalyje šie
met bus Montrealyje. Jau 
dabar ruošiasi specialus komi
tetas, parduoda bilietus į 
banketą, kuris bus ta proga, 
liūs pamaldos, programa, cho
rai ir šokėjai. Šiuo metu sve
čiais ir vietiniais, norinčiais 
dalyvauti baliuje, rūpinasi 
•Juozas Siaučiulis ir Kostas 
Toliušis. 

— Li tuan i s t inė mokykla 
Montrealyje šiemet turi 40 
mokinių. Mokyklai vadovauja 
-Joana Adamonytė. mokytojos 
- Irena Adamonytė. Marytė 
Adamonytė, Andrėja Celtoriū-
tė. Lilė Gedvilaitė. Stasė Mika-
lajūnaitė. Silvija Staskevi
čienė ir Andrius Valevičius. 

— Visi laisvojo pasaul io 
liet. t au t in ių šokių vienetai, 
norintys dalyvauti Šventėje, 
turi ligi 1987 m. sausio 31 d. 
užsiregistruoti pas VIII tauti
nių šokių šventės meninės 
dalies vadovus — Ritą ir Juo
zą Karasiejus, 2364 Adeną 
' ourt. Mississauga, Ont., L5A 
IKI, Canada, tel. 416—897-
7239. Šita šventė pirmą kartą 
v ra rengiama Kanadoje, 
Hamilton, Ont. Ji bus 19K8 m. 
liepos 3 d. Hamiltono miesto 
naujajame Copps koliziejuje. 
Tikimasi ir laukiama iš viso 
laisvojo pasaulio liet. tautinių 
šokių grupių gausaus įsijun
gimo į šią didžiąją šventę. 
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