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„LKB Kronika" Nr. 74 

(Tęsinys) 

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

Kratos ir tardymai 
Kybar t a i . 1987 m. kovo 19 d. 

į Vilniaus KGB būstinę pas 
tardytoją Stepučinską buvo iš
kviesta ir Ona Kavaliauskaitė. 
Tardytojas Stepučinskas klausi
nėjo O. Kavaliauskaitę apie 
kratos metu iš jos paimtus 
daiktus. Klausinėjo, iš kur 
pažįsta Grigą, ar buvo kun. J. 
Zdebskio laidotuvėse ir mirties 
metinių minėjime Rudaminoje. 
Po pietų tardytojas Stepu
činskas supažindino O. Kava
liauskaitę su kovo 17 d. KGB 
posėdžio nutarimu paimti jos 
pirštų antspaudas ir rašysenos 
pavyzdžius. Si procedūra truko 
maždaug 2 valandas. O. Kava
liauskaitė pasirašyti po proto
kolu atsisakė. 

Vi ln ius . 1987 m. balandžio 1 
d. Vilniuje, Antakalnio 62-2, 
buvo padaryta krata. Kratai 
vadovavo majoras Rainys. Bute 
čekistai rado į svečius atėjusią 
Nijolę Sadūnaitę. Saugumiečiai, 
pagrasinę buto šeimininkei, 
kaip ji drįsusi savo namuose 
laikyti tokią valstybinę nusi
kaltėlę. N. Sadūnaitę areštavo 

ir išvežė į saugumą. Kelyje ma
joras Rainys priekaištavo: Savo 
prisiminimų tomais tu iš mūsų 
tiesiog tyčiojiesi, dabar ilgam 
atsisėsi ir daugiau prisiminimų 
nerašysi. Į tai N. Sadūnaitę 
juokaudama atsakė, kad tikrai 
jau beveik viską parašiusi ir 
neturėjusi apie ką rašyti, o 
dabar KGB duos medžiagos tre
čiam prisiminų tomui. Saugume 
N. Sadūnaitę tardė prokuroras 
Bakučionis ir saugumietis 
Liniauskas. N. Sadūnaitei buvo 
pa te ik ta eilė klausimų, 
liečiančių „LKB Kroniką'', jos 
prisiminimus „KGB akiratyje" 
ir „Penkti metai Gerasis Dievas 
slepia nuo KGB". 

Atsakinėt i į k lausimus, 
liečiančius byloms medžiagą, N. 
Sadūnaitę kategoriškai atsi
sakė. Prokuroras Bakučionis 
dar bandė kaltinti N. Sadūnaitę 
esą ji niekur nedirbanti ir 
neturinti pastovios gyvenamo
sios vietos. Prieš nuvedant į 
KGB rūsius — izoliatorių, N. 
Sadūnai te i buvo liepta 
pasirašyti po arešto dokumentu. 
Suimtoji pasirašyti atsisakė. 

(Bus daugiau) 

Sovietų spaudimas Vokietijas 

Bona . — Baigdamas savo vi
zitą Vokietijoje, Sovietų Užsie
nio reikalų ministeris E. She-
vardnadze pasakė, jog Sovietų 
Sąjunga yra už panaikinimą 
trumpųjų distancijų raketų ir 
cheminių ginklų, o taip pat už 
didelį sumažinimą konvencijo-
nalinių žemės pajėgų. 

Išvažiuodamas j Madridą, jis 
pareiškė viltį, kad Amerika ir 
kitos Vakarų valstybės pritars 
šiam Sovietų siūlymui. Bet kar
tu jis įspėjo vakariečius, jog 
norėjimas sumoderninti kitos 
rūšies ginklus, kurie galėtų 

Nobelio laureatai 
Paryžiuje 

Paryž ius . — Prancūzijos pre
zidentas Francois Mitterrand 
atidarė nepaprastą konferen
ciją, kurioje dalyvavo 76 
Nobelio premijos laureata i 
pasaulyje Elyzėjaus rūmuose. 

Laureatai, 33 iš Amerikos, 
klausėsi prezidento kalbos, 
kurioje Mitterrand ragino kelti 
didesnį pasitikėjimą tarp poli
tikų ir mokslininkų. „Politikai 
t u r i bū t i n u o l a n k ū s , kai 
susitinka su mokslu", kalbėjo 
prezidentas . J i s sakė, kad 
ateityje politikų bus mažiau, 
nes ateityje pastebimai didės 
mokslininkų įtaka. 

J i e pas ida l inę grupėmis 
diskutavo taikos, nusigink
lav imo, žmogaus teisių, 
pažangos , technologijos ir 
kultūros klausimus. 

Nobelio premijos laureatai pa
reiškė skirtingas pažiūras } 
galimą pasaulio ateitį. Jų tarpe 
aktyviai reiškėsi Elie Wiesel, 
Henry Kissinger, Willy Brandt. 
Ju l i an Schwinger, Sheldon 
Glashow. 

Daugelis laureatų mano. kad 
šis jų suvažiavimas padės prez. 
M i t t e r r a n d laimėti an t rą 
t e r m i n ą būti Prancūzijos 
prezidentu, kurio rinkimai už 
trijų mėnesių. 

atsverti atsisakytas branduo
lines raketas, veda į labai 
pavojingą situaciją. Jo komen
tarai buvo skirti, kaip pastebi 
diplomatai , kad Vokietija 
vis iškai nusiginkluotų, o 
vokiečių tarpe tam yra pri
tarėjų. Kiekvienu atveju She-
vardnadze išvažiuodamas vokie
čiuose paliko „verdantį katilą", 
kad sudrumstų vokiečių nusis

tatymą patiems ginkluotis. 

Kad Vokietija nusiginkluotų 

Apie Gorbačiovo vizitą jis 
pasakė, kad jis galimas tik ant
rojoje šių metų pusėje. Jis sakė, 
kad Gorbačiovas ir kancleris 
bus pirmojoje šių metų pusėje 
labai užimti darbais . Ši 
Shevardnadzės kelionė laikoma 
rusų gerosios valios misija. Be 
to, jis labai akcentavo, kad būtų 
sumažinti ar ir visiškai pašalin
ti taktiniai ginklai. Vakarų Vo
kietija yra pasisakiusi prieš 
taktinių ginklų panaikinimą. 

Amerika, Britanija ir Prancū 
zija sutarė laikyti juos ir gerin
ti visą taktinių branduolinių 
ginklų arsenalą. Prieš kiek 
laiko kancleris Kohl yra gavęs 
laišką iš Rytų Vokietijos 
komunistų vado Erich Ho-
necker, kuriame jis ragina Kohl 
pasisakyti prieš planą sumo
derninti taktinius branduo
linius ginklus. 

— Rytų Vokietija ištrėmė 14 
žmogaus teisių veikėjų į Vakarų 
Vokietiją, kitus net prievarta. 

— C h i c a g o j e Northern 
Trust korporacija paskutiniame 
praėjusiu metų ketvirtyje 
prarado 35 mil. dol. už paskolas 
Trečiojo pasaulio neturtingiems 
kraštams. 

— Des Moines mieste, 
kalbėdamas sen. Bob Dole apie 
Amerikos užsienio politiką, 
pasakė , jog jis nepasi t iki 
Sovietų vadu M. Gorbačiovu, 
„bet mes turime gyventi toje 
pačioje planetoje". 

Prezidentas įsakė teikti 
paramą Contras kariams 

CIA veža jiems ginklus 

Sovietų Sąjungos Užsienio reikalų ministeris Eduzfd A. Shevardnadze, kairėje, ir Vakarų Vokieti
jos Užsienio reikalų ministeris Hans—Dietrich CJenscher geria apelsinų sunkos tostą, pabaigę 
pasitarimus Bonoje. Kas stovi centre — nežinom^. 

Reta proga paskelbti 
amnestiją sąžinės kaliniams 

De Burght. — Olandijoje įvy
ko neformalus tarptautinis susi
tikimas žmogaus teisių klausi
mais. Svarstybose šia tema 
dalyvavo apie 50 žmogaus teisių 
ekspertų iš įvairių kraštų ir 
Rytų Europos, įskaitant Sovietų 
Sąjungą. Religinės laisvės ap
saugojimas buvo vienas pagrin
dinių svarstybos paliestų klau
simų. 

Amerikiečių atstovė, buvusio 
prezidento Car ter io žmona 
Rosalyn Carter pabrėžė, kad 
religinė laisvė yra elementarinė 
kiekvieno žmogaus asmens 
teisė, kurios jokia valdžia negali 
paneigti arba pažeisti. Kiti 
Vakarų kraštų atstovai pateikė 
sovietam Sovietų Sąjungoje ka
linamų sąžinės belaisvių 
sąrašus, ragindami kalinius 
nedelsiant išlaisvinti. Buvo 
pažymėta, kad krikščionybės 
įvedimo Rusijoje sukaktis šiais 
metais sudaro labai tinkamą 
progą paskelbti visuotinę 
amnestiją sąžinės belaisviam, 
taip pat panaikinti įstatymus, 
varžančius rel iginę veiklą 
Sovietų Sąjungoje. 

Sovietai kalbėjo 
bendrybėmis 

Sovietų atstovai savo kalbose 
apsiribojo bendrybėmis, aiškino 
Sovietų Sąjungoje vykstantį 
persitvarkymą, kuris atversiąs 
kelią įsitikinimų pliuralizmui 
socializmo ribose, tikino, kad 
sovietinė valdžia yra pasiren
gusi bendradarbiauti; kad būtų 
pilnai įgyvendinami Helsinkio 
konferencijos nutar imai 
žmogaus teisių srityje. 

Į reikalavimą, kad būtų 
išlaisvinti sąžinės kaliniai, 
sovietų atstovai atsakė, kad 
neturį pakankamai informacijų 
apie pavienius kalinius. Buvo 

pasakyta, kad sovietų vi
daus reikalų ministerijos 
duomenimis, Sovietų Sąjungoje 
tesą 18 sąžinės belaisvių, kai 
tuo tarpu Vakarų atstovai buvo 
pateikę dviejų šimtų šešias
dešimt kalinių pavardes. 
Sovietų atstovai tvirtino, jog jų 
valdžia rūpinasi, kad ateityje nė 
vienas asmuo nebūtų persekio
jamas dėl savo įsitikinimų, 
įskaitant ir religinį tikėjimą. 

Contras sutiko pradėti derybas 

Miami. — Nikaragvos Rezis
tencijos vadai sutiko pradėti 
kitą savaitę pasitarimus su 
Managvos vyriausybės delega
cija paliaubų reikalu. 

Septyni Rezistencijos vadai 
pirmiau susitiks su kardinolu 
Obando y Bravo, kuris eina tar
pininko pare igas . Abeji 
pasitarimai bus Costa Ricos 
sostinėje. Apie tai spaudai 
pranešė Rezistencijos atstovas 
Miami Contras vadų būstinėje. 
Jis pasakė, kad šiuose pasi
tarimuose t u rė s dalyvauti 
Sandinistų vyriausybė, Nika
ragvos Rezistencija ir Nika
ragvos vidaus opozicija. Tai 
turėtų garantuoti Nikaragvos 
demokratizavimą. 

Pasitarimai sausio 28 

Rezistencijos vadų pasisaky
muose pastebima žymus noras 
susitarti. Pirmasis toks pasi
tarimas turi įvykti sausio 28 d. 
Nemanoma, kad iki vasario 3 

pavyktų išspręsti karo paliaubų 

pasirašymo punktus, kada 
Atstovų rūmai turės balsuoti už 
prz. Reagano naujos paramos 
suteikimą Contras kovotojams. 

Užsieniečiai delegacijose 
Rezistencijos vadai pranešė, 

kad jų delegacijoje dalyvaus du 
užsieniečiai: Gonzalo Facio, 
buvęs Costa Ricos užsienio rei
kalų minister;^ir adm. Ramon 
Jimenez, buvęs Dominikonų 
Respublikos užsienio reikalų 
ministeris. Sandinistai jau 
seniau turi du užsieniečius savo 
delegacijoje - amerikietį advo
katą Paul Reichler ir Vokietijos 
parlamento n ari socialdemokra
tų vadą Hans - Juergen Wisch-
newski. 

Rezistencijos vadas Cesar 
pasakė, jog Amerikos karinė 
parama yra būtinai reikalinga, 
kad būtų galima susikalbėti su 
prez. Ortega Spaudos konferen
cijoje dalyvavo ir kiti Nika
ragvos Rezistencijos vadai. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Washingtone Valstybės 
departamentas kritikavo Haiti 
valstybės rinkimus, kurie buvo 
sekmadienį. Bus sulaikyta 
parama, nes karinė vyriausybė 
kontroliavusi rinkimus ir dar 
dabar nėra paskelbtas 
laimėtojas. 

— Maskvoje, Reuterio žinių 
pranešimu, žurnalas Ogonyok 
atspausdino straipsnį, raginantį 
uždaryti Stalino muziejų tuo 
pagrindu, kad jis sovietų 
žmonėms savo valdymo metu 
melavo. 

— Jeruzalėje pranešama, jog 
iš Izraelio kariuomenės apsuptų 
stovyklų, buvo leista palesti
niečių moterims išeiti iš tų 
rajonų ir pasirūpinti maistu. 
Riaušių metu žuvo 38 asmenys. 
Izraelis paneigia, kad vyksta 
badas, nors pripažįsta, kad 
trūksta maisto. 

— Čilėje įvyko stiprus žemės 
drebėjimas, kuris Richterio 
skalėje žymimas 6.6. 

— Varšuvoje gen. W. Jaru-
zelskis įsakė karo vadovybei 
surasti kitas tarnybas tiems 
jaunuoliams, kurie atsisako tar
nauti Lenkijos komunistinėje 
kariuomenėje. 

— Buenos Aires Argentinos 
vyriausybė areštavo 60 
karininkų ir 222 kitus jiems 
padėjusius karius, kurie norėjo 
pašalinti teisėtą krašto vyriau
sybę. 

— Panamos mieste pasirodė 
opozicijos leidžiamas laikraštis 
„EI Sigio", kuris gen. Noriegos 
buvo uždarytas šešis mėnesius. 
Taip pat buvo leista veikti ir „La 
Prensa" laikraščiui. 

— Izraelio kareiviai užpuolė 
su ašarinėmis dujomis mečetę, 
kurioje buvo susirinkę Islamo 
garbintojai savo maldai, bet jos 
išvirto į riaušes. Jų metu buvo 
Jeruzalėje sužeista 80 asmenų. 

— Wash ing toną pasiekė 
Sovietų Sąjungoje nespausdin
ta novelė apie bolševikų vadą 
Buchariną. kurį Stal inas 
nužudė 1938 m. Šią novelę 
parašė Eugenijus Jevtušenko 

— Nikaragvos sandinistų vy
riausybė vakar nustebino visus, 
kai paprašė pradėti paliaubų 
pasitarimus tuojau pat, bet ne 
kitos savaitės ketvirtadienį. 

| kaip buvo susitarta. Vakar Con-
tra vadai turėjo pasitarimą su 
kardinolu Obando y Bravo. 

Washingtonas. — Prez. Rea-
ganas formaliai pranešė 
Kongresui, jog jis netiki, kad 
Nikaragvos vyriausybė turi 
gerą valią vykdyti Centro 
Amerikos taikos planui. Pagal 
įstatymą, Administracijai lei
džiama a tnauj in t i ginklų 
siuntimą Contras kovotojams, 
kurie buvo sulaikyti vienai 
savaitei. Ginklų siuntimas buvo 
sulaikytas todėl, kad penki Cen
tro Amerikos valstybių prezi
dentai buvo susirinkę patikrin
ti, kaip vyksta taikos plano 
įgyvendinimo darbai jų valsty
bėse. 

Painformavo Kongresą 

Prezidentas pareikalavo pra
nešimo apie taikos plano eigą. 
Ir po to jis padarė pranešimą 
Kongresui. „Laikas sandinistų 
grupei įvykdyti taikos planą 
atėjo ir praėjo", rašė Reaganas 
Kongresui, „ir Nikaragvos žmo
nės ir Centro Amerikos demo
kratijos laukė nekantriai, kada 
sandinistai išpildys savo paža
dus". Administracija nutarė at
naujinti aprūpinimą amunicija, 
nežiūrint, kad sandinistai paža
dėjo tiesiogiai pradėti pasita
rimus su Contras vadais. 

Pažadai liko pažadais 
Baltųjų rūmų spaudos sek

re tor ius Marlin Fizvvater 
pranešė, jog, jei sandinistai 
sutiks su paliaubomis, panai
kins karo meto apsiausties 
įvestą stovį ir suteiks politinę 
amnestiją Contras kariams, 
kaip kad jie yra pažadėję, tada 
bus visai kita kalba apie 
pagalbą ir tikrai pasikeis jos 
pobūdis. Prez. Ortega pasirašė 
įsakymą, kad yra panaikinamas 
specialus krašto karo apsiaus
ties stovis, pranešė Nikaragvos 
ambasada. 

— Maniloje atsistatydino Fi
lipinų Gynybos sekretorius. 
Savo laiške prezidenteiAąuino 
jis rašo, kad ji nesiima re
formuoti kariuomenės ir yra per 
daug atlaidi jau 19 metų siau
čiančiam komunistų judėjimui 
visame krašte. Vietoj Rafael li
eto prezidentė jau paskyrė nau
ju Filipinų Gynybos ministeriu 
gen. Fidel Ramos. 

— Washingtone generalinio 
prokuroro padėjėjas, kuris 
tvarkė jo finansinius reikalus, 
vienu metu „ištaisė" dokumen
tus ir pranešė FBI įstaigai. 

— Centrinio Pacifiko mažoje 
saloje buvo surasti trys skeletai 

iš II Pasaulinio karo laikų, kai 
maždaug toje vietoje, Palau 
saloje, sudužo torpedinis bom
bonešis. 

— Maskvoje turistinėje kelio
nėje buvę Cheryl ir Theodore 
Branch pasiprašė leidimo, kad 
galėtų pasilikti visam laikui 
Sovietų Sąjungoje. Sovietai jų 
prašymą patenkino. Jis esąs 
komunikacijos ekspertas ir bū
siąs sovietams naudingas, 
pasakė Užsienio reikalų 
ministerijos atstovas Gennady 
Gerasimov. 

— E u r o p o s sostinėse — 
Paryžiuje, Atėnuose. Genevoje. 
Amsterdame ir kituose mies
tuose vyksta arabų ir jiems 
palankių grupių demonstracijos 
prieš Izraelio vedamą politiką 
palestiniečių užimtose terito
rijose, kuriose žydai numalšino 
sukilėlius. 

Po to Baltieji rūmai išleido 
pranešimą, kuriame sveikina 
naujus pažadus, tačiau primena, 
kai prez. Ortega buvo Costa Ri-
coje, tai vyriausybė suareštavo 
žinomus demokratijos vadus pa
čioje Nikaragvoje. Ir kai kilo 
tarptautinis pasipriešinimas, 
tai tik tada juos paleido. „Mes 
turime turėti drąsos būti su tais, 
kurie atiduoda savo gyvybes už 
Nikaragvos demokrat i ją" , 
pasakė prez. Reaganas. 

Kaltina Administraciją 

Kai kurie Kongreso nariai 
tuoj puolė Administraciją. „Tai 
rodo, kad Baltieji rūmai nenori 
taikos Centro Amerikoje", 
kalbėjo Californijos demokratas 
kongr. Tony Coelho. „Kiekvie
ną kartą, kai sandinistai padaro 
nuolaidų, Baltieji rūmai tuo 
netiki", sakė sen. Dodd iš Con-
necticut valstijos. 

Bet sandinistai vėl suareštavo 
„La Prensa" laikraščio redakto
rių ir kelis naujus opozicijos 
vadus. Tada Baltieji rūmai 
išleido naują pareiškimą, saky
dami, jog sandinistai traukiasi 
nuo demokratinės taikos pro
ceso. Tai rodo, kad sandinistai 
neleis veikti opozicijos vadams 
įvesti demokratiją į Nikaragvą. 

Baltieji rūmai pranešė, kad 
per sekančias dvi savaites kas
dien seks sandinistų komunistų 
veiklą ir tuo pačiu metu tarsis 
su Kongreso nariais apie naujos 
karinės pagalbos suteikimą 
Contra kariams. O šiuo metu 
CIA vėl ap rūp ina laisvės 
kovotojus g ink la i s , kur ie 
išmetami iš lėktuvų ir malūn
sparnių. 

|teikė savo 
kredencialus 

Viena. — Naujasis Amerikos 
ambasadorius Henry Anatole 
Grunwald įteikė šią savaitę 
savo kredencialus Austrijos pre
zidentui Kurt Waldheimui. Šis 
formalus vizitas aprašomas kaip 
„normalus ir reikalingas", bet 
ne draugiškas prisistatymas. 
Waldheimas pasakė, kad jis tiki 
santykių su Amerika pagerė
jimu. 

Nei prezidentas nei ambasa
dorius nelietė to klausimo, kad 
Amerikos Teisingumo departa
mentas ir jo OSI įstaiga įrašė jį 
į nepageidaujamų asmenų są
rašą Amerikoje. 

Amb. Grunwald yra žydas ir 
gimęs toje pačioje Vienoje, bet 
su tėvais pabėgęs nuo nacių į 
Ameriką. Jo tėvas buvo gerai 
žinomas operečių libretistas. 

Valstybės departamentas įsa
kė Grunwaldui griežtai laikytis 
taisyklių, kad nebūtų ne ofi
cialių ryšių su prez. VValdheimu. 
Grunwaldas, kuris buvo Time 
redaktoriumi, pažįsta Wald-
heimą iš jo buvimo New Yorke 
Jungtinių Tautų sekretoriumi. 

KALENDORIUS 

Sausio 22 d.: Anastazas. Auš
rys, Blesile. Naute. Skaistė. 
Vingaudas. 

Sausio 23 d.: Ildefonsas. Vad 
maras, Gailys. Tautvile. 

ORAS 

Saulė teka 7:12. leidžiasi 4:52. 
Temperatūra dieną 28 1., 

naktį 15 1. 

• 
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/ P O R T O APŽVALGA 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
38-TOJI SPORTO ŠVENTĖ 

A N T A N A S LAUKAITIS 

Sydnėjaus lietuvių klube, kar
tu su Pasaul io Lietuvių Jau
nimo kongreso atstovais pa
valgius kūčias, kuriose daly
vavo daugiau negu 500 asmenų, 
jų ta rpe vysk. P. Bal takis ir 
PLB pirm. Vytautas Kamantas , 
bei k i tą dieną po l ie tuvių 
bažnyčioje iškilmingų šv. Mišių, 
a tnašau tų vysk. P. Baltakio, 
koncelebruojant prel. P. Butkui, 
kun. A. Saulaičiui ir kun . J. 
Martūzui , pasibaigė Jaunimo 
Kongreso pirmoji dalis. Jau
nimas išskubėjo — vieni j sos
t inę Canbe r ra . kiti — sporti
ninkai ir jų gerbėjai, pa t raukė 
j Geelongą, esantį maždaug 60 
km a t s tume nuo Melbourno. 
Kelionė automobiliu buvo gan 
maloni ir smagi. 

Geelonge tuoj pat važiavome 
j L i e t u v i ų n a m u s , n a u j a i 
a t r e m o n t u o t u s , išdažytus ir 
išpuoštus. Čia vyko atvykstan
čiųjų sport ininkų registracija. 
Geelongo „Vyčio" t rys „didieji" 
— St. Šu tas . K. Star inskas ir J. 
Obel iūnas , sveikino atvyks
tančius, dal ino j iems paruoštus 
v o k u s su v i sa r e i k a l i n g a 
informacija ir, ka ip pr idera 
geelongiškiams, net ir pavai
šino. Pradžia t ikrai graži. Aš 
pats Geelonge jaučiuosi, kaip 
namuose, nes čia gyvena mano 
dukra Regina Obeliūnienė, kuri 
ir mane neseniai padarė „diedu
ku" , t a ip , kad, norint nenorint , 
savo pirmą vaikaitį, būsimą 
krepšininką, kaip i r jų sporti
ninkus tėvus , reikia aplankyti . 

klebonas dr. P. Dauknys. Pa
maldų metu labai gražiai gie
dojo Melbourno vyrų oktetas, 
vadovau jamas P. Morkūno, 
kuris šios sportininkų šventės 
a t idarymo Mišioms suteikė iš
ki lmingumą ir visus dalyvius 
l a b a i š v e n t i š k a i nu t e ikė . 
Pamaldų metu aukas atnešė 
ALFAS pirmininkas J . Jona-
vičius ir Geelongo „Vyčio" pir
min inkas St. Šutas. Įspūdinga
me sporto šventei pritaikytame 
pamoksle kun . dr. P. Dauknys 
i š k ė l ė spo r to naud ingumą 
grožio, jaunatviškumo ir sveika
tos išlaikymui. Išryškino ir visos 
mūsų sportinės šeimos reikšmę 
l ietuviškame gyvenime, kuri 
savo pasiekimais yra mūsų pasi
didžiavimas, kaip kad anksčiau 
buvo pirmieji mūsų krepši
ninkai , tapę Europos čempio
nais, a r dabart inė „Žalgirio" 
komanda , sk inant i pergalės 
laurus ir garsinanti Lietuvos 
sportininko vardą. 

Atidarymas vyko gražiame 
krepšinio stadione. Skambant 
l ietuviškiems maršų garsams, 
įnešamos Lietuvos, Australijos 
ir sporto švenčių vėliavos, taip 
pat ir Adelaidės „Vyčio", Bris-
banės „Balti jos", Canberros 
„Vilko", Geelongo „Vyčio", Ho-
barto „Perkūno" , Melbourno 
„Varpo" ir Sydnėjaus „Kovo" 
vėliavos. 

Atidarymo iškilmes pradėjo 
geelongiškis sportininkas D. 
Valai t is , gražia lietuvių kalba 
p a s v e i k i n d a m a s svečius ir 

38-toje metinėje Australijos Lietuvių Sporto šventėje su Adelaidės „Vyčio' 
klubo vėliava D. Šmitaitė, A. Talanskas ir L. Šmitaitė. 

P a m a l d o s ir a t idarymas 

Gruodžio 27 dieną Geelongo 
l i e t u v i ų bažnyč io je vyko 
Sporto šventės atidarymo pa
maldos. Sporto klubų atstovai ir 
šeimininkai vytiečiai įnešė savo 
klubų, sporto švenčių, Lietuvos 
ir Australijos vėliavas, kurios 
išsirikiavo prie altoriaus. Šv. 
Mišias laikė Geelongo kapelio
nas ir dabar t in is Melbourno 

pakviesdamas sugiedoti Aust
ralijos ir Lietuvos himnus. Svei
kinimo žodį tarė Geelongo LB-
nės pi rmininkas O. Šrederis, 
džiaugdamasis, kad ši maža 
lietuvių bendruomenės dalis yra 
dar tokia gyva ir gaji, kad gali 
priimti ir suruošti šią jaunimo 
šventę — sportininkų festivalį. 
Atidaryme ypač gražų žodį tarė 
mūsų didysis sporto veteranas, 
Rygos ir Kauno Europos krep-

S p o r t i n i n k ų p a r a d u p r a d e d a m a 38-toji Aus t ra l i jos Lietuvių Sporto šven tė . 
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šinio pirmenybių laimėtojas bei 
Australijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto s-gos Gar
bės narys Leonas Bal t rūnas , pa- j 
brėždamas, kokią didelę reikš- ' 
mę mūsų jaunimui tu r i lietuviš
kasis sportas, išaugęs į didžiau
sią j a u n i m o o r g a n i z a c i j ą 
Austral i joje. L i e t u v i š k a i i r ' 
a n g l i š k a i s p o r t i n i n k u s ir 
svečius pasveikino Geelongo 
„Vyčio" pi rmininkas St. Šutas, 
džiaugdamasis, kad tuo pačiu 
metu vykstąs J a u n i m o Kong
resas nesutrukdė ir mūsų spor- į 
to šventei, kurioje dalyvauja ar- \ 
ti 250 sportininkų. Invokaciją 
perskaitė D. Valai t i s , kai spor- į 
tininkų priesaiką pasakė R. Sta-
rinskaitė ir T. Bindokas . Ofi
cialiai šventę a t ida rė iš Adelai
dės a tvykęs A L F A S pirmi
ninkas J. Jonavičius, pasveikin
damas visus k lubus , šventės 
dalyvius ir nuoširdžiai padėko
damas visiems geelongiečiams, 
kurie, nors skaičiumi nedideli, 
at l ieka didelius da rbus , ta ip 
reikšmingus mūsų sport iniam 
jaunimui . 

Visas šventės oficialus ati
darymas vyko labai gražiai . 
Publikos a ts i lankė ne mažiau, 
kaip kad būna ir didelių miestų 
švenčių a t idarymų metu . Atro
do, ir kaimynai iš Melbourno 
n e p a t i n g ė j o a t s i l a n k y t i į, 
Geelongą. Labai gražu buvo ma
tyti Melbourno klubo sporti
ninkų eisenoje ir pačius mažiau
sius žygiuojant su „Varpo" 
u n i f o r m o m i s , n o r s d a r ir 
įsikibus į mamyčių r a n k a s , kas 
tikrai sužavėjo visus svečius ir 
žiūrovus, o šis nuope lnas pri
klauso jų besišypsančiai pirmi
ninkei B. Adomavičienei . Iš
nešus vėliavas ir išžygiavus 
sportininkams, prasidėjo 38-sios 
Sporto šventės žaidynės. 

Š v e n t ė s la imėtojai 

Ir šioje šventėje pagr indinė 
sporto šaka buvo krepšinis . Čia 
rungėsi vyrų, moterų, j aun ių 
berniukų ir mergaičių koman
dos. Rungtynės vyko „kiek
vienas su k iekv ienu" sistema, 
t a č i a u , j a u k e l i m e t a i , 
laimėtojas nėra i švedamas iš 
laimėtų pergalės taškų , bet 
paskutinę dieną yra žaidžiamos 
dviejų p i rmųjų k o m a n d ų 
ba igminės r u n g t y n ė s i r jų 
laimėtojas yra žaidynių nuga
lėtojas. To seniau nebūdavo, nes 
paskut inę dieną būdavo žai
džiama mūsų r inkt in ių rungty
nės prieš a u s t r a l ų a r k i tų 
komandų r inkt ines , k a s t ik ra i 
y ra daug t iks l iau , nes pvz„ 
komandai per visas varžybas 
nepralaimėjus nei vienų rungty
nių ir oficialiai t a p u s nugalė
to ja i s , d a b a r t i n e s i s t e m a , 
pralaimėjus finalus, g a u n a m a 
t ik a n t r a v ie ta , k a s laba i 
l e n g v a i galėjo a t s i t i k t i ir 
Geelonge. Mano nuomone ši 
nauja „finalų" sis tema turi būti 
panaik in ta . 

V y r ų k r e p š i n i s : 1 — 
Melbournas, 2 — Sydnėjus , 3 — 
Geelongas, 4 — Sydnėjus II, 5 — 

Adelaidė, 6 — Hobartas i r 7 — 
Brisbane. 

M o t e r ų k r e p š i n i s : 1 — 
Sydnėjus, 2 — Adelaidė, 3 — 
Melbournas , 4 — Geelongas, 5 
— Canber ra . 

B e r n i u k ų krepšinis: 1 — 
Melbournas , 2 — Brisbane, 3 — 
Adelaidė. 
M e r g a i č i ų krepšinis : 1 — i 
Adelaide, 2 — Canber ra , 3 — 
Geelongas. 

Golfas 

Vyrų la imėtojas „gross" — 
E. Kozela (Geelongas), „ N e t " — 
V. Ži l inskas (Canberra). 

Moterų laimėtojos „g ros" -
K. Ženk (Geelongas) ir „ n e t " — 
V. Brazdžionienė (Geelongas'. 
K o m a n d i n i a i golfą l a imėjo 
Geelongo „Vytis". 

Plaukimas 

50 m e t r ų l a i svu s t i l ium iki 
16 m. Visockis, jnr . — Adelaide; 

50 m e t r ų mišrus 1 — Seeley 
— Geelong, 2 — V. Kosiol — 
Geelong, 3 — S. Dagys — 
Melbourne. 

50 m krūtine 1 — S. Visockis 
— Adei., 2 — L. Kasper iūnas — 
Melb., 3 - St. Šu tas - Adei. 

50 m nugara : 1 — S. Visockis 
— Adei., 2 — L. Kasper iūnas — 
Melb., 3 — Visockis, jnr. — Adei. 

Estafetė; 1 — Geelongas I, 2 
— Geelongas II ir 3 — Geelongas 
III. 

Stalo tenisas — vyrų: 1 — J. 
Ablonskis, 2 — H. Bone — Adei. 
Dvejetai: Melbournas — V. Ja-
siulai t is ir A. Kasper iūnas . 

Bil iardas: 1 — St. Š u t a s — 
Geel., 2 — A. R e n k a u s k a s — 
Geel. Dvejetai: G. Atkinson ir A. 
Kalėda — Sydnėjus ir 2 — St. 
Šu tas ir V. Freemantle — Geel. 

Dail ininko ir įžymaus sporti
ninko Henriko Šalkauskio atmi
nimo medalius, ger iaus iems ir 
pažangiausiems sportininkams, 
laimėjo: vyrų krepšinyje — A. 
VViasak — Geelongas, moterų 
krepšinyje — R. Kasperai tytė — 
Sydnėjus, berniukų — A. Šmitas 
i r mergaičių — L. Šmitai tė (abu 
Adelaidė). 

Tenisas: vyrų indiv. A. Braz
džionis — Melb., moterų — L. 
Brazdžionienė — Melb., vyrų 
dvejetai — G. ir V. Brazdžioniai 
— Melb. Moterų dvej.: L. Braz

džionienė ir L. Ženk — Geelon
gas. Mišrus dvejetas L. Braz
džionienė ir T. Zdanius — Melb. 

Šventės metu geriausiai ir 
gražiausiai pasirodžiusio klubo 
pereinamąją dovaną gavo šven
tės rengėjai — Geelongo „Vytis" 

(Bus daugiau) 

LOS ANGELES 
„BANGA" RUOŠIASI 

AUSTRALIJAI 

Dar gana toli iki III Pasaulio 
L ie tuv ių Spor to ža idyn ių 
Adelaidėje — beveik ištisi me
tai . Jos vyks š.m. gruodžio 26 d. 
iki 1989 m. sausio 1 d. Š. Ame
rikai atstovaus 10 sporto klubų 
su arti 200 sportininkų. Didesnę 
dalį savo kelionės išlaidų spor
tininkai turės apsimokėti patys, 
dalį j iems pridės jų klubai, o 
likusią dalį išvykos organiza
cinis komitetas. 

Los Angeles „Banga" buvo 
pirmasis klubas> pareiškęs norą 
keliauti į tą šventę su dviem 
tinklinio komandom. Tam klu
bui jau ilgus metus vadovauja 
Algis Š ė k a s . „ B a n g a " y r a 
p i r m a s i s k l u b a s p radė jęs 
pastangas telkti lėšas savo spor
tininkų kelionei Australijon. 
Lapkričio 21d . buvo surengtas 
p a s i l i n k s m i n i m a s T a u t i n i ų 
namų salėje. Pasisekimą už
tikrino gausūs dalyviai ir aukos 
iš G. ir M. Kazlauskų. Tautinių 
Namų (per J. Petronį), G-D 
Designers (per G. Riškienę), 
Cafe Montana (per Šilkaičius) ir 
iš Genaros restorano. 

Kitas renginys tam pačiam 
tikslui ruošiamas kovo 19 ir 20 
d. Los Angeles Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos salėje. Pro
gramą at l iks Los Angeles vyrų 
kvartetas. 

Reikia manyti, kad Los Ange
les „Bangos" pavyzdžiu paseks 
visi kiti klubai, susirūpinę, kad 
i švyka į Aus t ra l i j ą b ū t ų 
sėkminga. 

V. 

Žmogus y ra reikalingas bend
ruomenės kaip aprėdo, kitaip 
jisai atrodo kažkaip nuogas, 
vargšas, kažkaip nevietoje ir 
tarsi nuvilktas. 

R. W. Emmerson 

DR. K E N N E T H J . Y E R K E S 
DR. M A G D A L E N B E L I C K A S 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensin inkams nuola ida 

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

OR. VIJAY BAJ Ai, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR OOOS CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami ofise) 

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5*49 (veikia 24 vai.) 

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

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

BR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. ta i . 471-3300; raz . 442-0297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ava. , 
Chicago, III. 00652 

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagai susitarimą 

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

2655 W. 69 St. 
Tefc 776-9691 

p i r m . 12-2 v . p.p.; t reė. 12 • 2 v. p.p. 
penkt.: 1 - 3 v . p.p. 

3900 W. 95 St. 
Tai . 422-0101 

Valandos pagai susitarimą 

Šveicar i joje Tarptautinio 
Olimpinio komiteto pirm. J u a n 
Antonio Samaranch pranešė, 
kad šios vasaros žaidimuose 
dalyvaus sportininkai iš 161 
v a l s t y b ė s . Tai r e k o r d i n i s 
skaičius. 

O f i s o t e l . — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

JOK ŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

D R . A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

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

Valandos pagal susitarimą. 
Penkt , antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Tel. RE-llaneo 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai pirm., antr, ketv. ir penkt 

nuo 12-3 vai. popiet ir 4-6 vai vak. 
Trec. ir šešt uždaryta 

Tel . ofiso ir buto: OLympic 2-415<» 

DR. P. KISIELIUS 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien I iki S vai vak 

išskvrus tre<? 5ešt 12 iki4 vai popiet 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGU A 
6132 S. Kedzie. Chicago, I I I . 

Te l . 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin. I I I . 60120 

Tel. 742-0255 
Valandi>s p,igal susitarimą 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėles. 
tilteliai, plokšteles ir bendroji praktika 

2859 W. 59 St. Chicago 
Tel . 478-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR V A I K U LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Ofiso tel. RE 7-1168: 
Rezid. 385-4011 

DR. L D. PETREIKIS 
D A N T Ų G Y D Y T O I A 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia i vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
i'Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

„Contai t lenses" 
2618 VV. 71st St. — Tel . 737-5149 

Vai pagal susitarimą Uždarvta treč. 

Dr Tumasomo ofisą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
Specialybė — Chirurgi ja 
2454 VVest 71st Street 

Tel . 434-1818 - Rez. 8S2-0889 
Vai.: pirm , antr., ketv ir penkt 

3 iki 7 v v T ik susitarus 

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

2636 W. 71M St. Chicago. III 
Tel.: 438-0100 

11800 SoutinvMt Hlgtnray 
Pate* Heighta, IH. 60*63 

312) 361 -0220 :312) 3614222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PCSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Of iso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

Lietuvių dienose Los Angeles garbes pirmininkas Pranas Lubinas (vidury) 
įteikia golfo varžybų laimėtojui dovaną. Kairėje Tomas Balčys. dešinėje sporto 
klubo „Bangos" vadovas A. Šėkas 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 

DR. S. LA L 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

Pirm 2-7 Antr. ir 
ketv 9-12, Penkt 2-7 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Street 
Tol. 434-6777 

Valandos pagal susitarimą 

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
T e l . 5 8 6 - 7 7 6 5 

Ofs . tel. L L 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽOKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42S5 VV. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

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

J O H N P. VVAITKUS. M . D . , F A C S 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W. 43 St., Tol . 9 2 7 - 3 2 3 1 
Kalbame lietuviškai 

Vai. pagal susitarimą pirm., antr. 
Ketv. Ir pentrt. nuo 3-7 v.v. 

• 
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Laikraščiuose vėl skaitome 
apie Gray bylą dėl teisės nu
mirt, Providence, RI, vyskupui 
Louis Galineau išleidus pasisa
kymą, jog dvejus metus komoje 
esančios Marčia Gray vyrui yra 
moraliniai leistina įsakyti ligo
ninei nutraukti dirbtinį jo žmo
nos maitinimą. Plačioje spaudo
je nevisada paminima, kad šis 
vyskupo pasisakymas nėra vi
suotinis, o tik specifiniai Gray 
atveju, ir tik dirbtinio maiti
nimo nutraukimu specifinėse 
Marčia Gray komos aplinky
bėse. O jos yra tokios. 

Prieš dvejus metus Marčia 
Gray ištiko masyvinis strokas ir 
ji liko be sąmonės, negalinti 
nieko sau padaryti. Nors gali be 
mašinų pagalbos kvėpuoti, ji 
yra matinama vamzdeliu, įso
dintu į skrandį . Kadangi 
tokiame stovyje ji maitinimu 
gali būti išlaikoma neribotą 
laiką, tas stovis vadinamas „pa
stovus vegetacinis stovis" — 
„persistent vegetative statė" 
(PVS). šio stovio lemianti ypa
tybė vysk. Gelineau padarytam 
moraliniam išlaikymo spren
dimui yra ne tai, kad pacientė 
negali nieko sau pasidaryti, o 
tai, kad ji yra nepagydomai 
likusi be sąmonės. Žmogus, kad 
ir su mažiausia viltimi atgauti 
ar susilaukti bent dalinai sąmo
ningo gyvenimo, turi būti gy
domas. Tačiau, atrodo, kad pa
gal katalikų teologus ir medici
ninės etikos žinovus bent Ame
rikoje, etiškai mirtis konstan-
tuotina, kai žmogus nustoja bet 
kokio pagrindo ilgainiui bent 
dalinai sąmonę atgauti. 

Bet ne taip nusprendė gydy
tojai. Pagal bendrai priimtus 
medicinos standartus pacientai 
PVS stovyje nelaikomi miru
siais ar net mirštančiais, nes 
tokiame stovyje jie gali laikytis 
net dešimtmečius. Tačiau pre
zidentinė komisija biomedi-
cininės etikos problemoms 1983 
m. taip pat paliudijo, kad 
asmenys tame stovyje „nejaučia 
nei skausmo, nei kančios, nei 
džiaugsmo, malonumo, ar pasi
tenkinimo". Dėl to ir kyla klau
simas teologams-etikams: ar 
tokiame visiškos besąmonės sto
vyje, kai nėra ir vilties kada 
nors sugrįžti į sąmonę, galima 
manyti, kad Dievas tokiam žmo
gui tebeturi tolimesnių išgany
mo tikslų žemiškame gyveni
me? Jei taip, tai nevalia nu
traukti to asmens gyvenimo 
siūlą. Bet jei Dievo veikimas 
žmoguje reiškiasi per jos/jo są
monę, tai neatšaukiamai sąmo
ningumui pražuvus, etiškai 
konstatuotina įvykus mirtis ir 
telieka žmogiškos gyvybės že
miškiems globėjams tik paleis
ti sielą į amžinybę pas Dievą — 
žmogui nevalia stabdyti Dievo 
noro žmogų pas save pašaukti. 

JAV gydytojų draugijos septy
nių gydytojų taryba etiniams ir 
juridiniams reikalams padarė 
pareiškimą, galiojantį at
vejuose, kai pacientas yra 
nepagydomoje komoje ir jis iš 
anksto yra pareiškęs, kad 
nenori būti išlaikomas dirbtinio 
maitinimo priemone. Net ir tuo 
atveju gydytojai nerekomen
duoja maitinimo vamzdelį paša
linti, o tik pareiškia, kad, seimai 
pageidaujant dirbtinį maiti
nimą tokiam pacientui nu
traukti, nėra neetiška šeimos 
pageidavimą patenkinti, jei to
je jurisdikcijoje nėra įstatymų, 
draudžiančių tokį maitinimo 
nutraukimą. 

Svarstymai taip pat sukasi 
apie klausimą,ar maistas-mais-
to tiekimas yra medicininė prie
monė, ar esminė kasdieninės 
gyvybės palaikymo priemonė. 
Argumentuojantieji, kad yra 
esminis skirtumas tarp medici-
nir ;ų priemonių ir maisto-skys-
čių tiekimo, maisto tiekime 
mato žmogiško gyvenimo socia
linio priklausomumo simbolį. 

Daniel Callahan, Hastings cen
tro etikas, aiškina: Jei pajuti
mas būtinumo pamaitinti alks
tantį yra laikomas vienu iš pa
grindinių socialumo instinktų, 
esminių žmonių gyvenimui 
bendruomenėse, tai teisiškai lei
dimas žmogų badu marinti yra 
griovimas elementariausios 
žmogiškos vertybės, pagrindo, 
ant kurio pastatytas žmonijos 
socialinis gyvenimas. 

Kitas filosofas, Patrick Derr, 
iškelia Karen Quinlan pavyz
dį. Kai buvo argumentuojama, 
ar ją atjungti nuo kvėpavimo 
mašinos, buvo manoma, kad 
nuo mašinos ją atjungus ji tuoj 
mirs. Tačiau atjungus, o palikus 
tik maitinimą, visų nustebimui 
ji vien maitinimu išsilaikė. Derr 
tuo ir pai - v o maitinimo esminį 
skirtum;- r.^o ;itų medicininių 
priemonių: atjungus medici
nines priemones ji dar galėjo 
išsilaikyti, bet sustabdžius mai
tinimą, po kurio laiko ji garan
tuotai turėtų mirti badu. Tad jei 
kitų priemonių atjungimas 
savyje negarantuoja mirties, o 
maisto sulaikymas tai daro, tai 
maisto sulaikymas yra tolygus 
žudymui. 

Tačiau katalikų etika iškelia 
dar ir kitą kriterijų: skirtumą 
tarp paprastų ir nepaprastų 
priemonių. Šis kri teriumas 
va r to j amas j a u nuo 17-to 
šimtmečio ir jis remiasi tokia 
sampra ta : K a r i n g i gyvybė 
savyje nėra pats aukščiausias 
gėris, yra atvejų, kai nebūtina 
ją išsaugoti. Visuomet būtina 
vartoti normalias-paprastas 
priemones gyvybę išsaugoti, bet 
nėra pareigos imtis nepaprastų 
pr iemonių ( , ,extraordinary 
means"). Tačiau tai dar nedaug 
pasako, nes visas klausimas 
šiuo atveju sukasi apie tai, kas 
y ra p a p r a s t a ir kas y ra 
nepaprasta priemonė. Ar mais
to tiekimas laikomas paprasta 
ar nepaprasta priemone? Tuo 
klausimu katalikai teologai 
nesutinka. 

Tačiau jie iškelia dar ir ketvir
tą kr i te r iumą: tai propor
cingumą tarp gydymo ar slau
gymo naudos ir paties paciento 
apsunkinimo. Gydymas turi pa
cientui nešti proporcingai dau
giau naudos negu žalos ar 
apsunkinimo. Jei priemonė pa
cientui neneša naudos ar pa
lengvinimo, tai ji laikoma nepa
prasta priemone ir todėl nėra 
moralinės pareigos ją vykdyti. 
Šis kriteriumas buvo lemiantis 
ir Providence vyskupo paruoš
toje informacijoje Gray teismo 
bylai. Proprocionalumo ar
gumentą patvirtina 1980 m. 
Tikėjimo Doktrinos kongrega
cijos išleista „Deklaracija apie 
eutanaziją", kurioje rašoma: 
„Sąžinei le is t ina sulaikyt i 
gydymo formas, kurios tik pra
tęstų pacientui sunkiai paneša
mą ir abejotiną gyvybę, jei jam 
n e n u t r a u k i a m a normali li
goniui teiktina priežiūra". Taip 
pat pripažįstama paciento teisė 
atsisakyti nepaprastų gyvybės 
išlaikymo priemonių. 

Tačiau kai kurių teologų pro
testai pagrįsti ir kitu pasi
sakymu iš Romos. 1985 m. spa
lio mėn. Pontifikalinė Mokslo 
Akademija išleido raportą, 
kuriame tarp kitko rašoma:, jei 
pacientas yra pastovioje, numa
tomoje ateityje nepagydomoje 
komoje, gydymas nėra būtinas 
(„reąuired"), bet jam (jai) turi 
būt i t e i k i a m a visokeriopa 
priežiūra, imtinai ir maiti
nimas". Taigi, atrodo, kad 
Roma tuo klausimu dar nėra ga
lutiniai pasisakiusi. Todėl nėra 
pagrindo apšaukti vieną ar kitą 
poziciją palaikančiuosius bedie
viais ar heretikais. Laukiant 
Romos sprendimo tebevyksta 
svarstybos, kada žmogus laiky
tinas miręs ir kada paprastos 
gyvybės palaikymo priemonės 
virsta nepaprastomis. 

a.j.z. 

ABEJOTINAS SUAUKOTŲ 
PINIGŲ LIKIMAS 
Piniginiams vajams besiartinant 

Dažnokai viengentis spaudo
je ir kalbose nusiskundžia, kad 
lietuviai išeiviai nėra pakanka
mai dosnūs savo aukomis pilnai 
paremti bendruosius lietuviš
kus reikalus. Šiam teigimui pa
remti dažnokai primenamos 
Floridos lietuvių puošnios re
zidencijos bei spaudoje plačiai 
aprašomi įvairių progų pokyliai. 

Tačiau dažnai užmirštama, 
kad tie tų „rezidencijų" savi
ninkai atvažiavo pliki ir tuščio
mis kišenėmis į šį kraštą. Bet 
vis dėlto sugebėjo sukurti mili
joninius fondus, papuošti savo 
vaikus PH.D. diplomais ir dar 
gausiai paremti tėvynėje pasili
kusius giminaičius ir draugus. 
O šiandien dar nevengia pa
remti ir anūkus, kurių tėvai 
kasmet važiuoja į prabangius 
kurortus pasislidinėti ir vienas 
kitas leidžia jau nebe pirmą 
medaus mėnesį Bahamų saly
nuose... 

Senosios lietuvių kartos dos
numą bendriesiems lietuviš
kiems reikalams liudija ne tik 
milijoniniai fondai, bet ir 
išlaikyta gausi lietuviška spau
da, surengtos masinės dainų ir 
šokių šventės ir gausybė įvairių 
kongresų, su važiavimų. 

Bet reikia skaitytis su gyve
nimo tikrove, kad išeivijos lie
tuvių dosnumas vis dėlto yra ri
botas, nes yra ribotos ir jų 
kišenės. O, be to, pastovieji ben
dro darbo talkininkai pradeda 
jau skirstytis iš šios žemės, o 
pakaitalų nematyti. 

Nežiūrint kiek daug lietuvių 
išeivija suaukoja bendriesiems 
reikalams, niekada nebuvo 
suaukota pakankamai, kad 
pilnai galima būtų paremti 
visus gyvybinius reikalavimus. 
Visais laikais pinigų trūko ir 
visada jų truks. 

Tad savaime kyla lėšų naudo
jimo pirmumo klausimas. Kyla 
klausimas, kuriam tikslui pini
gai pirmoje eilėje yra būtinai 
reikalingi ir kurie reikalai dar 
gali palaukti. 

Sis reikalas yra daug aiškes
nis, kai daromi piniginiai vajai 
konkrečiam reikalui. Pvz. 
Vasario 16 gimnazijai paremti, 
Jaunimo kongresui sušaukti, 
pasiuntinybės rūmus atnaujin
ti ir pan. Tačiau kiek sunkiau 
tiksliai nuspręsti naudojimą 
pinigų, kurie buvo surinkti skel
biant bendruosius tautos va
davimo ar lietuvybės išlaikymo 
šūkius. 

JONAS DAUGĖLA 

Iki šiol šių lėšų panaudojimo 
tikslingumą sprendžia atitin
kamų bendrinių organizacijų 
vadovybės. O padarytų išlaidų 
apyskaitas tikrina šių organiza
cijų įvairiais vardais pakrikšty
ti plenumai. Plačioji aukotojų 
masė tik per spaudą sužino 
bendrines savo suaukotų pinigų 
apyskaitas. 

Pereitais metais neabejotinai 
lietuvišką išeiviją skaudžiai 
palietė ir sukrėtė JAV valdžios 
įsteigta ir šios šalies mokesčių 
mokėtojų pinigais išlaikoma 
OSI įstaigos veikla. 

Vargu ar kas nors mūsųjų 
norėtų besąlyginai ginti ir 
užstoti karo meto nusikaltėlius. 
Bet mus jaudina, kad ši įstaiga 
yra užsibrėžusi šiuos nusi
kaltimus panaudoti, kad galėtų 
apjuodinti ir sukompromituoti 
visą pavergtųjų tautų išeivija. Ir 
šiam tikslui OSI artimai bend
radarbiauja su bolševikiška 
KGB ir jos pateikta medžiaga 

\ dažnai pakaltina visai nekaltus 
; žmones. O, be to. šių bylų teisinė 
eiga labai dažnai visai nepaiso 
pagrindinių žmogaus teisių, ku
rias kiekvienam šios šalies 
piliečiui patikina JAV konstitu
cija. 

JAV įstaigos neleido atgal į 
Kubą išvežti kriminalinius 
nusikaltėlus, nes jiems ten 
gresia gyvybės pavojus. O tuo 
pačiu metu JAV valdžia leido 
bolševikų „teisingumui" atiduo
ti vieną estą ir ukrainietį. JAV 

, teisiniai principai nesutrukdė 
j atiduoti Demanjuką Izraelio 
j valstybės teisingumui. Nors jis 

buvo gimęs Ukrainoje, suimtas 
Amerikoje ir tariamus nusikal
timus padaręs Lenkijoje. Tad 
prie ko čia Izraelis? 

Tad nenuostabu, kad skubiai 
susikūrė organizacijos ir atski
ri asmenys, kurie ryžosi šiai ne
teisingai akcijai visomis prie
monėmis priešintis, daryti pa
stangas apginti kaltinamųjų 
pilietines teises ir pagelbėti 
jiems apsiginti nuo klaidingų 
KGB apkaltinimų. Ir siekti, kad 
visas šis reikalas būtų sugrąžin
tas į įprasto teisingumo ir 
humanizmo reikalavimų ribas. 

Be abejo, kad visos šios pa
stangos yra reikalingos kiek ga
lima didesnės visos lietuviškos 
visuomenės paramos. Ir neabe
jotinai tai yra pirmos eilės svar

bumo reikalas. Bet koks lau
kimas ir uždelsimas gali pasi
baigti kelių nekaltų lietuvių 
tragedija. 

Tad visi labai nustebome, kad 
JAV Bendruomenės taryba St. 
Petersburge kaip tik šiuo metu 
nutarė paskirti net 60,000 dol. 
kažkokiam neaiškios paskirties 
istoriniam veikalui parašyti. 
Tiek šio veikalo tikroji paskir
tis, tiek ir autoriaus parinkimas 
tikrai sukelia labai daug abe
jonių. 

Tautos genocido istoriją pa
vaizduoti Tautos fondas yra 
išleidęs dr. J. Pajaujo išsamią ir 
apėmingą knygą „Soviet Geno
cide in Lithuania". Ir kiek ži
nau, šios knygos išleidimas toli 
gražu tiek nekainavo ir šian
dien jau yra beveik apsimokėjęs. 
O apie Vokietijos nacių siau
tėjimą Lietuvoje irgi yra gero
kai medžiagos surinkta ir 
paskelbta. Sunku numatyti, 
kokią dar naują medžiagą šiuo 
reikalu galėtų už 60,000 dol. 
surasti naujas autorius. O ypač, 
kad nežiūrint tokio sodraus ho
noraro, jis pirmoje eilėje pasta
tė leidėjams sąlygą, kad jo 
veikale negalės būti pakeistas 
nė vienas žodis. Koks pasigėrė
tinas pasitikėjimas savimi. Tik 
kyla klausimas, o kas tą knygą 
skaitys ir kam ji konkrečiai 
pasitarnaus? 

Šis numatytas ir LB pasamdy
tas autorius net penkerius 
metus dirbo OSI įstaigoje. Nėra 
pagrindo spėlioti, kad jo tarnyba 
būtų pakenkusi mūsų reika
lams. Bet vis dėlto pati OSI 
įstaiga didžiuojasi, kad ji bend
radarbiauja su bolševikų KGB. 
Tad ir visi šios įstaigos tarnau
tojai savaime lieka šio bendra
darbiavimo talkininkais. Tad 
nenuostabu, kad S. Sužiedėlis 
stebisi, kad „OSI veikla kai ku
riems lietuviams yra gyvybinis 
klausimas"... „tauta staiga su
grius, jei pačiu blogiausiu atveju 
keliasdešimt išeivijos narių at
sidurtų anapus" (Drg. 248). 
Žinoma, jeigu LB-nė leis pinigus 
abejotinos vertės istorijoms 
rašyti, o į prašymus paremti lie
tuvių apsigynimą nuo neužpel
nytų kaltinimų šaltai atsakys 
„Čia ne mūsų reikalas arba pi
nigų jau neliko", tai tikrai per 
trejus metus, kol istorija bus pa
rašyta, autoriaus pranašystės 
gali išsipildyti ir keliasdešimt 
išeivijos narių gali atsidurti 

Pagerbiant kun. Joną Borevičių. Iš kairės Irena Kriaučeliūnienė, ..Laiškų 
Lietuviams" red. kun. Juozas Vaišnys ir kun Jonas Borevičius. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

anapus ir net palydėti i amži
nybę. Ojų skaičiuje gali būti ir 
visai nekaltų. 

Šį LBnės sprendimą kažkodėl 
bando apginti „Draugas" savo 
vedamajame (#241). To ve 
damojo autorius primygtinai 
tvirtina, kad ADP organizacija 
ir kaltinamųjų gynimas yra gry
nai politinės veiklos dalis. O LB-
nė negali savo lėšų naudoti poli
t inės veiklos ar veiksnių 
paramai. Iki šiol šiuo motyvu 
tik milijoninis Lietuvių fondas 
sėkmingai išsisukinėjo nuo įvai
rių piniginių įsipareigojimų, 
kurie nebūdavo jo vadovams 
prie širdies. 

Galbūt a.j.z. neskaito mūsų 
spaudos ir nežino, kad net Lie
tuvių charta įpareigoja LB-nę 
dalyvauti politinėje veikloje. 
Šiai veiklai puoselėti LB-nė 
turi net nuolatinę visuomeninių 
reikalų tarybą, kurios nariai 
nuolat varsto valdžios įstaigų 
duris, rašo memorandumus, 
lanko senatorius. Ir visa ši 
veikla yra finansuojama iš LB 
piniginių fondų, kuriuos sudaro 
mūsų aukotojai. Br. Nainys 
„Pasaulio lietuvio" nr. 12 net 
skundžiasi, kad LB-nė „politika
vimui atiduoda pirmenybę ir jai 
tenkančios gausios lėšos 
lietuvybės išlaikymo darbą 
labai skriaudė". O, be to. toje 
pačioje LBnės sesijoje buvo nu
tarta mokėti 20.000 dol. metinio 

atlyginimo tarnautojui, kuris 
vadovaus naujai įstaigai Wa-
shingtone. kuri, anot ,,Psl. 
Liet.", politikuos į visą pasaulį. 

Tad anot a.j.z. visa ši veikla 
yra ne politinė, bet į bėdą 
papuolusių tautiečių gelbėjimas 
ir parama jiems jau yra politinio 
pobūdžio darbas ir LB-nei 
uždraustas. 

Artinasi mūsų tautos šventės 
ir iškilmingi tos šventės minė
jimai. Ir vėl bus graudenamos 
mūsų tautiečių širdys. Vėl geros 
valios aukotojai bus raginami 
dosniai aukoti,nes trūksta pini
gų lituanistinėms mokykloms 
išlaikyti, vadovėliams ir kitoms 
mokslo priemonėms pagaminti, 
stipendijoms skirti, mūsų tautos 
kultūrinėms vertybėms puose
lėti ir jų kūrėjus paremti. Ir, 
žinoma, šiems reikalams ir vėl 
mūsų tautiečiai atvers savo 
kišenes ir pinigines. Bet vargu 
ar jie bebus tokie dosnūs, jeigu 
aukų rinkėjai paskelbtų jiems 
tikrą teisybę. O reikėtų vis dėlto 
visiems aukotojams aiškia i 
pasakyti, kad dalis jų aukų 
nueis neaiškios vertės „istori
niams veikalams" leisti, iš OSI 
pasitraukusiems valdininkams 
sušelpti. Kad Washingtone bus 
perkami namai ir baldai bei 
kompiuteriai, kad galima būtų 
įkurdinti LBnės įstaiga poli
tiniams reikalams ir jau tada iš 
ten politikuoti į visą pasaulį. 

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS 
P. MELNIKAS 

Romanas 
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Jie niekada nebūtų jam nuoširdūs. 
Kartais Dobilas su jais kalbėjo kasdieninėmis 

temomis: apie beisbolą, mašinas ar kalinėjimą savo 
rūsy, kur įrengė barą ir savo biblioteką. Kartais pyko 
dėl jų kasdieninių niekšybių. Net bijodavo jų. Tylėdavo 
ar nekęsdavo kaip velnių. Pasiduodavo jiems ar pasi
darydavo sarkastiškas kaip ir jie. Pats juokėsi iš savęs, 
vaidindavo „kvailiuką užsienietį", kaip jis buvo 
rodomas televizijoj, kad patiktų, laikydamas kišenėje 
jiems špygą. Jie niekada netapo tikrais draugais. 

Jie visuomet laikėsi su tam tikru atstumu nuo jo. 
Paprašę degtuko cigaretai, pasakydavo kelis malonius 
žodžius, bet žmoniški nepasidarydavo, tarsi jis būtų 
žemesnės rūšies. 

Keisti žmonės... 
Ir taip Dobilui teko nuspręsti, kad Amerika nėra 

ta daugiatautė ir daugiakalbė valstybė kaip jis tikėjosi, 
kur visi yra lygūs. Tai labai išskirtinė vieta. Čia už 
savos grupės ribų ar „geto" — draugų negali būti. Jų 
iš viso nėra ir nerasi. 

Čia reikia būti kaip žydu Lietuvoj. Su burlioku, 
vokiečiu ar gudu Lietuvoj niekas taip pat intymiau ne
draugavo. Jų vengė. Dažnai iš jų juokėsi. Teatre šios 
mažumos buvo vaizduojamos be rimtų žmogiškų 
jausmų — kažkokie atėjūnai. J ie buvo tipai. Keis 
tuoliai. Pats Dobilas jų tarpe nesimaišė. 

Todėl nėra ko graužtis, galvojo. Žmones šiame 

pasaulyje panašūs diskriminacijoj. „Mažumų 
nekenčiau Lietuvoj, o čia pats tapau mažuma. Lyg už 
pabaudą, kad jokiam žydui ar burliokui neištariau 
kelių gerų žodžių". 

Jo akys atsivėrė ir kita prasme. Jis matė, kad jo 
bendradarbiai Amerikoje yra užguiti. Jie yra padari
niai darbdavių sukurtų principų. Tie principai sudaro 
niekšingo išnaudojimo aplinką. Kad samdiniai nepra
dėtų svajoti apie įvairius biznius ar didesnes algas, čia 
yra išdirbta gera sistema: niekinimai, žeminimai, 
nesiskaitymas su išsilavinimu, grasinimai, gąsdinimai, 
atleidimai iš darbo ir vertimas dirbti ilgiausias valan
das greitu tempu. Tada nėra net laiko nors kiek 
pasipriešinti. 

Iš šito ir kyla nesusipratimai darbovietėse: ginčai 
ir intrigos, nuo kurių samdiniams pakrinka nervai. Kai 
kam tai baigiasi mirtimi. Tačiau biznieriams tai neša 
pelną. 

„Suskaldyk ir valdyk", jie rėmėsi šiuo romėnų 
posakiu. Tokia buvo viršininkų galvosena. Streiku kaip 
fabrikuose iš inžinierių jie nebijojo. Inžinieriai neturėjo 
unijų. Net prasižioti dėl vieningo fronto prieš darbdavį 
reikalui esant nedrįso. 

Tuoj būtų atleisti iš darbo kaip Maikis... 

Darbo dienos darėsi ilgos ir varginančios. Dobilas 
apie daug ką prisigalvodavo. Prikaltam prie stalo tik 
pieštuko judesiai ant brėžinių ir skraiduolės mintys 
buvo vieninteliai varikliai. 

Devinskis pasirodydavo ir už pusvalandčio kažkur 
išeidavo. Susirinkęs darbo ieškančiųjų pareiškimus 
Dobilo net neklausdavo apie jo komentarus. Nubėgdavo 
pas mechanikus ir statybos inžinierius ir su naujais 
brėžiniais po pažastim eidavo pas rangovą patarimų 
ieškoti. 

Atėjo kartą pažįstamas Aivaro darbo ieškodamas. 
Dobilas su juo vos neapsikabino. Tapnodami per pečius, 
vienas kita apžiūrėjo. 

— Tu nepasikeitei. — pasakė Dobilas. 
— Per kokį stebuklą tu čia dirbi? — pasakė Aivaro. 

— Aš niekur darbo nerandu. 
— Rasi. Sėsk ir užpildyk. - Dobilas jam pakišo dar

bo pareiškimo blanką. 
Garbiniuotu plaukų, tamsaus veido filipinas Aiva

ro ilgai ir kruopščiai raš" savo patyrimus įvairiose 
bendrovėse. 

Bendrovėse jis dažnai buvo inžinierių skriau
džiamas Su Dobilu apie tai kiek atvirai išsišnekėdavo. 
Papasakojo kaip Kalifornijoj. įžengus j šokiu salę. 
merginos ir jaunuoliai traukėsi nuo jo. Vienoj salėj net 
išprašė lauk. priešingu atveju žadėdami primušti. 
Tokia atžagareiviška ton buvo atmosfera. Ten labai 
nekentė filipinų. 

Aivaro buvo talentingas .Jo brėžinius bendrovės 
kabindavo ant -ienų. kad visi matyto. Vis dėlto jis buvo 
labai budrus. Lanksčiu liežuviu ne vienam ironiškai 
bakstelėdavo Gindavosi nuo pažeminimų. Tačiau geroj 
kompanijoj norėjo įtiki miras ii savo tautiečių 
filipinų ir ju kalbos. 

Jo mėgiamiausias p«>k-t buvo apie mažytę žuvelę, 
filipinų vadinamą ilgiausiu „numu humu-nuku-nuku" 
vardu... Kitas apie filipinų namus, iškeltus ant keturių 
stulpu. Kai Šiukšlių karnai aplinkui juos sus rinkdavo, 
jie perkeldavo namus š%aresnėn vieton... Arba apie 
filipiną. važiuojanti lai.u i Amerika ir plaunantį ko
jas išvietes sanitariniame dubenyje... 

Pok'tininkas. h<t tikriausiai jis mylėjo savo tau
tiečius Norėdamas įtikti ir tapti populiariu niekino 
savuosius. Tai vienintelis, nors ir negražus būdas, kad 
būtų priimtas j amerikiečių tarpą. 

(Bus daugiau* 

> 
> 
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Ft. Myers, Fla., demonstracijos prieš M. Gorbačiovo atvykimą j Ameriką. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Ft Myer, Fla. 

DEMONSTRACIJA 

Pirmadienį, gruodžio 7 d. 
įvyko demonstracija Ft. Myers 
mieste prieš Gorbačiovo 
atvykimą Amerikon. Dalyvavo 
apie 50 lietuvių, latvių, estų, 
ienkų ir amerikiečių. Visos trys 
miesto televizijos stotys filmavo 
šį įvykį. Tą vakarą demonstra
cijų ištraukos buvo perduotos 
per visas televizijos žinias ir 
aprašymai vietiniuose laikraš
čiuose. 

Šios demonstracijos tikslas 
buvo pasiektas šimtu procentų. 
Maža saujelė žmonių sugebėjo 
padaryti pakankamai triukšmo, 
ir sujudino amerikiečių spaudą 
ir televiziją dėl sovietų oku
puotų kraštų padėties. 

Daytona Beach, Fla. 

BAIGIAME SENUOSIUS, 
PRADEDAME 

NAUJUOSIUS METUS 

Klubo valdyba porą metų iš 
eilės buvo suruošusi Naujųjų 
metų sut ikimus gražiame 
restorane, bendrus šios koloni
jos lietuviams. Šių metų sutiki
mo buvo atsisakyta, motyvuo
jant, kad vyresnio amžiaus 
žmonėms vykti tolimus 
atstumus sudaro sunkumų. 

Tačiau apie penkiasdešimt 
šios kolonijos lietuvių Naujųjų 
metų išvakarėse suvažiavo į 
svetingos Janinos ir Mečio 
Rumbaičių namus, nepaisydami 
tolių, tamsios nakties, pasitik
ti Naujųjų metų, o taip pat 
pasveikinti mielus šeimininkus 
vedybinio gyvenimo sukakties 
proga, o Mečį vardadienį šven
čiant. Karališkos vaišės, visų 
svečių nuotaika šventiška. Klu
bo pirmininkas Jonas Daugėla, 
priartėjus dvyliktąjai, pasvei
kino šeimininkus, padėkojo už 
suruošimą Naujų metų suti
kimo, palinkėjo visiems šios 
kolonijos lietuviams laimingų 
Naujų metų. Sugiedojus 
Lietuvos himną, pakeltos 
šampano taurės ir savitarpio 
linkėjimai palydėti nuoširdžiais 
pasibučiavimais. Taigi didžioji 
dalis šios kolonijos lietuvių 
Naujuosius metus pasitiko 
smagiai ir tai tariame ačiū 
Janutei ir Mečiui Rumbaičiams. 
Mažesni sutikimai vyko taip pat 
šeimose, mažesniuose būreliuo
se. 

Praėjusieji metai šiam telki
niui atnešė ir skausmo — 
netekome didelio patrioto, 
aktyvaus kolonijos įario a.a. 
Antano Ramanausko. Tikė
kime, kad Naujieji 1988 m. bus 
laimingesni. 

Šiuos Naujuosius 1988 m. pra
dėjome lietuviškomis pamaldo
mis sausio 10 d. Prince of Peace 
katalikų bažnyčioje, Ormond 

Beach. Šv. Mišias atnašavo kun. 
dr. K. Ruibys. Mišių skaitymus 
atliko K. Barūnas. O pamaldų 
nuotaikingumą didino choro 
„Sietyno" giedamos gražios 
lietuviškos giesmės, vadovau
jant mūsų darbščiajam choro 
vadovui muz. Antanui Skridu
liui. Tuojau po pamaldų parapi
jos salėje įvyko ir metinis Day
tona Beach lietuvių klubo narių 
susirinkimas, kuriame dalyva
vo apie 70 narių. 

Susirinkimą pradėjo klubo 
pirmininkas Jonas Daugėla, 
pasveikindamas dalyvius ir į 
prezidiumą susirinkimui vado
vauti pakvietė ALT s-gos 
Daytona apyl. pirmininką 
Vytautą Abraitį, Kazimierą 
Barūną, sekretore Valeriją '• 
Šileikienę. Praėjusių metų me
tinio narių susirinkimo pro
tokolą perskaitė Marija Ša-
rauskienė. Protokolas su maža 
pastaba priimtas. 

Iš klubo metinės veiklos 
pranešimus padarė valdybos 
pirmininkas Jonas Daugėla, 
iždininkė Marija Šarauskienė, 
sekretorius Stasys Daržinskas, 
bažnytinių rinkliavų apyskaitą 
paskaitė Jonas Kapčius. Kont
rolės komisijos aktą perskaitė 
Kostas Žolynas. 

Iš valdybos narių bei kontro
lės komisijos pranešimų maty
ti, kad klubo valdyba esamose 
sąlygose dirbo gerai. Suruošė 
sukaktuvinius minėjimus. Lie
tuvos nepriklausomybės ir 
Tautos šventės minėjimus, 
Motinos dieną, birželinių įvykių 
prisiminimą. 

Ryškesnieji įvykiai — Lietu
vos krikšto 600 metų jubiliejus, 
kuriame dalyvavo vysk. P. 
Baltakis, programoje litera
tūrinę dalį atliko poetas K. 
Bradūnas. Literatūrinė popietė 
su rašytoja Birute Pūkelevi-
čiūte, dr. Vytauto Majausko 
skaitytos paskaitos sveikatos 
klausimais. Pirmininkas padė
kojo kiekvienam valdybos 
nariui už sąžiningai atliktus 
įsipareigojimus, kun. dr. K. 
Ruibiui už lietuviškas pamaldas 
ir ypač didelė padėka priklauso 
chorui „Sietynui", jo vadovui 
muz. Antanui Skriduliui. Jis į 
šios kolonijos lietuvių kultūrinį 
gyvenimą įneša daug nuotaikos, 
gyvastingumo ir praturtina visų 
renginių programas. „Sietynui" 
ir jo vadovui priklauso nuošir
di padėka ir už specialios pro
gramos atlikimą, minint Lietu
vos krikšto 600 metų sukaktį 
pokylio metu, bažnyčioje ir 
salėje. Visi pranešimai buvo su 
dėmesiu išklausyti ir priimti. 
Kadangi apie juos esu metų 
eigoje smulkiai rašęs, plačiau jų 
nekomentuosiu. 

Susir inkimas t a proga 
paskyrė ir aukų: bažnyčiai, 
kurioje turime lietuviškas 
pamaldas, 200 dol.. Religinei 
šalpai lOOdol.ySergančiai klubo 

narei St. Kudulienei 100 dol.,, 
lietuviškai spaudai 150 dol. 

Laimingai buvo išspręsti 
klubo valdybos ir kontrolės ko
misijos rinkimai. Buvusioji 
klubo visa valdyba ir kontrolės 
komisija, Vaciui Dzenkauskui 
pasiūlius, sutiko pasilikti dar 
vienam terminui ir susirin
kimas jų sutikimą patvirtino 
plojimais. 

Taigi valdyba lieka tokios 
sudėties: Jonas Daugėla, Alfon
sas Bacevičius, Stasys Daržins
kas, Alfonsas liekis, Marija Ša
rauskienė, dr. S. Sukarevičienė, 
Ona Zolynienė. Kontrolės komi
sija: Gediminas Lapenas, N. Ka-
raša ir Kostas Žolynas. Valdy
bai ir kontrolės komisijai 
linkime našaus darbo ir gražaus 
sutarimo dirbant vieningai su 
visais šios kolonijos lietuviais. 

Gal dėl laiko stokos apie 
klubo veiklos ateities planus 
nebebuvo užsiminta. Tai be abe
jo atliks darbščioji valdyba. 

Nesame ir neturtingi. Klubo 
kasoje turėta susirinkimo dieną 
2277.98 dol. Jubiliejui ruo
šiantis šios kolonijos lietuviai 
buvo dosnūs ir sudėjo 1415 dol. 
Už jautrų atsiliepimą visiems 
nuoširdus ačiū. 

Šiame susirinkime buvo 
pradėtas pavėluotas Balfo vajus. 
Balfui aukas rinko Balfo 
įgaliotiniai dr. Vytautas Ma
jauskas, Jurgis Janušaitis, o Va
sario 16-tosios gimnazijai Van
da Majauskienė. Po susirinkimo 
klubo valdyba visus dalyvius 
pavaišino saldumynais ir kavu
te. 

Jurgis Janušai t is 

Sunny Hills, Florida 
LB REIKALAI IR ROMOS 

IŠKILMĖS 

Kadangi iš antraštės nesusi
gaudys, apie ką rašoma, tai gal 
susigundys reportažėlį iki galo 
perskaityti. 

Jau esu rašęs, kad metiniam 
LB Sunny Hills apylinkės susi
rinkime penkių asmenų valdy
bos išrinkti nepavykus, išrink
tieji po susirinkimo kooptavo 
trūkstamus ir pereito gruodžio 
8 d. pasiskirstė pareigomis. 
Apie tai rašiau „Draugo" 
gruodžio 30 laidoj. 

Sausio 10 d. naujoji valdyba 
Community centre suruošė 
vadinamą informacinį apylin
kės narių susirinkimą, į kurį, 
mano nustebimui, atsilankė 51 
žmogus (maždaug 75% šiuo 
metu niekur neišvykusių 
gyventojų). 

Susirinkimui pirmininkavo 
naujoji v-bos pirmininkė Onė 
Adomaitienė. Po kun. Leonardo 
Musteikio specialiai parašytos 
maldos pirmininkė ne tik supa
žindino su naująja v-ba 
(vicepirm. Alfonsas Vėlavičius, 
sekr. Julija Nakienė, ižd. Vla
das Adomavičius ir parengimų 
vadovė Valė Zubavičienė). bet 
pati perskaitė ir metinio susi

rinkimo protoklą, nes jos buvo 
rašytas. Buvo vėl jos trumpa 
kalba, kurią, sakė, suformula
vusi keleto nemigo naktų metu. 
Jos perskaitytos mintys buvo j 
maždaug šitokios. Atsipalai
duokime nuo žodelyčių „mes" ir 
Jūs" , o likime tik MES, visi 
vienodi lietuviai, Saulėtų kalvų 
gyventojai. Užmirškime buvę 
čikagiečiai, detroi t iečiai , 
niujorkiečiai, nes visi esam iš 
tos pačios tėvynės Lietuvos, o iš 
Saulėtų Kalvelių prie krista
linio ežerėlio daugelis jau 
niekur nebesitrauksim iki 
pabaigos... Nesikapstykime ! 

praeity, kuri nesugrąžinamai 
praėjusi, nes joje besiknai-
siodami užtrokšime. „Atleis
kime kitų klaidas, nes dar 
negimė žmogus, kurį neklai
dingu galėtume vad in t i " . 
„Niekada nenešiokime savyje 
pykčio, nes pyktis ir neapykan
ta mus pačius naikina ir 
graužia, o ne tą, ant kurio 
pykstame". (Abu sakiniai tarp 
kabučių — citatos). Kvietėjai ir 
jos valdybai talkinti pasiū
lymais, patarimais, darbais, 
Baigdama pabrėžtinai prašė, jei 
kas išgirstų apie ją skleidžiant 
paskalas, jai nepersakyti, nes 
nenorinti girdėti. Paskutiniai 
šios „inauguracinės kalbos" žo
džiai buvo: „Aš noriu visus 
žmones mylėti!" Už tokias tei
singas ir kilnias mintis Onei il
gai ir smarkiai plojome. 

Nerašydamas protokoliškai, į 
prisiminsiu tik dar porą 
įdomesnių susirinkimo momen
tų. Davėtas Dulaitis atnešęs 
parodė Lietuvos krikšto 600 m. 
prisiminimui lentos projektą. 
Lenta, kaip anksčiau esu rašęs, 
bus prikalta Šv. Teresės baž
nyčioje. Dar tuščią lentelę ap
žiūrėjus, Onė perskaitė du teks
tus, iš kurių susirinkusieji 
norėjo rinktis trumpesnį, o A. 
Vėlavičius siūlė paruošti lentos 
dydžio popieriaus blankus ir 
išdalinti norintiems daryt i 
įrašus, kad būtų galima iš jų 
patį geriausiąjį pas iųs t i 
graviravimui. 

Kun. Antanas Kardas išreiškė 
pasipiktinimą JAV LB c.v-ba, 
kad dr. Sauliui Sužiedėliui pa
skyrusi didelę pinigų sumą 
parašyti veikalą apie nacių 
veiklą Lietuvoje, kai minimas 
istorikas ilgai dirbęs OSI 
naudai. Skundui pritardamas, 
Povilas Grigalauskas siūlė, kad 
mūsų apylinkės valdyba rašytų 
raštą JAV LB c.k. pirm. Vytau
tui Volertui, išreikštų mūsų 
jausmus ir paprašytų paaiški
nimų. Abiems kalbėtojams 
susirinkusieji pritariančiai plo
jo, bet balsavimo tuo reikalu 
nebuvo. 

Dar pirmininkė priminė, kad 
Vasario 16-sios 70-tą sukaktį 
minėsime vasario 14 d., 
sekmadienį, 2 v. p.p. Kalbė
sianti jauna visuomenininke 
Rima Janulevičiūtė iš Atlantos. 
Aukos būsią renkamos Vlikui, 
Altui ir Bendruomenei. 

Susirinkimas užtruko tik 42 
minutes. Po kavos ir saldžių 
skanėstų TV ekrane matėme 
vaizdajuostę, susuktą Romoje 
Lietuvos kr ikšto 600 m. 
sukakties iškilmėse. Iškilmių 
vaizdais gėrėjomės ištisą 
valandą. Matėme daug jaudi
nančių momentų: popiežiaus 

kalbas lietuviškai, itališkai, 
lotyniškai ir, regis, angliškai, 
vysk. Vaičiaus prašymą Jurgį 
Matulaitį paskelbti palaimin
tuoju, Mišias bazilikoj, popie
žiaus susitikimus su dvasi
ninkais, su jaunimu, tautiniais 
rūba i s mirgančios minios 
paradus, porą tautinių šokių 
šokantį jaunimą ir dar daug 
daugiau. Puikiai, aiškiausiai 
girdėjome visas kalbas, popie
žiaus ir kitų kalbėjusiųjų kiek
vieną žodį, kiekvieną skiemenį. 
O mūsų gražiausios giesmės, 
g iedamos jung t in io choro, 
minkštino širdis ir drėkino akis. 
Pabaigoje surašyta, kas vaizda
juostę gamino. Spėjau užsirašyti 
tik dviejų pavardes — Sauliaus 
ir Jūratės Kubilių. Jei tik 
tu rės i t e progą šią vaizda
juostę pamatyti, nepraleiskite 
progos! 

„ANTROSIOS 
JAUNYSTĖS" KONCERTAS 

- BALIUS 
Įvyks šeštadienį, sausio 30 d., 

Communi ty Center salėje. 
Programą atliks ne pats vietinis 
„Antrosios jaunystės" choras, o 
dainuojančių vyrų vienetas iš 
St. Pe te rsburgo . Plačiau 
parašysiu po koncerto. 

Šia proga noriu patikslinti 
savo kor-ją gruodžio 31d. laido
je (.„Antroji jaunystė' links
minasi"). Surašęs visus baliaus 
atlikėjus, nepaminėjau, kas jį 
rengė. Už tai gavau pylos,nors 
programos lape apie rengėjus 
nebuvo nei žodelio. Pasirodo, 
balių rengė tik trys asmenys, 
tik choro valdyba: Viktorija 
Dėdinienė, Elena Lukienė ir 
Klemensas Žukauskas. Abu 
paskutiniuosius kor-joj minėjau 
kaip programos dalyvius, o Vik
torija Dėdinienė liko visai nepa
minėta. Patikslinęs primenu, 
kad r a šan tys i s irgi tik 
paprastas žmogus, negali visko 
užs i rašy t i , kas žodžiais 
pasakoma, ypač, kai į rankas 
gauna raštą su programos punk
tais ir pavardėmis, vildamasis, 
kad rašte jam jau suteikta visa 
informacija. 

Alfonsas Nakas 

CLASSIFIED GUIDE 
H E L P W A N T E D 

Help vvantea 
small mfg. co. needs exprnced., 
agressive individual vvith fork truck 
oprtg. expr. VVarehouse and dock 
expr. and gen. plant duties desirable. 
Salary commenciate vvith ability. Call 
285-0416. Askfor Matt 

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 ur 
apdraus?, r 'io ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FF. .NK ZAPOLIS 
3208Vi Wes* 55.h Street 

Tel . — Gč V8854 

JAUNIMO RINKA 

Reklamininkai pastebėjo, kad 
jauni profesionalai, vadinami 
„yuppies", kurių esama apie 5 
milijonai, yra ne tokie geri 
pirkėjai kaip paaugliai. Nors 
jaunieji profesionalai daug 
uždirba, rasta, kad beveik visos 
jų pajamos skiriamos namams, 
kondominiumams ar automo
biliams išmokėti, o laisviems 
pirkimams telieka palyginti 
mažai pinigų. Tuo tarpu pa
auglių tarp 13-kos ir 25 metų 
yra apie 50 mil. ir savo nuožiū
rai pirkinėjimui turi vidur
kiu po 4,000 dol., t.y., jie su
daro 200 bilijonų dol. rinką. Be 
to, j ie įtakoja savo tėvų 
pirkeliojimą, kas sudaro dar 300 
bilijonų dol. r inką. Tuos 
duomenis surinkę Harvardo 
teisės studentai Lawrence Gra-
ham ir Lawrence Hamdan sako, 
kad jaunimas kontroliuoja tokių 
sumų išleidimą dėl to, kad 
šeimose, kur abu tėvai dirba, 
pirkeliojimas dažnai pavedamas 
paaugliams vaikams. 

STAN BALZEKAS, Ltd. 
PONTIAC — SAAB 

6621 W. OGDEN, BERVVYN 
312-788-5700 

$1000 CASH BACK 
ON ALL NEVV 
1987 & 1988 
PONTIACS 

(until Jan. 31 , 1988) 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

FOR RSNT 

NUO BIRUTĖS KALNO 
Maironis 

Poema buvo parašyta lenkiš
kai, išversta Fausto Kiršos, re
daguota ir spaudai paruošta 
Bernardo Brazdžionio, gražiai 
iliustruota dail. Ados Korsakai-
tės-Sutkuvienės. Išleido 
„Lietuvių Dienos" Maironio 50 
metų mirties sukaktį minint. Lei
dinys didelio formato, turi 47 
psl. Kaina su persiuntimu 7.75 
dol. Illinois gyventojai moka 
8.25 dol. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

Balys Pavabalys 

MILŽINAI IR SLIBINAI 

Satdjyriniai eilėra(k)ščiai 

Knyga, laimėjusi Montrealio 
lietuvių akademinio sambūrio Vin
co Krėvės literatūrinę premiją. 

Kaina $6.00 (įskaitant siuntimo 
išlaidas). 

Užsakymus siųsti autoriaus 
adresu: 

L. Žitkus 
81 Vermont St. 

Brooklyn, NY 11207 

REAL ESTATE 

For rent 2 beautiful cottages in nice, 
quiet area; 1 bl. from lake; pvt. beach, 
linens incld.; seasonal or monthly 
availab. Lakeside, Ml. Call Rita: 
312-445-4465. 

M t S KOMPIUTERIU 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

UKOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

By ow er, single family brick, 3 
bdrm. house; 21/2 car garage vvith 
opener; price in middle 70-ties. 
Narrganset—63rd St. area. Call for 
appointment 229-1125. 

cwa KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTE SCERBAITE MAYER 

284-1900 

Jei noriteparduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaltei Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo.. 

Namas apžiūrėjimui sekmadienį, 
sausio 24 d. 1-4 p.p., 3730 W. 63rd PI. 
Naujas „raised ranch". 3 mieg., 1 % prau
syklos; ištisas rūsys: ąžuolines spintelės; 
daug įvairių patogumų. 63rd ir Hamlin. 
Skambinkite dabar. 

No. 107 — 79 ir Homan. Labai gražus 3 
mieg. kmb. mūrinis namas su didele 
virtuve-dinette; moderni prausykla; ištisas 
rūsys; 2Vi auto mūrinis garažas; aluminio 
apkalimai; daug patogumų; gerame stovy
je. Skambinkite dabar. 

No. 975 — 55 Ir Pulaski: gražus 4 mieg. 
6 kamb. mūrinis namas; 1-% prausykla; 
(rengtas rūsys; 2V2 auto garažas; gerame 
sfftvyje; St. Trib's. Skambinkite 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 , 
v Tel . — 434-7100 

LITHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM 

Prof. dr. JUOZO ERETO vokiškai 
parašyta apie Lietuvą, išversta į anglų 
kalbą dr. Algio Mickūno. Antroji 
laida 1983 m. Išleido Kęstučio Butkaus 
fondas. Tai labai gera dovana 
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų jau
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istoriją 
ir dabartinę būklę komunistinės Rusi
jos okupacijoje. Kaina su persiuntimu 
$4.50. lilinois gyventojai moka $4.75. 

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

2 bl. to Archer Garfield Ridge 3 bdrm. 
home, very large kitehen, fully finish-
ed bsmt; 2 car garage: fenced yard; 
elose to schools and church. $86,900. 
By appt. only; ovvner is realtor. Call 
284-2248. 

Grynas laukų oras! Gražus, talpus, gerai 
išlaikytas namas su Įvairiais patogumais. 
Baseinas; 13 x 32 veranda vasarą saule 
degntis; pirtis — žiemą maudytis. Salonas 
turi skliautų lubas; valg. — veidrodines 
sienas: 2 židiniai; 4 didžiuliai miegamieji: 
Vi akro sklypas, aptvertas, prie pat miško. 
$205,000 CENTURY 21 OLSICK 
257-7100 

Žavingas „Cape Cod" stiliaus namas. 
Gražiai sutvarkytas sklypas apaugęs puši
mis. 3 mieg. kamb.. salonas, valgomasis. 
ištisas rūsys; 2 auto garažas. Tik $94,900. 
CENTURY 21 OLSICK & CO. 257-7100. 

For sale 
brick home in Oak Lavvn 10128 S. 
53rd Ave.; 3 bdrms. new garage; full 
finished bsmt.; carpeting, centrai air 
& gas heat. By appt. only. Call 
636-1635. 

FOR S A L E 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312)839-5829 

I 



LAISVĖS KAINA MŪSŲ 
BENDRUOMENĖJE 

Neseniai iš Lietuvos gautame 
sveikinime laisvojo pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresui Aust
ralijoje rašoma: „Savo visuome
nine, religine, nelegalia ir le
galia politine veikla Jūs ir mes 
giname ne tik žemės lopinėlį 
prie Baltijos. Giname ir skelbia
me amžinąją tiesą. Primename 
laisvajam pasauliui žmogaus 
teisių ir laisvės kainą. Kova už 
pagr indines žmogaus teises 
neatski r iama nuo kovos už 
tėvynės laisvę. Aukščiausia 
tėvynės idėja-laisvės idėja". 

Prieš 70 metų ta laisvės ir ne
p r ik l ausomybės idėja buvo 
paskelbta Vasario 16 aktu. Lais
vės ir nepriklausomybės žy-
dėiimo trumpą laikotarpį nu
traukė Sovietų Sąjungos okupa
cija. J i sunaikino didelę dalį 
mūsų tautos, ji mus išbloškė į 
svetimus kraštus, ji stengėsi ir 
tebesistengia humanizmą, tau
t iškumą ir tikėjimą išplėšti iš 
lietuvio širdies, ypač iš jau
nosios kartos. Okupanto pastan
goms priešinasi visais galimais 
būdais tauta tėvynėje, visais 
būdais priešinamės ir mes lais
vajame pasaulyje, kartu reika
l audami žmogaus te i s ių ir 
laisvės atstatymo Lietuvoje. 

L i e t u v i ų Bend ruomenės 
vedamos Lietuvos laisvės atsta
tymo pastangos intensyviai 
reiškiasi religinėje, politinėje, 
švietimo, kultūrinėje ir sociali
nėje plotmėje. Visam t a m dar
bui reikalingi ne tik darbi
ninkai , bet ir su darbu surištos 
gausios lėšos. Visų pastangomis 
sutelktos Vasario 16 aukos duo
da galimybę mūsų Lietuvių 
Bendruomenei, jos padaliniams 

ne tik šiuos darbus plėsti , bet ir 
naujų žygių imtis besikeičian
čioje pasaulinėje politikoje, besi
keičiant apl inkybėms Sovietų 
Sąjungoje, besikeičiant galimy
bėms valstybių įstaigose. Šiems 
r e i k a l a m s y ra r e i k a l i n g a s 
nuolatinis lėšų rezervas JAV 
LB krašto valdybos ižde. 

K a r t a i s L i e t u v i ų Bend
ruomenė kal t inama, kad ne 
t i ems d a r b a m s t e i k i a pir
menybę, kad kitų svarbių insti
tucijų darbus neparemia stam
biomis lėšomis, nors tos institu
cijos ir pačios tu r i lėšų te lk imo 
vajus. Turime ir neužpelnytų 
pabarimų ir labai šal iškų pa
mokymų. Neseniai spaudoje 
pasirodė krit iškų pas isakymų 
dėl pavedimo dr. S. Sužiedėliui 
paruoš t i i s to r in io pobūdžio 
knygą „The L i t h u a n i a n War 
and Refugee Documenta t ion 
Project". Kritika išreiškiama ne 
dėl jo pajėgumo tok i am moksli
niam, mūsų istorijai svarb iam 
veikalui parašyti , bet dėl auto
riaus turėtos t a rnybos mums 
nepalankioje įstaigoje. Priekaiš
tai yra tokio pat pobūdžio, kaip 
OSI kalt inimas a smen ims dėl 
žydų naikinimo vokiečių okupa
cijos metais tik todėl, kad tuo 
metu jie turėjo valdiškas tarny
bas, nors asmeniškai pr ie žydų 
naikinimo neprisidėjo. Dr. S. 
Sužiedėlio knygos kri t ikavimui, 
ją berašant, yra speciali komi
sija. Savo nuomones pare ikš t i 
galėsime perskai tę , ka i ji bus 
išleista. J a u 4 meta i , ka i buvo 
ieškomas autor ius šiai knygai 
parašyti. Deja, jo nebuvo ras ta . 
Reikia t ik džiaugtis, k a d šiam 

sunkiam darbui a t l ik t i atsirado 

kvalifikuotas žmogus su kitiems 
neprieinamais šaltiniais. Sukri
tikuoti kvalifikuotą autorių, tik 
pradėjus darbą, nemačius to 
darbo vaisių, kuris yra reika
lingas toje „kovoje už amžiną 
tiesą ir tą žemės lopinėlį prie 
Baltijos", gali tik neatsakingas 
asmuo. Šaukimas , kad nebe
aukok i t e Lietuvių Bendruo
menei, kadangi mano nuomonė 
yra ki tokia, negu PLB, JAV LB 
ta rybos ir kraš to valdybos, 
k i t o k i a n e g u L i t u a n i s t i k o s 
tyr imų ir studijų centro va
dovybės, Lituanistikos katedros 
ir Lie tuvių fondo vadovybės, 
kur ie šiam darbui pr i tarė , yra 
nesup ran t ama ir kenksminga 
privat i žurnal is t ika. 

Niekas neabejoja JAV LB 
kraš to valdyboje, kad reikalin
gos žymiai didesnės lėšos visoms 
institucijoms, kurios gina lie
tuvių teises. JAV LB iždas visas 
kukl ia i parėmė, t ik gaila, kad 
nėra t iek lėšų, kad t a parama 
būtų efektyvesnė ir gausesnė. 
Kai mes kovojame už pagrin
dines žmogaus teises Lietuvoje, 
re ikalas visiems labai aiškus. 
Kai mums tenka kovoti ir milži
niškų lėšų ieškoti dėl pagrin
dinių žmogaus teisių gynimo de
mokrat inėje Amerikoje, mes 
a t s i m u š a m e į k a p i t a l i s t i n ę 
sieną, kur ia net ir teisė remia
si. Tokiose aplinkybėse jau 
re ikal inga labai agresyvi visų 
mūsų veiksnių akcija ir lėšos, 
dėl ku r ių ka l t in t i Lietuvių 
Bendruomenės vadovybę nėra 
pagrindo. 

Lietuvybės išlaikymo darbų 
šiapus ir anapus Atlanto yra be 
galo daug. Tik daug rankų gali 

didžią naštą pakelti. Tačiau da
rosi vis sunkiau tas rankas su
rasti . Dirbančių iš idėjos atsi
randa vis mažiau ir mažiau. 
Gyvendami kapitalist iniame 
krašte pasisavinome ir jo for
mas. Tiek savi, tiek svetimi, 
talkininkaujantieji kovoje už 
pagrindines žmogaus teises, 
pateikia stambias sąskaitas jų 
pastangų kompensacijai. Smul
kiam JAV LB iždui yra neįma
noma viską apmokėti ar nori
mas subsidijas paskirti. 

Perna i turėjome sėkmingą 
Vasario 16 aukų telkimą. Šiais 
metais švenčiant 70 metų jubi
liejų nuo Lietuvos Nepriklau
somybės akto paskelbimo, lėšų 
telkimas tur i būti dar gauses
nis, dar sėkmingesnis, tuo su
st iprinant JAV Lietuvių Bend
ruomenės iždą ir darbus. Lie
tuvių Bendruomenė šiais jubi
liejiniais metais turi visą eilę 
svarbių renginių, leidinių, žy
gių lietuvybės išlaikymui ir Lie

tuvos laisvės priartinimui. Va
sario 16 idėjai reikalinga skirti 
ne t ik d e š i m t i n e s , bet i r 
šimtines jubiliejaus proga. Visi 
aukoję 150 dol. ar daugiau bus 
apdovanoti sidabriniu trijų Lie
tuvos prezidentų medaliu. 

Kai laisvės kaina tėvynėje yra 
mokama koncentracijos stovyk
lomis, kalėjimais, tardymais , 
mušimais ir psichiatrinėmis 
ligoninėmis, mums visgi leng
viau ir patogiau mokėti dole
riais , kurių daugelis iš mūsų 
turi sutelkę ar geros tarnybos jų 
gausiai atneša. Tam laisvės kai
nos mokėjimui t inkamiausia 
yra mūsų laisvės ir nepriklau
somybės šventės diena Vasario 
16. 

Tad šia proga būkime dosnūs 
visiems veiksniams, kurie dir
ba Lietuvos laisvinimo darbą. 
Būkime dosnūs JAV Lietuvių 
Bendruomenei, kuri lietuvybę 
išeivijoje išlaiko, kad Lietuvos 
laisvės atgavimo žygiai tęstųsi, 

* DRAUGAS, penktadienis , 1988 m. sausio mėn. 22 d. 

k a d d a b a r l i e t u v i ų bend
ruomenėje augant i i r veikianti 
jaunoji kar ta gal jau ir po mūsų 
vėl skelbtų pasauliui apie laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvą, kaip 
buvo paskelbta prieš 70 metų. 

Šią mažą laisvės kainą mokė
dami bent dalinai atliksime 
savo pareigą išeivijoje. 

Bronius Juodel i s 
JAV LB vicepirmininkas 

finansų reikalams 

JAV LB XII-SIOS TARYBOS 
VYRIAUSIOJI RINKIMŲ 

KOMISIJA 
ANGELĖ KARNIENĖ 

J A V LB XII-sios tarybos 
rinkimai bus 1988 m. balandžio 
9-17 dienomis. Atsiminkime, 
kad r inkiminis procesas rodo 
lietuviškos išeivijos subrendimą 
ir dėmesį Lietuvių chartos 
principams. Todėl kiekvieno 
lietuvio pareiga ir garbė yra 
balsuoti . Gausus balsuotojų 
skaičius taip pat parodys ne tik 
mūsų sąmoningumą, bet ir 
aktyvų susirūpinimą lietuvių 
tautos reikalais. Juk demokra
tinių r inkimų dėka Lietuvių 
Bendruomenė pajėgė išaugti 
g loba l i n iu mas tu . J i j au 
re i šk ias i 19-koje k r a š tų ir 
j u n g i a k a r t a s d id ies iems 
u ž d a v i n i m a s — l i e tuvybės 
išlaikymui ir Lietuvos nepri
klausomybės priartinimui. LB 
apylinkės yra mūsų tautinio 
kūno arterijos, kuriomis sru

vena gyvybę p a l a i k a n t i jėga. 
Tad r inkimai t e b ū n i e atvir i 
v i s iems ir t e j u n g i a m u s 
b e n d r u o m e n i n ė n š e i m o n . 
B a l s a v i m a s į L B t a r y b ą 
vykdomas apylinkėse. Balsuo
j a m a a s m e n i š k a i r i n k i m ų 
būstinėse arba la i ška i s . 
Procedūra dėl k a n d i d a t ų 
siūlymo į J A V LB t a r y b ą 

Iš trauka iš J A V LB tarybos 
rinkimų taisyklių. Kand ida tu į 
LB tarybą gali b ū t i k i ekv ienas 
ne jaunesnis k a i p 18 metų 
amžiaus JAV LB apylinkėje re
gistruotas ir LB te ises tu r in t i s 
lietuvis. Kandidatą a r kandi
datus į LB tarybą LB apygardos 
rinkimų komisijai gal i siūlyti 
ne mažiau ka ip 10 tos LB 
apygardos ribose regis t ruotų 
l ie tuvių. K a n d i d a t a i į L B 
tarybą siūlomi r a š tu . Siūlytojų 
pasirašytame k a n d i d a t ų raš te 
pažymima, kad t a i kand ida tų į 
JAV LB t a r y b ą s iū lomas i s 
raštas, įrašoma k iekvieno kan
didato vardas, pavardė , amžius, 
užsiėmimas, kokias pareigas ėjo 
arba eina L. Bendruomenėje ir 
kurioje LB apy l inkė je kan
didatas įregistruotas. Taip pa t 
nurodomi s iū ly to jų v a r d a i , 

pavardės, parašai , adresai , ku
riose LB apylinkėse siūlytojai 
į registruoti ir ku r i s jų yra 
siūlomojo rašto įgaliotinis, į 
kurį , esant reikalui , rinkimų 
komisija galėtų kreipt is . Prie 
s iū lomojo r a š t o j u n g i a m i ' 
kandidatų pasirašyti sutikimai i 
kandida tuot i į LB tarybą ir jų 
adresas . Tas pats asmuo gali 
k a n d i d a t u o t i t i k savo 
g y v e n a m o j e L B r i n k i m ų 
apygardo je . S u t i k ę s kandi 
datuoti rinkimų komisijos narys 
iš r i n k i m ų komisijos pasi
t r auk ia . Paaiškėjusiems kan
d i d a t ų s ą r a š e t r ū k u m a m s 
pašalinti LB apygardos rinkimų 
komisija sąrašą gražina sąrašo 
įgaliotiniui ne vėliau kaip per 
t r i s d ienas nuo jo gavimo. 
T r ū k u m a i tur i būt i pašalinti 
per penkias dienas nuo sąrašo 
grąžinimo. 

Vyr. r inkimų komisija rem
damosi r inkimų taisyklių 11a 
s t r . k a n d i d a t ų i t a r y b ą 
s iū lymo terminą nustatė ne 
vė l iau 1988 vasario 9 d. Paštu 
pa te ik iami siūlymai ribojami 
tos pa t dienos pašto antspaudo 
data . Komisija pageidauja, kad 
k a n d i d a t ų s i ū l y m a s b ū t ų 
pradėtas kiek galima anksčiau, 
nenudelsiant ligi paskutinio ter
mino dienos. 

J A V L B XII-sios tarybos 
Vyriausioji rinkimų komisija 

A n g e l ė Karnienė 
Kom. pirmin. 

323 Belle Point Dr., 
St. Petersburg Beach, Fl. 33706 

Jūrų kpt. B. Krištopaitis kalėdiniam 
renginy Šaulių salėje uždega 
žvakutę, šalia — E. Vengianskas. 

Nuotr -T Tan"''«»irto 

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

per WPNA (buv. WOPA stote) 1490 AM 

Žemė L 

Muzfta 

..Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 
lietuvių bei anglų kalbomis 

svafttata • moterų pasaulis • sportas - literatūra - kinas satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
„Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams' 

10 v.v. Iki 10:10 v.v. 
Attlance Communications, tnc. 

408 South Oak Parfc Avenue. Oak Parfc, IL 60302 
tai. nr. 848-8980 

A.tA. 
sktn. PRANAS ZAILSKAS 

Gyveno Cicero, IL. 
Mirė 1988 m. sausio 21 d., 2:20 vai. ryto, sulaukęs 83 m. 

amžiaus. 
Gimė 1904 m. kovo 29 d. Lietuvoje, Alytaus apskrityje, 

Miroslavo valsč., Mankūnų kaime. Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs Arūnas ir Algiman

tas su žmona Danute bei anūkai: Rimantas ir Dalia; brolis 
Antanas ir brolienė Teodora, jų vaikai Aldona ir Rimvydas 
ir kiti giminės Lietuvoje. 

Lietuvoje, Vokietijoje ir Amerikoje velionis buvo mokyto
jas lietuviškose mokyklose. 

Priklausė Lietuvių Skautų sąjungai ir Dzūkų draugijai. 
Buvo BALF'o veikėjas. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, sausio 22 d^nuo 2 iki 9 
v.v. Vance Funeral Home koplyčioje, 1424 S. 50th Ave., Cicero 
IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 23 d. Iš koplyčios bus 
atlydėtas į Sv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. 
ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnūs, brolis ir giminės. 

Laidotuvių direkt. Jean Vance. Tel. 652-5245. 

A.tA. 
ANTANUI JANUŠAIČIUI 

Lietuvoje mirus, broliui JURGIUI JANUŠAIČIUI , 
šeimai i r giminėms re i šk iame nuoširdžią užuojautą. 

Lietuvių Fondas 

Broliui Antanui J a n u š a u s k u i ok. Lietuvoje mirus, 

JURGĮ JANUŠAITĮ, 
jo šeimą ir a r t imuos ius skaudžiame liūdesyje giliai 

užjaučiame — 

Daytona Beach „Sietyno" 
Vadovas ir choras 

PASSBOOK 
SAVINGS 
8 M oast \rVty to 

' • • • 

Caaaavneai 
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Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212 WCST CERMAK ROAD C MIC AG O. »LL 
Patar Kazanauskas, Pras. Tti 847-7747 
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SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

AetA. 
MARY DRUKTENIS 

Gyveno Dovvners Grove. IL, anksčiau Cicero, IL. 
Mirė 1988 m. sausio 19 d., sulaukus 77 m. amžia is. 
Gimė Aurora, IL. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Marilyn ir žentas 

Richard Harding, anūkai: Jerilyn su vyru Stan Krsek ir 
Michael; sūnus Robert Druktenis, marti Patricia, anūkai: 
Larą, Jessica ir Jason; seserys; Anne Salter ir Shirley Jucius 
su vyru Tony. 

Priklausė Amerikos Lietuvių Moterų R. Katalikių 
sąjungai, buvo ilgametė šios organizacijos iždininkė, 
patikėtinė; sąjungos padalinio Čikagoje prezidente, vicepre
zidentė, iždininkė, taip pat prezidentė vietinio padalinio #2. 

Kūnas pašarvotas sausio 21 ir 22 d. nuo 2:30 iki 9 v.v. 
Vance Funeral Home koplyčioje, 1424 S. 50th Ave., Cicero, IL 

Laidotuvės įvyks sausio 23 d. Iš koplyčios 10 vai. ryto bus 
atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į Resurection kapines ir palaidota mauzoliejuje. 

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

Nuliūdę duktė , sūnus , seserys, anūkai. 

Laidotuvių direkt. Jean Vance. Tel. 652-5245. 

A.tA. 
inž. JURGIUI KARUŽAI 

net ikė ta i m i r u s , jo myl imą žmoną E L E N U T E , sūnų 
J U R G Į su š e ima , g imines ir a r t imuos ius širdingai 
užjaučia 

Dr. Vincas Raslavičius ir sūnus 
ir Malvina Viederienė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. California A v e n u e 
Tele fona i - 523-0440 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h Hermitage A v e n u e 

T e l e f o n a s - 927-1741-1 
4 3 4 8 S . California A v e n u e 

T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 StM Chicago 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 S o . 50th A v.. Cicero 
T e l e f o n a s - 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

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

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 

file:///rVty
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DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. sausio mėn. 22 d 

•x Sol. Birutė Vizgirdienė ir 
sol. Ričardas Daunoras kon
certuos Chicagos Marijos aukšt. 
mokyklos salėje kovo 20 d. Kon
certą rengia „Draugo" renginių 
komitetas, vadovaujamas Mari
jos Remienės. Balandžio 10 d. 
sol. Ričardas Daunoras duos 
koncertą Los Angeles, Cal., Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Ten 
koncertą rengia Lietuvių Bend
ruomenės Vakarų apygardos 
valdyba, vadovaujama Angelės 
Nelsienės. 

x Amerikos kolegijų stu
den ta i jungtinėmis jėgomis 
pasisakys už gyvybę ir prieš ne
gimusių kūdikių žudymą Trini-
ty College sausio 22-24 die
nomis. Viso krašto konferencija 
prasidės penktadienį, sausio 22 
d. Apie tai bus pranešta ir 
Baltiesiems rūmams. 

x Beverly Shores Lietuvių 
k lubo rengiamas Nepriklau
somybės minėjimas bus vasario 
7 d., sekmadienį. Šv. Onos 
bažnyčioje 1 vai. p.p. iškil
mingos pamaldos, Sumą 
atnašaus kun. dr. Ign. Urbonas. 
Giedos solistai. Po to kalbės 
prof. Vytautas Skuodis. 3 vai. 
p.p. Stankūnų Pines restorane 
bus Skuodžių šeimos pager
bimas ir meninė programa. Pa
rapijos klebonas pageidautų, 
kad prof. Vyt. Skuodis kalbėtų 
ir 10 vai. ryto Mišiose po 
pamokslo amerikiečiams. Be
verly Shores Lietuvių klubas 
ruošiasi šią 70-tą Nepriklau
somybės šventę švęsti iškilmin
gai. 

x SAS 101 Studentų ateiti
ninkų savaitgalis Dainavoje 
bus sausio 29-31 dienomis. Sa
vaitgalis prasidės penktadienio 
vakare ir tęsis iki sekmadienio 
ryto. Dėl tolimesnių informacijų 
skambinti vakarais Dariui 
Polikaičiui tel. 434-2243. 

x Dr. Kastytis J u č a s kalbės 
apie dermatologiją per „Žemę 
L". Nauja radijo laida prasideda 
šeštadienį, sausio 23 d., 10:10 
v.v. iki vidurnakčio per WPNA 
(buv. WOPA) stotį 1490 AM. 

x Antanas Juknevičius iš 
Miami Beach, Fla., pratęsė pre
numeratą ir, kaip kiekviene-
riais metais, pridėjo tradicinę 
100 dol. auką. Ant. Juknevičiui, 
mūsų garbės prenumeratoriui ir 
dosniam dienraščio rėmėjui, ta
riame nuoširdų ir didelį ačiū. 

x P o 10 dol. a ts iuntė už 
kalėdines korteles, kalendorių: 
Gražina Musteikis, Vytas Sai-
mininkas, Danguolė Bane
vičienė, Stefa Strikaitis, Vytau
tas Prialgauskas, Z. Korius, 
Jonas Kapočius, F. Breimeris, B. 
Vascega, VI. Ruzgą, Anastazija 
Baziliauskas, Vytautas Bytau
tas, K. Kreivėnas, Jonas And-
rašunas, Elena Balčiūnas. P. R. 
Meilus, M. Ališauskas, Povilas 
Okicinas. Visiems nuoširdus 
ačiū. 

x Greit pa rduodu vienos ir 
- dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX F I R S T , R imas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk.) 

x Brighton Pa rko Lietuvių 
Namų savininkų draugijos 
valdyba šaukia metinį-visuotinį 
narių susirinkimą š.m. sausio 
24 d., sekmadienį 2 vai. p.p. 
Brighton Parko mokyklos 
salėje, 4420 S. Fairfield Ave. 
Prašome visus narius gausiai 
dalyvauti ir atsinešti nario kny
gutes. Po susirinkimo — kavutė. 
Draugijos valdyba. 
- . (sk.) 

x A. a. mokyt. P r a n a s Za-
ilskas, ilgametis Cicero gyven
tojas. Balfo darbuotojas, mirė 
anksti rytą sausio 21 d. Loretto 
ligoninėje. Bus laidojamas 
šeštadienį iš Šv. Antano 
bažnyčios po Mišių 9:30 v.r. 
Lankymas Vance koplyčioje, 
1424 S. 50 Ave., penktadienį 
vakare. 

x Prezidento A. Stulgins
kio ateitininkų kuopos susi
rinkimas bus penktadienį, sau
sio 22 d., 7:30 vai. vak. pas Aud
rių ir Tomą Zubinus, 1451 
Wood, Dovvners Grove, 111., tel. 
963-6123. Prašomi visi nariai 
dalyvauti arba informacijai pa
skambinti telefonu. 

x J a u n e s n i o amžiaus mo
ter ims vakarais nuo 7 iki 8 
val.skirta šokio aerobika. Aero
bika padeda išlaikyti grakščias 
kūno linijas, ir j auna tvę . 
Vakar inės pamokos dir
bančioms ir jaunoms šeimi
ninkėms. Registruotis Socia
linių reikalų tarybos raštinėje. 

x O n a Keraminienė, Rock-
forde. 111., labai uoliai rodo mo
kyklose ir moterų susi
rinkimuose lietuvių tautodailės 
darbus ir tautinius drabužius. 
Dabar kurį laiką sirgo, bet pagi
jus vėl eina demonstruoti. 

x Lietuvių klubas, kuris 
veikia Loyolos universitete, 
rengia tradicinį slidinėjimą ir 
kviečia visus prisijungti prie 
slidinėjimo išvykos. Loyolos 
klubo slidinėjimas bus Cascade 
Mt. Ski Resort Wisconsin vals
tijoje. Cascade kalnas yra ma
tomas nuo 1-90 ir 94 kelių ir yra 
tik 20 minučių kelio į šiaurę 
nuo Madison. 

x J o n a s Ažubalis, Toronto, 
Kanada, pratęsė prenumeratą 
su visa šimtine. J. Užubalį 
skelbiame garbės prenumerato-
rium, o už paramą labai 
dėkojame. 

x I r e n a Smiel iauskienė , 
Oak Lawn, 111., tautinių šokių 
„Grandies" vadovė, lankėsi 
„Drauge", pratęsė prenumera
tą ir dar paaukojo 25 dol. dien
raščio stiprinimui. I. Smieliaus-
kienę skelbiame garbės pre-
numeratore, o už mielą auką ta
riame nuoširdų ačiū. 

x P o 8 dol. atsiuntė už 
kalėdines korteles, kalendorių: 
A. Sinkevičius, Vy tau tas 
Vaškys. Po 7 dol.: M. Pauperas, 
Kazys Urbšaitis, Vydas Dargis, 
Aldas Kriaučiūnas, J. Špakevi-
čius, Aug. Steponaitis. Po 6 dol. 
— Ed Mankus ir Bronė Baktys. 
Labai ačiū. 

x P ra tęsė prenumeratą i r 
pridėjo po 10 dol. už kalėdines 
korteles, kalendorių M. Balt-
r imas , Antanina Baleišis , 
Albinas Petrauskas, A. P. Jasas, 
J. Kaunas, Maria Stašaitis, O. 
Tiknevičius, B. Szydagis, Ona 
Kotovienė, Ona Ambroze. B. M. 
Gurėnas, Janina Merkys, Elena 
Petreikis, Ona Shots, Janina 
Tallat-Kelpša, A. O. Balčiū
nienė, Elena Okas, Vladas Gar-
sys, Eug. Smilgys, Adolfas Ar
malis, Ant. Gruzdys, S. Jazbu
tis, M. Židonis, S. Adomonis, 
Bronius Seliukas, Casimir Ciko-
tas. Vyt. Rūbas, Emil Sinkys, Z. 
Mockus, Vilė Cimbalis. Visiems 
nuoširdus ačiū. 

x Maloniai kviečiame daly
vauti Čiurlionio Galeri jos 
30-mečio šventėje š.m. sausio 
30 d., 7:30 v.v.Čiurlionio Gale
rijoje, Jaunimo centre. Vai
šes, šampanas, gera nuotaika. 
Rezervacijoms skambint i 
422-4288. Auka $15.00 asme
niui, (sk.) 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokerįs, dirbąs su Rodman & 
Renshaw, Inc., patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. 
Duodu komisų nuolaidą! Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(sk.) 

Rašyt. Anatolijus Kairys, laimėjęs Lietuvos krikščionybės jubiliejaus proga 
skelbtą dramos konkursą. N u o t r j TamulaiČH> 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
PROF. SKUODIS LB 
BRIGHTON PARKO 

SUSIRINKIME 

Po lietuviškų Mišių Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažny
čioje sausio 10 d. parapijos 
didžiojoje salėje įvyko LB Brigh
ton Parko apylinkės metinis na
rių susirinkimas. Susirinkimą 
pradėjo valdybos pirm. Salomėja 
Daulienė. Maldą sukalbėjo kle
bonas kun. Jonas Kuzinskas. 
Susikaupimo minute buvo pa
gerbti pereitais metais mirusieji 
apylinkės nariai. Pirmininkė 
padėkojo gausiai atsilankiu-
siem, o ypač dėkojo prof. Vytau
tui Skuodžiui ir jo žmonai Irenai 
už dalyvavimą mūsų 
susirinkime. 

Susirinkimui pirmininkauti 
pakvietė Juozą Masilionį, sek
retorium — Juozą Žadeikį. Pra
dedamuoju žodžiu pirm. J. Masi-
lionis JAV LB Švietimo tarybos 
vardu pasveikino susirinkusius 

x Po 10 dol. a ts iuntė už 
kalėdines korteles, kalendorių: 
Antanas Barčas, Stan Budėjus, 
Pranas Gaižauskas, Aldona 
Krygeris, John Kazlauskas, S. 
Paulius, Juozas Pupius, Rasa 
Šarauskas , L. Mikulionis, 
Stepas Smalinskas, Zita I. Rah-
bar, J. Narušas, P. V. Gvildys, 
Jcseph Gurevis, Juozas Paže-
mėnas. Adolph Švažas, George 
Likander, A. A. Boreišis, S. 
Krutulis, Peter Kiršinąs, J. 
Zydavičius, P. G. Kaufmann. 
Halina Žitkus, A. A. Reventas, 
Albert G. Vinick, E. Balčiūnas, 
P. S. Rulis, A. Putrius, Justina 
Larsen, Antonia Butkus. A. Z. 
Styga, A. Sprindys, A. Aukš
tuolis, Juozas Paulius, Antanas 
Pleškys, M. Janavičius, Alfon
sas Tamošiūnas, Visiems nuo
širdus ačiū. 

x Po 10 dol. a ts iuntė už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių: Petras Zigmantas, L. 
Dovydėnas, Joana Švobienė, J. 
Mikonis, A. Aleksiejūnas, Sta
sė Piktužis, Kazimieras Jankū
nas, Vaclovas Mažeika, V. 
Dailitka. J. Mačiulaitis, Stanley 
Bernotas, B. Pieža, Anthony 
Dubinskas, J. Janušauskas, 
Veronica Dubickas. P. Side-
ravičius, A. Kazickas, B. 
Semaška, Bronius Jaras, S. 
Laniauskas, B. Jaselskis, K. 
Baliulis, Joseph Bodreika, 
Valerija Čepaitis, Mečys Buzė-
nas, Pr. Sidzikauskas, Romas 
Libus, Zinaida Čižikienė. Jonas 
Svaras, Vladas Pažiūra, Ona 
Kaselienė. Visiems nuoširdus 
ačiū. 

ir padėkojo LB Brighton Parko 
apylinkės valdybai už vertas 
aukas, tardamas, jog Brighton 
Parko Bendruomenės apylinkė 
yra geriausia visoje Amerikoje, 
nes nėra kitos LB apylinkės, ku
ri taip daug pinigais paremtų 
švietimą bei įvairią kitą lietu
višką veiklą. Pereitų metų pro
tokolą perskaitė Juozas Šlajus. 

Vid. Vakarų apygardos pirm. 
Birutė Vindašienė sveikinimo 
žodyje padėkojo apylinkės 
valdybai už pagalbą darbu apy
gardos valdybai. Skatino daly
vauti rinkimuose į XII LB tary
bą, taip pat kandidatuoti tary
bos nariais. Numatyta, kad LB 
naujosios tarybos pirmoji sesija 
1988 m. įvyks Chicagoje. 

Lituanistinės klasės vedėja 
seselė Angelė pranešė apie prie 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
veikiančią iit. klasę. Ji padėkojo 
Brighton Parko Bendruomenės 
valdybai už piniginę paramą. 
Klasėje mokosi 25 mokiniai. 
Dalis jų yra mišrių šeimų. 10 
mokinių mokosi lietuvių kalbos, 
kiti — anglų kalba apie Lietuvą 
ir jos literatūrą. Visi mokosi 
šokti tautinius šokius. Per šių 
metų Vasario 16-tos minėjmą, 
čia įvyksiantį vasario 7 d., šoks 
programoje. 

Sibiro kankinys Vytautas 
Skuodis gimė Chicagoje, Lie
tuvoje baigė universitetą ir ten 
dėstė gamtos fakultete. Įsijungė 
į religinės laisvės ir žmogaus 
teisių pogrindžio veiklą. 1979 
m. KGB buvo areštuotas, nu
baustas 7 m. sunkaus režimo 

stovykloje ir dar 5 m. ištrėmimo. 
Pereitų metų pabaigoje sugrįžo 
Chicagon. Pirm. S. Daulienės 
pakviestas sausio 10 d. jis at
vyko į Brighton Parko Bend
ruomenės susirinkimą. Savo 
žodyje čia papasakojo apie 
likimo odisėją. Prelegentas 
maž iau kalbėjo apie savo 
sunkius pergyvenimus rusiš
kuose gulaguose, o daugiau apie 
naujus įspūdžius bei lietuvio 
paskirtį išeivijoje. 

Prof. V. Skuodis, atvykęs 
Amerikon, turėjęs daug kelio
nių Amerikoje ir Kanadoje. Iš 
visų tų kelionių viena buvusi 
ypač įdomi ir nepaprastai jaudi
nanti. Tai buvę pereitais metais 
prieš pat Kalėdas. „Mes su 
žmona Irena turėjom nuvykti į 
tą Chicagos miesto dalį prie 
V i ln i aus Aušros parapijos 
bažnyčios, kur prieš 57 ar 58 
metus buvau pakrikštytas. O 
bažnyčia jau nebeveikė. Buvo 
uždaryta vieną dieną anksčiau 
prieš mūsų atvykimą. Ši parapi
ja anksčiau buvo lietuviška, 
gyva ir veikli. Dabar ten turbūt 
nebėra nė vieno l ie tuvio . 
Bažnyčia buvo statyta 1906 m., 
kada Lietuvoje žmonės lietu
viško rašto mokėsi iš maldakny
gių..." Buvę ten užėję į tą namą, 
kuriame kadaise gyveno. Jaut
riai liūdna, sakė, tačiau dar 
liūdniau, kai dabar panašaus 
likimo laukia puošni lietuviška 
Šv. Jurgio bažnyčia Chicagoje. 
Skatino Brighton Parko lie
tuvius laikytis savo lietuviškoje 
parapijoje, kad taip neatsitiktų 
su Neka l to Prasidėj imo 
bažnyčia. 

Lietuva dabar suskaldyta į 
tris dalis: pavergtoji Lietuva. 
Sibiro Lie tuva ir išeivijos 
Lietuva. Sibiro lietuviai trem
tiniai panašiai kaip ir išeivijoj 
kai kur yra susibūrę, bet neturi 
savo mokyklų. Prof. Skuodis 
sakė, jog mūsų visų pagrindinis 
tikslas yra išlikti lietuviais. Lie
tuva niekada neatgaus laisvės, 
jei išeivijoj neliks lietuvių. 
Prašė neužmiršti partizanų 
kovų, pareikalavusių 30,000 
žmonių aukų. Minėjo, jog ir 
dabar okup. Lietuvoje yra stipri 
pogrindžio veikla dėl Lietuvos 
laisvės. „Tad ir jūs, Brighton 
Parko lietuviai, vieningai dirb
dami, nepraraskite vilties — 
Lietuva tikrai bus laisva. O ne
veiklus lietuvis yra okupanto 
rėmėjas". Toliau prelegentas 
sakė, ka i važiuojate į okup. 
Lietuvą, nuvežkite knygą ar 
pvz. iš „Draugo" iškirptą 
vertingą straipsnį, o tai reika
linga pogrindžio spaudai kovo

j e dėl Lietuvos laisvės. Šimtinė 
į susirinkusių lietuvių prele
gentui gausiai plojo atsistoję. 

Pirm. Daulienė pranešė apie 
pereitų metų valdybos veikla. 
Didysis atliktas darbas buvo lie
tuviško kryžiaus pastatymas ir 
jo pašventinimo iškilmių suruo
šimas. Darbas buvo atliktas pa
vyzdingai gerai. Rinko parašus 
peticijai dėl Vilniaus katedros 
grąžinimo, rašė laiškus valdžios 

žmonėms, prašant ginti lietuvių 
reikalus pavergtoje Lietuvoje. 
Ruošė renginius salėse ir fes
tivaliuose lėšų telkimui, kad 
galėtumėm paremti lietuvišką 
veiklą pinigais ir t.t. 

Ižd. Alina Vadeišienė pranešė, 
kad 1987 m. iš aukų ir ren
giniuose sutelkto pelno aukomis 
paskirstė: švietimo reikalams 
bendrai — 1556 dol., įvairioms 
institucijoms (krikščionybės mi
nėjimui 200 dol., Americans for 
Due Process - 300 dol., Coali-
tion for Constitutional Justice — 
900 dol.) iš viso 3180 dol. 
Apylinkės valdybos pasididžia
vimas — solidarumo įnašų 
surinko 1118 dol. 

Kontrolės komisijos aktą 
perskaitė Vytenis Šilas. Atskai
tomybė tvarkoma pavyzdingai 
be klaidų ir apylinkės valdyba 
dirba labai gerai. Siūlė visai 
valdybai išreikšti padėką. 

Visi pranešimai bei nutarimai 
susirinkimo patvirtinti plojimu. 

Valdybos rinkimai praėjo 
tvarkingai. Dvejus metus su
tikus kandidatuoti,, publikai 
gausiai plojant, dvejų metų 
laikui išr inkti : Salomėja 
Daulienė, Vytas Dijokas, Bronė 
Rusteikienė, Viktoras Utara ir 
Gailė Eidukaitė. Dar vienerių 
metų laikui valdyboje būna: 
Rūta Darienė, Alina Vadeišie
nė, Valentinas Račiūnas ir 
Elena Majauskienė. Revizijos k-
ja: V. Šilas, J. Spurgis ir S. 
Jokūbaitis. 

Vienuolika apylinkės atstovų, 
sutikusių atstovauti Brighton 
Parko apylinkei Vid. Vakarų 
apygardos suvažiavime, susi
rinkimas patvirtino. 

Pirm. S. Daulienė, užbaig
dama susirinkimą, prašė visus 
da lyvaut i Vasario 16-sios 
minėjime vasario 7 d. 10 vai. 
bažnyčioje ir po Mišių mokyklos 
salėje akademiniam minėjime. 
Sugiedojus Lietuvos himną, 
prašė visus pasilikti pasivaišinti 
ir pasikalbėti. 

J . Šlajus 

KETVERI METAI BE 
DR. KAZIO MARTINKAUS 

Ketveri metai nebegrįžtamai 
jau praeitin nuskrido, kai vos 30 
m. sulaukęs biochemijos dr. Ka
zys Martinkus, anot poeto Pu
tino, „išėjo į tylumą palaimintą 
ir didžią". Mirtis pasalūnė nu
traukė jo jaunos gyvybės siūlą 
1984 m. sausio 13 d. Kapų 
ramybėje, Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse ilsisi jo jaunas 
kūnas. Marmuro paminklas 
ženklina jo buvusio žemiško 
gyvenimo pėdsakus. Prieš ket
verius metus sūnaus ir brolio 
netekimo skausmas, tai 
amžinas tėvelių ir sesutės gyve
nimo palydovas. 

„ir nors tavęs nėr, nors grei
tai bėga metai, 

Visur tave matau, visur tave 
juntu". 

(P. Babickas). 
Tokiomis didžio liūdesio nuo

taikomis, sausio 13 d. 8 vai. 30 

Kr. Donelaičio mokvklos darželiečiai vaidina „Nykštukai dirba" 
19 d 

Kalėdų eglutes metu gruodžio 

Nuotr. J. Tamulaičio 

IŠ ARTI IR TOLI 
JA VALSTYBĖSE 

— Dailininkas Albinas Els-
kus iš New Yorko buvo atvykęs 
į Los Angeles atšvęsti savo 
mamytės 90 metų amžiaus 
sukaktį. Los Angeles apylinkėje 
gyvena vyresnysis Albino brolis 
dr. Valentinas Sky (Skirgaila), 
Amerikos atsargos pulkininkas. 
Abu sūnūs į savo mamytės pa
gerbimą sukvietė būrelį savo 
šeimos draugų, taip pat daly
vavo sūnų šeimos. Ona Elskienė 
pas savo sūnus iš Lietuvos at
vyko prieš 13 metų. 

— Philadelphijoje vykusių 
jubiliejinių iškilmių metu, 
dalyvaujant spaudos ir televi
zijos atstovams, kardinolas J. 
Krol pirmasis pasirašė po petici
ja Vilniaus katedrai atgauti. 
Taip pat vyskupai P. Baltakis ir 
L. DeSimone, doc. Vyt. Skuodis. 
JAV LB krašto valdybos pirm. 
Vyt. Volertas ir kt. Philadelphi
joje pradėta akcija buvo perkel
ta į kitas kolonijas. Parašų po 
peticija rinkimas buvo vykdomas 
kiek vėliau vykusių jubiliejinių 
iškilmių metu New Yorke, Chi
cagoje, Los Angeles, Toronte ir 
kt. JAV LB krašto valdyba 
aplinkraščiu kreipėsi į visus LB 
vienetus su prašymu prisidėti 
prie parašų po peticija rinkimo 
ir sponsorių kongr. Borski įneš
tai rezoliucijai H.R. 300 su
radimo. Visuose LB ruošia
muose Vasario 16-sios minėji
muose bus renkami parašai dėl 
Vilniaus katedros atgavimo. 

— Viceprezidentas George 
Bush pakviestas ir labai geros 
galimybės, kad atvyks į Žmo
gaus teisių konferenciją, kurią 
kasmet organizuoja Baltų Lais
vės lyga. Šiais metais konfe
rencija bus kovo 19 d. Ambassa-
dor viešbutyje. Baltų Laisvės 
lygos pirmininkas yra estas Avo 
Piirisild. Lygai priklauso Estijos 
ir Latvijos garbės konsulai. 
Konsulas Jaak Treiman (estas) 
yra lygos teisinis patarėjas. 

— Tarptautinis maratonas 
Los Angeles mieste šiais 
metais įvyksta kovo 6 d. Kaip ir 
pernai, maratone dalyvauti 
kviečiami lietuviai, latviai ir es
tai, kurie atstovautų nepriklau
somoms Pabaltijo valstybėms. 
Los Angeles reziduoją konsulai 
talkina maratono organizavimo 
komitetui. Kiek žinom, bėgimui 
yra užsiregistravę latviai ir es
tai. 

min. ryto a.a. dr. Kazio tėveliai 
agr. Stasė ir Klemensas Mar-
tinkai, sesutė Kristina ir daug 
artimųjų bei pažįstamų Jėzuitų 
koplyčioje dalyvavo šv. Mišių 
aukoje už a.a. dr. Kazio sielą. 
Šv. Mišias atnašavo kun. P. 
Daugintis, S.J. 

Dr. Kazio Martinkaus švie
saus atminimo įamžinimui, jo 
tėvelių, sesutės ir artimųjų 
draugų yra įsteigtas stipendijų 
fondas, iš kurio sukauptų pro
centų kiekvieneriais metais 
skiriamos stipendijos lietuvių 
kilmės studentams, studi
juojantiems mokslinių tyrinė
jimų ir lituanistikos srityse. 
Pirmą kartą 1986 m. buvo 
paskirtos dvi stipendijos, o 1987 
m. to fondo stipendijas gavo: A. 
Žmuidzinaitė, biochemijos 
doktorantė; E. Tamulynaitė, 
kalbotyros doktorantė; D. 
Bobelytė, farmakologijos dokto
rantė; A. Kriaučiūnas, bio
chemijos doktorantas; I. Luko-
ševičiūtė, farmacijos magistrė. 

Pamaldų dalyviai buvo pa
kviesti į JAV LB socialinių 
reikalų tarybos seklyčią pa
bendravimui ir pasi vaišinimui. 

L. 

Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. - 776-8700 

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




