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(Tęsinys) 

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

ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ 
Veiveriai (Prienų raj.). 1987 

m. birželio mėnesyje Veiverių 
bažnyčios šventoriuje buvo pa
s ta tytas kryžius Lietuvos 
Krikšto 600 metų Jubiliejui at
minti . Tuoj po kryžiaus 
pastatymo Veiverių klebonas 
kun. K. Skučas buvo iškviestas 
j rajono vykdomąjį komitetą, 
kur buvo išbartas, kad be 
valdžios leidimo pastatė kryžių. 
Kunigas paaiškina, kad šven
toriuje ir kapinėse, kiek jis 
žinąs, kryžius galima statyti ir 
be specialaus valdžios leidimo, 
jis taip jau daręs ankstesnėse 
savo parapijose ir niekas už tai 
jo nebaudė. 

„Todėl, kai už šį nusikaltimą 
būsite iškeltas j kitą parapiją, 
teks pranešti to rajono valdžiai, 
kad jūs esate užkietėjęs įsta
tymų laužytojas", — pareiškė 
vykdomojo komiteto pirmininko 
pavaduotojas, kartu paaiškino, 
kad leidimą statyti kryžių. 

tikriausiai, jei tik būtų laiku 
kreipęsis, būtų gavęs, ir kaip 
pavyzdį paminėjo Prienų klebo
ną kun. Užupį, kuris 1984 m. 
yra kreipęsis į rajono valdžią, 
kad šventoriuje leistų pastatyti 
koplytstulpį, esą toks leidimas 
buvo duotas, tik klebonas vėliau 
persigalvojo ir koplytstulpio 
šventoriuje nestatė — jį pastatė 
pačioje bažnyčioje, o leidimas 
galioja net ir dabar — praėjus 
trims metams, jis vis tebeguli 
pas rajono architektą. 

1984 m. leidimo statyti kop
lytstulpį Pr ienų klebonui 
niekas nedavė. Išgirdęs tokius 
valdžios pareigūnų plepalus, 
kun. Užupis nuskubėjo pas ra
jono architektą — gal bent po 3 
metų galės šventoriuje pastatyti 
koplytstulpį šv. Kazimiero 
Jubiliejui atminti. Rajono ar
chitektas paaiškino, kad visos 
kalbos apie buvusį ar esamą 
leidimą tik muilo burbulas. 

Priverstinė demonstracija 
Vilniuje 

Autonomijos užuominos 

du fiay Knrje 
¥e WoNf 
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Vytauto Bogušio laiškas 
Vilnius. — Vilniaus Jaunimo 

Teatras 1987 m. susilaukė tarp
tautinio pripažinimo, tačiau juo 
susidomėjo ir labai nemeniška 
organizacija — KGB. Buvo 
suimtas ir paleistas technikinis 
darbuotojas Gediminas Jakub
čionis, saugumiečiai padarė 
kratas kitų kolektyvo narių 
butuose. Po rugpjūčio 23 d. 
demonstracijos Vilniuje, 
prasidėjo įnirtingas saugumo 
puolimas prieš joje dalyvavusį 
VJT inžinierių Vytautą Bogušį. 
Rugsėjo 10 d. buvo sušauktas 
visuotinis teatro profsąjungos 
susirinkimas, kuriame, pagal 
KGB instrukcijas. VJT kolek
tyvas turėjo ritualistiškai pa
smerkti Bogušį. Šis spektaklis 
pasibaigė nelauktai — keli 
kolektyvo nariai principiniai 
gynė Bogušį, o dauguma dalyva
vusių oficialius kaltinimus 
palydėjo garsia pašaipa. 

Rugsėjo 19 d. Literatūroje ir 
Mene pasirodė VJT vyr. reži
sierės Dalios Tamulevičiūtės 
laiškas, kuriame ji pasmerkė 
rugpjūčio 23 d. demonstraciją ir 
pavadino Bogušį mažamoksliu, 
neatstovaujančiu VJ Teatro. 

Tikroji kova prieš 
tironiją 

Chicago Tribūne dienraštis 
šios savaitės ketvirtadienio lai
doje paraše vedamąjį ryšium su 
Lietuvos nepriklausomybės 70 
m. paminėjimu ir priminė, kad 
Lietuva šiandien būtų lais
va valstybė, kaip kad ji buvo 
22 metus, jeigu ją nebūtų 
okupavus Sovietų Sąjunga. 
Redakcija rašo, jog Vilniuje 
buvo daug policijos, kuri šiai 
mažai, bet senai ir garbingai 
tautai neleido švęsti 70 m. 
sukakties. Bet protestai buvo 
pareikšti Chicagoje. Washing-
tone, New Yorke ir Vakaru Eu
ropoje. O tai yra puiki žinia, kad 
kovojama visur, ir Tibete, ir 
Afganistane, ir kitose Pabal
tijo respublikose, ir visame 
pasaulyje prieš tironiją Mūsų 
tarpe visada bus vyrų ir moterų, 
kurie laukia tinkamo momento 
apspręsti savo likimui. Tai yra 
iš Lietuvos ir iš kitur tikra ir 
išliekanti žinia, rašo Tribūne 
dienraštis. 

Žydų studentai, laikydami deganti audeklą, kuris taip sulankstytas, kad būtų matyti žodis „guilty" 
(kaltas) prie Austrijos ambasados Tel Avive, reikalauja, kad Austrijos prezidentas Kurt 
Waldheimas pasitrauktu iš pareigų ,.už padarytu- nusikaltimus nacių laikais". 

Austrijos prezidentas atmeta 
šmeižtus 

Rugsėjo 23 d. Bogušis atsakė jai 
šiuo atviru laišku: 

Gerbiama režisiere, 

nors Jūs savo paskviiėlyje 
„Kieno vardu?" atstovaujate 
teatro kolektyvui, bet nereiš-
kiate nuotaikų tų darbuotojų, 
kurie kalbėjo rugsėjo 19-tą 
dieną KGB inspiruotame „pa
smerkime", bet nepasmerkė nei 
manęs, nei pačios demons
tracijos. 

Jūs kalbate apie Pirosma-
nošvilį — tai bemokslis žmogus, 
sukūręs meno šedevrus. 
Aukštųjų mokslų nebaigė nei 
Žemaitė, nei Stalino ruporas M. 
Gorkis. O T. Vaižgantui tai 
netrukdė dėstyt i Vytauto 
Didžiojo universitete. Rugpjūčio 
23 dieną t i k r a i niekas 
neatstovavo ir nekalbėjo 
bailiosios inteligentijos vardu, o 
kūrybine inteligentija „drąsiai" 
reiškiasi spaudoje... 

Tikrai neatstovavau Jūsų 
kolektyvui ir niekas ten darbo 
kolektyvams neatstovavo — tai 
juk nevaldiška demonstracija! 
Apmaudu, kad bandos instink
tas, baimė taip giliai įsišaknijo 
net ir kultūros kūrėjų sąmonėje. 

Puikiai žinot, kas man užkirto 
kelia į aukštąją. Bet geriau 
turėti vidurinės mokyklos 
atestatą, savo nuomonę, prin
cipus, sąžine, negu aukštosios 
diplomą ir vykdyti svetimą 
valią... Ir ką Jūs galit spręst, 
kokie žmonės buvo susirinkę 
paminėt Hitlerio — Stalino 
aukų iš pigaus filmo — montažo, 
kuris te t ruko nepilnas 5 
minutes? 

Tik netvirtinkite, kad savo 
politiniu niekučiu nusipirkote 
valdžios leidimą išvykti 
gastrolėms į Ameriką. Supran
tamas „pasmerkimo" organi
zatorių tikslas — sutrukdyti 
Jaunimo t ea t ru i garsinti 
Lietuvos vardą pasaulyje! 

Teisinatės, kad vykdėte 
kažkieno valią, to reikalavo 
Jaunimo teatro, Lietuvos inte 
resai! O ar ne Tarybų Lietuvos 
interesų vardan šimtai 
tūkstančių l ietuvių buvo 
ištremti į Sibirą, jų tarpe ir Jūsų 
motina, broliai?!! 

Pasakojate, kad Jūsų motina 
prakeikė t i roną Staliną. 

Viena. Austrijos prezidentas 
Kurt Waldheim pasakė kalba 
Austrijos gyventojams per 
televiziją. Jis pasakė, jog jam 
primetami kaltinimai nacių lai
kais ir dabar ruošiamos prieš jį 
demonstracijos bei pasaulyje 
ieškomi ir perdirbinėjami do
kumentai yra grynas šmeižtas 
ir dėl to jis nepasitrauks iš 
Austrijos prezidento posto. „Jūs 
galite pasitikėti manimi, kaip 
kad jūs pasitikėjote manimi 
prieš dvejus metus, išrinkdami 
prezidentu". 

Kaltas, kad žinojo 
Austrijoje buvo sudaryta tarp

tautinė komisija, kuri turėjo iš
tirti, ar Waldheimas buvo nusi
kaltęs prieš žmoniškumą nacių 
laikais, kai jis tarnavo vokiečių 
kariuomenėje. Komisija, prieš 
paskelbiant savo tyrinėjimų 
duomenis, paskelbė, kad jų rasti 
faktai nėra Waldheimo teismas. 
Prez. Waldheimas buvo susiti
kęs su šešiais istorikais, kurie 
tyrė jo praeitį. Komisija nega
lėjo įrodyti, kad Waldheimas 
tiesioginiai buvo atsakingas 
už žydų deportacijas į koncent
racijos stovyklas, tačiau jis esąs 
kaltas, kad žinojo ir nieko 
nedarė tų žmonių išgelbėjimui. 
Komisija dirbo penkis mėnesius 
ir susipažino su visa medžiaga. 
Tą komisiją sudarė Šveicarijos 
prof. Hans Rudolph Kurz, Belgi 
jos istorikas Jean Vanvvelken-
huyzen. Amerikos brig. gen. 
Lawton Collins. Britanijos isto
rikas Gerald Fleming ir Graiki
jos Hagen Fleischer. 

„Aš norėjau išlikti..." 

Prez. Kurt Waldheimas vienu 
metu pasakė, kad jis norėjo 
„išlikti gyvas" ir nieko negalėjo 
padėti žydams ir kitiems, kurie 
buvo vežami į koncentracijos 
stovyklas. Komisija rašo, kad 
iis. kaip leitenantas, negalėjo 
duoti įsakymus ir todėl nėra 
t iesiogiai a tsakingas. Bet 
komisija niekur nerado. "kad 
Vv'aldheimas būtų bet kada 
pasipriešinęs tai neteisybei. 
Tačiau Austrijos kancleris 

Vranitzky sako, kad Waldhei-
mas yra nusižengęs „žmogiš
kajai pareigai", jog nesipriešino 
prieš karo nusikaltimus. Bet vi
cekancleris Akois Mock pasakė, 
jog komisijos pranešime nėra 
niekur parašyta tiek blogai, kad 
Waldheimas turėtu atsisakyti iš 
prezidento pareigų. 

• 
„Spiegei" atsiprašė 

Kancleris Vranitzky grasino 
pasitrauksiąs iš savo pareigų; jis 
yra Socialistų partijos vadas ir 
pats žydų kilmės. Vyriausybėje 
nėra vieningos nuomonės, ar 
Waldheimas turėtų atistatydin-
ti. Demonstracijose, sakoma, 
dalyvavo apie 5,000 žmonių, 
kurie reikalavo jo pasitraukimo. 
Vokietijoje leidžiamas Spiegei 
laikraštis atsiprašė Waldheimą, 
kad praėjusią savaitę atspaus
dino suklastotą telegramos teks
tą, kuri buvo gauta iš Jugos
lavijos. Manoma, kad gali 
pasitraukti Austrijos vyriausy
bė, kuri yra socialistų domi
nuojama. 

Nauja audra 
Buvęs Užsienio reikalų mi-

nisteris Kari Gruber sukėlė 
naują audrą, pa-akydamas, jog 
tos komisijos pranešimas nėra 
visai patikimas, nes parašytas 
socialisto ir žydų, kurie yra 
nepatenkinti, kad Austrija 
nemokėjo didelių sumų po karo 
nukentėjusiem- žydams. Prezi
dentas tuoj pareiškė, kad tai 
nėra jo nuomone. Austrijos kon
servatorių partija, kurios vadas 
Alois Mock yra ir Užsienio 
reikalų ministcris, pranešė, kad 
jo partija siekia vienybės ir 
susitaikinimo ir nenori pašalin
ti prezidento. 

Neue Kronen Zeitung pasiro
dė ir toks komentaras, kad Kurt 
Waldheim palaiko antisemitiz
mo judėjimą Waldhe imas 
turėjo 20 m. amžiaus, kai buvo 
paimtas vokiečių kariuomenėn. 

— Norvegijos ambasadorius 
Torleif Anda Izraelyje buvo iš
kviestas į užsienio ministeriją ir 
jam pareikštas protestas, jog jis 
pasakė, kad Izraelio kareiviai 

Nemanau, kad esate tokia naivi n a udoja tokia pat taktiką prieš 
ir nesupranta te , jog Jūsų palestiniečius, kaip kad naciai 
simboliškas paskvilėhs-gėlių darvdavo. T. Anda vra pats 
puokšte ant Stalino kapo! b u v ę s n a c i ų koncentracijos sto-

(Elta) vykioje. 

TRUMPAI 
iŠ VISUR 

— Washingtone prez. Rea-
ganas įteikė Kongresui naują 
biudžeto planą 1989 metams, 
kuris yra 1.1 trilijono dolerių 
sumoje. Numatoma uždaryti kai 
kurias kariuomenės bazes ir tuo 
sumaž in t i i š l a idas . Dabar 
Kongrese prasidės ilgi debatai. 
Nauji fiskaliniai Amerikos 
metai prasideda spalio i d. 

— Britanijos Užsienio reikalų 
ministeris Si r Goeffrey Howe 
lankosi Maskvoje ir jau turėjo 
kremliuje pasitarimus su M. 
Gorbačiovu. 

— Sov ie tų Sąjunga šią 
savaitę apkaltino Pakistaną, 
kad jis trukdo užbaigti karą 
Afganistane, reikalaudamas, 
kad būtų sudaryta Kabule nau
ja vyr iausybė d a r prieš 
pasirašant taikos sutartį. 

— Wash ing tone Senato 
Žvalgybos komite tas įspėjo 
Reagano administraciją, kad da
bartinė žvalgybos sistema yra 
pasenusi ir ją reikia skubiai 
modernizuoti, kad būtų galima 
sekti Sovietų vykdomus žval
gybos veiksmus. Priešingu at
veju. Sovietai bus labai pra
lenkę Ameriką. 

— Angola iš principo sutiko, 
kad visi Kubos kariniai daliniai 
būtų išvežti. Tuo reikalu su 
Amerika įvyko pasitarimai 
sausio mėnesio gale. 

— Washingtone pranešta, 
kad NASA erdvių stoties 
direktorius, kuris tas pareigas 
perėmė prieš porą metų, įteikė 
savo atsistatydinimą finan
siniais ir politiniais sumetimais. 

' Andrevv Stofan sako, jog prezi
d e n t a s pa tv i r t ino bilijoną 
dolerių šios programos išvys
tymui, bet Kongresas nesutin
ka, tad tegu jie susiranda naują 
direktorių. 

— Libane buvo pagrobtas 
Amerikos karininkas, kuris dir
ba Jungtiniu Tautų misijoje. 
Pulk. William Higgins buvo 
pagrobtas trijų neatpažįstamų 
vyrų, kurie sustabdė jo mašiną. 

— Etiopijai, kuri yra Krem
liaus sąjungininkė, Sovietų 
Sąjunga pažadėjo 250.000 tonų 
grūdų. Spauda pažymi, kad 
Sovietai patys perka grūdus 
savo reikalams. 

— Gvatemaloje vakar prasi
dėjo nauji karo paliaubų pasi
tarimai tarp Nikaragvos sandi-
nistų atstovų ir Rezistencijos 
kovotojų atstovų. 

Vilnius. — Septyniasdešimta
sis Lietuvos nepriklausomybės 
paminėjimas sostinėje praėjo 
kaip šešėlis, kai Vilniuje policija 
ir saugumas budėjo prie 
tautinių paminklų ir bažnyčių, 
rašo New York Times Maskvos 
žurn. Felicity Barringer. Keturi 
lietuvių tautinio judėjimo vadai 
buvo namų arešte. 

Praėjusią savaitę Maskvoje 
vyriausybės atstovas painfor
mavo Vakarų žurnalistus, jog 
Lietuvoje gali įvykti 
neramumai, todėl jiems nebūsią 
leista ten vykti. Bet penkta
dienį, kai jie buvo sukviesti į 
Sovietų Užsienio reikalų 
ministeriją, j iems buvo 
pasakyta, kad tik 8 reporteriai 
galės vykti į Lietuvą. 

Kai jie ten nuvyko, pirma
dienį buvo priversti žiūrėti 
demonstracijos, kurioje žmonės 
protestavo prieš Reagano 
kvietimą, kad amerikiečiai 
prisimintų Lietuvą jos nepri
klausomybės sukakties dienoje, 
rašė Nevv York Times reporta-

Reaganas kalbės 
NATO vadams 

Washingtonas. — Baltieji 
rūmai pranešė, jog Reaganas 
vyks į NATO viršūnių pasita
rimą Briusselyje, kad 
sąjungininkams paaiškintų apie 
nusiginklavimo vedamus rei
kalus su Sovietų Sąjunga, nes 
kilo didelis nebepasitikėjimas 
Amerikos vedama politika, o 
ypač derybomis su Sovietais. 

Apie šią prezidento kelionę 
buvo pranešta tuo metu, kai 
trumpai jis susitiko su Vak. 
Vokietijos Užsienio reikalų 
ministeriu Hans—Dietrich Gen-
sher. kuris atvyko į Washing-
toną tuoj po pasitarimo su 
Sovietų Užsienio reikalų 
ministeriu Shevardnadze Bono
je. Gensher nusistatymas nu
siginklavimo klausimu susilau
kė didelio pasipriešinimo iš 
Reagano administracijos ir kai 
kurių NATO vyriausybių. 

Genscher panaudojo savo 
vizitą įtikinti Administraciją, 
kad būtų sumažinti ir trumpųjų 
distancijų ginklai ir visiškai 
uždrausti cheminiai ginklai. 
Prezidentas pirmiau nori 
susitarti su Sovietais ilgųjų 
distancijų raketų sumažinimo 
reikalu ir kad Sovietai suma
žintų savo konvencionalines 
pajėgas. Taktiniai ginklai Eu
ropoje privalo pasilikti, kad 
atsver tų konvencionalines 
Sovietų jėgas. To laikosi 
Britanija ir Prancūzija. 
Genscher tuo klausimu turi 
kitokią nuomonę. 

že iš Vilniaus. Čia rašoma, jog 
apie 2.000 žmonių galėjo būti 
Gedimono aikštėje, tačiau 
suvarytieji nerodė jokio en
tuziazmo oficialiai suorgani
zuotoje demonstracijoje. 

Vienas oficialus sostinės 
pareigūnas kalbėjo reporteriui, 
jog daugelis žmonių Lietuvoje 
jaučia, kad respublikoje turėtų 
būti vedama kitokio kurso 
politika, kuri vieną dieną galėtų 
privesti prie tokio autonominio 
statuso ir pažangos, koks 
šiandien yra Suomijoje. 

— Filipinų vyriausybė pa
skelbė, jog visi užsieniečiai 
kariai nuo balandžio 18 dienos, 
įvažiuodami į Filipinus, turės 
turėti pažymėjimą, kad jie 
neturi AIDS ligos. 

— Paryžiuje ir Londone pra
nešama, jog Afganistano laisvės 
kovotojų vadai turi didelių 
abejonių apie Sovietų pasitrau
kimą iš Afganistano. Sovietai 
oficialiai nusiplauna rankas, 
esą jiems nesvarbu, kas bus, kai 
jie pasitrauks, tačiau partizanai 
sakosi turį kitokių žinių. Af
ganų vienas vadų — Julian 
Gearing sako, kad niekas 
nežino ko Sovietai iš tikrųjų 
nori. 

Pasaulio atstovybės 
Vatikane 

Vatikanas. - Prie Apaštalų 
Sosto šiuo metu yra akredituo
tos iš viso šimtas šešių pasaulio 
valstybių diplomatinės misijos, 
kurių tarpe yra ir nepriklauso
mos Lietuvos diplomatinė atsto
vybė. Apaštalinės nuncijatūros 
veikia 115 pasaulio kraštų ir 
prie Europos Ekonominės Bend
ruomenės. Iš komunistų 
valdomų Centro ir Rytų 
Europos kraštų tarpo tiktai 
Jugoslavija turi savo ambasa
dorių Vatikane. Lenkijai šiuo 
metu atstovauja delegatas^ 
palaikantis nuolatinius darbo 
ryšius tarp Lenkijos vyriausy
bės ir Apaštalų Sosto. Vati
kanas turi savo nuolatinius ste
bėtojus prie įvairių tarptautinių 
organizacijų: prie Jungtinių 
Tautų New Yorke ir jos žinybų 
Ženevoje bei Vienoje, prie 
UNESCO organizacijos Pary
žiuje, prie Europos Tarybos 
Strasburge, prie Amerikos vals
tybių organizacijos Washing-
tone ir Pasaulinės Turizmo 
organizacijos Madride. 

Lenkai negrįžta [ 
Lenkiją 

Bonna. — Praėjusiais metais 
daugiau negu keturi šimtai 
tūkstančiu lenku turistų aplan
kė Federacinę Vokietiją. Iš jų 
tarpo beveik 50 tūkstančių nu
sprendė nebegrįžti į Lenkiją, 
pasiprašydami Vakaru Vokieti
joje politinės globos. 

Vakaru Vokietijos Raudonasis 
Kryžius, pranešdamas šiuos sta
tistinius duomenis, paragino 
krašto valdžia užmegzti derybas 
su Lenkijos vyriausybe, kad 
laisvę pasirinkusiųjų lenkų ar
timiesiems būtu leidžiama taip 
pat išvykti iš Lenkijos ir susi
jungti su savo šeimomis Vaka
ruose. Lenkijos vidaus reikalų 
ministerija, iš savo pusės, 
pranešė, kad 1987 m. penki mi
lijonai ir 1 75 tūkstančiai lenkų 
turistų buvo iškeliavę į užsienio 
kraštus. Iš jų milijonas 129 
tūkstančiai lankėsi įvairiuose 
Vakarų kraštuose, o kiti. kurie 
sudarė didelę daugumą, keliavo 
į komunistų valdomus Europos 
kraštus. 

KALENDORIUS 
Vasario 19 d.: Konradas. 

Belina. Nida. Šarūnas. Sauge. 
Vasario 20.: Eleuterijus, 

Amata. Auksuolė. Visginas. 

ORAS 

Saulė teka 6:42. leidžiasi 5:29. 
Temperatūra dieną 15 1.. 

naktį 33 1. 
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/PORTO APŽVALGA 

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
SPORTO ŽAIDYNĖS 

38-sios Š. A. Lietuvių Sporto 
žaidynės įvyks 1988 m. gegužės 
14-15 d., Chicagoje. Visuotinio 
ŠALFASS-gos suvažiavimo nu
tarimu ir ŠALFASS-gos centro 
valdybos pavedimu, žaidynes 
vykdo Chicagos ASK ,,Li-
tuanica" ir LSK ,,Neris". 

Žaidynių p r o g r a m o j e — 
1988 m. Š. A. Lietuvių 
krepšinio, tinklinio, ledo ritulio, 
šachmatų, raketbolo iRacquet-
balli, kėgliavimo <Bowling). 
stalo teniso ir plaukimo pirme
nybės. Plaukime vyks kartu ir 
baltiečių pirmenybės. 

Šios žaidynės buvo numatytos 
vykdyti š.m. balandžio 30 -
gegužės 1 d.d.. tačiau dėl nepa
lankių patalpų gavimo aplinky
bių, rengėjai buvo priversti jas 
nukelti. 

K r e p š i n i o p i r m e n y b ė s 
numatomos pravesti šiose kla
sėse: vyrų A, vyrų B, jaunių A, 
jaunių B, jaunių C ir moterų. 

Tinklinio p i rmemybės pla
nuojamos vykdyti — vyrų, mo
terų, mergaičių A ir mergaičių 
B klasėse. 

Krepšinyje ir tinklinyje — 
prieauglio A klasei priklauso 
gimę 1969 m. ir jaunesni: prie
auglio B — gimę 1971 m. ir jau
nesni; prieauglio C — gimę 1973 
m. ir jaunesni. 

Vyrų A klasę krepšinyje 
sudaro iškilesnės komandos, at-
nn ktos ŠALFASS -gos Krep
šinio komiteto. Likusios koman
dos žaidžia B klasėje, kur gali 
dalyvauti ir vyrų A klasės 
komandas turinčių antrosios 
komandos. 

Ledo ritulio pirmenybės bus 
vykdomos tik vyrų klasėje 
(amžius neribotas). 

Š a c h m a t ų , R a k e t b o l o , 
Kėgliavimo ir Stalo teniso 
pirmenybių programos, klasi
fikacijos ir kt. bus nustatyta po 
preliminarinės registracijos, 
atsižvelgiant į išreikštą susido

mėjimą bei pa te ik tus 
pageidavimus. 

Plaukimo pi rmenybės vyks 
baltiečių pirmenybių rėmuose. 
Varžybos apims visus pagrin
dinius stilius, suaugusių ir 
visose prieauglio klasėse. Šuolių 
į vandenį (diving) nebus. Lie
tuvių pirmenybės bus išvestos iš 
pabaltiečių varžybų. 

Preliminarinė registracija vi
soms sporto šakoms — iki 1988 
m. kovo 21 d., šiuo adresu: 
Algimantas Tamošiūnas , 317 
South Catherine Ave., La-
Grange , IL 60525. Tel. (312) 
354-2516. 

Pagal preliminarinės regist
racijos duomenis bus galutinai 
nuspręsta, kurios sporto šakos 
bus žaidynėse vykdomos, nusta
tyta jų programos ir paskelbta 
galutinės dalyvių registracijos 
datos. 

Dalyvavimas yra atviras vi
siems Š. Amerikos lietuvių spor
to vienetams ir individams, 
atlikusiems metinę 1988 m. 
ŠALFASS-gos narių registra
ciją. Principiniai dalyvių 
skaičius visose sporto šakose 
yra neapribotas. 

Smulkesnės informacijos pra
nešta visiems ŠALFASS-gos 
klubams. ŠALFASS -gai nepri
klausantieji vienetai ir pavie
niai, klubams nepriklausantieji 
individai dėl informacijų pra
šomi kreiptis į Algimantą 
Tamošiūną. 

Šie metai mūsų sportiniam 
gyvenime yra ypatingi. Metų 
gale Australijoje vyksta IlI-sios 
Pasaulio Lietuvių Sporto žaidy
nės . Taipogi šiais metais 
sukanka 50 metų nuo I-sios 
Tautinės Olimpiados, įvykusios 
1938 m. Kaune. Šių įvykių aki
vaizdoje turime stengtis, kad 
38-sios ŠALFASS-gos žaidynės 
praeitų su prideramu dėmesiu. 

ŠALFASS-gos centro 
valdyba 

Rungtynėms pasiruošęs Toronto „Aušros" puolėjas Romas Kaknevičius. 

TORONTO„AUŠRA 
RUOŠIASI 

>? 

Tokiais šuoliais ir metimais Toronto „Aušra" 1982 m pelne meistro titulą 
Akimirka iš „Aušros" rungtynių su Chicagos „Neries" krepšinio komanda. 

Tik paskelbus, kad IlI-sios 
P.L.S. Žaidynės vyks Australi
joje nuo š.m. gruodžio 26 d. iki 
1989 sausio 1 d., Toronto „Auš
ra" buvo vienas iš pirmųjų 
lietuvių sporto klubu 
pranešusių, kad toje sporto 
šventėje dalyvaus su vyrų 
krepšinio komanda. „Aušra" 
turi užtektinai savigarbos ir 
jaučia pareigą t inkamai 
atstovauti Kanados ir Amerikos 
krepšiniui Australijoje —juk tai 
mūsų krepšinio tvirtovė, ypač 
paskutiniu metu. 1982, 83 ir 
84-tais metais „Aušra" laimėjo 
ŠALFAS s-gos krepšinio meist
ro titulą, o šiais metais New 
Yorke pralaimėjo LAK pra
tęsime 93-83. „Aušra" yra II-jų 
P.L.S. Žaidynių meistras, ir tą 
titulą ji pasiryžusi garbingai ap
ginti. 

Toronto „Aušra" buvo įsteigta 
1955 m. prie Prisikėlimo lie
tuvių parapijos ir nuo pat 
pirmųjų dienų naudojosi pa
rapijos sporto sale ir šiaip 
visokeriopa Tėvų Pranciškonų 
parama. Dabartinis vyskupas P. 
Baltakis net 14 metų buvo 
pagrindinis klubo veiklos ir jau
nimo rėmėjas bei dvasios 
vadovas. Šiuo metu šį klubą 
globoja tėvas A. Simanavičius, 
OFM. Išskirtini klubo darbuo
tojai ir daugkartiniai pirmi
ninkai yra K. Šapočkinas ir E. 
Šlekys. Šiuo metu klubo pirm. 
yra Algis Malinauskas, sporto 
vadovas Rimas Miečius, o lėšų 
telkimui kelionei į Australiją 
vadovaus K. Šapočkinas. 

Kaip ir kiekviename lietuviš
kame sporto klube, krepšinis 
buvo ir yra pirmaujantis spor
tas; vienu metu klubas turėjo 
net 10 komandų ir arti 200 
krepšininkų« Lietuvių spor
tinėse žaidynėse per eilę 
metų buvo pasiekta daug gražių 
laimėjimų. Savo eilėse turėjo 
tokių išskirtinų krepšininkų 
kaip V. Buntinas, A. Jankaus
kas, V. Sedlickas ir ypač broliai 
G. ir L. Rautinšai, kurie yra 
daug kartų atstovavę ir Kana
dos krepšinio rinktinei. Be 
krepšinio stipresnės sekcijos 
buvo lengv. atletika, lauko ir 
stalo tenisas ir plaukimas, taip 
pat tinklinis, šachmatai ir gol
fas. Iki 1958 m. buvo aktyvi ir 
futbolo komanda. 

O kas gi ruošiasi į Australiją? 
Klubo sporto vadovas Rimas 
Miečius išvykos į Australiją 
organizaciniam komitetui jau 
įteikė tokį sąrašą: komandos 
treneris R. Underys, buvęs čika-
gietis, šiuo metu vadovauja 
Prisikėlimo parapijos koopera
tyvui; Sigitas Žulys, žaidęs už 
York ir Concordia universi
tetus: Stepas Arlauskas, buvęs 
Ryerson universiteto pažiba; 
Robertas Sysak (motina Simo
naitytė), dabar žaidžia už Ryer
son u-tą; Romas Kaknevičius, 
baigęs ir žaidęs už York u-tą; 
Vytas Gataveckas, Toronto u-
tas: Robertas Galikovvski ir 

Raimundas Tonulis. Wilfred 
Laurier u-tas; Linas Balaitis, 
Toronto u-tas; Vidas Demanta-
vičius ir Leonas Rautinšas. Apie 
Rautinšą ir jo krepšinio karjerą 
reiktų visos knygos. Jis buvo 
Syracuse u-to krepšinio pažiba, 
metus žaidė pas Philadelpijos 
profesionalus, metus Italijoje, 
atstovavo Kanados rinktinei 
daugybėje tarptautinių rung
tynių ir dvejose pasaulio 
pirmenybėse. Jis yra laikomas 
Kanados visų laikų geriausiu 
krepšininku. 

V. G. 

VIDAI VENCIENEI 
AUKSO MEDALIS 

Žiemos olimpiada prasidėjo 
vasario 13 d. Calgary mieste 
Kanadoje. Dalyvauja rekordinis 
skaičius kraštų — net 52, rekor
dinis skaičius dalyvių — beveik 
1800, rekordinis skaičius varžy
bų ir rekordinis skaičius dienų 
- 15-ka. 

Šioje olimpiadoje pirmu aukso 
medaliu pasipuošė lietuvaitė 
Vida Mogenytė-Vencienė, 23 m. 
amžiaus Pedagoginio instituto 
Vilniuje studentė, kilusi iš 
Ukmergės rajono. Tai pirmas 
aukso medalis Lietuvai žiemos 
olimpiadoje, pirmas ir sovietų 
rinktinės moterims nuo 1980 m. 
Vida laimėjo 10 km lenktynes 
slidėmis per laukus per 30 min. 
8.3 sek., nugalėdama 52 varžo
ves. Ji paliko savo rimčiausią 
varžovę R. Smetaniną net 8.7 
sek., o Smetaninai čia buvojau 
ketvirta olimpiada ir ji gali 
didžiuotis net 8 medaliais, kurių 
3 yra auksiniai. 

SPORTO ZINIU 
KONKURSAS 
JAV LB Švietimo taryba ir jos 

konsultantas sporto reikalams 
Bronius Keturakis skelbia 
lituanistinių mokyklų moki
niams sporto klausimu kon
kursą, liečiantį lietuvių spor
tininkių išeivijoje ir okupuoto
je Lietuvoje pasiektus laimėji
mus bei dalyvavimą tarptauti
nėse varžybose. Konkursui 
pateikiami 10 klausimų. 
Vienodai atsakiusiems premija 
padalinama lygiomis. At
sakymus siųsti iki balandžio 20 
dienos šiuo adresu: 

Mr. Bronius Keturakis 
3620 W. Kilbourn Ave., Apt.26 
Milwaukee, WI 53208. 

Skiriamos piniginės premijos: 
I vieta - 100 dol., II - 75 dol. 
ir III — 50 dol. Už kiekvieną ne
teisingą atsakymą nuimama 10 
dol. Jei atsirastų vienodas atsa
kymų skaičius, premija dalina
ma visiems lygiai. 

Konkursui pateikiami šie 
klausimai: 

1. Išvardint i okupuotos 
Lietuvos moteris, kurios buvo 
atsiekusios pasaulio rekordus: 
vardai, pavardės, sporto šakos 
rungtis ir rezultatai. 

2. Ar žiemos olimpiniuose 
žaidimuose buvo lietuvių aukso, 
sidabro ar bronzos medalių 
laimėtojų? 

3. Kada JAV krašte buvo 
pravestos olimpiados ir kurie 
lietuviai jose laimėjo medalius? 

4. Kuri pasaulio moteris yra 
pirmoji šuolyje į tolį, pasiekusi 
7 metrus ar 23 pėdas? 

5. Kuri išeivijos lietuvaitė yra 
keletą kartų laimėjusi Kanados 
ir JAV pirmenybių nugalėtojos 
vardą ir kokioje sporto šakoje? 

6. Išvardinkite lietuvius, 
kurie atstovavo JAV olimpiado
se? 

7. Kurie Kanados, JAV ar 
okupuotos Lietuvos (būdami 
Sov. Sąjungos rinktinėje) lie
tuviai dalyvavo 21-oje olimpia
doje Montrealyje (1976) ir ko
kius medalius laimėjo? 

8. Kurie okupuotos Lietuvos 
lengvosios atletikos rekordai 
yra geresni už JAV rekordus? 

Vida Mogenytė-Vencienė Calgary 
vykstančioje olimpiadoje laimėjusi 
aukso medali 10 km lenktynėse 
pašliūžomis. Vida yra Sov. Sąjungos 
olimpinės rinktinės narė. 

Vida pradėjo šias varžybas 
lėtokai, bet puškelyje jau buvo 
trečioje vietoje, o po 7 km dar 
buvo užpakalyje Smetaninos. 
Tačiau paskutiniais keliais mė
nesiais jos fizinė kondicija ir for
ma buvo ypatingai gera, ji buvo 
laimėjusi ir Sovietų Sąjungos 10 
km lenktynių meistrės titulą, ir 
čia neturėjo vargo pralenkti 
savo varžovę, pasipuošti aukso 
medaliu ir nudžiuginti Lietuvą 
bei išeivijos lietuvius. 

Kadangi šios varžybos įeina ir 
į pasaulinės taurės varžybų 
skaičių, tai su laimėtais taškais 
ji atsistojo ir šiose varžybose pir
moje vietoje, pralenkdama rytų 
vokietaitę G. Petter. Tikriausiai 
Vidai čia ne paskut inės 
varžybos šioje olimpiadoje; ji 
tikriausiai, dar dalyvaus vienoje 
ar visose šių varžybų: 5 km ir 
20 km lenktynėse, o taip pat ir 
estafetėje 4 x 5 km. 

•A. •* 9 
Gar i s Kasparovas , dabar t in i s 
pasaulio šachmatų čempionas, Can-
nes, Prancūzijoje, vykusiame 3-jame 
ta rp tau t in iame turnyre , žaidžia 
simultaną su 10 kraštų didmeist
riais. 

9. Kokiose sporto šakose Nepr. 
Lietuvos rinktinės dalyvavo pa
saulinėse varžybose. 

10. Kaip vadinasi išeivijos 
sporto organizacija, kuri tvarko 
JAV ir Kanados lietuvių sporti
nį veikimą ir kada ji įkurta JAV 
krašte? 
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DRUSKA GATVĖSE 
Šią žiema Chicagos gatvėse 

buvo išbarstyta 183 tonos 
druskos. Miestas dar turi 50 
tonų ir numato, kad tojau tikrai 
pakaks. Tona druskos kainuoja 
14 dol. 

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 GYDVTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Tel . 925-8288 

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

S P E C 1 A L Y 8 Ė - VIDAUS LiGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami ofise) 

Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 
2434 W. 71 Street Chicago 
Tel . 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Ofs. 735-44" ; 
Rez. 246-0067; arba 246-c53I 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR C'HiRl'RGĖ 
SPECIALYBĖ - SERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BL ILDING 

6449 So. Pulaski Roatf 
Valandos panai -usitanraa 

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

265S W. 69 St. 
Tel. 776-9691 

pirm. 12-2 v. p.p.; treė. 12 - 2 v. p.p. 
penkt.: 1 - 3 v. p.p. 

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pacal sus i tar ia 

1 
Of*. tel. 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 60652 

Pirm., antr.. ketv ir penkt 
paga.' s u t a r i m ą 

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

JOKŠA 
VAIKU LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
V aiandos. pagal sus i ta r im j 

Caraac Diagnosis Ltd. 
Marquette Medical Builcmg 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

T e i 4 3 6 - 7 7 C 0 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
Š>'dies T K-aujagysiij Ligos 
vaanoos paga ; susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus \r krauio ligos 
Nechirurgims išsiplėtusi venų 

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

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju >r ; namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St . O>cago iL 
Tel. 476-2112 

9525 S 79tn Ave Hickory Hilis. iL 
Tel. 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

Tel. RE-llance 5-1811 
DR. VVALTER J . KIRSTUK 

Lietuvis gydyto.as 
3925 VVest 59th Street 

Vai pirm . antr . ketv ir penkt 
nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak 

Treč ir šešt uždaryta 

Tel. ofiso ir butu: OI vmpii 2-4 15^ 

DR. P. KISIELIUS 
GVITYTOIAS ;K t HIKI RGAS 

1443 So. 50th \\v C k e r o 
Ka-dien I iki S vai v.ik 

š-kvru^ tr«r S<<t 12 i k i4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKI!. IR V M K l LIGO* 

>P(( lAL IS l t 
MEDR Al Bl I! ! M \ ( . 
3200 VV 81s« Street 

Ofiso tel RF "-11e8; 
Rezid. 385-4811 

Namu 5*4-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
' i R r o i T P I N T s ! IGOS 

( MIKL K< .MA 
c-132 S. Ked/ ic. C kšcaft* M . 

I oi eZ5-2*F70 
1185 Dundee Ave.. Hg in . I I I . 60120 

I oi. "42-0255 

DR. L 0. PETREIKIS 
OANT; I YITVTOIA 
.HI04 S Robt-rts R.,jJ 

I mvlta . \ :!>.ir.i- nuo HarK-m A\,-
f ei. 5*3-0700 

\ aiandos pa>;.:i -n^it.K •• 

DR. FRANK PLECKAS 
F • ' . - k a i 

( KTOM1 I RISI \S 
Tikr;;- i aki- Pritaiko akinius ir 

.(. ori t.K ' lenses 
2<-!8 VV 7 K i St l e ! -3~ -514« 

\ ai r.'>'. i; susitarimą l ' /d. i rvt . i trri 

T. RAMA. M.D. 
""•.•• •• '"• I " . r u r o i a 

2454 VNest *"!st S t ree t 
I ei. 434-18 18 Re/ 852 -088° 

* * pirm antr . ketv ir penkt 
5 Ai - . •. Tik su-.t.in:-. 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Speriatybe \ \ i a u - ir plauou lifto; 

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

•1800 Southw*st Hlgtmay 
Palos Halghts. III. 60463 

)12) 361-0220 312)361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
i \ K S K PI. s i FS IR 

PftOSTATO C H I R L R ( . I I \ 
2c5e VV p3rd Street 

Vai antr ! -4 p p ;r kof. 2-5 p p 
Sešt pagal siiM!?r,ma 

Ofiso tel. " 6 - 2 8 8 0 . rez. 448-5545 

Dr. Tumasonio oftsa peremc 

DR. S. LAL 
SPFC• I -M \ BF VIDAUS LIGOS 

2454 VV 71st Street 
434-2123 

Pirm 2-7 -\ntr ir 
ketv <M2. Penkt 2-7 

Ofs tel. LL S-0348; Rez PR 0-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
(YDYTOIAS IR CHfcUKC.AS 

4255 VV 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir kets 12 4 

r "> antr 12-c penkt 10-12 

NANCY S T R E I T M A T T E R . M . D . 
KARDIOLOGE 

2454 VV. 71 Street 
T e l . 4 3 4 - 6 7 7 7 

Valandos pagal susitarimą 

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C 
Spet:a;vb«' Vidaus IIRU gvdvtcias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. prie Au-.fin 

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

JOHN P. VVAITKUS, M.D.. FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
P'ikiauso Holy Ooss iiqo~;ne' 
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Priemonė išgirsti Dievą: 

PASNINKAS 
Prasidėjo gavėnia . Pelenų 

dieną bažnyčios pilnos, lyg būtų 
p r i v a l o m a š v e n t ė . Žmonės 
kažko ieško. Pelenai , atgaila. 
Kažka ip š i a m e per tek l iaus 
krašte pasi turint iesiems pele
nai ir atgaila dar svarbesni 
negu neturtingiesiems, kurie, ir 
taip gyvenimo bėdų prispausti, 
dažniau pažvelgia Dievui į akis. 
Gal ir dėl to parūpo atgaila, kad, 
nuėmus didžiuosius kasdieni
nius pasninkus, žmonės vis vien 
jaučia, jog nuolatinis kiekvieno 
savo noro tenkin imas lyg ir 
išmuša iš pusiausvyros, silpnina 
pajėgumą bendraut i su Dievu. 
Ir gal daugelis taipgi mato, jog 
yra didelis sk i r tumas t a ip pas
ninko ir dietos, nors kai kurie 
gydytoja i t e m a t o jų fizinį 
panašumą ir vartoja šiuos žo
dž ius lyg t a r p jų nebū tų 
skir tumo. 

Tad verta pažiūrėti j pasnin
ką, nors dabar Bažnyčia jį 
skelbia privalomu tik Pelenų 
dieną ir Didįjį Penktadienį. 
Iš tikrųjų Bažnyčia skatina 
tiek pasninką tiek ir kitas atgai
los formas per gavėnią, tik ne 
griežtu įsakymu, kas daug kam 
pasninką tik paver tė priežasti
mi išsisukeliojimui. 

Krikščionv s netur i monopolio 
pasninkavimui religiniais tiks
lais. J i s pripažintas, kaip prie
monė suartėt i su Dievu (ar die
vais) jau nuo prieškriškčioniš-
kų laikų ir tebegalioja šiandien 
net ir nekrikščioniškose religi
jose. Senovės egiptiečių kunigai 
nevalgydavo mėsos ir negerdavo 
' y n o , kad būtų imlesni dievų 
apreiškimams. Senovės graikai 
ir romėna i pasn inkaudavo , 
ruošiant is ypat ingoms apei
goms. Žydų į s ta tymas nurodo 
penkias dienas metuose, kada 
visiems privalomas pasninkas. 
Amerikos indėnams pasninkas 
yra dalis jų religinių subren
dimo apeigų, o ir kai kurie 
budistai pasninkauja keturias 
dienas per mėnesį. 

Šventajame raš te skaitome, 
kad Mozė pasninkavo 40 dienų 
prieš gaudamas 10 Dievo įsaky
mų ant Sinajaus kalno. Pra
našas Elijas, bėgdamas pas 
Dievą į šventą Horebo kalną 
nuo k a r a l i e n ė s Jezebe lės , 
pasninkavo. 

Kaip Kristus pasninkavo 40 
dienų prieš pradėdamas savo 
misiją žemėje, ta ip apaštalai 
pasninkavo pr ieš išsiųsdami 
asmenis į misijas. Pirmykštė 
bažnyčia pasninkavo penkta
dieniais, prisimindama Kris
taus kančią. Kokia yra dvasinė 
pasninkavimo nauda? Žydų ir 
krikščionių tradicijose, susi
laikoma nuo maisto — pas
ninkaujama — dėl trijų priežas
čių: 1. pasiruošiant svarbiam 
įvykiui, 2. atgailai, 3. permalda
vimui. Susi laikymas nuo val
gymo ruošiantis svarbiam įvy
kiui padeda susitelkti . Atgailos 
pasninkas rodo norą atsiteisti 
už nuodėmes. O permaldavimo 
pasninko t ikslas yra „palenkti 
V i e š p a t i e s a u s į " . Tač iau 
nežiūrint šių įvairių tikslų, 
visas pasninkas turi bendrą 
bruožą: žmogui save apvaldyti, 
kad būtų lengviau susitelkti. 

Viena pasaulietė, kuri kasmet 
v i s i š k a i n e v a l g o Didžiąją 
savaitę, sako, kad pasninku 
žmogus išsi tušt ina ne tik fi
ziniai, bet ir dvasiniai ir tuomet 
žmoguje lieka daugiau vielos 
Dievui. „Kai e same nuolat 
sotūs", ji sako, „m«_s mažiau pa
juntame, kam Dievas mums 
r e i k a l i n g a s " . O praėjus ią 
savaitę šiame skyriuje skai
tėme, kad asmeniškos savitvar 
dos pra t imai m u m s padeda 
viską vertinti labiau iš Dievo 
perspektyvos, negu iš savo 
asmeniškos. 

Pasninkas taipgi padeda tam
pr iau pajust i ryš į su visa 
žmonija, sąmoningiau pajun-

t a n t mums visiems bendrus 
kūno poreikius. Todėl ir daugė
j an t i s skaičius politinių-žmo-
g a u s t e i s ių a k t y v i s t ų vis 
dažniau skelbia bado streikus, 
prašydami žmonių solidarumo. 
O, be abejo, visos čia minėtos 
pasninko savybės figūravo ir 
Lietuvos patr iotų disidentų 
kvietime į pasninką, minint Va
sario 16 ir per visą gavėnią, 
meldžiant laisvės Lietuvai. 

Tačiau visiškas pasninkas ar 
mažiau kaip 1,000 kalorijų pa
ėmimas per dieną ilgiau kaip 
paros laikotarpiui kai kam gali 
bū t i pavojinga ir todėl ypač 
vyresnio amžiaus žmonėms 
nepatart ina be gydytojo priežiū
ros. Todėl ir Bažnyčia ragina ne 
t iek pasninką, kiek atgailą, 
savęs atsižadėjimą. O savęs 
atsižadėti galima ne tik maistu. 
D a u g e l i u i v i e n a s iš nau
dingiausių „pasninkų"' gali būti 
a t s i s akymas televizijos žiū
rėjimo, ir toje vietoje vykdant 
kokį dvasiai naudingą darbą: 
ma ldą su Šv. R a š t u , kitą 
religinę skaitybą ir būtinai prie 
to dar kokį nors ar t imo meilės 
darbą — pvz. senelių ar ligonių 
lankymą, pavežiojimą negalin
čių patiems nuvažiuoti į krau
tuves ar pas gydytojus bei į-
va i rūs kiti patarnavimai. 

Bet ir čia, kaip ir visuose 
da lykuose , svarbu išlaikyti 
nuosaikumą; nepakeisti vieno 
p e r v i r š i a u s k i t u . Sva rbu 
neužsiimti tiek darbelių, kad 
n e b e l i e k a la iko pr ivač ia i 
maldai . Svarbu dvasine skaity
ba nepakeisti stokojantiems pa
tarnavimo. Negerai užsikrauti 
t i ek novenų, rožančių, kad ne
belieka laiko ramiam pamas
tymui su Sv. Raštu, „klausy
mos i V i e š p a t i e s " . Vi su r 
reikal inga savitvarda — net ir 
geruose darbuose. 

Pelenų dienos Evangeli ja 
nurodo gerą, balansuotą pro
gramą gavėniai paties Kristaus 
žodžiais: pasninkas, malda ir iš
malda. Ir visa tai ne žmonių 
ak ims , o Dievui. Svarbu ir 
„išmaldą" nesuprasti per siau-

• ra i . Tai ne tik pinigų davimas 
vargstant iems, bet kartais net 
svarbiau — savojo laiko. Pa
gal iau, nepalikime ir maldos 
per siauroje prasmėje. Malda 
yra sąmoningas bendravimas su 
Dievu. Taigi, nors svarbu kas
dien per gavėnią pagal sąlygas 
skirti ir formalaus laiko maldai, 
malda tuo neturėtų baigtis. J i 
turė tų tęstis visą dieną, prašant 
Jo pagalbos kasdieniniuose dar
buose, įvykiuose įžvelgti Jo ke
lius, matyti Jo akimis, supras
t i J o širdimi. 

Tais t r imis žodžiais — pas
n inkas , malda ir išmalda — 
esame skatinami į įvairiausią 
atgailą ir atsigręžimą į Dievą. 
Esame raginami pasninkauti jei 
ne mais tu , tai kokiu kitu, 
konkrečiu, kūnišku atsižadė
j imu, kad save geriau paruoštu-
me maldai. O maldai ne tik žo-
dži ais , bet ir įvairiais darbais. 
Melskime sau ir savo šeimoms 
atsivert imo, gilesnio tikėjimo, 
didesnės meilės, kan t rumo: 
melskime savo gyvenamam 
kraš tu i dorumo, atsakingumo; 
melskime Lietuvai — lietu 
v iams parsidavėliams, silpna
valiams, egoistams atsivertimo; 
persekiojamiems ištvermės ir 
n e p a l ū ž t a m o p a s i t i k ė j i m o 
Dievu; pačiai Lietuvai laisvės. 
O mūsų malda tebūna ne tik žo-
džiaLJtalbami Dievui, bet ir pas
n inko dienos solidarizuojant su 
k i t a i s tikinčiaisiais, su lietu 
viais patriotais. Mūsų malda te
b ū n a ir art imo meilės darbai — 
pirmiausia mūsų tautiečiams, 
tačiau neapleidžiant nė vieno, 
m u m s Dievo pavesto pagloboti. 
Tokiu būdu pasiruošime per 
Velykas džiaugtis visais nuosta
biais darbais, kuriuos Viešpats 

m u m s padarė. 
a.j.z. 

PENKIOS LIETUVIŲ PARODOS 
MILWAUKEE MIESTE 

Atgarsiai iš pereitų metų surengtos mugės 

Kad pereitų metų lapkričio 
mėnesį Tarptaut inė mugė Mil
vvaukee Mecca (Milvvaukee 
Exposition and Convent ion 
Center Arena) patalpose buvo 
neeilinis įvykis l ietuviškame 
gyvenime, liudija visa eilė 
reklamų ir straipsnių spaudoje, 
kurie apibūdino vienokią ar 
kitokių šios šventės dalį bei jos 
dalyvius ir darbuotojus. Man, 
kaip rengimo komiteto nariui , 
atsakingam už lietuvių kultūros 
pa rodų o r g a n i z a v i m ą bei 
pravedimą, dubar tenka pareiga 
atkreipti visuomenės dėmesį į 
šių parodų tikslą, turinį ir 
talkos šalt inius. 

Norėdami sužinoti bet ką apie 
Milvvaukee lietuvius, mes turi
me at.siveisti Lietuvių Enciklo
pedijos 17 tomo 485 puslapį. Ten 
esančius straipsnius perskaitę, 
susidarysime įspūdį, kad tai 
veikli, pusėtinai didelė lietuvių 
apylinkė. Deja, toks apibūdini
mas tebuvo tikslus maždaug 
prieš 35 metus, o šiandieninė 
tikrovė negailestingai kitokia: 
lietuvių teliko vos saujelė ir tie 
gyvena išsisklaidę priemies
čiuose ir dar toliau. Tai, aišku, 
lietuviškos veiklos ga l imumus 
žymiai apsunkina. Užtat nenuo
stabu, kad per pastaruosius 20 
suvirs metų lietuvių kul tūr inė 
ve ik la Milvvaukee m i e s t e 
nebeapsiėjo bei nuoširdžios pa
ramos iš kitų pietryčių Wiscon-
sin ir šiaurės rytų Illinois lietu
viškų apylinkių, jų meninių 

VYTAUTAS J A N U Š O N I S 

vienetų bei pavienų asmenų. 
Tarptautinio instituto — Holi-

day Folk Fair — administracijos 
sprendimas duoti lietuviams 
progą atlikti pagerbtos etninės 
grupės vaidmenį 1987 metų mu
gėje buvo viena iš tokių progų, 
kuri neapsiėjo be apsčios pagal
bos iš kaimyninių lietuviškų 
apylinkių ir dar net iš Kanados. 
Šis pasiūlymas buvo patrauklus 
ir bauginantis uždavinys. Pa
trauklus, nes tai pirmą sykį 
suteiktų mums progą tokiu 
dideliu mastu iškelti lietuvių 
vardą ir kultūrą svetimtaučių 
tarpe. Bauginantis, nes mūsų 
mažas skaičius (net pridėjus kai-
myninių apylinių veikėjus) 
pareikalautų milžiniškų pastan
gų ir darnaus savitarpio suta
rimo. Išreklamuoti ir pristatyti 
mūsų kultūrinį lobyną patrauk
liausioje šviesoje svetimtau
čiams neapseitume be didesnių 
finansinių išteklių sutelkimo. 
Vis dėlto mūsų vykdomojo 
komiteto veikėjai pasiryžo šį 
uždavinį išspręsti kiek galima 
be priekaišto, aukščiausiame ly
gyje, suprasdami, kad Milvvau
kee tokios progos savo gyve
nime daugiau nesusilauksime, 
nes šioje mugėje dalyvauja dau
giau kaip 40 ethinių grupių. 
Praleidus progą reikėtų vėl 
laukti eilės — gal 40 metų... 

Tarptautinio instituto užda
vinys mano vedamam skyriui 

buvo toks: suorganizuoti ir 
sumontuoti penkias lietuvių 
kul tūros parodas n u s t a t y t u 
laiko tvarkaraščiu. Ketur ios iš 
šių parodų būtų s t a t o m o s 
įvairiose Milvvaukee miesto 
cent ro vietovėse; i š a n k s t o 
pareklamuoti pačią ta rp taut inę 
mugę, kurios centre figūruoja 
lietuviškos kultūros reiškiniai 
bei eksponatai. Penktoji būtų 
gyva paroda lietuvių paviljone 
pačioje mugėje Mecca patalpose 
lapkričio 20, 21 ir 22 dienomis. 

Pradėsime su šia paskut ine ir 
svarbiausia paroda. Paviljono 
suprojektavimu bei s t a tyba 
r ū p i n a s i R i m a B i n d e r i e n ė 
(Cary, 111.) ir Špokų šeima 
(Crystal Lake, 111.). Tie darbai 
buvo a t l i k t i la iku ir su 
atitinkamais papuošimais. Šioje 
patalpoje per tas tris dienas Lie
tuvių Tautodailės in s t i t u to 
audėjos demonstravo lietuviškų 
audinių gamybą staklėmis, vil
nų karsimą, verpimą ir 1.1. Per 
visos mugės eigą ši gyvoji 
audimo paroda susilaukė beveik 
nuolat inės smalsių žiūrovų 
s p ū s t i e s . P u b l i k a gėrė jos i 
audėjų kruopščia rankdarbių 
kūryba, kuri vystėsi stačiai 
jiems bežiūrint. 

Nors mūsų lietuviška visuo
menė per mažai įvertina mūsų 
liaudies meną, ypač audinius, 
užtat juri komisijos nariai , 
amerikiečių profesionalai archi
tektūros ir dailiojo meno srities 
žinovai, pripažino šitai mūsų 

Milu aukee, Wisc . Tarptautinėje mugėje atidarymas A. Kezio paveikslų parodos — ..Lietuva pro 
sien-y. 

parodai p i r m ą vietą. Be Tauto
d a i l ė s i n s t i t u t o a u d ė j ų 
pasiaukojimo šiam projektui 
rezul ta ta i nebūtų buvę tokie 
te ig iami . Mūsų pagarba A. 
Tamul iene i , V. Rimienei, I. 
Rubienei ir D. Varankai te i — 
visoms iš Chicagos apylinkių. 
Prie šios parodos savo budėjimu 
prisidėjo da r Rima Kažemėkai-
tė—Roeseler (Waukatosa, WI), 
Ruth S tube (Milvvaukee, WI), 
Marytė Happ (Milvvaukee, WI), 
dr. ir P. Kaunas (Elm Gove. WI), 
Gai lutė Palionienė (Madison, 
WI), J a n i n a M a t u l i o n i e n ė 
(Madison, WI), Vidas Kazlaus
kas (Waukegan, IL), Palmera 
Breidenbach (Palmyra, WI) ir C. 
Meyer (Dousman, WI). Visiems 
pr iklauso nuoširdi padėka. 

Šios p a g r i n d i n ė s parodos 
suprojektavimas nusta tė dar 
dviejų mūsų parodų t emas : 
l iaudies teks t i lės ir medžio 
r a n k d a r b i a i bei g in t a r in i a i 
puošmenys. Pirmoji sumontuota 
ir ilgiausią laiką išstovėjusi 
paroda buvo Milvvaukee ap
skrit ies teismo rūmuose tre
čiame a u k š t e prie apskri t ies 
viršininko kabinetų. Tai ketu
rios sienoje įmontuotos stikli
niais langais užrakinamos spin
tos, k iekviena maždaug 3 su 
puse, 3 su puse ir 1 su puse pėdų 
gyl io . P a r o d a s u m o n t u o t a 
rugsėjo gale ir išstovėjo iki 
lapkričio galo. Šių spintų fonas 
buvo išmuštas margų lietuviškų 
staltiesių raštais , o ant jų buvo 
skoningai iškabinti spalvingi 
audiniai , takeliai ir juostos iš 
įvairių Lietuvos sričių. Ekspo
natai skolint i iš Lietuvių Tau
todailės instituto. Jų tarpe buvo 
iškabinti įvairūs gintariniai pa
puošalai iš O. Keraminienės 
(Rockford, IL) rinkinio bei kelios 
verpstės (eksponatai J u r g i o 
Daugvilos, Beverly Shores. INi. 
Papildoma medžiaga gauta šiai 
parodai iš V. Špokaitės (Crystal 
Lake, IL) ir P. Janušonienės 
(Dousman, WI). Ši paroda ta ip 
pat sus i laukė puikaus įverti
nimo iš r inkt inės amerikiečių 
publikos: Public Relations ir 
teisės specialybės žmonių. Tai ir 
vėl įrodymas, kokį teigiamą 
įspūdį mūsų liaudies menas 
palieka išsilavinusių amerikie
čių t a r p e . M ū s ų p a d ė k a 
pr ik lauso M. H a p p iš Mil
vvaukee ir Madge Rabby iš 
Nashotah , WI, jų pagalba su
montuojant šią parodą. 

Antroji paroda buvo sumon
tuota lapkričio pradžioje Gran 
Avenue Mali vitrinoje (Plank-
ington Bldg.. 2nd ir Wisconsin 
Ave). Ta i maždaug 15, 18 ir 5 
pėdų pa t a lpa su juodai išda
žytomis lubomis bei sienomis, 
a n t k u r i ų buvo i škab in t a s 

Jurgio Daugvilos verpsčių rin
kinys: šešios drobe aptrauktos 
lentos, ant kur ių sumontuoti 
įvairių verpsčių pavyzdžiai. 
Vi t r inos cen t r e t a u t i n i a i s 
drabužiais apvilktų manekenų 
porelė: moteriški drabužiai — 
Zanavykų krašto (E. Skališie-
nės, Waukegan, IL), vyriški 
drabužiai — Vilniaus krašto 
(Violetos Fabionovich, Chicago, 
IL). Manikena i dr. Laza r 
Brkich , Milvvaukee Publ ic 
Museum, dėka . Nuo lubų 
pakabinti dideji žirandėliai (O. 
Keramienės, Rockford, IL), an t 
sienų plačios juostos (Violetos 
Špokaitės, Crystal Lake, IL), o 
l ango priekyje t a u t i n i a i s 
drabužiais papuoštos lėlės, 
jauno berniuko ir mergaitės 
dydžio (Giedrės ir S t a s io 
Milašių, Lake Geneva, IL). Šią 
parodą sumontuoti t a lk ino 
Jerry irSharon McNellis(Yuk-
nelis) iš Oconomovvoc, WI ir 
Rima Kažemėkaitė—Roseler. 

Mūsų trečiosios parodos turinį 
parūpino Algimantas Kezys 
(Stickney, IL). Tai daugiau kaip 
40 padidintų fotografijų iš jo al
bumo ..Lithuania Through The 
Wall'* (Lietuva per sieną). J i 
buvo įrengta Winmar Bldg. 
Atrium Lobby. 411 E. Wiscon-
sin Ave. Pagal seną kinietišką 
patarlę, vienas paveikslas atsto
ja tūkstantį žodžių, ir šiuo atve
ju paroda tikrai meniška, vaiz
džiai ir turiningai pr is ta tė 
dabartinę Lietuvos padėtį, iš
šaukdama visą eilę sąmojingų 
k o m e n t a r ų ž iūrovų t a r p e . 
Parodos vieta taip pat buvo 
rinktinė, erdvi patalpa Mil
vvaukee miesto finansiniame 

distrikte, o Atrium Lobby yra 
praėjimo takas tarp banko ir 
restorano su šimtais žiūrovų 
kasdien. 

Dargi ši paroda, kaip buvo 
a p r a š y t a anksč i au , buvo 
iškilmingai atidaryta su ,,By In-
vitation only" priėmimu, su 
vyriu ir lietuviškais skanėstais. 
Š i ame at idaryme da lyvavo 
Tarptautinio instituto direk
torius A.P. Durtka su žmona, 
Milvvaukee muziejaus direkto
rius Kenneth Starr bei kiti Mil
vvaukee mies to k u l t ū r i n i o 
gyvenimo a s m e n y s . Mūsų 
padėka priklauso A. Keziui už 
jo pasiaukojimą šiam kilniam 
t iks lu i . Taip pat nega l ime 
užmiršti E. Skališienės, kuri 
suruošė lietuviškus skanėstus, 
talkininkaujant Sigitai Dama-
šienei (Libertyville, IL), M. 
Happ bei P.G. Janušoniams. 
Paroda tęsėsi nuo lapkričio 11 
iki 25 dienos. 

Ketvirtoji paroda buvo pasta
tyta lapkričio 16 d. ir tęsėsi iki 

(Nukelta į 5 psl.) 

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS 
P. MELNIKAS 

R o m a n a s 

— Paklausiu Glovverčio, — nutarė Devinskis. — 
Pianešiu, kad poryt žadu važiuoti. 

Amelija ir Rita nudžiugo. 
Kitą dieną Glovverčiui pranešė, kad ima atostogas 

ir po dienos važiuoja į Floridą. Glovvertis pradžioj 
nustebo, bet entuziast iškai sutiko. 

— Gerai, — keistai šyptelėjo Glovvertis. — Manau, 
kad šiuo metu esam ,.pakalnėje". Už dviejų savaičių 
White važiuoja į Barbados. Iki to laiko ir tu būsi grįžęs. 

— Jei ne anksčiau. 
Taip a tsakė Devinskis, į t a rdamas Glovverčio norą 

juo ats ikratyt i , gal net tykoja dangoraižio darbą sau 
pasiglemžti. Iš tokios lapės to galima tikėtis. 

— Gal šiek tiek paaiškinsi kaip toli darbe pažengta, 
kad sklandžiau galėčiau perimti, — paprašė Glovvertis. 

— Nėra reikalo. 
Devinskis nenorėjo aiškint i , nes norėjo, kad tas il

gai nesusigaudytų ir darbu nesusigundytų, iki nesu
grįš atgal. „Tevargsta. Tegul pamato pats, kokiam kim-
syne sėdžiu". Glovvertį perspėjo, kad paskambintų 
rangovui ir į Grand pastatą skyrių viršininkams, kad 
laikinai kreiptųsi į jį. 

— Kas perims skyrius? — pasiteiravo Glovvertia. 
— Tie, kurie ten vra skvriu viršininkais. 
— Kas perims archi tektūr in į? Gal Dobilas0 Jam 

būtų gera proga pasiprakt ikuot i ir gal pakilti. 
— Dobilas — užsienietis. Kiek dirbau, į viršų tokių 

nepraleidžiu. Nei „ luganų" iš Europos, nei „cooley" 

iš Hongkongo į viršų neleidžiu. Pas ta tyk ką nors iš 
mūsiškių arba pats perimk. 

— Kodėl? Vyras juk turi praktikos ir nus imano . 
— Jie netinka darbams vadovauti iš principo. Iš 

jo amerikiečiai nepriims komandų, juoksis iš jo kalbos 
akcento ir kils didžiausia netvarka. Nereikia . 

— Na, žinai, kiekvieną dieną t u mane vis kuo nors 
nustebini... Bet tai tavo darbas ir tavo reikalas. Perim-
siu architektūrinį skyrių, ten kar ta is nuvažiuodamas. 

— Taip ir padaryk. Ir tai ką dabar kalbėjom — 
telieka tarp mūsų. Nenoriu, kad, man grįžus. Dobilas 
pradėtų priekaištauti . 

— Telieka t a rp mūsų, — karčiu balsu pasakė 
Glovvertis ir dar pridėjo: — Ar t u viso to skyr iams 
nepraneši? 

— Man nėra laiko. Turiu ruoštis kelionei, — 
grubiai atsakė Devinskis ir rengėsi išeiti. 

— Tada geros kelionės... — vos spėjo pasakyti išei
nančiam Devinskiui Glovvertis, jo elgesiu gerokai 
nustebęs... 

Atostogos paplūdimio smėlyje be Lenos, kai n& r&-
kia telefonas, kai nereikia mąstyti ir raginti kitų, kad 
skubėtų, pradžioj atrodė netinkamos Devinskio būdui. 
Ramybe buvo tokia beprasmė j a m , kad jis ten da r 
mąstydavo apie darbą. Vartėsi nuo vieno šono ant ki to 
prieš negailestingą saulę. Kai nebeištverdavo, tai ner
vingai pakildavo, vaikščiodavo k ran tu , s tebėdamas 
moteris ir vaikus, ar brisdavo į jūrą iki kelių. Raumenų 
liga jį prilaikė. 

Kažkas nešėjo mintis kitur, pas Leną, į kažkokius 
tolius ir pavojus, kurių prie smėliu žaidžiančios Ritos 
ir žurnalą skaitančio? Amelijos nebuvo ir negalėjo būti. 
Gulėdamas smėlyje matė pavojų t ik toli baltuojančiose 
burėse ar žuvėdrose, lakiojančiose aplink žvejų laivus. 

Paplūdimy buvo kankinanti ramybė, nuo kurios 

kiek buvo a tpra tęs . Reikėjo milžiniškų pastangų, kad 
nusiramintų. . . Ar nejuokinga? Reikėjo net Amelijos 
kantrybės ir jos aiškinimų kaip reikia ilsėtis. Kelis kar
tus ji j am net pakartojo: 

— Či ne darbovietė, Alanai. 
Taip. Jis turėjo ilsėtis. I sapnus neturėjo įsipinti 

nei darbovietės, nei Lenos problemų žiupsneliai. 
Tačiau jų buvo. 
Pietų saulė galų gale padare savo. Išprakaitavęs, 

saulės spindulių pervertas kankinys ir išdžiovintas po 
kurio laiko gulėjo t a rp siūbuojančių palmių kaip jūros 
nušlifuotas akmuo pakrantėje ir slidus nuo tepalų kaip 
koralų smėlio dugnas jūroj. 

Tik kilusi audra ten kelioms dienoms atvėsino orą. 
Šėlo vėjas, viešbučio langus pliekė ši l tas atogrąžinis 
l ietus, siūbavo palmių kamienai, o viršūnės švaistėsi 
kaip raganų šluotos. Žaibų trinksėjimas apšviesdavo 
tolumoj pajuodavusią jūrą žalsvom dėmėm. 

Pusę nakt ies švilpė ir dainavo langinės. 
Devinskis var tėsi lovoj. Vėjui kiek aprimus, išėjo 

į balkoną basas. Dar krito ir veidu tekėjo vėsus, gai
v inant is lietus. Šlapios palmės šakos, plakančios 
balkono virbalus, aptaškė jo pižamą, sušlapo kojos ir 
tada j is nuo šalčio pasipurtė. Tai priminėjam šiaurę. 

Nakt ies tamsoje siūbavo plento žibintai ir t ik 
keliuose languose, kur žmonės nemiegojo, dar žibėjo 
šviesos. Cemento keliukai aplinkui viešbutį blizgėjo 
mėnulio šviesoje. Kvepėjo jūra ir drėgnu balkono beto
nu. Toks oras grąžino jį visai į šiaurę, kur visuomet 
reikia dirbti ir kovoti. 

Ši audra po to kelias dienas aptraukė dangų sto
rais debesimis, ir jis viduje vėl pajuto nerimą, norą būti 
pavojuje, ką nors veikti ir tuo užsisklendė atostogos. 

Reikėjo grįžti... 

(Bus daugiau) 
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Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 70-ją sukaktį lietu
viai prisiminė vasario 13, 6:30 
vai. v. Lietuvos laisvės vigilija 
Dievo Motinos šventovėje. Daly
vavo sol. Aldona Stempužienė ir 
muzikinis vienetas „Uždainuo
kim", vadovaujamas Algirdo 
Bielskaus. 

Sekmadienį, vasario 14, 9:45 
vai. r. pakeliamos vėliavos prie 
Laisvės paminklo. 10:00 vai. r. 
šv. Mišios DMP šventovėje. 
Gieda Dievo Motinos parapijos 
choras, vad. muz. Rita Kliorie-
nė. 10:30 vai. r. pamaldos Šv. 
Jurgio bažnyčioje. 4:00 vai. p.p. 
minėjimas Dievo Motinos audi
torijoje, kalbėjo Clevelando 
miesto burmistras George V. 
Voinovich, kandidatas į JAV-ių 
senatą, ir Baltųjų rūmų specia
lus prezidento asistentas visuo
meniniams reikalams Linas Ko
jelis. 

Minėjimo meninę programą 
atliko LTM Čiurlionio an
samblis, vadovaujamas muz. dr. 
Broniaus Kazėno. Minėjimą 
rengė Clevelando LB apylinkės 
valdyba ir ALT Clevelando sky
rius. Buvo renkamos aukos 
Lietuvos laisvės kovai vesti. 

MOKSLO IR KARJEROS 
LAIPTAIS 

Nemažai dabar čia gyvenan
čių ar jau į kitus miestus išsi
kėlusių klevelandiečių labai 
sėkmingai kopia aukštyn 
mokslo ir karjeros laiptais Ame
rikos gyvenime. 

Metalurgijos dr. Stepas J. 
Matas, jau 28 metus dirbantis 
LTV (anksčiau Republic Steel 
korp.), paskirtas Independence, 
OH, tyrinėjimų ir tarptautinių 
reikalų vyr. direktoriumi. 

Matas, skautų veikėjas ir bu v. 
LB tarybos narys. 

Andrius Razgaitis, dirbantis 
National Westminster banke, 
New Jersey, pakeltas į projektų 
vadovus. 

Marius Tatarūnas Cleve
lando valstybiniame univer
sitete įgijo chemijos bakalau-
ratą. Tatarūnas, studijavęs mu
ziką, yra vienas iš pagrindinių 
muzikos i r dainos vieneto 
„Užda inuok im" nar ių , to 
vieneto koncertmeisteris. 

Vida B. Čyvaitė-Švarcienė, 
R.N., M.SN. Clevelando vals
tybiniame universi tete yra 
direktorė Continuing Education 
Program in Nursing. Speciali 
programa registruotoms medici
nos seserims ir sveikatos profe
sionalams. Vida kartu su R. Ma-
tiene, dr. R. Degesiene ir N. Bal
čiūniene daug dirba jaunučių 
ateitininkų organizavime ir jų 
veiklos ugdyme. 

Kazys Razgaitis, turėjęs ma
gistro laipsnį iš chemijos, 
praėjusių metų gale Villanova 
universitete Philadelphijoje.. 
gavo antrą magistrą iš kompiu
terių mokslo. Dirba tyrinėjimų 
departamente didžiulėje Smith -
Klein - Beckman bendrovėje, 
Philadelphijoje. Kazys y r a 
aktyvus veikėjas Philadelphi
joje ir tautinių šokių šokėjų 
grupės vadovas. Grupė vyksta 
į tautinių šokių šventę. 

Kristina Volertienė-Rociū-
naitė prieš Kalėdas Villanova 
universitete, Philadelphijoje, 
gavo magistro laipsnį iš ligoni
nių administracijos. Pensilva
nijos ligoninėje, Philadelphijoje, 
ji paskirta psichiatrijos depar
tamento koordinatore. Ji ir jos 
vyras Virgus yra įsijungę į LB 
darbus, dalyvauja tautinių šo
kių šokėjų grupėje, pakaitomis 
praveda radijo valandėles. 

MIRĖ VYTAUTAS 
REIVYTIS 

Vasario 4 d. Vakarų Vokie
tijoje mirė a.a. Vytautas 
Reivytis, buvęs Lietuvos poli
cijos pareigūnas. Velionis gimė 
1901.VII.9 Tirkšliuose. Jo tėvas 
Stanislovas (1862-1946) buvo 
knygnešys, bendravęs su K. 
Bieliniu. 1905 m. sąjūdžio metu 
suorganizavo vietos jaunimo 60 
žmonių būrį, išvijo rusų valdi
ninkus ir pats ėmė tvarkyti 
savivaldybę. 

Vytautas mokėsi Mažeikių ir 
Klaipėdos gimnazijoje, 1925 m. 
įstojo į policijos tarnybą. 1928 
m. baigė Aukštesniąją Kauno 
policijos mokyklą. 1930 m. buvo 
komandiruotas į Vokietiją ir 
Berlyne baigė policijos 
mokyklą, specialiai džiu-džitsu 
kursą. Policijos tarnyboje ėjo 
įvairias pareigas: nuovados 
viršininko padėjėjo, nuovados v-
ko, geležinkelių policijos virš. 
padėjėjo, buvo Aukšt. policijos 
mokyklos inspektorius bei lek
torius. Pasižymėjo kaip 
džiu-džitsu specialistas ir šaudy
tojas. Daugelį kartų dalyvavo 
tarptautinėse rungtynėse Lietu
vos ekipoje, iškovodamas per
gales. 

1940 m., bolševikams o-
kupuojant Lietuvą, pasitraukė 
į Vokietiją, bet vėl grįžo į Lie
tuvą 1941 m. birželio mėnesį, 
karo veiksmams prasidėjus. Lie
tuvos Laikinosios vyriausybės 
paskirtas Policijos departamen
to direktorium. 19411944 m. 
vadovavo lietuviu Doliciiai ir 

drauge buvo ryšio karininkas 
prie vokiečių policijos. 

Nuo 1926 m. aktyviai reiškė
si Lietuvos Šaulių s-goje kaip 
būrio, kuopos vadas ir visose 
sąjungos šaudymo instruk
torius. Dirbo Lietuvos Aero 
klube, buvo jo tarybos narys, 
vienas iš steigėjų pirmosios 
sklandymo mokyklos Pažaisly
je. 

Aktyviai reiškėsi spaudoje. 
1932 m. išleisti jo parašyti „Kū
no kultūros pradmenys", 1936 
m. „Džiu-džitsu" vadovėlis poli
cijos tarnautojams. Sporto, poli
cijos, šaudymo ir k i t a i s 
klausimais rašė straipsnius bei 
feljetonus Policijoje, Karyje. Lie
tuvos Keleivyje, Kuntaplyje, 
Lietuvos Aide. Rygoje leidžia
majame „Baltische Revue", Ar
gentinos lietuvių balse, Laike ir 
kitur. Buvo ir geras fotografas, 
reiškėsi savo nuotraukomis 
spaudoje, parodose. 

1944 m. pasitraukė į Vokie
tiją, iš čia emigravo į Argentiną, 
bet vėliau persikėlė į JAV-bes. 
Gavęs prie Chicagos namų 
prižiūrėtojo darbą, iš savo 
uždarbio r ė m ė lietuviškąją 
spaudą, nepas i tu r inč ius 
asmenis. Kai vokiečių valdžia 
pripažino j am pensi jėlę, 
persikėlė į Vokietiją, kur ramiai 
leido senatvės dienas. Mirė 
vasario 4 po ilgos ir sunkios 
ligos. Palaidotas vasario 8 d. 
Ilsėkis ramybėje , mielas 
Vy tau ta i ! 

ChU) 

Clevelando burmistras George V. Voinovich {teikia garbės pažymėjimą prof. 
Vytautui Skuodžiui. Burmistras buvo pagrindinis kalbėtojas Lietuvos 
Nepriklausomybės šventėje Clevelande. Nuotr. V. Bacevičiaus 

Sofija A. Gruzdytė, dirbanti 
I.M. Pei žinomoj architektūros 
firmoje New Yorke, yra viena 
iš ke tur ių architektų, 

NAUJA GYDYTOJŲ 
DR-JOS VALDYBA 

suprojektavusių Rock and Roll 
Hali of Fame impozantišką 
pastatą, kuris bus pastatytas 
ant Cuyahoga upės kranto Cle
velande. Pastato kaina 40-60 
mil. dol. Sofija turi architek
tū ros magistro laipsnį iš 
Harvardo universiteto. 

Rita Rydelytė baigė Geroge 
Washington universitetą, Wa-
shington, D . C gaudama baka-
laureatą iš Science in Allied 
Health. Dirba Greensboro, No. 
Carolina. 

Antanas Razgaitis, turįs 
matematikos magistrą, Pace 
universitete, N.Y., gavo antrą 
magistrą iš verslo administraci
jos. Dirba didžiulėje James A. 
Pepitone Realty korporacijoje, 
N. Y. Jo žmona Rasa yra Ameri-
cans for Due Process koordina
torė. Dalyvauja lietuvių ir 
amerikiečių spaudoje. 

Lidija M. Balčiūnaitė, O.D. 
optometristė; pradėjo dirbti 
Ophtahmology and Surgeons, 
Inc., kuri turi du skyrius — Mid-
dleburge ir Medinoje, OH. 

Audronė Razgaitienė, An
driaus Razgaičio žmona, pa
kviesta meno redaktore naujai 
įsisteigusio Sports, Inc. žurnalo, 
kurį leidžia Times — Mirror 
Corp., N.Y. 

Raimundas Butkus, dabar
t in is Čiurlionio ansamblio 
valdybos pirmininkas, jau 20 
metų d i rbant i s Transohio 
banke, kurio aktyvas siekia 9 
bilijonus dol., paskirtas statybos 
paskolų ir banko tolimensio 
plėtimosi bei vystymosi direk
toriaus pareigoms ir pakeltas 
į viceprezidento postą. 

Būtų džiugu, kad jų visų 
asmeninis pasisekimo mokslo ir 
karjeros kilimas lygiagrečiai 
augtų ir lietuviškojo gyvenimo 
užsiangažavime. 

STEIGIAMAS SOCIALINIŲ 
REIKALŲ SKYRIUS 

JAV LB soc. reikalų pir
mininkė Danguolė Valentinai-
tė, iš Chicagos, vasario 21 d., 
sekmadienį , po lietuvių 
pamaldų DMP svetainėje 
padarys svarbų pranešimą apie 
vyresniojo amžiaus žmonių 
savitarpinės pagalbos organiza
vimą. Šis reikalas Clevelande 
kiek užleistas, ir į jį reikia 
rimčiau pažiūrėti. Vyresniųjų 
žmonių problemos kasmet 
didėja. Jiems padėti yra mūsų 
visų moralinė ir krikščioniška 
pareiga. Atvykime ir kartu su 
tos srities specialiste šiuos 
klausimus apsvarstyk i me. Dan
guolės Valentinaitės įsteigtas 
ir labai gražiai veikia toks pa
tarnavimo skyrius Chicagoje. 
Išgirskime pasišventusios ir 
sėkmingos specialistės balsą. 
Visi kviečiami. 

Ohio Lietuvių gydytojų drau
gijos naujoji valdyba pareigomis 
pasiskirstė: pirm. Juozas Šonta, 
vicepirm. Juozas Skrinska, 
sekr. Dainius Degesys, ižd. Vy
tautas Maurutis. Vasario 28, 
sekmadienį, lietuviai gydytojai 
DMP šventovėje prisimins savo 
mirusiuosius. 

ARTIMIAUSI RENGINIAI 

Užgavėnių blynų balius, 
rengiamas „Pilėnų" tunto, buvo 
šeštadienį, vasario 13 d., 7:30 
v.v. Lietuvių namuose. Pelnas 
skir iamas skautų vasaros 
stovykloms. 

Lietuvių namų bendrovės 
akcininkų ir klubo metinis susi
rinkimas ir naujų direkcijos 
'narių rinkimai bus sekmadienį, 
vasario 21 d. 12 vai. lietuvių 
namų didžiojoje salėje. 

„Taupos" kooperatyvo narių 
metinis susirinkimas 

LIETUVIŲ KULTŪRINIS 
DARŽELIS 

Clevelando miestas pagaliau 
susirūpino atnaujinti Rockef-
fellerio parke esančius kultū
rinius darželius, kuriuose yra ir 
Lietuvių darželis. Šie darželiai 
per metų eilę buvo vandalų 
naikinami, teršiami, daužomi 
paminklai, išvogiami paminklų 
biustai, naikinami gėlynai bei 
dekoratyviniai medeliai. 

LB Clevelando apylinkės val
dyba sutiko įsijungti į Lietuvių 
darželio atnaujinimo darbus ir 
sudarė specialų komitetą iš pir
mininko Vinco Apaniaus ir 
narių: K. Šukio, V. Staškaus, J. 
Taorienės, S. Šukienės ir J. 
Stempužio. Ruošiami planai ne 
tik atnaujinimo darbams, bet ir 
tų darbų finansavimui. Komite
tas balandžio 9 d. ruošia sol. 
Favilavičiaus iš Bostono kon
certą. 

ČIURLIONIO ARCHYVAS 

Didžiulė Čiurlionio ansamblio 
archyvo dalis, rūpestingai 
surinkta ir išsaugota Onos 
Mikulskienės, (plakatai, pro
gramos, plaketės, trofėjai, tau
tiniai drabužiai, kanklės, sku
dučiai, ilgos triūbos ir t.t.) jau 
išsiųsta į Balzeko muziejų 
Chicagoje. Kai bus išleista Čiur
lionio ansamblio monografija 
(autorius V. Kavaliūnas), li
kusioji archyvo dalis bus taip 
pat išvežta į muziejų. Monogra
fija numatoma išleisti dar šiais 
metais. Čiurlionio ansamblis 
įsipareigojo padengti šio archy
vo išlaikymo išlaidas, sureng
damas koncertus Clevelande 
ar Chicagoje. 

V. Rociūnas 

CLASSIFIED GUIDE 

ASBESTAS MOKYKLOSE 

Kai kuriuose mokyklų pasta
tuose yra asbesto, kuris pa
vojingas sveikatai. Kovai su 
tarša įstaiga įsakė asbestą 
pašalinti, tačiau Illinois mokyk
loms trūksta lėšų ir yra susi
rūpinimas, kad jos neįstengs iki 
nustatyto termino tą reika-

bus lavimą įvykdyti. 
sekmadieni, vasario 28 d., 12 
vai. Dievo Motinos parapijos 
svetainėje. Prieš susirinkimą 
kooperatyvo nariams bus 
paruošti užkandžiai. 

Jei nakčia verksi saulės, ne
matysi žvaigždžių. 

R. Tagore 

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

per WPNA (buv. WOPA stotis) 1490 AM 

Žemė L 

Muzika 

,,Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui ' ' 
lietuvių bei anglų kalbomis 

sveiksta - moterų pasaulis - sportas - literatūra - kinas satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
.Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams' 

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

Alliance Communications, Inc. 
408 South Oak Park Avenue, Oak Park, IL 60302 

te l . nr. 848-8980 

PASSBOOK 
SAVINGS 
tfrt btsiwiyte 

• •e 
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CeapouiM 
Q u i r t e r l y 

aeo us for 
tyQtl& financing, 

AT 0UR 10W MTB 
VVITM REPAVMCNT 

TO H T YOUR INCOM( 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO. I L L 60608 

Pbter Kazanauskas, Praa. Tai.: 847-7747 
•Doast *Bit.TM«.rri.*»4 Ttiut.a-e ••». e»l 

&RVING CHICAGOLAND SINCE 1965 

H E L P W A N T E D 

HIRING! Federal government jobs m your 
area and overseas. Many immediate open-
ings without vvaiting list or tęst S15-68.000. 
Phone call refundabie. (602) 838-8885. Ext. 
7765. 

FOR RENT 

Apt. for rent. 2 flat on second fl. 2 
bdrms.; recently remodeled; heat in-
cluded. Near 71 & Kedzie. $450 mo. 
+ security deposit. Call 925-9582. 

— • — - • • — — • - • » . — — * 

MISCELLANEOUS 
- P 

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

Tel. 376-1832 ar 376-5996 

10°/o — 20% — 30% pigiau mokėsit ut 
apdrauc-ą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRAMK ZAPCLIS 
3208V2 V/es* S5th St reet 

T e l . — G A 4 - f 3 5 4 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licsnsed, 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. 

S55-2C20 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Wholesale carpeting.!. Kilimai urmo Kai
nomis: didžiulis sandėlis pilnas kilimų ri
tiniuose ir atskirais gabalais. Turime viską. 
ko jums reikia. Pirkite kilimus skambindami 
Romui po 6 v.v. 589-2349; palikite vardą 
ir tel numerį. 

Balys Pavabalys 

MILŽINAI IR SLIBINAI 

Sat(l)yriniai 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 

THE CHOSEN PEOPLE 
A look into the past 

Danie l ius Ralys 
Šioje anglų kalba knygoje au

torius dr. D. Ralys istoriškai nagri
nėja ryšį tarp baisaus žydų tautos 
istorinio persekioj imo, net jų 
žudymo ir jų gyvastingumo per 
aštuoniolika šimtmečių ..Diaspo
roje". Knygą sudaro šeši skyriai. 
Paskutiniame daug rašoma apie 
Lietuvos žydus: Vytauto Didžiojo 
laikais. Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Rusų ir Nacių okupacijose. Printed 
in Toronto, Canada. Kaina su per
siuntimu 12 dol. Illinois gyventojai 
moka 12.80 dol. Užsakymus siųsti: 

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

REAL ESTATE 

Q MLS KOMPIUTERI!/ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME 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 

Burbank. III. savininkai parduoda 
mūrinį namą: 3 mieg. kamb., virtu
vė - dinette, prausykla, salonas, 
neįrengtas rūsys. 2 auto garažas. 
Skambinti 425 -8142 . 

QrtU9£ 21 
KMIECIK REALTORS 
7922 S.PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutol 
Ščerbaitei Mayer dėi sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

No. 129 — Garfield Ridge Special! 61 
& Natoma 4 mieg. kamb mūras: 1 % prau
syklos: didžiulė virtuvė su ąžuolinėmis spin
telėmis: ištisas rūsys: užpakalyje namo atvi
ra graži veranda: erdvus kiemas; nauji 
kilimai: 2 namų apyvokos reikmenys; 
namas puikiai išlaikytas. Paskubėkite ir 
apžiūrėkite ŠĮ gražuolį šiandien! 

No. 934 — Dviejų butų namas 67 & 
Lavvndate. buvo 4 savininkai; 3 kamb. 1 
mieg. kiekviename bute Moderni virtuvė ir 
vonia; atskiros šildymo sistemos: remontai 
nereikalingi; 4 metų stogas ir dvigubi 
langai; naujas 2Vz auto garažas su autom, 
atidarymu; Tik 45.900. jei pasiteirausite 
pirmas. 

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 
Tel. — 434-7100 

3 mieg. kamb ..Cedar ranch" Lemonte: 
medžiais apaugęs sklypas: didžiulis 
salonas su židiniu; pagnnd. miegam, su 
atskira vonia; ištisas rūsys su įrengtu 
šeimos kamb Džiaukitės pavasariu dengto
je 9 x 18 verandoje! Tik S99 900 Bus greit 
parduotas 
Century 21 / Olsick & Co. 257-7100. 

Statomas 2 a. namas Lemonto mieste I a 
šeimos kamb : prancūziškos durys atsidaro 
Į atvirą verandą Daugybė įvairiausių pa
togumų! Tik S162.711 
Century 21 / Olsick & Co. 257-7100. 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti L'etuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312) 839-5829 

LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADICIJOS 
STASYS YLA 
Iliustravo dailininkės— 
ZITA SODEIKIENĖ ir 
IRENA MITKUTĖ 

182 psl.. didelio formato, kietais virše
liais su aplanku. Liuksusinis leidinys. 
Išleido Am. Lietuvių Bibliotekos Lei
dykla (Lithuanian Library Press). Spau
dė Morkūno spaustuvėje. 

• UUUVIU S*WUS TRAMUIOS 
• ,<M'<Wv.h<4>vft«tA>vi 

Sis leidinys skirtas šeimų tradic i joms, kur ios yra turt ingiausios 
ir reikšmingiausios visose visų tautu; kul tūrose. Čia apsir ibojama 
šeimos k ū r i m o vyksmais, pradedant nuo pažinties, einant p r ie 
sutarties ir santuokos, baigiant san tuok in iu vaisiumi — kūd i k i u 
bei jo u g d y m u . 

Kaina su persiuntimu 22 dol. Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS. 4545 VV. 63rd St., Chicago. IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 8"<> valst mokesčio 
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ORATORIJA JOZUA 
POVILAS MIELIULIS 

Šiuo metu yra laikas pasi
aiškinti publikai, kas yra tas 
Jakubėno ansambl is . An
samblis yra įsisteigęs prieš 6 
metus. Pirmuoju savo koncertu 
mėgino statyti Haydno „Septy
nis Kristaus Žodžius". Vėliau 
statė „2000 metų", 2 kartus -
„Iš Egipto" ir pereitą pavasarį 
— „Mozę". Ansamblis šiuo metu 
kietai dirba ruošdamas naują 
oratoriją „Jozua" Ziono para
pijos bažnyčioj. Lygiagrečiai su 
ansambliu žingsnis į žingsnį 
eina lietuviai instrumentalistai 
Povilas Matiukas, Vanda Ma
tiukienė, Balys Pakštas, Juozas 
Remys ir Vincas Vaitkevičius. 
Koncertų metu samdoma pro
fesionalų instrumental is tų 
talka. Ansamblio solistai: Eglė 
Rūkštelytė, Gražina Stauskaitė, 
Erna Juozupaitienė, Aldona 
Buntinaitė, Viktoras Mieliulis(j) 
ir Viktoras Mieliulis(s). An
samblis yra ekumeninės orien
tacijos re l iginės muzikos 
vienetas. Jo nariai yra surinkti 
iš įvairių konfesijų. 

„Juzuos" preliudas vaizduoja, 
kai izraelitų tauta atėjo į pa
žadėtąją žemę, Aukščiausio 
vedamą, ir rodo žiaurų, bevil
tišką tenykščių tautų likimą, 
kur kiekvienos egzistencinės ko
vos išdavos Danguje buvo iš 
anksto nuspręstos, prieš mūšiui 
prasidedant. Aiškiai parodoma 
pagonims, kad eina per jų 
kraštą izraelitų Dievo tauta ir 
laimėti prieš juos neįmanoma. 
Vienos tautos stoja į beviltišką 
kovą, kitos — be mūšio pasi
duoda į vergiją. Pati oratorija 
bazuojasi t ik mūšiu prie 
Jericho, nors Jozua buvo ne tik 
pažadėtos žemės užkariautojas, 
bet ir įvykdė žemės padalinimą. 

Nakt is prieš mūšį Jozuos 
stovykloj buvo nerami. Tiems, 
kurie iš mūšio ryt nebegrįš, bus 
paskutinė jų gyvenimo diena. 
Dauguma praleidžia naktį be 
miego: ir kareiviai ir jų šeimos. 
Jericho miestas yra stipriausia 
tos šalies tv i r tovė. Pagal 
ka r inė s tak t ikos taisykles 
priešo užpakaly palikti negali. 

PENKIOS 
PARODOS 

(Atkelta iš 3 psl.) 
27 dienos Milwaukee miesto 
rotušės pagrindinėje menėje. Ji 
susidėjo iš JAV lietuvių 
kul tūr inės veiklos plakatų: 
operų, koncertų, meno parodų ir 
t.t. Buvo dar ir skyrius, nurodąs 
JAV lietuvių įnašą Amerikos 
gyvenirrfui: tai laikraščių iškar
pos apie lietuvių kilmės spor
t i n i n k u s , filmo žvaigždes, 
politikus, mokslininkus ir t.t. 

Kitas šios parodos skyrius 
nurodė lietuvių kilmės žmonių 
dalyvavimą Amerikos istorijoje 
nuo dr. Kuršio 17 šimtmetyje, 
per JAV revoliucinio karo eigą 
bei 1812 m. karą, civilini karą 
iki šių dienų. Tuo buvo 
stengtasi amerikiečiams paro
dyti, kad lietuviai nuo pat JAV 
pradžios buvo jų tarpe ir davė 
savo įnašą šio krašto gerovei. Už 
šios medžiagos parūpinimą 
esame dėkingi Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus direktoriui 
Vai. Ramoniui ir Jaunimo cen
tro tarybos pirm. dr. J. Račkaus
kui ir vėl A. Keziui. 

Iš gautų laiškų bei išgirstų 
komentarų žinome, kad mūsų 
visų pastangos nebuvo veltui. 
Išgarsindami lietuvių vardą 
sve t imtauč ių ta rpe , mes 
parodėme, kad mūsų kultūrinis 
lobynas tikrai vertas pasigė
rėjimo ir pasididžiavimo. Prie to 
lobyno turime priskirti dar ir 
d a r n a u s bendradarbiavimo 
egzaminą, kurį visi išlaikėme su 
penketukais. Dažnai kalbame, 
kad visuomeninis darbas 
nedėkingas, bet šį kartą visų 
vieningų pastangų dėka šis dar
bas buvo ypatingai dėkingas 
savo išdavomis. 

Todėl Jozua pro Jerichą praeiti 
negali. Visa jo kariuomenė 
dykumoj gimusi ir augusi ir 
silpnų ir ligotųjų tarpe nebuvo. 
Tie.kuriems dykumos sąlygos 
buvo per sunkios, buvo mirties 
paimti. Žmogus, pastatytas 
prieš paskutinę savo gyvenimo 
dieną, visuomet mintimis pra
bėga per savo gyvenimą. Visoj 
stovykloj, kiekvienoj palapinėj, 
kas nors skaičiavo savo 
paskutines valandas... Jų min
tys įsisiūbuoja ir pavieniais bal
sais dainuoja: „O ilgesy! O 
tolimi laukai brangios 
tėvynės..." pradeda skambėti 
visoj Jozuės stovykloj ir virsta 
galinga religine giesme, kai į ją 
įsijungia visa pabėgėlių tauta: 
„Per kalnus, marias, girias 
skrisk, svajone, skrisk toli... o 
žiaurus mano likimas svetur 
vieną paliko... svetimi keliai 
širdį apvylė... gimtąją žemę 
sapne regiu, kad žydi jos laukai 
man grįžus iš šalies svetimos 
per pievas žydinčias einu, žiedus 
nuskintus, rodos, į namus 
nešu..." Toliau mintį vysto pa
vienis balsas: „Švelniai jie 
apkabina ir sveikina, namo su
grįžus... palikt tėvynėj meldžia 
prašo... nerimsta bet širdis 
klajūno, ji veržiasi iš glėbio, 
pranyksta sapnas nuostabus, 
apleidžia mylimi veidai ir vėl 
verkiu svetur paklydęs". 

Brėkšta rytas ir einantys į 
mirtį apsijuosia diržus su kar
dais, eina iš palapinių ir rikiuo
jasi į būrius. Didžiuliam karei
vių būry girdisi pavienis balsas: 
„Juk kareivio likimas Danguje 
jam skirtas... kai tėvynė šaukia, 
kai pavojus..." — prisideda 
būriuose stovėdami kareiviai: 
„Gal diena ši paskutinė, gal 
nėra jau mums rytojaus... o 
valanda paskutinė, jau trimitai 
ir kovos balsai... dreba žemė po 
kojų... Pranašas, r a n k a s 
pakėlęs, laimina visus ir už 
pergalę meldžiasi ir palaimos 
prašo iš aukšto Dangaus..." 
Paskubomis apleidžia stovyklą 
ir dingsta dulkėse kovos lauke, 
nes gera kariuomenė nedelsia. 
Kiekvienas kareivis jaučiasi 
metąs burtus dėl savo gyvybės. 
Didžiuliam triukšme kareivių 
mintys trumpai atsiskiria nuo 
kovos balsų, leisdamos prisimin
ti, kad daugumui iš jų yra likę 
tik akimirksniai gyventi... Bet 
naujas trimitas šaukia juos 
pirmyn. 

Sunaikinęs priešo avangardą, 
Jozua priartėja prie miesto. Čia 
jam kelią pastoja nepažįstamas 
jaunas vyras su kardu rankoje. 
Jozua, išėjęs į priekį, paklausė 
jį: „Ar prieš mus ar su mumis 
kariausi?" Nepažįstamasis at
sako jam: „Nepažįstat manęs ir 
mano ginklų, nes mirtingos yra 
jūsų akys..." Jozua atpažįsta 
angelą ir puola prieš jį ant 
žemės. Angelas duoda jam 
kovos instrukcijas. Tolimesni 
paaiškinimai nereikalingi, nes 
suprantama, kad ne Jozuos 
trimitai Jericho sienas sugriovė. 

Pagal angelo instrukcijas jie 
eina apie miestą septynis kar
tus, pūsdami trimitus. Septintą 
kartą apėjus, miesto sienos 

griūna, atidarydamos kelią į 
miestą. Po trumpos kovos mies
to gynėjai įveikiami. Jozua, 
miestą paėmęs, išžudo visus jo 
gyventojus: vyrus, moteris ir 
vaikus, išskyrus vienos moters 
šeimą, kuri buvo priėmusi 
Jozuos žvalgus. Šią Senojo Tes
tamento vietą skaitome su pasi
baisėjimu ir norime knygą 
užversti — per žiauru. Ši vieta 
ir daugelis kitų yra labai svar
bios, nes pavaizduoja krikščio
nybės nueitą kelią, parodo, kur 
Kristus turėjo pradėti, nuo 
kokio žmogaus. Izraelitai buvo 
išrinktoji tauta: kitos tautos 
buvo dar žiauresnės. Ta žudynė 
nebuvo neįprastas ypatingas 
atvejis. Tai buvo kasdienis 
dalykas. Taip visi nugalėtojai 
elgėsi. Palikti gyvus užkariau
to miesto gyventojus ir paimti 
juos visam amžiui į vergiją buvo 
laikoma aukščiausio laipsnio 
gailestingumu! Senajame 
Testamente šalia pranašų yra 
aprašomas ir paprastas kasdie
nis žmogus, tik atsivertęs iš pa
gonybės su visais jos papročiais 
ir tradicijomis: Dovydas, 
Saulius, Absalomas, Ahabas, 
Jeroamas... žmonės, kurie žinojo 
apie gyvąjį Dievą, bet savo aist
rų ir pykčio įtakoje laužė visus 
jo įsakymus. Mes papratę 
skaityti religinėse knygose tik 
apie gerus žmones. Bet taip 
nėra Šventajame Rašte: čia 
aprašoma viskas ir viskas 
pasakoma, duodama didžiulė 
eilė visokių atsitikimų — gerų 
ir blogų. Šios Senojo Testamento 
vietos vaizduoja skirtumą tarp 
krikščionybės ir pagonybės. 
Mes, būdami 2000 metų krikš
čionybės įtakoje, nuėjome 
tolimą kelią, pasaulis pasikeitė; 
į krikščionių rankas buvo 
paduotos viso pasaulio pagonių 
tautos jas mokyti. Ne visuomet 
švelniu būdu: mes lietuviai 
žiauriais karais buvome privers
ti pasiduoti krikščionims, nes 
mūsų atsivertimo laikas seniai 
buvo praėjęs. 

Dar miestui skęstant dū
muose ir liepsnose, visa Jozuos 
kariuomenė suklaupus dėkoja 
Aukščiausiam už pergalę: „Te
esie Tavo valia žemėj ir Danguj, 
kaip tu mums įsakei...". Toliau 
tęsia duestas: „Prieš Tavo sos
tą suklaupus visa tauta ant 
kelių..." Trumpu postliudu bai
giasi oratorija. 

Atidėliojimas sukelia tik 
neramumo ir gadina nustatytą 
tvarką. Suvėlintas darbas yra 
lyg neišmokėta skola: jis niekad 
neduoda ramybės. Juk tikrai 
pailsėti galima tik tada, kai visi 
darbai jau pabaigti. Pavėluotos 
pareigos visada atkeršija. Apie 
Cezarį Lucianas pasakė: „Jis 
manė, kad nereikia nieko pra
dėti, kol dar liko kas nebaigta 
padaryti". 

T. Toth 

Be Dievo mūsų gyvenimas 
būtų apleistas ir mūsų mirtis 
būtų desperacija. Be Dievo 
dorybė netenka jėgos, nusikal
timas — netenka savo baisumo, 
nežinome, kur kreipti savo min
tis, jausmus ir patį likimą. 

Guerazzi 

STAN BALZEKAS, Ltd. 
PONTIAC — SAAB 

6621 W. OGDEN, BERVVYN 
312-788-5700 

SAABS 
FOR 

LESS! 
SAAB 9000 

The most intelligent cars ever bui/t. 

SAAB 900 

A.tA. 
JURGIUI KEZIUI 

mirus, jo sūnui ALGIMANTUI KEZIUI ir visiems šei
mos nariams reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Budrio Vardo Lietuvių Foto 
Archyvo kolektyvas 

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

A.tA. 
JURGIUI KEZIUI 

mirus, sūnui ALGIMANTUI nuoširdžią užuojau
tą reiškiame 

Klemensas, Stasė ir Kristina Martinkai 

Dipl. inž. JONUI KRIAUČIŪNUI 
Švedijoje mirus, mielą brolį KAZĮ ir visą jo šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Onutė ir Kazys Raliai 
Irena ir Albertas Sušinskai 

'Lietuviai esame visi — 
.'"ctttvii! Fonde ar esi? 

EIMalS 

5001 WTST 39TH STREET 
CHICAGO, ILLLNCIS 60529 

PHO.NE: (312) 471-3900 
C.S.A. 

mmm « u 
Santrumpos: atm. įrr. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio = aukoto

jas, įm. = įmokėjo, atst. = atstovauja, asm. = asmuo, suma po pavardės 
= įnašų iš viso. 
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1987 gruodžio mėn. (Pabaiga,1 

Navickienė Ona atm. įn.: Navickas Petras, $100; Pakalnis Vytautas Alfon
sas MD, $400; Paštukas Jonas atm. įn.: Slavinskas Eugenijus ir Irena $25 
ir 7 kt. asm., $300; Petrulis Anthony ir Veronica, $200; Prižgintas Vacius 
ir šeima. $2,700; Prunskytė Anelė atm. įn.: Prunskis Jonas ir Vanda, $300; 
Račinskas Joną* atm. įn.: Račinskienė-Kusinskienė Irena $100: Ratkus 
Justinas ir Benigna atm. įn.: Jasėnas Kazimieras, $100; Rauba Jonas ir 
Liuda, $1,410; Raziunienė Emelija atm.: Miškinienė Aldona, $400; X, $500; 
Rociūnas Vacys ir Ona, $300; Sarup Ramunė: įm. Motiejūnas Jonas ir Ona, 
$100; Skiotys Edvardas ir Zuzana. $200; Šliterienė Kazimiera atm.: Šliteris 
Pranas, $200; Stasiūnas Romualdas (miręs) ir Cecilija, $410; Tverijonas 
Steponas atm. įn.: Tverijonienė-Tiškevičienė Marcelė, $500; Upchurch 
Birutė: įm. Motiejūnas Jonas ir Ona, $100; Urbšaitis Kazys ir Stasė, $500; 
Vaineikis Juozas, $3,000: Vaišnys Juozas ir Elona, $650; Vaitkus Andrius 
ir Marija, $1,500; Valaitis Jonas ir Irena, $100; Vanagūnienė Stasė atm.jn.: 
Vanagūnas Stasys Jr., $400. 

1 x $110 Lelienė Staskevičiūtė Laimutė atm. in.: Liaubienė 
_ Staskevičiūtė Danutė, $110. 

3 x $150 Ažukas Albert Albinas J., $500; Daumanto Juozo Šaulių 
Kuopa, $650; Šapalas Pranas ir Hortenzija, $810 

1 x $170 Pocius Antanas ir Birutė, $500. 
15 x $200 Bortkevičius Vaitiekus atm. įn.: Bortkevičius Jonas, $700; 

Gudonis Antanas ir Petronėlė, $3,300; Ignatonis Jeronimas atm. įn.: Ig-
natonis dr. Lilia, $2,765: Jauniškis Mečys ir Rūta MD, $1,200; Kisielius 
dr. Tomas ir Rita, $1,500: Klova Vincas, $2,800; Krasauskas Mečys ir Elena. 
$1,000, LB Clevelando ApyL, $1,250; Liaukus Justinas ir Elena, $1,800: 
Mikšys Povilas. $1,000; Mironas kun. Vladas atm. įn.: Mironaitė Ona MD. 
$1,700; Stanehs Pranas ir Stasė, $1,000; Stasūnas Vincas ir Aldona, $200: 
Užgirienė dr. Ina, $500; Vaitkus Vytas ir Aldona, $200. 

1 x $250 Užupis Juozas ir Sigutė, $500. 
2 x $300 Kliorė Bronius atm.: Bartuška Roman ir Raimonda $100. 

Kliorė Arvydas ir Birutė $100, Kliorė Antonija $100, $2.525: Rožėnas Alber
tas ir Konstancija, $800. 

1 x $400 Gilvydis Alpas atm. įn. Gilvydis Jaunutis B. $300 ir 6 kt. 
asm.. $430. 

7 x $500 Gauronskas Petras ir Marija, $1,000; Klygis dr. Linas. $1.000, 
Ostis Algirdas ir Regina. $500: Pajaujis dr. Juozas ir Emilija atm. įn.: Anonis 
Vytautas ir Danutė, $1,750; Pavalkis kun. dr. Viktoras, $1,200; Zaborskis, 
G. J.. $500: Žostautas Vaclovas, $800. 

1 x $600 Blažys Juozas, $700. 
1 x $800 Arštikys Juozas atm.: Arštikienė Marija $430, Bartkus 

Bronius $50, Ruginis Ignas $30, Baukus Bronius ir Aldona $25, Ročkus 
Benediktas ir Gabrielė $25 ir 16 kt. asm., $900. 

9 x $1.000 Ambrozaitis, Ramunė, $1,000, Juška Peter, $2,000: 
Kubertavičiu? Petras ir Janina ir Maurukas Kazimieras ir Ona atm. įn.: 
Maurukas dr Jonas ir Dalia. $2,000; Lietuvos Agronomams Sibiro Trem
tiniams Pagerbti Stipendijų Fondas, Brenciaus Kazimiero at., $10,675.37; 
Naujokaitis Gediminas. $6,600: Nemickas Rimgaudas MD ir Joan. $2,200; 
X, $1,000; Pov.'.avičius Ignas ir Bronė atm. įn.: X, $1,000; Simanavičius 
Leonardas atm įn.: Simanas Vacys, $1,500. 

1 x $1,213.73 Vaičaitis inž. Jonas P. testamentinis palikimas. 
$1,963.73. 

2 x $5,000 atm. įn.: Kazakaitis Vincas, $5,000: Landsbergienė Emili
ja atm. įn.: Landsbergis Jeronimas. $5,000. Beisys Jonas inž. Jonas P. 
testamentinis palikimas, $1,963.73. 

2 x $5,000 Beisys Jonas atm. įn.: Kazakaitis Vincas, $5,000; 
Landsbergiene Emilija atm. įn.: Landsbergis Jeronimas, $5,000. 

Iš viso $36.943.73 

Lietuviu Fondo pagrindinis kapitalas 1987.XII 31 pasiekė 3.902,558 dol. 
Gautomis palūkanomis parėmė mena, lietuviška švietimą, kultūra ir 
jaunimą 2,047.586 dol. 

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais gauta 
983,467 dol. 

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių Fondui. 
Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą: 

„LITHUANTAN FOUNDATION, LN'C. A NOT-FOR PROFIT TAX EX 
EMPT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO, IL." 

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis remiamas 
lietuvybės išlaikymas. 

A.tA. 
JONAS A. ŠATAS 

Gyveno Cicero, IL. 
Tragiškai mirė 1988 m. vasar io 17 d., 9:30 vai . vakaro , 

sulaukęs 34 m. amžiaus . 
Gimė Chicagoje. 
Pasiliko didel iame nul iūdime duk tė Melissa ir sūnus 

John, tėveliai Aleksas ir Elžbieta Ša ta i , broliai: Vik toras su 
žmona Milda, Leonas ir Antanas ; seserys: Mar ia Sruoga r u 
vyru Gerry, Nijolė Graefer su vyru Robert, Adelė Kea ton su 
vyru Je r ry ir ki t i giminės. 

Kūnas pašarvotas penktadienį , vasario 19 d. nuo 3 iki 9 
v.v. S. B u t k u s koplyčioje, 1446 S. 50th Ave.. Cicero, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasar io 20 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedul ingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero l ietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, d raugus ir pažįs
t amus da lyvau t i šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę d u k t ė , s ū n u s , t ė v a i , b r o l i a i i r s e s e r y s . 

Laidotuvių direkt . Sally Bu tkus . Tel. 652-1003. 

A.tA. 
URŠULEI YUSKO 

mirus, jos broliui ADOLFUI MERKEVIČIUI ir jo 
visai šeimai reiškiame gilią užuojautą. 

Kazė ir Antanas Balukai 
Salomėja ir Albinas Grigaičiai 
Aldona ir Kazys Stašaičiai 
Jadvyga ir Petras Putriai 
Bronė Selenienė 
Ona Rutkauskienė 
Lidija Mingėlienė 

GAIDAS—DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Ca l i fo rn ia Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South H e r m i t a g e Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. Ca l i fo rn ia Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

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 



6 DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. vasario mėn. 19 d. 

x Ateitininkių „Giedros" 
korporacija savo veiklos is
toriją* nuotraukas, susiraši
nėjimus, spaudos atsiliepimus ir 
kitokią medžiagą, gražiai su
tvarkytą į 12 dideliu albumų, 
perdavė saugoti Pasaulio lie
tuvių archyvui. 

x Kun. A. Rubšio vedamos 
dvasinio susikaupimo dienos 
dalyvius prašome pasiruošti tai 
dienai perskaitant Pradžios 
knygos pirmuosius 3 persky
rimus ir Jono Evangelijos 
pirmąjį perskyrimą. Tai da
roma, kad geriau galima būtų 
įsigilinti ir suprasti dienos 
pokalbius ir juose dalyvauti. 

x Trys dainuojančios že
maitės — Bronė Stravinskienė. 
Aldona Underienė ir Dana Va-
raneckienė, palydint Kaziui 
Skaisgiriui, atliks programą 
vasario 21 d. Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėjime, 
kurį ruošia LB Marųuette 
Parko apylinkės valdyba. Pra
sidės tuoj po lietuviškų pamaldų 
11:30 vai. r. parapijos salėje. 
Bus paskaita, meninė dalis ir 
sus i r inkimas . Visi galės 
užsimokėti solidarumo mokestį 
ir aukoti Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Visus lietuvius 
kviečia apylinkės vaidyba, 
vadovaujama Jono Levicko. 

x Juozas Kulys, respubliko
nų kandidatas 15 \vardo komi
teto pirmininku, išleido pa
reiškimą, kuriame pasakoja 
apie Lietuvos okupaciją 1940 
m., ir visų Pabaltijo valstybių 
Sovietų Rusijos okupavimą. Jis 
taip pat primena, kad Lietuva 
šiemet mini 70 metų nepri
klausomybės atstatymo sukak
tį, o to, ko negali padaryti pa
vergtieji , daro viešomis 
demonstracijomis išeivijos 
lietuviai, ypač jaunimas Taip 
patjis primena, kad prezidentas 
R. Reaganas išleido proklama
ciją, skelbdamas Lietuvos Ne
priklausomybės dieną. 

x „Krivūlė", pereitų metų 
laikraščio numeris, išėjo iš spau
dos. Tai Vakarų Europos lie
tuvių sielovados žurnalas, išei
nąs neperiodiškai. Šiame 
numeryje daugiausiai aprašyta 
ir iliustruota Krikščionybės 600 
sukakties minėjimas Romoje. 
Yra taip pat informacijos apie 
Europos lietuvių kata l ikų 
veiklą. Redaguoja kun. Bronius 
Liubinas ir V. Natkevičius, 
techniškai prižiūri dr. B. 
Vileišytė. 

x J o h n Kontautas iš 
Centerville. Mass., dažnai mus 
paremia aukomis, pratęsdamas 
prenumeratą, vėl pridėjo 25 dol. 
dienraščio st iprinimui. J. 
Kontautui. mūsų garbės pre
numeratoriui, tariame nuoširdų 
ačiū. 

x Dr. Vytauto Kavolio pa
skaita „Tarp Donelaičio ir 
Foucault: apie sąmoningumo is
torijos lietuviškuosius varian
tus", bus šį penktadienį, vasario 
19 d., 7:30 vai. v. Jaunimo cen
tre, kavinėje. Visus kviečia at
silankyti Santara-Šviesa. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

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

(sk.) 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, 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.) 

x Sol. Birutė Dabšienė-Viz-
girdienė atvyks iš Los Angeles, 
o sol. Ričardas Daunoras iš 
Vakarų Vokietijos koncertuoti 
„Draugo" koncerte kovo 20 d., 
Chicagoje, kovo 13 d. Bostone ir 
balandžio 10 d. Los Angeles. 
Cai. Jie abu pasiruošę koncer
tams ir atliks liaudies dainas ir 
arijas bei duetus. 

x JAV Lietuvių Bend
ruomenės Vid. Vakarų apy
gardos rinkiminę komisiją su
daro pirmininkas Jonas Levic
kas (tel. 448-9526), sekretorė 
Elvyra Narutienė, ryšininkas 
Jonas Rugelis, nariai — Juzė 
Ivašauskienė. Povilas ir Juozas 
Šlajus. 

x „Southwest News-He-
rald" vasario 18 d. laidoje įsi
dėjo nuotrauką Vijos Bublytės, 
piešiančios Algiui Sodoniui 
simbolinę „grandį" ant veido, o 
taip pat didelę nuotrauką de
monstrantų Daley Plazoje Chi
cagos vidurmiestyje vasario 16 
dieną, primenant Lietuvos Ne
priklausomybės šventę ir Sovie
tų Rusijos okupaciją. Prime
nama, kad demonstracijose 
dalyvavo Lietuvos gen. konsu
las Vaclovas Kleiza ir respub
likonų kandidatas į komiteto 
viršininkus Juozas Kulys. 

x Dr. Vasyl Markus va
sario 26 d., penktadienį , 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje skaitys paskaitą 
,.Religijų ir bažnyčių padėtis da
bartinėje Sovietų Rusijoje". Jis 
kalbės apie lietuvių, ukrai
niečių, lenkų ir rusų stačiatikių 
religijas. Dr. V. Markus yra pro-
fesori iš Loyolos universitete, 
daugelio knygų autorius ir 
Ukrainos krikščionybės 1000 
metų sukakties rengimo komi
teto pirmininkas. 

x Jaunimo centro narių-rė-
mėjų susirinkimas bus sekma
dienį, vasario 21 d. 11:30 vai. 
Jaunimo centro mažojoje salėje. 
Prašome visų narių dalyvauti, 
o negalintieji dalyvauti savo 
balsavimui gali įgalioti kitą 
asmenį. Mandatų komisija 
registraciją pradės nuo 11 ryto. 
Bus renkami tarybos nariai, nes 
praeitame susirinkime įvyko 
tam tikrų nesklandumų. 

x Šv. Kazimiero seserų vie
nuolija kviečia visus dalyvauti 
šv. Mišiose, prašant Dievo, kad 
Šv. Kazimiero vienuolijos stei
gėja Motina Marija Kaupaitė 
būtų paskelbta palaiminta. Šv. 
Mišios bus antradienį, kovo 1 d., 
7 vai. vak. centrinio vienuolyno 
koplyčioje. 2601 W. Marquette 
Rd. Šv. Mišias laikys lietuvių 
kalba Jėzuitų provincijolas kun. 
Antanas Saulaitis. SJ. 

x Joseph Petkūnas iš 
Chicagos. 111., suprasdamas 
lietuviškos spaudos sunkumus, 
pratęsė prenumeratą, pridėjo 20 
dol. dienraščio paramai ir 20 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. J. Petkūną skelbia
me garbės prenumeratorium, o 
už auką labai dėkojame. 

x Viktoras Šimaitis pildo 
Income Tax formas Šimaitis 
Realty ištaigoj. Valandos pagal 
susitarimą. Tel. 436-7878. 

(sk) 

x Skubėkite užsisakyti 
vietas madų parodoje, kurią 
rengia „Žiburėlio" ir Kriau-
čeliūnų vardo Vaiku namelių 
mokyklos. Šįmet parodą bus 
galima stebėti net iš balkono. 
Laukiame visų sekmad., vasario 
21 d.,2 v. p.p. Jaunimo centre. 
Rezervacijoms skambinti: Aud
ronei 386-3454 arba Rūtai 
971-1795. 

(sk) 

x „Gintaro" orkestras eros 
„Gintaro" klube vasario 19 d., 
penktadieni, nuo 10 v.v. iki ko! 
pavargs. Visi kviečiami atsi
lankyti ir pasilinksminti. 

(sk) 

> V ils /? -'';' " 

Svečiai Lietuvos Nepriklausomybės 70 metų sukakties minėjime Marijos aukšt. mokyklos salėje 
vasario 14 d. Pirmoj eilėj iš kairės: E. Narutienė. 1 Skuodienė. D. Skuodytė, V. Skuodis ir P. 
Narutis. Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
CHICAGOS ALTĄ 

PAMINĖJO 
VASARIO 16-TAJA 

Šiais metais Chicagos Aka pa
grindinį Lietuvos nepriklauso
mybės a t s t a t ymo šventės 
minėjimą, kuriam vadovavo 
Matilda Marcinkienė, pradėjo 
vasario 13 d., šeštadienį, 12 vai. 
vėliavų pakėiimu ir žuvusių dėl 
Lietuvos laisvės pagerbimu prie 
Nepriklausomybės kovų pa
minklo Jaunimo centro sodely
je. Čia vėliavas JA Valstybių ir 
Lietuvos pakėlė du šauliai: 
Jonas Janušauskas ir Mikas 
Zinkus. Pakėlus vėliavas Chica
gos aukštesniosios lituanistikos 
mokyklos direktorius Juozas 
Masilionis tarė trumpą žodį ir 
pakvietė tos mokyklos auklėtini 
Liną Paulių pasakyti tai šven
tei pritaikytą kalbą. Po tos 
kalbos buvo padėtas gražus 
gėlių vainikas žuvusiems dėl 
Lietuvos laisvės pagerbti. Bai
giant minėjimo apeigas, prie pa
minklo visi minėjimo dalyviai 
sugiedojo giesmę Marija. Mari
ja ir Lietuvos himną. 

Po to visi minėjimo dalyviai 
1 buvo pakviesti direktoriaus J. 

Masilionio persikelti į Čiurlio
nio galerijos patalpas. Čia 
aukštesniosios mokyklos auklė
tiniai atliko platesnę minėjimo 
programą: V klasės mokinys 
Karolis Žukauskas padeklama
vo Maironio eilėraštį Senovės 
daina, VI klasės auklėtinis 
Tomas Vasiliauskas Vilnius 
prieš aušrą ir VII klasės mokine 
Laima Pau l iū t ė Kur bėga 
Šešupė. Vėliau dir. J. Masilionis 
savo ilgesnėje kalboje mokyklos 
auklėtiniams priminė, kad jie 
turi būti geri piliečiai ir nesi-
draugauti su tais, kurie ne-

x Joe Rumbutis, Geneva, 
Ohio, atsiuntė 20 dol. auka ir 
pratęsė prenumeratą 1988 me
tams. J. Rumbutį skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
paramą savai spaudai labai 
dėkojame. 

x Bronė Gajauskas, Pacific 
Palisades, Gal., parėmė „Drau
gą" 20 dol. auka ir pratęsė 
prenumeratą 1988 metams. Br. 
Gajauską skelbiame garbės 
prenumeratore, o už rėmimą 
savos spaudos labai dėkojame. 

x Kazys Kielius, Chicago. 
111., parėmė ..Draugą" 20 dol. 
auka ir kartu pratęsė prenume
ratą 1988 metams, K. Kielių 
įrašome i garbės prenumera
torių sąrašą, o už paramą labai 
dėkojame. 

x J o n a s K a r d o k a s , iš 
Baltimore. Md., atsiuntė dien
raščio paramai 20 dol. ir pratęsė 
prenumeratą 1988 metams. J. 
Kardoką skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už auką 
labai dėkojame. 

gerbia ir niekina pačią 
Ameriką. Taip pat prisiminti 
savo senelių ar prosenelių 
gimtąjį kraštą — Lietuvą. Bai
gęs savo kalbą parodė gražų 
filmą apie Vilnių, Trakus. 
Kauną ir Rumšiškės buitinį se
novės Lietuvos statomų trobesių 
vaizdą. Šis gražus ir prasmingas 
minėjimas buvo baigtas, muz. 
F. Stroliai vadovaujant. Mairo
nio dainomis ir kukliomis 
vaišėmis. Ta proga Brighton 
Parko LB pirmininkė S. Daulie-
nė įteikė Lietuvių fondo auką 
1000 dolerių mokyklos išlaiky
mo reikalams. 

Vasario 14 d., sekmadienį, 10 
vai. buvo atl iktas vėliavų 
pakėlimas Švč. M. Marijos 
Gimimo par. bažnyčios aikštėje. 
Vėliavų pakėlimą pravedė Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinė ir 
kiti šauliai. 10:30 vai. įvyko 
iškilmingos pamaldos Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. Šv. Mišias atnašavo 
kan. Vaclovas Zakarauskas. Šv. 
Mišių auką nešė gen. kons. 
Vaclovas Kleiza ir M. Mar
cinkienė. Kanauninkas taip pat 
pasakė labai gražų ir patriotinį 
pamokslą. Pamaldų metu labai 
įspūdingai ir darniai giedojo An
tano Lino diriguojamas choras. 
Ypač didžiai patr iot inius 
jausmus pažadino visų pamaldų 
dalyviuose, kad choras ir pamal
dų dalyviai su patriotinės 
meilės jausmais sugiedojo Lie
tuvos himną. 

Pagrindinis Vasario 16-sios 
minėjimą? — akademija buvo 2 

vai. p.p. Marijos aukšt. mokyk
los auditorijoje. 

Minėjimą pradėjo Chicagos 
Altos pirmininkė Matilda Mar
cinkienė. Iškilminga akademija, 
minint 735 sukaktį nuo ka
raliaus Mindaugo Lietuvos vals
tybės įkūrimo ir 70 metų nuo 
Lietuvos valstybės atstatymo, 
pradėta vėliavų įnešimu. 
Vėliavų paradą pravesti pakvie
tė Dariaus ir Girėno ir Don Var
no postų vadovus. Po vėliavų 
įnešimo parado ji pakvietė sol. 
Audronę Gaižiūnienę sugiedoti 
JAV-bių ir Lietuvos himnus. 
Solistės giedamus himnus 
pianinu palydėjo muz. Darius 
Polikaitis. Po gražiai sugiedotų 
himnų buvo pakviestas kun. Fa
bijonas Kireilis sukalbėti in-
vokaciją. Invokacijos turinys 
buvo giliai patriotiniais žodžiais 
ir prasmingom mintim išmąsty
tas ir akademijos dalyviams 
paliko nepamirštamą įspūdį. 

Prieš 70 metų parašytą 
dokumentą, skelbiantį Lietuvos 
valstybės atstatymą, aktą per
skai tė s tudentas Sau
lius Eidukas. Po to pranešė M. 
Marcinkienė, kad yra gautas 
telefoninis pranešimas iš Wa-
shingtono—prezidento Ronald 
Reagano proklamacija, kuri 
skelbia Vasario 16-tąją Lietuvos 
diena. P. Petručio tarpi
ninkavimu proklamacija yra 
mūsų rankose ir ją paskaitys 
Gailė Eidukaitė. 

Ją perskaičius akademijos va
dovė M. Marcinkienė priminė, 
kad Lietuvai laisvė prieš 70 

: V\t, ,; - urdis -•; iit< j »sk uta Lietuvos Nepriklausomybės rninėji 
Chicagos M, • . ,s aukšt. mokyklos salėje vasario 14 d. 

Nuotr. J . Tamulaič io 

metų nebuvo gauta be pasi
ryžimo, ją reikėjo atkovoti, 
dažnai užmokant kraujo kaina. 
Šiandieną savo tarpe turime tų 
kovų keletą dalyvių, juos šia 
iškilminga proga pasveikinsime 
ir papuošime baltu gvazdiko 
žiedu. Buvo papuošti ir pagerbti 
t rys savanoria i : Juozas 
Tamulis, Antanas Valys ir Juo
zas Betkauskas. 

Atlikus savanorių pagerbimą 
buvo pakviestas tarti sveiki
nimo žodį Lietuvos generalinis 
konsulas Chicagoje Vacį. Klei
za. Jis savo sveikinimo žodyje 
priminė Nepriklausomos Lietu
vos laikais būdingą šūkį: ,,Mes 
be Vilniaus nenurimsim". Šie 
prasmingi konsulo žodžiai pali
ko minėjimo dalyvių tarpe gilų 
įspūdį. Po konsulo kalbos 
gražius sveikinimus ir linkėji
mus perteikė kongresmanas 
Martin Russo. 

Kongresmanas Walter Lipins-
ki pasakė ilgesnę kalbą. Paaiš
kėjo, kad jam yra gerai žinomi 
Sovietų Sąjungos vadovų pikti 
ir melagingi įgeidžiai. Ir jo ši
tokios būklės supratimas tikrai 
pavergtos Lietuvos reikalams 
gali būti labai naudingas. 

Vėliau akademijos vadovė 
supažindino su šio minėjimo pa
grindiniu kalbėtoju doc. Vytau
tu Skuodžiu. Jis yra neseniai at
vykęs iš okupuotos Lietuvos. Už 
antisovietinę veiklą nuteistas ir 
kalintas, išvargęs ir iškentėjęs 
Sibiro ištrėmimą. Praėjusių 
metų vasarį buvo paleistas ir 
pernai rudenį atvykęs į 
savo gimtą miestą Chicagą. 

Doc. Vytauto Skuodžio paskai
ta buvo aukšto akademinio 
lygio. Pasižymėjo giliu 
įžvalgumu ir kruopščia Sovietų 
Sąjungos valdovų politinių 
užmačių analizės pažinimu. 

Po doc. V. Skuodžio paskaitos 
šios šventės minėjimo proga 
sveikino alderman of 15 Ward 
Marlene Carter, Chairman of 
Ukrainian Congress Committee 
of America Chicago Chapter dr. 
Miroslaw Charkevych, Pre-
sident of United Latvian Asso-
ciation of Chicago Ilmars 
Bergmanis, President of Cap-
tive nations council of Illinois 
Casimir Oksas. 

Atlikus žodinius sveikinimus 
akademijos vadovė M. Marcin
kiene pakvietė Lietuvių 
Tautinės sąjungos centro val
dybos vicepirmininkę Vidą 
Jonušienę jaunimo konkurso 
laimėtojams įteikti premijas. 
Premijas laimėjo šie konkurse 
dalyvavę asmenys: 250 dol. Edi
ta Nazaraitė iš Edmontono, 
Kanados, 100 dol. Vija Bublytė 
iš Chicagos, po 25 dol. Angelė 
Budreikienė iš San Diego, Cal., 
Milda Motekaitytė iš Bal-
timorės. Md., Dainius Bra
zaitis, Lina Grigaitytė, Gytis 
Vygantas ir Vaiva Vygantaitė 
iš Chicagos. 

Įteikus konkurso premijas mi
nėjimo vadovė M. Marcinkienė 
pranešė, kad Chicagos Altą 
prašo minėjimo dalyvių fi
nansinės paramos, nes Lietuvos 
bylai vesti atsiranda daug 
išlaidų, ir tik visų geros valios 
lietuvių sutartinu darbu galima 
šią naštą pakelti. 

Aukų rinkimą pravedė Jūra
tė Jasiūnienė su savanorių 
talka. Tuo pačiu momentu dr. 
Vytautas Dargis perskaitė pa
rengtą rezoliuciją, kurią 
minėjimo dalyviai vienbalsiai 
priėmė. Ji bus pasiųsta ati
tinkamom JAV įstaigom. 

Priėmus rezoliuciją minėjimo 
vadovė paprašė abiejų postų va
dovus išnešti vėliavas. Ofi
cialioji akademijos minėjimo 
dalis tuo būdu buvo baigta ir 
padaryta trumpa pertrauka. 

Po pertraukos buvo meninė 
dalis, kurią atliko Kristijono 
Donelaičio pradinės ir aukštes
niosios mokyklos mokiniai. Me
nine dalį pravedė Gailė Eidu 
kaitė. O visai programai vado
vavo muz. Darius Polikaitis. 

Atliekant meninę programą 
ypatingo ir išskirtinio dėmesio 
susilaukė iš minėjimo dalyvių 

IŠ ARTI IR TOLI 
JA VALSTYBĖSE 

— Prof. Vytautas Skuodis 
atvažiuoja į St. Petersburgą, 
Fla., kur bus paminėtos kovo 3 
d. Lietuvos Vyčių 75-rių metų ir 
kuopos įsikūrimo 10 metų 
sukaktys . Paskaita ir 
minėjimas bus Lietuvių klube. 
Sekmadienį, kovo 6 d., 1 vai. 
p.p. bus šv. Mišios Šv. Vardo 
bažnyčioje. 

— Rašyt. Antanas Gustai
t is , daugelio humoristinių 
knygų autorius, gyv. Bostone, 
paslydo ant ledo ir susilaužė 
ranką. Jam padaryta operacija 
ir dabar gydosi namie. 

— Parapiečių susikaupimo 
ir informacijos diena bus kovo 
20 d. 9:30 vai. ryto Šv. Kazi
miero parapijos mokykloje. Va
dovaus Los Angeles arki
vyskupijos sielovados tarybai 
priklausą lietuvių atstovai Dali-
lė Polikaitienė, Gintaras Grušas 
ir Vita Vilkienė. 

— Denverio, Colo., tautinių 
šokių grupė „ Rūta" išsirinko 
naują valdybą, kurion įeina pir
mininkas Rimas Vaitaitis, 
sekretorė Kris Mickutė ir iždi
ninkė Tesą Urbonaitė. 

x JAV LB Švietimo tary
bos pirmininko dr. Jono Rač
kausko suteiktomis žiniomis per 
paskutinius trejus metus li
tuanistines mokyklas lankančių 
mokinių skaičius yra stabiliza
vęsis. Yra ir džiugių žinių. Nuo 
pereitais metais turėto 1,090 
mokinių skaičiaus šiais metais 
paaugo iki 1,161 mokinio. 

— Lietuvos Dukterų drau
gijos Seattle, Wash., skyriaus 
narės dirbo kalėdinius pa
puošalus eglutei, Irenai Morkū
nienei mokant,Alicijos Lapa-
tinskienės namuose. 

du jauni eilėraščių deklama
toriai. Tai Audronė Gaižiūnaitė 
ir Andrius Gaižiūnas. Jie abu 
pasirinktus eilėraščius dekla
mavo mintinai ir nepadarė 
jokių klaidų. Tai jaunos ir daug 
žadančios meniškame pasauly
je žvaigždelės. 

Donelaičio mokyklų mokiniai 
savo meninėje programoje pa
rodė įscenizuotą mokyklos va
dovybės sukurtą iš kunigaikščio 
Gedimino laikų istorinį vaizdą. 
Atliko keturis tautinius šokius. 
Ypač minėjimo dalyvius gerai 
nuteikė ir patriotinius jausmus 
sužadino dalyvių širdyse ir min
tyse Kristijono Donelaičio 
mokyklos mokinių choro 
atl iekamos dainos. Choras 
atliko keliolika gražiai skam
bančių dainų. Priedo dar 
pridėjo, dalyviams entuzias
tingai prašant, dvi ar tris. Tai 
galbūt pirmas kartas, kad 
Chicagos Altos Lietuvos nepri
klausomybės minėjime meninės 
dalies atlikėjai taip nuoširdžiai 
publikos buvo sutikti. 

Labai prasmingais žodžiais 
Chicagos Altos pirmininkė M. 
Marcinkienė šį minėjimą 
baigdama nuoširdžiai padėkojo 
visiems atsilankiusiems, auko
tojams, sveikintojams ir visiems 
programos dalyviams, jos pa-
ruošėjams ir Donelaičio mokyk
los vadovybei. Tikėdama, kad 
šie ir kiekvieni ateinantieji me
tai mus artina prie Tėvynės lais
vės ryto aušros patekėjimo. 
Šiuos gražius žodžius sakydama 
paprašė visus dalyvius kartu su 
choru sugiedoti ,,Lietuva 
brangi". 

Su šia Maironio giesme vie
ningas, didingas, darnus ir neiš-
tęstas minėjimas buvo užbaig
tas. 

Ign. Andrašiūnas 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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