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(Tęsinys) 

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

Numeris skiriamas Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kardinolui Vincentui Sladkevičiui. 

Klaipėdos rajono vykdomojo 
komiteto pirmininko 
pavaduotojui A. Leitai 
LTSR Socialinio aprūpinimo 
ministerijos Laugalių 
internato Direktoriui 

Kun. A. Šeškevičiaus, 
gyv. Gargžduose, Tilto 1-2, 

Pareiškimas 
Kadangi esu įpareigots religi- tai, kad ji 

niais reikalais aprūpinti Lauga
lių internato tikinčiuosius, pra
šau jus garantuoti religinę 
laisvę internate gyvenantiems 
tikintiesiems ir man, kaip kuni
gui, pagal Religinių susivieni
jimų nuostatų 49 paragrafą: 
„Religinio kul to apeigos 
atliekamos izoliuotose patal
pose, prašant mirštantiems ar
ba sunkiai sergantiems asme
nims, esantiems ligoninėse. 

Iki šiol internate ne religinė 
laisvė, o stalininis teroras: 

1. Sunkiai sergantys neturi 
teisės šauktis kunigo net per sa
vo lošus ir silpnus draugus, kai 
tuo tarpu pati internato vado
vybė turėtų perduoti kunigui 
prašančiojo norą, bent telefonu. 
Juk to reikalauja žmoniškumas. 

2. Jei sergančios senutės 
draugė kreipiasi į vadovybę lei
dimo iškviesti kunigą — nelei
džia, ypatingai direktoriaus pa
vaduotoja J. Dotienė ir med. 
seserys. Aišku, i n t e r n a t o 
direktorius jų elgesiui pritaria. 

3. Kai neleidžia, ligoniai pri
versti kunigą pasikviesti vog
čiom. Tada vadovybė kelia 
triukšmą, baudžia tą senutę 
invalidę, kuri kunigą pakvietė: 
ne tik rūsčiai bara ir grasina, 
bet dar nuvelka viršutinius rū
bus, kad negalėdama niekur 
išeiti, daugiau kunigo nebe-
kviestų. To neužtenka — sumu
ša. Šių metų balandžio 11 d. 
med. sesuo Aldona Stokorienė 
sumušė Gražiną Mažrimaitę už 

balandžio 10 d. 
iškvietė mane pas sunkiai 
sergančią senutę. Dar man 
esant internate, jai grasė: „Tu 
atsiimsi!..." 

4. Kunigui priekaištauja, 
kodėl savo atvykimo nesuderi
na su internato vadovybe. Pagal 
nuostatus užtenka ligonio pra
šymo, ir vadovybė turi prisi
derinti prieš šių nuostatų, nes 
tai juk Aukščiausiojos Tarybos 
Prezidiumo potvarkis. Kunigas 
ir slaptai iškviestas turi teisę ir 
pareigą vykti pas ligonį. Kai ba
landžio 10 d. G. Mažrimaitė 
iškvietė mane pas sergančią 
senutę, med. sesuo A. Stokorie
nė taip terorizavo ligonę, kad ši 
sakėsi bijanti priimti sakra
mentus, kadangi seselė už tai ją 
baus, nors prieš tai su ašaromis 
akyse prašė pakviesti kunigą. 
Kai pasakiau, kad turiu pilną 
teisę ją aptarnauti, ligonė nusi
ramino. Med. Sesuo A. Stokorie
nė, įbėgusi Į palatą, bandė 
neleisti, jos draudimui nepa-
klusau. Kitas seneles, norėju
sias pasinaudoti kunigo atvyki
mu ir atlikti religines prakti
kas, A. Stokorienė išvaikė. 
Taigi, ar protinga „derinti? kai 
vadovybė ir aptranaujantis per
sonalas nesi la iko net AT 
Prezidiumo potvarkių?! Tai 
tęsiasi jau nuo Stalino laikų ir 
niekas nesiima šį reikalą sut
varkyti, priešingai — palaiko in
ternato administracijos antire
liginį terorą. 

(Bus daugiau) 

„Mes norime referendumo" 
Maskva. — UPI pranešimu, 

Lietuvos Persitvarkymo sąjū
džio atstovė spaudai R i t a 
Miliutė painformavo, jog 
penktadienį jau buvo surinkta 
daugiau kaip pusantro milijono 
parašų ant peticijos, kuria lietu
viai reiklauja, kad būtų atsisa
kyta priimti Kremliaus pasiūly
mus įteisinti naują Sovietų 
Sąjungos konstituciją, pagal 
kurios projektą sukoncentruo
jama visa valdžia į Gorbačiovo 
rankas. 

Miliutė taip pat pareiškė žur
nalistams, jog „Mes nesame 
patenkinti Lietuvos Aukščiau
sio Sovieto sprendimu dėl to, 
kad jie nepasekė estais. Bet jie 
nusprendė sudaryti komisiją 
studijuoti tolimesnei veiklai. 
Mes patys norime referendu
mo!" Parašus šioje peticijoje bus 
galima laikyti kaip lietuvių 
tautos referendumą. 

AP agentūros pranešimu, 
praėjusį penktadienį Latvijoje 
buvo demonstracijomis paminė
ta Latvijos 70 m. nepriklau
somybės prisiminimo sukaktis. 
Latvių Aukščiausias Sovietas 
savo suvažiavimą pabaigė 
trečiadienį. 

Kai Lietuvos Sovietas nutarė 
patvir t int i lietuvių kalbos 
įvedimą valstybine kalba, nepri
klausomos Lietuvos himną vėl 
laikyti Lietuvos h imnu i r 

valstybine vėliava trispalvę 
vėliavą, tai tuojau pat televizi
jos programų redaktorius Vy
tautas Makauskas sustabdė 
programą ir apie tai pranešė 
Lietuvos gyventojams. Deja, 
geresnių kitų žinių nebuvo 
galima pranešti. 

P ranešama, kad t au t in i s 
susipratimas pradėjo reikštis 
Gudijoje ir Ukrainoje. 

Latvijos komunistai 
nusilenkė Kremliui 
Ir latviai atsuko nugaras estams 

Vakarų Vokietijos kancleris Helmut Kohl atvyko į Washingtoną atsisveikinti su prezidentu R. 
Reaganu Baltuosiuose rūmuose. Kancleris padėkojo Vokietijos vardu Reaganui „už paramą mums, 
vokiečiams, ir man asmeniškai". 

Deputatai galės svarstyti tautybių TRUMPAI 
reikalus IS VISUR 

Naujas kalinys 
Vilnius. — Vakarus pasie

kusiomis žiniomis, Lietuvoje 
įsiteigusi žmogaus teisių gyni
mo sąjunga gauna nemažai 
skundų iš įvairių žmonių, kurie 
yra skriaudžiami ir dėl to prašo 
pagalbos. Neseniai sąjungą 
pasiekė Arūno Dainausko 
pare i šk imas , kur iame j i s 
atkreipia sąjungos dėmesį j savo 
padėtį. Arūnas Dainauskas šiuo 
metu yra kalinamas kaip kri
minalinis nusikal tė l is , bet 
sąjungai pasiųstame pareiškime 
jis pažymi, kad kriminalinė byla 
jam buvusi sudaryta politiniais 
sumetimais. Žmogaus teisių 
gynimo sąjunga, susipažinusi su 
Dainausko atveju, dabar ruošia 
dokumentus pateikti respubli
kos aukščiausiajai tarybai , 
prašant, kad byla būtų per
žiūrėta. 

Maskva. — Washingtono Post 
korespondento iš Maskvos pra
nešimu, Kremlius yra nusitei
kęs modifikuoti savo pasiūlytus 
konstitucinius pakeitimus, ku
rie sukėlė tokius aštrius ginčus, 
norint sukoncentruoti valdžią 
Maskvoje ir penkiolikai res
publikų palikti tik antraeiles 
funkcijas. 

Maskvos vadovybė esanti 
pasiruošusi kompromisams, o 
tai sutampa su neramumais Pa
baltijo respublikose, kuriose 
vyksta demonstracijos prieš 
Maskvos pasiūlymus pakeisti 
sąjunginę konstituciją. Ypač yra 
stiprūs tautiniai sąjūdžiai visose 
trijose šalyse. Simbolinė eismo 
sustabdymo dešimties minučių 
demonstracija laikoma puikiai 
pavykusią Lietuvoje. Tai buvo 
padaryta prieš Lietuvos Komu
nistų partijos vadus, kurie 
atsisakė pasekti Estijos pavyz
džiu reikalauti sau suverenumo. 
Estai paskelbė visišką autono
miją, išskyrus gynybą i r 
užsienio politiką, kuri palie
kama Kremliaus nuožiūrai. 

Demonstracijos ir kitur 
Taip pat pranešama, kad Gru

zijos respublikos sostinėje 
Tbilisi įvyko masiniai protestai 
prieš Kremliaus pasiūlymus, 
kur 100,000 gruzinų reikalavo, 
kad tie Kremliaus pasiūlymai 
būtų atmesti. 

Armėnijoje prasidėjo vėl nau
ji neramumai dėl Nagomo—Ka-
rabacho srities prijungimo prie 
Armėnijos. 

Kijeve demonstravo ukrainie
čiai taip pat reikalaudami 
sąjunginiame suvažiavime ne
svarstyti Kremliaus konstitu
cinių reformų. 

Tautų sulydymas 

Komunistų partijos laikraštis 
„Pravda" parašė, jog keletą 
pataisų bus įvesta į naująją 
konstituciją pagal padarytus 
komisijos pasiūlymus, kuri 
Kremliaus sudaryta perrašyti 
Sovietų Sąjungos konstitucijai. 
Komisija pasiūliusi sumažinti 
kai kurias Liaudies deputatų 
kongreso galias. Koresponden
tas rašo, jog yra pasiūlyta, kad 
Kongresas nebeturėtų teisės pa
naikinti respublikų, tai yra 
žemesnių instancijų, nutarimų. 
Naujasis projektas taip pat turi 
klauzulę, kad deputatai gali nu
statyt i Sovietų Sąjungos 
sudėtį. Prieš šį projektą 
priešinasi visos trys Pabaltijo 

respublikos ir Gruzijos respub
lika. Iki šiol konstitucijoje buvo 
teoretinė teisė, kad respublikos 
gali išstoti iš Sovietų Sąjungos. 

Kaip perrašytume projekte 
pažymėta, Liaudies Deputatų 
Kongresas turi teisę „priimti 
rezoliucijas tais klausimais, 
kurie liečia tautinių valstybių 
re ikalus Sovietų Sąjungos 
jurisdikcijoje". Šią klauzulę 
galima įvairiai interpretuoti. 
Naujosios konsljtucijos pro
jek tas nepripažįsta jokių 
respublikų teritorijų, prisi
pažįsta sovietų oficialūs parei
gūnai. 

Estų vadai vėl Maskvoje 
Gorbačiovas, paklaustas Indi

joje žurnalistų Pabaltijo įvykių 
reikalais, pasakė, „jog skir
tingos nuomonės yra natūralus 
diskusijų pobūdis su visos sąjun
gos atstovais". 

Estų aktyvistai pasakojo 
reporteriui, kad jie dar tiki 
Gorbačiovu, nes jis susilaiko 
nuo didesnių komentarų, ne
žiūrint, jog „Pravda" parašė, 
kad estų parlamentarų dekla
racija yra prieš Sovietų Są
jungos principus, ku -iais ji val
doma. 

Šia proga New \ ork Times 
primena, jog pabaltiečiai kelia 
ir nuosavybės klausimą, be 
kurio neįmanomos ekonominės 
reformos. Estų nutarimas lega
lizuoti „privačią nuosavybę" te
bėra tabu marksistams. Estų 
vadai vėl buvo antradienį iš
kviesti į Maskvą pasitarimui 
su Anatoly Lukianov, Aukš
čiausiojo Sovieto prezidiu
mo pirmininko pavaduotoju. 

Britanijos ministerė pirmininke 
Marparet Thtcher vizitavo išrinktąjį 
Amerikos prezidentą G. Bushą 
VVashingtone. 

— Washingtone išrinktasis 
prez. G. Bushas pirmadienį pa
skambino buvusiam kandidatui 
į prezidentus gub. M. Dukakiui 
ir pakvietė Padėkos savaitgalį 
pietų. Gubernatorius sutiko. 

— Irako prezidentas Saddam 
Hussein įsakė ištirti įvykius, 
kodėl jo 25 m. sūnus Odai nu
šovė vieną prezidento sargybinį. 
Prezidentas pasakė, jog jis rei
kalauja, kad visas tardymas 
būtų atliktas pagal esamus 
valstybės įstatymus. Jo sūnus 
yra laikomas kalėjime ir jau tris 
kartus bandė nusižudyti. 

— Afganistano radijas pra
nešė, kad Pakistanas nušovė jų 
lėktuvą su 27 žmonėmis. 
Pakistanas pranešė, kad afganų 
lėktuvas buvo įskridęs virš jų 
teritorijos. 

— Egipto prezidentas Hosni 
Mubarakas priėmė PLO vadą 
Yasser Arafatą ir jam suruošė 
valstybinius pietus. Ta pačia 
proga Mubarakas patarė Izrae
liui būti atsargiam naujos 
Palestinos valstybės reikaluose. 
Jis priminė Izraeliui, kad jis dar 
nėra Egiptui grąžinęs Tabos sri
t ies. Tarptaut inė komisija 
nusprendė, kad Tabos sritis turi 
būti sugrąžinta Egiptui. 

— Frankfurte vykstančiame 
teisme TWA lėktuvo grobikui 
Ali Hamadi, advokatas pasakė, 
jog jo klientas yra protiniai 
nesveikas ir paprašė, kad 
teismas leistų jį psichiatrinei 
ištirti. 

— Washingtone du buvę 
Amerikos prezidentai — Gerald 
Ford ir Jimmy Carter susitiko 
su išrinktuoju prezidentu G. 
Bushu ir patarė jam pakelti 
gyventojams mokesčius, kad ga
lėtų subalansuoti biudžeto defi
citą. Jie patarė Bushui atsisa
kyti savo pažado rinkimų metu 
nekelti piliečiams mokesčių. 

— Washingtone teisėjas 
Geerhard Gesell Irano-Contras 
byloje pasakė pulk. Oliver 
North, buvusiam Baltųjų rūmų 
saugumo patarėjui, kad j i s 
negali reikalauti prezidentinės 
galios liudyti savo byloje per
vedant iš Irano pardavimo 
ginklų gautą pelną Nikaragvos 
laisvės kovotojams. Teisėjas 
nedarė jokio sprendimo, kai 
gynybos advokatai paprašė 
nutraukti pulk. North teismą, 
nes per daug valstybinių paslap
čių būtų iškelta visuomenei. 

— Amerikoje buvo plačiai 
paminėtas buvęs prezidentas 
John F. Kennedy ir jo nužudy
mas orieš 25 metus Dalias 
mieste. 

Ryga. — Latvijos komunistų 
Aukščiausias Sovietas, arba 
kaip dažnai Vakaruose rašoma, 
par lamentas , an t radienio 
vakare nusprendė neskelbti su
verenumo ir suteikti Kremliui 
dar kitą laimėjimą, kuris nori 
sužlugdyti Pabaltijo respublikų 
opoziciją dėl konstitucinių pa
pildymų. Pirmasis Kremliaus 
laimėjimas buvo Lietuvos ko
munistų atsiskymas pasiprie
šinti Kremliaus diktatui, rašo 
New York Times gautame pra
nešime iš Maskvos. 

320 latvių deputatų nutari
mas padarytas tik po kelių 
dienų, kai panašus sprendimas 
buvo padarytas Lietuvos ko
munistų ir palikta Estija, viena 
iš Pabaltijo trijų respublikų, 
savo likimui, kuri nubalsavo 
sau pačiai teisę vetuoti Sovietų 
Sąjungos įstatymus. 

Sąlyginis latvių pritarimas 
Dienraščio korespondentas iš 

Maskvos rašo, jog estai tikėjosi, 
kad jų laisvės šauksmui pritars 
ir kaimynai — latviai ir lietu
viai . Nežiūrint padarytos 
skriaudos estams, jie tačiau ir 
dabar turi daugiau lengvatų iš 
Maskvos išsikovoję. Lietuvių ir 
latvių komunistai nusprendė 
nepalaikyti „Estijos paragrafo", 
kaip dabar jau vadinamas estų 
padarytas nutarimas. 

Pagal minėtą žurnal is tą 
Maskvoje, latviai pritarė Gorba
čiovo siūlomiems pakeitimams 
konstitucijoje tik sąlyginai. Lat
viai nubalsavo pritarti Krem
liaus pakeitimams tik tada, jei 
Maskva sutiks su Latvijos 
reikalavimu, kad būtų respub
likoms pripažintos individualios 
teisės. „Jie priėmė ir patvirtino 
kompromisinį nutarimą" pasa-

Psichiniai nesveikas, 
nes parengė peticiją 

Vatikanas. — Vatikano radi
jo biuletenis, remdamasis tarp
tautinės krikščionių solidarumo 
organizacijos paskelbta žinia, 
informuoja, kad religinis vei
kėjas Augustin Navratil, Čekos
lovakijoje yra įkalintas psichi
atrinėje ligoninėje Kromerice 
mieste, Moravijoje. Navratil yra 
suredagavęs Čekoslovakijos ti
kinčiųjų peticiją valdžiai už re
liginės laisvės atstatymą krašte. 
Šią peticiją, kaip jau esame mi
nėję, pasirašė daugiau negu 
keturi šimtai tūkstančių Čekos
lovakijos piliečių ir parėmė 
Prahos arkivyskupas kar
dinolas Tomašek. Už peticijos 
parengimą ir platinimą, Brno 
teismas jį pripažino psichiniai 
nesveiku ir nuteisė internavimu 
psichiatrinėje ligoninėje. Kar
dinolas Tomašek prieš kurį 
laiką Navrati l pasiųstame 
laiške buvo pažymėjęs, jog 
reikia laukti, kad už peticijos 
parengimą prieš jį bus imamasi 
represinių priemonių. 

kė spaudai Latvijos rašytojų 
sąjungos pirm. Janis Peters, ku
ris yra Latvijos Liaudies fronto 
steigėjas. Latviams esąs „toks 
sprendimas nepriimtinas, latvių 
dauguma pasisako už estiškąjį 
nutarimą". 

Latviai Maskvoje 
Kremliaus s t ra teg is ta i , 

džiaugdamiesi pabalt iečių 
meilikavimuisi, pakvietė latvių 
komunistų valdžios atstovus 
atvykti į Maskvą ir susitikti su 
Anatoliu Lukianovu, pirmuoju 
Gorbačiovo viceprezidentu teisi
niams reikalams. Siame susiti
kime latvių komunistų prezi
dentas A. Gurbanovas pareiškė 
savo žmonių reikalavimus, kad 
yra per didelė galia koncetruo-
jama Kremliuje ir atimama bei 
suvaržoma Pabaltijo respublikų 
teisė savo nuosavuose kraš
tuose. 

Reuterio agentūros žurnalis
tui skundėsi latvių žurnalistas, 
kad jie tikėjosi geresnio spren
dimo iš savo deputatų. „Jie visai 
nelietė Latvijos konstitucijos 
reikalų ir nereikalavo autono
mijos", pasakė Janis Dinevich, 
vienas iš latvių fronto vadų. 
„Latviai norėjo aiškaus balsa
vimo, kad būtų deklaruotas 
suverenumas ir, kad Latvija 
turėtų veto teisę prieš sovietų 
įstatymus". 

Šį kartą be tankų 

Reuteris dar praneša, jog pati
kimi sovietų šaltiniai jiems pa
sakė, jog bus pasitarimai po 
pasitarimų, begalės kalbų, bet 
t anka i nebus siunčiami į 
Pabaltijo respublikas. Gorba
čiovas manąs, kad nereikia 
naudoti karinės jėgos. „Yra 
geriau kalbėtis ir nuspręsti kar
tu, koks yra geriausias kursas", 
pasakęs Gorbačiovas. „Tu ne
gali daugiau įsakyti žmonėms, 
kaip elgtis". Panašiai jis išsi
reiškė ir būdamas Indijoje. Svar
biausias jo tikslas esąs iš
lyginti ryšius tarp centro ir 
respublikų. 

Pasaulio žinių agentūros vėl 
primena, kad trys Pabaltijo 
valstybės buvo laisvos ir tik 
1940 m. buvo sovietų jėga 
įjungtos į „komunistų rojų", kai 
naciai ir komunistai sutarė 
pas idal in t i Rytų Europą. 
Sovietų Aukščiausioji taryba 
sus i renka lapkričio 29 d. 
Kremliuje įteisinti Gorbačiovo 
neribotų teisių prezidentūrą ir 
nuolatinį parlamentą. 

Ta pačia proga spauda vėl 
rašo apie prasidėjusias masines 
demonstracijas dėl armėnų Na-
gorno-Karabacho srities pri
jungimo prie Armėnijos. 

— Turkijos prezidentui kai 
kurie Kongreso nariai pareiškė, 
kad, jei jis susitiks su Austrijos 
prezidentu K. Waldheimu, 
pablogins ryšius su Amerika. 

— Jugoslavijoje vėl prasidėjo 
neramumai ir demonstracijos 
prieš komunistinę vyriausybę, 
praneša Reuterio agentūra. 

KALENDORIUS 
Lapkričio 24 d.: Padėkos 

diena. Protazas, Flora, Mat-
vinas. Valdė. Krizogonas, Rytis. 

Lapkričio 25 d.: Merkurijus, 
Kotryna, Germilė, Santautas, 
Juozapatą. Vismantas. 

Lapkričio 26 d.: Leonardas, 
Švitrigaila, Silvestras, Dobilas, 
Vygante. Aušrelė, Jukunda. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:49. leidžiasi 4:25. 
Temperatūra ketvirtadienį 57 

1., penktadienį 55 1.. šeštadienį 
48 1. 



DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. lapkričio 25 d. 

/PORTO APŽVALGA 

ĮSPŪDŽIAI IR PAGRĖBSTAI 
IŠ SUVAŽIAVIMO 

PR. MICKEVIČIUS 

„...Vienybė težy-y-diii..." 
Jeigu prie paskutinių himno 

žodžių, kuriais Sporto sąjungos 
suvažiavimas Clevelande 
(1988.11.12.) buvo užbaigtas -
dar pridėsime žodžius „rūpes
t i s " , „užgesintos t r in t ies 
žarijos" ir „ateities viltys", tai 
gausime vaizdą, iš kurio detalių 
galėsime susidaryti suvažia
vimo panoramą. 

17 vyrų prieš kalną bėdų 
Kaip miškas be medžių, taip 

ir bet koks suvažiavimas be 
rūpesčio, nusivylimo, laimė
jimų, nuomonių susikryžiavimo, 
šypsenų ir žmogiško jausmo 
negali egzistuoti. O tik įžengus 
suvažiavimo salėn, pirmas 
smūgis ir nusivylimas: nėra 
Sporto sąjungos pirmininko, nei 
Garbės teismo, t ik 17 
darbuotojų, t ik 4 centro 
valdybos nariai!.. Ir klausinėjo 
dalyviai: kur pirmininkas, 
likusieji? Primerkus akis, nes 
tokie „intymūs" klausimai 
negali būti atremti atviromis 
ak imis , buvo a t s a k y t a — 
„negalėjo". Ar galima dėl to 
ginčytis? — Niekas ir nesiginči
jo... Nurijus „taikos ir at
laidumo" piliulę, visi šoko dar
ban, tik nepavykus iš susirin
kusių sudaryti prezidiumą, 
„liūto" darbai atiteko C.V. na
riams: pirmininkauti — R. Dir-
voniui ir Z. Žiupsniui, sekre
toriauti — V. Grybauskui, o visi 
kiti reikalai — A. Bielskui. Ką 
gi — kasdien matomi, girdimi ir 
pagrindiniai viską Centro 
valdyboje dirbantys „buldo
zeriai". Ar galima būtų juos 
daugiau „pamiklinti"? Suva
žiavimas susidūręs su tokiu dar
bininkų perteklių ir, norėdamas 
pozityviai pažvelgti į 19 punktų 
darbotvarkę, nutarė ją 
apversti „aukštyn kojom" 

ir bandyti pradėti einamaisiais 
reikalais ir t.t. Pradėjo, bet, visų 
pirma, reikėjo peršokti pirmą 
kliūtį — mandato teisę. Mat at
s i rado vienas „neviernas 
Tamošius", kuris norėjo patirti, 
kaip C.V. nuožiūra pakviesti as
menys — nedaugiau kaip 3, gali 
turėti balsavimo teisę? Jam at
sakyti, stryktelėjo A. Bielskus. 
Jis — Sąjungos reikalus išdrįstų 
vidurnakty liūdnose kapinai
tėse net švilpauti! Taigi, jis 
netikėliui, beveik „Staccato" 
atskaitė 9 paragrafus, kuriuose 
viskas nusakyta. Bet to 
neužteko — o kokiais kriterijais 
C.V. vadovaujasi? — Gražia 
išvaizda, reveransais valdybos 
nariams, gražiai apsirengęs? — 
Visų pirma, pabrėžia Bielskus, 
bet jau įjungęs „bėgius" į 
„adagio", — Sporto sąjungoje 
labai sunku gauti balsą. Oi 
sunku! O kam teisę suteikti, 
sprendžia ir nutaria tik ji. Ji 
nutaria. Ir baigtas kriukis! Bet 
atsakymus baigė jau „allegro" 
ir su šypsena. Ir tada jau visi 
sutiko, kad tikrai sunku, oi, 
kaip sunku... 

Dar neišblėsus šypsenoms, 
nuotaikas užtemdė tamsūs, iš 
Toronto, debesys. Jų turinyje — 
buvusios CV 7 narių pareikštas 
nepasitenkinimas dviejų (taip 
pa t CV narių) veikla ir 
pas iųs tas Garbės te ismui , 
tačiau nei vienam teismo nariui 
neatvykus, jau dvejetą metų 
rusenančias žarijas, teko 
Žarstyti suvažiavimui. Pats pa
s iučiausias karš t i s buvo 

ištrauktas, kada paaiškėjo, jog 
vienas pareiškimo signataras 
savo parašą atsiėmė, aiškiai 
nurodė iki tol nežinomos sąs
kaitos vietą ir pareiškė, kad 
buvo įvykęs nesusipratimas tik 
dėl komunikacijos stokos... 
Jeigu likusios žarijos ruseno 
kurstomos tik emocijų, bet ne 
konkrečių faktų, tai apeliuojant 
pirm. Dirvoniui (be priekaištų 
pirmininkavusiam) ir dar 
keliems dalyviams pritarus 
žarijos atvėso. Ar ant visados? 
— o kas žino? Žinia, kaltinančių 
žodžių jau stigo, bet žvilgsnių — 
iš padilbių — dar buvo... Na, ti
kėsimės. 

Spauda, sporto Fondas... 
Darniai besisukantieji suva

žiavimo krumpliaračiai staiga 
sustojo ir pateikė CV klausimą: 
kodėl neišleistas Sąjungos 
„Žodis" nr. 6?, negi jojau atsi
sakome ir ar jis jau nepasirodys? 
— Neatsisakome. Nebuvo laiko 
viską atlikti. Turėjome juk 
metines Žaidynes, reikia ruoštis 
išvykai Australijon... Bet pava
sar iniam „Žodžiui", kurį 
stengsimės išleisti, reikės ne tik 
kasdieninės kronikos, bet ir 
„dvasios", t.y. straipsnių. Žino
ma, kad reikia, ir pritarė tam 
visi, bet nepažadėjo nei vienas.. 

Ar bus galima gauti, ne taip, 
kaip iki šiol — 10 arba 11 
mėnesių praėjus po suvažiavi
mo, protokolą? Nutarta — turi 
būti galima ir daug greičiau! 

Ar įmanoma padidinti Sporto 
fondo kapitalą, kurio lėšomis 
(gautomis palūkanomis) yra 
finansuojamas Sąjungos dar
bas? Juk jeigu jo neturėtume, 
tektų Sąjungai „rungtynes" 
baigti! — Ar ne? Žinoma galima, 
bet visi Sąjungos nariai privalės 
įsijungti į numatoma pravesti 
vajų. 

O kokia padėtis Baltiečių 
Sporto federacijoje? Praėjusia
me suvažiavime tuo reikalu jau 
buvo kalbėta ir konstatuota — 
ji vos juda. Ir šiame suvažiavime 
paaiškėjo, kad ji, nors ir silpnai 
juda, bet latviams vis mažiau ja 
besidomint, o lietuviams turint 
ne per daug dalyvių, didelio 
aktyvumo negalime laukti. Be 
priekaištų veikia šaudymo 
sekcija, vadovaujant B. Savic
kui. 

Santykiai su JAV AAU ir 
Kanados mėgėjų institucijomis 
lieka tokie pat, kaip ir praeity
j e . Nors šiuo metu nario 
mokesčiu joms nemokame, bet 
nariais esame. Pastovų mokestį 
moka „Neries" tinklininkai, 
kurie kiekvieneriais metais 
dalyvauja AAU pirmenybėse. 
Pučia „Vėjas", neša laivą... 

Bet kažkokios žinios, lie
čiančios bendravimą su Lietuva, 
jaudina ir sportininką ir ne 
sportininką. Suvažiavimo daly
viai jau seniai girdėjo apie 
„Vėjo" krepšinio sporto klubo 
Toronte įsisteigimą. Todėl susi
domėję išklausė klubo įkūrėjo 
Rimanto MieČiaus planus atei
čiai. Jis juos taip aiškino: „Vėjo" 
tikslas — suburti išeivijoje ge
r iausius lietuvių kilmės 
krepšininkus į vieną junginį, 
treniruotis ir po to garsinti 
Lietuvą, visur, kur tik bus įma
noma. Visų pirma, ateinančių 
metų liepos mėnesyje, vykstame 
Lietuvon. Numatytos rungtynės 
— Vilniuje, Kaune, Panevėžy, 
Druskininkuose, Klaipėdoje. 
Komandos treningai jau vyksta. 
Žaidikų dalis niekuomet ne-
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1988 metų 
Lietuvos 

olimpiečiai 
VASAROS OLIMPINĖSE 

ŽAIDYNĖSE 
1988 m. Pasaulinės Sporto 

Olimpiados Seoule, Korėjoje, 
vykusiose vasaros žaidynėse, 
dalyvavo 26 lietuviai sporti
ninkai, atstovaudami įvairioms 
Sovietų Sąjungos rinktinėms. Iš 
jų net trylika išsikovojo me
dalius — 10 aukso, du sidabro ir 
2 bronzos. Čia pateikiame me
dalius laimėjusiųjų sąrašą ir 
spausdiname jų nuotraukas. 

Laimutė Baikauskaitė, Vil
nius, tarybinė armija, lengvoji 
atletika. Gimsi 1956 Šilutės ra
jone. 

Sandra Brazauskaitė , 
Kauno „Dinamo", akademinis 
irklavimas. Gimusi 1963 Radvi
liškio miškų ūkyje. 

Valdemaras Chomičius, 
Kauno „Žalgiris", krepšinis. 
Gimęs 1959 Kaune. 

Regina Čistiakova, Vilniaus 
„Žalgiris", lengvoji atletika. 
Gimusi 1961 Tytuvėnuose. 

Aušra Gudelionaitė, Kauno 
„Dinamo", akademinis irkla
vimas. Gimusi 1963 Trakų 

priklausė Sąjungai, bet turime 
ir net dabar priklausančių. Ne
trukus vyksime į N. Yorką 
kelioms rungtynėms su vietinių 
un-tų komandomis. Kitų metų 
pradžioje — pasiruošimas iš
vykai Lietuvon, suintensyvės. 
Komanda nei vyksta Sąjungos 
vardu, nei telkia lėšas jos var
du. Jau šiuo metu yra pramaty
ta 1990-tais metais išvyka Itali
jon. Netrukus t en vyksiu 
pradėti pas i t a r imus" . 
Maždaug taip suvažiavime 
kalbėjo „Vėjo'*vadovas. 

Visi dalyviai turėjo progą įsi
tikinti, kad „Vėjas" tikrai 
pučia, bet jo pūtimas, t.y. ko
mandos pravedami treningai 
jau spėjo atpūsti Chicagos „Li-
tuanicai" ir bėdos. Mat, kada 
treniruojasi „Vėjas", negali 
atlikti treningo „Lituanica", 
nes keletas jos žaidikų priklau
so ir „Vėjui". Kas daryti? Kaip 
visa suderinti? „O jeigu ateity
je Sąjungos rinktinė planuotų 
vykti Lietuvon? Kaip bus ta
da?" — paklausė Sąjungos vice
pirmininkas ir „Lituanicos" 
vadovas R. Dirvonis. Atsakymo 
nesulaukė, nes matyti, kad 
vėjas pastovus, kaip Šiaurės 
žvaigždė. Ir jeigu nebūtų buvę 
sugestijų — palikime šį klau
simą išspręsti pačiai ateičiai, tai 
suvažiavimo dalyvių galvos ir 
ausys tikrai būtų buvę pripūstos 
kitokio turinio vėjo. Mes, šiuo 
metu žinome, kad vėjas pučia ir 
neša laivą Vilniaus kryptimi. 
Todėl ir tenka jam palinkėti 
sėkmės, bet kur vėliau jį — tą 
laivą, vėjas nuneš, spręs ne 
atmosferinis slėgimas, bet jau 
žemiškos jėgos ir politiniai susi-
lankstymai... 

(Bus daugiau) 

rajone. 
Arvydas Janonis, Vilniaus 

„Žalgiris" futbolas. Gimęs 1960 
Kėdainiuose. 

Artūras Kasputis, Klaipė
dietis „Dinamo", dviračių spor
tas . Gimęs 1961 Klaipėdos 
rajone. 

Sigitas Kučinskas, Vilniaus 
„Dinamo", akademinis irkla
vimas. Gimęs 1963 Viduklėje, 
Raseinių rajonas. 

Rimas Kurtinaitis, Kauno 
„Žalgiris", krepšinis. Gimęs 
1960 Kaune. 

Šarūnas Marčiulionis, Vil
niaus statyba — Žalgirio drau
gija, krepšinis. Gimęs 1964 
Kaune. 

Dalia Matusevičienė, Vil
niaus „Žalgiris", lengvoji atle
tika. Gimus 1962 Panevėžyje. 

Raimundas Mažuolis, Vil
niaus „Žalgiris", plaukimas. 
Gimęs 1972 Vilniuje. 

Galina Murašova, Vilniaus 
„Dinamo", lengvoji atletika. 
Gimus 1955 Vilniuje. _ 

Arminas Narbekovas, Vil
nius, „Žalgiris", futbolas. Gimęs 
1965 Gargžduose. 

J o n a s Narmontas, Vilniaus 
„Dinamo", akademinis irkla
vimas. Gimęs 1960 Skuodo 
rajone. 

Voldemaras Novickis, Kau
no „Žalgiris", rankinis. Gimęs 
1956 Šalčininkų rajone. 

Reda Ribinskaitė, Vilniaus 

„Žalgiris", akademinis irkla
vimas. Gimus 1966 Kapsuko 
rajone. 

Remigija Sablovskaitė, Vil
niaus „Dinamo", lengvoji atle
tika. Gimus 1967 Vilniuje. 

Arvydas Sabonis, Kauno 
„Žalgiris", krepšinis. Gimęs 
1964 Kaune. 

Vitalija Tuomaitė, Vilniaus 
„Žalgiris", krepšinis. Gimus 
1964 Pakruojo rajone. 

Romas Ubartas, Vilniaus 
„Dinamo", lengvoji atletika. 
Gimęs 1960 Šilutės rajone. 

Raimundas Udrakis, Kauno 
rajono „Žalgiris", jojimas. 
Gimęs 1965 Žagarėje. 

Gintautas Umaras, Klaipė
dos „Dinamo", dviračių sportas. 
Gimęs 1968 Kaune. 

Laima Zilporytė, Panevėžio 
„Dinamo", dviračių sportas. 
Gimus 1967 Pasvalio rajone. 

Valdemaras Chomičius, Ša
r ū n a s Marčiulionis, Rimas 
Kurtinaitis ir Arvydas Sabonis 
krepšinyje pagrindiniai žaidėjai 
12 asmenų sovietų rinktinėje — 
auksas. Artūras Kasputis ir 
G i n t a u t a s Umaras 4 km 
nuotolyje dviračių lenktynėse, 
komandinėse, gi G. Umaras, dar 
šiame nuotolyje ir individuali
nėse varžybose — auksas. Artū
ras Janonis ir Arminas Nar
bekovas futbole — auksas. 
Voldemaras Novickis rankinyje 
— auksas. Laimutė Baikauskai
tė 1500 m bėgimo varžybose per 
4.00. 24 min. — sidabras. Romas 
Ubartas, nusviedęs diską 67.48 
m , — sidabras. Vitalija Tuomai
tė krepšinyje — bronza ir Laima 
Zilporytė 82 km individualinėse 
dviračių lenktynėse — bronza. 
Įdomu, kad šiose varžybose 
septynios dvi ra t in inkės 
baigmės liniją pasiekė beveik 
kartu ir pradžioje buvo skelbta 
kad visoms septynioms pri
klauso auksas, tačiau, pagal 
vėlesnį sprendimą Zilporytė 
įrikiuota trečiąja ir turėjo ten
kintis bronzos medaliu. 

Grįžtant prie krepšinio, Sabo
nis, Marčiulionis, Kurtinaitis ir 
Chomičius, kurie iškovojo sovie
tams aukso medalį, sporto 
pasaulį nustebino savo puikiu 
žaidimu ir pergalėmis prieš 
JAV ir Jugoslaviją. Jie ištempė 
laimėjimą tik po pratęsimo prieš 
Puerto Ricco, taip pat prieš Bra
ziliją, kuri rungtynių metu visą 
laiką pirmavo. Olimpiadoje lie
tuviai buvo geriausi taškų me
džiotojai: Marčiulionis — 145, 
Kurtinaitis — 107, Sabonis — 94 
(nežaidė visose rungtynėse) ir 
Chomičius — 60 (rikiavosi sep
tintuoju). Prieš JAV rinktinę iš 
82 taškų lietuviai pelnė — 62.; 

Olimpiadoje dalyvavusieji lie
tuviai sportininkai lapkričio 5 

Futbolas Chicagoje 
„LITUANICA" - „WINGS" 2:2 

Visų oro pranešėjų pranaša-
mui apie lietų ir sniegą pra
ėjusį sekmadienį, lapkričio 20 
d., neišsipildžius, „Lituanicos" 
komanda sužaidė paskutines šio 
sezono futbolo p i rmenybių 
rungtynes prieš ukrainiečių 
komandą „Wings". Nors oras 
rungtynėms, kaip šiuo metu, 
pasitaikė gana padorus, bet žiū
rovų iš abiejų pusių prisirinko 
tik kiek, kad be vargo suskai
tytum ant abiejų rankų pirštų. 
Rungtynės pravestos Smith 
Parke, joms teisėjavo puikūs 
teisėjai. Jų vyriausias — Jose 
Pinto — autoritetingais ir logiš
kais sprendimais, atrodė pana
šus į daugeliui pažįstamą Alfre
dą Kleinaitį, kuris jau yra tarp
tautinio masto. 

Rungtynės abiem komandom 
labai svarbios, nes vienai iš jų 
teks žaisti dėl perėjimo į Major 
diviziją. Kad išsikovotų tą pri
vilegiją, mūsiškiai turi laimėti, 
gi ,,Wings" komandai užteks 
lygiųjų. 

„ L i t u a n i c o s " k o m a n d a i 
pirmąjį puslaikį teko žaisti prieš 
vėją. Penktoje žaidimo minutė
je iš pirmo praėjimo „Wings" 
jau vedė 1:0. Puslaikiui gerokai 

įpusėjus, Steve Jenigas išlygino 
1:1. Po išlyginimo, entuziazmo 
pagauta, visa komanda pasi
davė daugiau į priekį, 
palikdama praretintą gynimą, 
kas palengvino , ,Wings" 
komandai lengviau manevruo
ti mūsiškių aikštės pusėje. 2-3 
minutės prieš puslaikio pabai
gą „Wings" įkirto ir antrąjį 
nelaikomą įvartį 2-1. 

Antrame puslaikyje žaidimas 
kaip buvo gyvas, permainingas 
ir gana gero lygio, toks ir pasi
liko. Be aiškinimo buvo lengva 
suprasti, kad čia žaidžia geriau
sios pirmos divizijos komandos. 
Likus žaisti vos kelioms minu
tėms, Steve ir Henry Jenigai 
susipasuodami atsidūrė prie 
„Wings" vartų ir paskutinysis 
iš gana sunkios padėties įkirto 
išlyginmąjį įvartį ir rezultatą 
padarė 2:2. Paskutines kelias 
m inu t e s mūsiškiai apgulė 
šeimininkų vartus, kaip širšės 
obuolį, bet sekcijos meisterystei 
reikalingą pergalės įvartį nebe
suspėjo sukombinuoti. Reikės 
atidėti kitiems metams... 

Abi komandos buvo lygūs 
varžovai. Ir rungtynės baigėsi 
lygiomis. J . J . 
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d. vakare buvo pagerbti Vil
niaus Sporto rūmuose. Čia kaip 
ok. Lietuvos spaudoje rašoma: 
„... dalyvavo respublikos atsa
kingi darbuotojai, profsąjungų, 
komjaunimo, sporto organiza
cijų atstovai, sportinio sąjūdžio 
aktyvistai ir veteranai, anks
tesnių olimpinių žaidynių 
dalyviai". Juos pasveikino ok. 
Lietuvos, KP centro komiteto 
pirmasis sekretorius A. Bra
zauskas. Buvo paskelbti įsakai 
dėl valstybinių apdovanojimų 
didelei sportininkų, trenerių ir 
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15S N. Mlchlgan Ava., Sufte 324 Ir 
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 

Tai. 565-2960 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Kabineto tai. RE 7-1168: 
Razid. 385-4811 

Dr. Tumasonlo kabinetą, perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W 71 at Street 

434-2123 
Pirm. 2-7. Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

organizatorių grupei. Olimpie-
čiams buvo įteiktos atminimo 
dovanos. 

DR. LINAS A . S I D R Y S 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Street 
Susitarimui: treč., ketv., šešt. 

436-5566 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Tai. 925-8288 

Kab. tai. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

Kab. tai. 471-3300; raz. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

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

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tai. 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgin. III. 60120 
Tai. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

Tai. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava.. Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč. šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Mills. U 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71at St. - Tel. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

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

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

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

2636 W. 71 st. St., Chicago, III. 
Tai.: 436-0100 

11600 Southwest Highway 
Palos Heights, III. 60463 

(312)361-0220 (312)361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tat. 776-2880, rez. 448-5549 

Vai 

EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tei. 585-7755 



Mažai „glasnost" 

UZ URALO 
Vokietis žurnalistas Gerd 

Stricker, aplankęs vokiškai kal
bančius tikinčiuosius Dušanbe 
miestelyje Tadžikistane ir 
Alma-Atoje bei Karangandoje 
Kazakijoje, JAV-ėse leidžia
mame katalikiškos minties žur
nale „30 Days"' rašo, kad ten la
bai maža ko rado panašaus į 
glasnost ar perestroiką. Prieš 
jam atvykstant, Sov. Sąjungos 
Taryba Religiniams Reikalams 
išsikvietė tų respublikų religi
nių bendruomenių tarybas ir 
aiškiai pasakė: „Jūs žinote, ką 
turite sakyti: kad jaučiatės 
puikiai ir kad perestroiką eina 
.gerai". 

Strickeriui kalbantis su vienu 
pastoriumi jo bute, vis pro
tarpiais atėjo skambinimai: „Ar 
vokiečiai dar tebėra? Ką dabar 
veikiate?" Po kurio laiko pasto
r ius , aiškiai susirūpinęs, 
palinkėjo saugios kelionės ir pri
sipažino, kad ilgiau šnekėtis 
nebepajėgia. Bendruomenių 
pastoriams ir vadovams buvo 
aiškiai pasakyta neleisti vokie
čiams svečiams bendrauti su 
tikinčiaisiais. Paties Strickerio 
akivaizdoje, tikintieji su juo 
norėjo užmegzti kalbas, o vado
vas juos draudė, paaiškindamas 
korespondentui: „Ką manot 
sužinoti iš tokių kontaktų? 
Žmonės greiti skųstis, nors ir 
daug progreso esame pasiekę". 
O vėliau ir pats išsidavė: „Atvi
rai kalbant, jums išvažiavus 
prasidės mūsų bėdos". Nežiū
rint to, žurnalistui pavyko 
dažnokai šnektelė t i ir su 
paprastais žmonėmis, tik ne 
bažnyčiose ar jų apylinkėse. 

Tikrąją padėtį Stricker pats 
patyrė, lietuvių kun. Benedikto 
Jurcio prašytas aplankyti Tadži
kis tano Religinių Reikalų 
Tarybos vicepirmininką, ir 
pokalbio metu paprašyti kata
likų bendruomenei registracijos 
leidimo. Šį pareigūną žurnalis
tas apibūdino kaip „linksmą 
melagį", kur i s kiekvieną 
klausimą atsakė beveik juokais, 
dviprasmišku posakiu arba tie
siog melu. Kai jis iškėlė sun
kumus tikinčiųjų grupėms įsi
registruoti ir religinės spaudos 
trūkumus, valdininkas iš pra
džių paneigė, kad problemos iš 
viso esama, o kai Strickeris pa
teikė savo asmeniškai patirtus 
faktus, pastarasis lygiai lengva
būdiškai jau pripažino, kad pro
blema esanti. 

Katalikų bendruomenės re
gistravimo reikalu, kur jau eilę 
metų kasmet paduodamas pra
šymas ir kasmet atidedamas 
(kas priverčia bendruomenę 
būti nelegalia), jis žurnalistui 
pasakė, kad šios bendruomenės 
registravimas „ačiū Dievui jau 
beveik patvirtintas" ir kad 
Strickeris bendruomenei galė
siąs atsiųsti viską, ką norėsiąs. 
Bet kai šis paklausė, ar muiti
nės siuntinius praleisiančios, 
biurokratas atsakė, kad jo au
toritetas nesiekiąs muitinių ir 
tai esanti Strickerio problema. 

Savo straipsnyje Stricker pa
aiškina, kad jo lankytuose tri
juose miesteliuose krikščioniš
kos bendruomenės daugiausia 
susidaro iš vokiečių, lenkų, lie
tuvių ir latvių, Sibiran ištrem
tų tarp 1939 ir 1950 metų. 
Vokiečiai ten buvo atvežti 1941 
m., Hitleriui užpuolus Sov. 
Sąjungą, iš Autonominės Volgos 
Vokiečių respublikos ir kitų., 
vokiečių jau 200 metų ap
gyventų, vietovių pietinėje 
Ukrainoje. Tuose miestuose 
gyvenančių vokiečių, 6 0 ^ yra 
liuteronai (t.y. apie 250,000) ir 
30^ katalikų. Likusieji yra 
menonitai ar baptistai. 

Ten didžiausi skaičiai kata
likų yra lenkų ir vokiečių. 
Katalikų bendruomenės turi 
tarp 30 ir 40 narių. Jei bent 20 
narių katalikų grupė nori tapti 
registruota bendruomene, ji turi 

GAJOS KORPORACIJOS ĮKŪRIMO 
PRIEŽASTYS 

DR. JUOZAS MEŠKAUSKAS 
pristatyti ir savo kunigą. O dėl 
kunigų trūkumo, nestebėtina, 
kad ten veikia didelis skaičius 
neregistruotų grupių bei ra
telių. Šie dažniausiai buriasi 
apie vyresnes moteris, kas, anot 
šio korespondento, sukelia įvai
rių pastoracinių problemų. 

Jis šnekėjosi su ukrainiečiu 
unitų katalikų kunigu Jurgiu 
Šis skundėsi, kad jaunoji karta 
nepakeičia vyresniosios, nors 
šiuo jis nekaltinąs jaunimo. 
Šiuo atveju, pasakoja kunigas, 
kalti yra tėvai, teduodantys tik 
drungno tikėjimo pavyzdį 
šeimoje. Neįmanoma išauginti 
krikščioniškų vaikų, jei jų tėvai 
nedalyvauja re l ig in iame 
auklėjime, o tai teįvyksta retai. 

Visai kitas vaizdas yra Dušan
bės ir Karagandos katalikų 
bendruomenėse, kurioms vado
vauja lietuviai: apie 35-ių m. 
amžiaus kun. Benediktas Jur-
cys ir 55 m. amžiaus kun. 
Albinas. „Savo stipriomis asme
nybėmis", rašo Stricker,, j ie nu
stato toną ir savoms bend
ruomenėms. Kiekviena turi la
bai gražią bažnytėlę, tačiau 
kaip ir kitose parapijose, ir šie 
kunigai nepageidavo korespon
dento ryšių su parapijiečiais, 
paKlusdami valdžios nuosta
tams* Nežiūrint to, Stricker pa
stebėjo daugelį ženklų, leidžian
čių manyti, kad ir šie kunigai 
dažnai peržengia valdžios nu
brėžtas linijas, ypač jaunimo ka-
tekizacijoje ir organizavime. 

Dušanbėje altorius jau yra at
suktas į žmones, pagal Va
tikano II-jo nurodymus. Bet 
kun. Benediktas teigia, jog vi
soje Sovietų Sąjungoje tik dvi ar 
trys parapijos yra padariusios 
tokios rūšies pakeitimus savo 
bažnyčiose, pvz, Kauno kunigų 
seminarija ir ten, Dušanbėje. 
Karagandoje, kur lenkai sudaro 
409c katalikų, kun. Albinas pa
aiškina, kad altorius nėra 
atsuktas, nes bažnytėlė per 
maža. Čia Mišios laikomos tri
mis kalbomis: lenkiškai, vokiš
kai ir rusiškai. Jo asistentas, 
kun. Josef Schmidtlein, įšven
tintas Rygoje 1987 m., ten jau 
vikarauja keli mėnesiai. Stric
kerio sutiktieji kunigai visi 
pripažino, kad Vatikano II 
pakeitimai tėra tik labai ribo
tai įvesti Sovietų Sąjungoje. 

Katalikų bendruomenių už 
Latvijos ir Lietuvos ribų di
džiausia problema yra tai , kad 
Sovietinė konstitucija neleidžia 
joms turėti savų hierarchijų — 
vyskupų. Po daugelio metų pa
galiau jau leidžiama Latvijos 
hierarchijai vadovauti visiems 
katalikams už Lietuvos ir Lat
vijos ribų, bet iki šių metų jiems 
beveik niekuomet nebuvo leis
ta ten lankytis. 

Pagaliau, praėjusį birželį Ry
gos seminarijos rektorius aug
ziliaras vyskupas Vilhelms 
Nukss gavo leidimą aplankyti 
ištremtuosius katalikus. Apie jo 
viešnagę Gudijoje Stricker dar 
neturėjo žinių, bet sužinojo, kad 
Kazakijoje vyskupas konsek
ravo bažnyčią Makinske, o 
Karagandoje j is pašventino 
Marijos altorių, vargonus, ir 
teikė sutvirtinimo sakramentą. 
Gi sutvirtinimo sakramento tei
kimas darosi vis sunkesnis 
šioms bendruomenėms, mirus 
paskutiniams dviems jų slap
tiems vyskupams. Labai sujau-

> dintas grįžęs Rygon, vysk. 
Nukss pareiškė norą ištremtuo
sius t ik inč iuos ius k a s m e t 
lankyti, nors dar neaišku, ar šis 
noras bus patenkintas. 

Kaip matyti, nežiūrint krikš
čionybės tūkstantmečio iškil
mių Sovietų Sąjungoje, Azijos ir 
Sibiro katalikai bei protestantai 
beveik nejaučia nei perestroikos 
nei glasnost, ir artimoje ateityje 
nesitiki sulaukti tikro atsky
rimo bažnyčios nuo valstybės. 

a.j.z. 

Kiekviena tauta ar valstybė 
Turi savo problemas, savo 
charakterį ir savitą kultūrą. 
Tačiau yra idėjų ir sistemų, ku
rios plinta į įvairias tautas ar 
valstybes. Socialistinės ir komu
nistinės idėjos pirmiausia pra
dėjo reikštis Vakaruose. Marks 
ir Engels socializmą ir komuniz
mą pradžioje laikė filosofine teo
rija. Tik vėliau jie nukrypo nuo 
filosofinės į socialinę ir eko
nominę sistemą. Ir dar vėliau 
visas filosofines idealistines sis
temas, kad ir krikščionišką reli
giją, jie laikė žmonijos opiumu. 
19-to šimtmečio antroje pusėje 
vakaruose socialistinių, ypač 
komunistinių idėjų populia
rumas pradėjo mažėti. Bet vis 
dėlto dar 1872 m. birželio mėn. 
17 d. socialistinės grupės atsto
vas Bebel pasakė: „Jei mes pa
laidotume dangų ir jo autorite
tą, tada ir žemišką autoritetą 
(kokį nors valdovą) sužlugdy
tume ir dėl to mes turėtume 
demokratiją politikoje, socializ
mą ekonomijoj ir ateizmą reli
gijoje". 

Vakarų Europos socialistai, 
ypač prancūzai ir vokiečiai, 
tikėjo, kad norint žmogų 
padaryti socialistu, jį taip pat 
turi padaryti ateistu. Taip pat 
ir su visuomene. Socialistinė 
visuomenė taip pat turi būti 
ateistinė visuomenė. 1859 m. 
anglų gamtininkas Charles 
Darvvin išleido knygą „On the 
Origin of Species" ir tame dar
be ateizmas rado didelę atramą. 
Vėliau ta atrama silpnėjo, nes 
pasirodė, kad ne viskas yra taip 
Darwin galvojo. 

Atsirado gamtos mokslų 

populiarizatorių kaip: Vogt, 
Moleschotf^ ir Buechner. 

Kari Vogt (1817-1895), vokie
tis, kilęs iš Giessen, zoologas, -
vienoj savo paskaitoj Muen-
chen'e metė mintį, kurią iš
reiškė sakiniu: „Mintis liejasi iš 
smegenų, kaip tulžis iš kepenų 
ar šlapumas iš inkstų. Ja-
kob Molenschott (1822-1893) 
danas, fiziologijos dėstytojas 
Heidelberg'o universitete vienoj 
savo viešoj paskaitoj 1850 m. pa
sakė: „Nėra minties be fosforo", 
kiek vėliau j is vėl teigė: 
,smogus yra tai ką jis valgo". 
Tuoj prasidėjo lyginimas su 
evangelija, kuri sako: „Pra
džioje buvo Dievas"...", o pagal 
Molenschott'ą pradžioje visų 
procesų yra pilvas. 

Toliau ta kryptimi logiškai 
sekė Ludwig Buechnerio 
(1824-1899), medicinos daktaro, 
Tuebingen'o universiteto Me
dicinos fakulteto dėstytojo 
knyga Kraft und Stoff (Jėga ir 
medžiaga), kurioje viskas 
aiškinama materialistiškai. 
Kraf t u n d Stoff 1905 m. 
lietuvišką vertimą išleido dr. J. 
Šliūpas. 

Daugelis fiziologų ir anatomų 
skelbė, kad ištyrę žmogaus 
organų funkcijas ir išpjaustę 
visą organizmą, sielos ne
radę. 

Reikia pažymėti, kad viduri
niaisiais amžiais amžiais filoso
fijoj, ir ne t ik krikščioniškosios 
Europos, bet ir arabų ir žydų 
filosofijoj, ateizmas buvo sve
timas. Tik naujaisiais amžiais 
a te is t inės mintys pradėjo 

ryškėti ir kilti į viešumą. XIX 
amž., ypač antroj jo pusėj ateiz
mas iškilo viešumon ir pasireiš
kė įvair iais pavidalais ir 
formomis. 

Socialistinės, komunistinės, 
materialistinės ir ateistinės 
mintys persimetė ir į rytus, į 
Rusiją. Rusiškas socializmas 
buvo kitoks negu vakarietiškas, 
jis buvo nudažytas nihilizmu. 
Nihilistai norėjo išlaisvinti 
žmogų nuo bet kokio autoriteto. 
Todėl nihilistai paneigė visas 
aukštesnes vertybes: Dievą, 
dvasią, siolą ir, kas nuostabu, 
taip pat ir bet kokią kultūrą. 

Žymiausi tos minties ir to 
sąjūdžio atstovai buvo Nikolaj 
Gavrilovič Černiševskij, Ni
kolaj Dobroliubov ir Kimitrij 
Ivanovič Pisarev. 

N. G. Čemyševskij buvo rašy
tojas, publicistas, literatūros 
kritikas, studijavo literatūrą, is
toriją ir filosofiją. Petrapilio 
universitetą baigė 1850 m. J is 
buvo to laiko kairiosios visuo
menės ideologas, radikalus 
materialistas ir ateistas. Kele
tą kartų areštuotas, teistas ir 
kalintas. Būdamas kalėjime, jis 
parašė romaną P r o l o g , 
kuriame Sokolovskio asmeniu 
vaizduoja 1863 m. Lietuvos ir 
Lenkijos sukilimo vadą Siera-
kauskį. 

N. Dobroliubov, rusų rašy
tojas, žurnalistas, kritikas, ma
terialistas, ateistas, realizmo 
atstovas. 

D. I. Pisarev kilęs iš bajorų 
šeimos, polemikas, kritikas. J i s 
turėjo labai puikų stilių, dirbo 
kartu su Cernyševskiu ir Dobro-
liubovu. Dar jaunas būdamas 
(1840-1868) prigėrė prie Rygos. 

Gajos valdyba 1928 pirmam semestre. Pirm 
J. Bajerčius ir K. Tutinas. 

Kazlauskas, sekr. J. Meškauskas, knyg. J. Tonkutė, 

Caro Mikalojaus I valdymo 
metu žmogus-baudžiauninkas 
buvo visai nužmogintas, prislėg
tas, beteisis. Anksčiau minėti ir 
jų pasekėjai norėjo jį išlaisvinti. 
Bet tas išlaisvinmas buvo 
suprastas savotiškai. Žmogų 
norėjo išlaisvinti nuo visko. 
Dora taip pat buvo interpre
tuojama savotiškai . Jiems 
svarbu buvo ne tas, kas dora, 
bet tai, kas buvo naudinga. 

Dostojevskis savo veikale 
„Nusikaltimas ir bausmė" rašo, 
kad kiekvienam ruso ūkininko 
kambary yra šventovė, kur yra 
šventieji paveikslai . Dos
tojevskio didvyris leitenantas 
Erkei savo mylimosios kam
baryje numeta tuos paveikslus 
ir juos sudaužo. Jų vietoje jis pa
deda Vogt, Molenschott ir 
Buechner knygas, uždega 
bažnytines žvakes ir po žvakę 
pastato prieš kiekvieną knygą. 
Taip Dostojevskis atvaizduoja 
vakarų įtaką rytams. Dostojev
skis taip pat dalyvavo šitoj 
socialistų veikloj. Tačiau jo daly
vavimas ir veikla skyrėsi. Jam 
mirus VI. Solovjovas savo kalbo
je pasakė taip: Dostojevskis 
prieš vakarietišką socializmą 
statė rusiškąjį, kuris siekė įdva
sinti visą valstybinę ir 
visuomeninę santvarką. 

Nors socializmas, materia
lizmas, ateizmas ir nihilizmas 
buvo aukščiausios to meto 
veikėjų vertybės, tačiau 
praktikoje šio utilitaristinio 
materializmo atstovai 
pasižymėjo nepaprastu savęs 
išsižadėjimu ir pasišventimu 
savo idealams. Tai aiškinama 
tuo, kad daugumas nihilistų 
buvo rusų dvasininkų vaikai, iš
auklėti seminarijose ir užsidegę 
krikščioniškuoju visuomeniniu 
taikingumo idealu. Jie paneigė 
aukštines vertybes ir perėjo į 
materialines pozicijas. Jie matė, 
jog visuomeninis teisingumas 
buvo pamintas tų, kurie dangs
tėsi idealizmo ir spiritualizmo 
kilniomis mintimis, o iš tikrųjų 
tarnavo priespaudai ir siaurų 
sluoksnių egoist iniams 
interesams. 

Ir įdomu tai, kad visų šių čia 
nagrinėjamų minčių ir idėjų 
atstovai Vakarų Europoj buvo 
gamtos mokslų auklėtiniai, o 
Rusijoje buvo humanitarinių 
mokslų atstovai. Ir tas sudarė 
skirtumą jų galvosenoj, idėjų ir 
įvykių interpretacijoje ir jų 
veikloje. 

Tokioje idėjų ir veiklos 
konsteliacijoje Rusijoje ir jos 
universitetuose mokslinasi Lie
tuvos inteligentija. Be abejo, jie 
tomis idėjomis žavėjosi, 
dauguma, ypač gamtos ir 
realiųjų mokslų atstovai, jas 
pasisavino ir jas parsivežė į 
Lietuvą. Čia pat reikia paste

bėti, kad lietuvių inteligentija 
šalia to ką ji gavo Rusijos uni
versitetuose ir visuomenėje, 
turėjo savo labai stiprią tautinę 
sąmonę. Jie buvo lietuviai, jos 
žadintojai. Jų veikla lietuvių 
tautoje, stipriai krikščioniškoje, 
buvo komplikuota. Tą idėjų si
tuaciją ir veiklą giliau analizuo
ti užimtų daug laiko. Bet gal 
galima būtų pabrėžti, kad pvz. 
V. Kudirkos ir kitų tautiš
kumas buvo naujoviškas ir 
realus, bet vis dėlto atmieštas 
rusišku nihilizmu ir ateizmu. 
Pvz. jo draugas J. Šliūpas rašė, 
jog religija — progreso i r 
artėjančios socialinės revoliu
cijos stabdis. V. Kudirka J. 
ŠI iūpiui laiške rašo: ,,Su 
radikališkomis pažiūromis vėl 
reikia saugotis ir atsargiai 
elgtis; „da per drucziai juoda 
ranka jėzuitų, liūdna pamislyti, 
laiko už keteros Lietuvą ir ją ve
džioja". Tačiau V. Kudirka dir
bo ir ieškojo lietuvių vienybės. 
Bet vėliau varpininkai nuo vie
nybės ieškojimo nukrypo. 
Varpininkų atstovas ir vadovas 
po Kudirkos gyd. J. Bagdonas 
rašė: Tėvynės sargo redak
torius (tuo metu J. Tumas-Vaiž
gantas) svajojo apie kažkokią 
visų vienybę, interesų 
harmoniją tarp kunigų ir 
pasaulinės inteligentijos, tas 
būtų vis vien kaip svajoti apie 
suliejimą demokratų (susispie
tusių apie Varpą) ir klerikalų, 
pažangiųjų ir konservatorių... 
Kas kita būtų tikėtis ir reika
lauti geresnio sugyvenimo, 
didesnio gerbimo vienas kito 
nuomonių ir pažiūrų, didesnės 
minėtų srovių veikėjų tole
rancijos (J. Bagdonas, Iš mūsų 
kovų ir žygių. 1930,50). 

Prieš parvežtas iš Rusijos 
socialistines, materialistines, 
ateistines ir nihilistines idėjas, 
bepradedančias reikštis ir Lie
tuvoje, pradėjo kovoti katalikų 
bažnyčia ir kunigai. Pradėjo 
steigtis organizacijos. Viena iš 
tokių organizacijų pradėjusi 
steigtis 1910 m. su Pranu Dovy
daičiu priešakyje buvo atei
tininkai. Ji apėmė moksleiviją 
ir katalikiškąją inteligentiją. 

Lietuvos universitete Medi
cinos fakultete vyravo iš Rusi
jos parvežtos socialistinės, ma
terialistinės ateistinės idėjos. 
Studentų tarpe buvo nemažai 
ateitininkų, kurie ateitininkais 
yra buvę gimnazijose. T -p pat 
nemažai buvo stud. medikų, 
odontologijos studentų ir farma
ciją studijuojančių, kurie buvo 
įsijungę į įvairias ateitininkų 
organizacijos draugijas ar kor
poracijas: Ateitininkų drau
govę, Abstinentų korporaciją, 
Šatrijos meno draugiją, Vytauto 
ar Kęstučio klubus. 

(Bus daugiau) 
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Tai išgirdę, jūreiviai puolė prie skersinių stiebų 

karčių. Su nepridengta galva atogrąžų saulėje, Aha-
bas stovėjo Šalia bušprito, vieną ranką ištiesęs atgal, 
kad galėtų rodyti ženklus vairininkui, ir neramiai 
dairydamasis į tą pusę, į kurią rodė nuo aukšto stiebo 
Dagoo ištiesta ranka. 

Ar tai dėl to, kad šmėkliškas ramaus ir vienišo 
čiurkšlio pasirodymas raminančiai paveikė Ahabą,ar 
dėl kurios kitos priežasties kapitonas nepasidavė 

Starbuckas, vis tebežiūrėdamas į drumstus vandenis, 
į kuriuos nugrimzdo, laukiniu balsu sušuko: 

— Bevelyčiau pamatyti ir kautis su Siautulinguoju 
Diku, negu žiūrėti į tave, baltoji šmėkla! 

— Kas čia buvo? — paklausė Flaskas. 
— Didysis „squidas". Sakoma, kad tie reti bangi-

nininkų laivai, kuriems pavyko jį pamatyti, niekados 
nesugrįžo į uostą, kad galėtų apie jį papasakoti. 

Ahabas nieko nepasakė ir, paliepęs pasukti valtį, 
sugrįžo į laivą,visi kiti tylėdami pasekė jį. 

Kokie bebūtų banginių medžiotojų prietarai dėl tos 
pabaisos, tikra yra tai, kad jį pamatyti nepaprastai 
retas įvykis, laikomas lemtingu. Daugumas žvejų turi 

prasti su ja susijusias scenas, kurios tuoj pasirodys, aš 
trumpai paliesiu magišką, o kartais baisią banginių 
virvę. 

Žūklės pradžioje vartojama virvė buvo vejama iš 
geriausių kanapių, lengvai apsmaluotų. Smala, kuri 
paprastai vartojama, virvę padaro lankstesne virvių 
pynėjui ir jūreiviui palengvina ja naudotis kasdie
niniam darbe. Tačiau, jeigu banginių virvė panašiai 
būtų apsmaluota, ji nebūtų tokia elastinga ir sunkiau 
vyniotųsi. 

Bet pastaraisiais metais amerikiečių žūklėje 
filipinų virvė beveik visiškai pakeitė kanapinę virvę 
banginių žvejyboje, nes, nors nėra tokia patvari kaip labai neaiškų supratimą apie jo prigimtį ir formą, bet u n a n ; . į v__ a*:„,M„A • j , . . , K 

^ow - i J * *• -i-- --i u-l u K a n a P m e ' yra stipresne ir daug lengvesne ir elas-
visi tvirtina, kad tai esanti milzmiskiausia gyva būtybe tiškesnė. Ir turiu pridurti - daug gražesnė 
vandenyne, ir yra įsitikinę, kad ji teikia sperminiam 

nes juos matė valgymo metu, sperminis banginis ima 
maistą nežinomose zonose, esančiose gelmėse. Ir vien 
tL. iš dedukcijos galima pasakyti, koks tai maistas yra. 

Kartais, kai labai smarkiai persekiojamas, sper
minis banginis išvemia tai, kas manoma esą „squido" 

banginiui jo vienintelį maistą. Nors daugelis banginių 
nerimui ir, tik pasirodžius baltai masei paliepė valtis rūšių sau maistą randa ant vandens paviršiaus ir žmo-
nuleisti į vandenį. 

Netrukus keturios valtys jau plūduriavo jūroje ir, 
Ahabui besivarant priekyje, paskubomis pasuko prie 
savo grobio. Labai greitai šis panėrė, ir mes, vertikaliai 
iškėlę irklus, laukėme. Netrukus vėl iškilo toje pačioje 
vietoje, kur buvo panėręs. Užmiršę Siautulingąjį Diką, 
žiūrėjome į nuostabiausią fenomeną, kokį slaptos jūros 
kada atskleidė žmogui, milžinišką minkštą masę, 
kurios ilgis ir plotis buvo kelių šimtų metrų, žėrinčios 
gelsvai baltos spalvos, plūduriavo ant vandens. Begalė 
ilgų čiuptuvų, radijuojančių iš vidurio, iškylančiu ir 
susiraitančiu, tartum gyvačių lizdas, lyg norinčių 
pačiupti visa, ką tik galima pasiekti. Toji masė netu
rėjo veido, nei įžiūrimo priekio, nei rodė instinkto ar 
jutimo ženklus, lingavo ant vandens kaip antgamtinės 
gyvybės apraiška, beformė ir pripuolamai gimusi. 

Tartum su žindymo garsu vėl jai iš lėto išnykstant. 

Banginių medžioklėje vartojama virvė yra tik 
dviejų trečdalių colių storumo. Išvaizda neatrodo 
esanti tokia stipri, kokia iš tikrųjų yra. Patyrimas sako, 
kad kiekvienas išjos penkiasdešimt vienų siūlų gali 
išlaikyti šimto dvidešimties svarų svorį Tuo būdu visa 
virvė gali išlaikyti beveik trijų tonų traukimą. Papras
toji sprausminių banginių virvė yra daugiau kaip 

a u p i L ū / k * u r i e k l ^ dviejų šimtų sieksnių ilgumo. Ji laikoma spiralėmis 
dešimties pėdų ilgio, manoma, kad pabaisa, kuriai jie s u v y m o t a statinaitėje, valties užpakalyje, bet ne kaip 
priklauso, šitais čiupikais įsikimba į jūros dugną ir kad f ^ n t i n o tūta, o taip, kad sudarytų sūrio išvaizda, 
sperminis banginis, priešingai kitoms banginių rūšims, ** į ° k l o s tuftumos- išskyrus „širdį", kurią sudaro 
turi dantis, kuriais jie gali pulti ir sudraskyti. m a ž y t e v e r t l k * l i n ė tūtele, padėta sūrio ašyje. Kadangi 

Kai kurie gamtininkai, girdėję neaiškiai kalbant m a ž i a u s , a s mazgelis ar susmetimas suvyniojime, vir-
apie tą paslaptingą padarą, jį priskiria polipų šeimai, v.ei l š e i n a n t l š makščių, nusineštų koją, o gal ir ištisą 
kuriai, atrodo, priklauso įvairiomis išorinėmis J u r e i V 1 0 k u n į J1 susukama , statinaitę nepaprastai 
žymėmis. Šiaip ar taip,bet tai butų giminės milžinas. 

XLVII. Virvė 
Atsižvelgiant į banginių medžioklę ir geriau su-

rūpestingai. Kai kurie perstekininkai praleidžia visą 
rytmetį, bevyniodami virvę į statinaitę. 

'Bus daugiau* 



4 Draugas, penktadienis, 1988 m. lapkričio 25 d. 

IŠSIPILDŽIUSI 
SVAJONĖ -

vėliava Vilniuje 
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

„Nebeužtvenksi upės bėgi
mo", taip teisingai ir pranašin
gai tvirtino Maironis. Bet jis 
taip pat sakė, kad „idėjos, jei 
didžios, nemiršta kaip 
žmonės"... 

Daugelį dešimtmečių ilgoka 
išeivijos lietuvių kartų grandis 
svajojo apie plevėsuojančią tri
spalvę Gedimino bokšte ir savo 
ilgesį bei svajones stengėsi per
duoti jau toli nuo tėvynės augu
sioms, brendusioms ir gimu
sioms kartoms. Ypatingą 
dėmesį ,,tarnybai tėvynei" 
skyrė išeivijoje atsikūrusi Lie
tuvos skautija, ilgainiui papli
tusi daugelyje laisvojo pasaulio 
kraštų. Skautiškos šeimos 
nepajėgė išardyti nei dideli nuo
toliai, nei vandenynai, tai ir 
ypatingos šventės bei stovyklos 
sutraukia skautus ir skautes iš 
visų pasaulio kraštų, kaip tai 
įvyko šią vasarą rugpjūčio 
mėnesį surengtoje aštuntoje 
tautinėje stovykloje. Joje ma
tėme ne vien skautus iš įvairių 
kontinentų, bet ir nebuvo jokios 
amžiaus ribos, matant šalia 
nedidelio vilkiuko jau geroką 
metų naštą nešantį skauti
ninką. 

Po turiningos ir puikiai pa
rengtos stovyklinės programos 
rugpjūčio 21 dienos didžiajame 
stovyklos parade šalia visų šakų 
rikiuotės ir vėliavų keturiolika 
skautininkių nešė milžinišką 
vėliavą, jos kraštus suėmusios 
į rankas panašiai kaip tarptau
tinėje olimpiadoje yra nešama 
didžioji olimpinė vėliava, 
simbolizuojanti viso pasaulio 
jaunimo jungtį. Skautininkėms 
žygiuojant su vėliava, broliai 
skautininkai ir skautai jas ly
dėjo šaukdami „bravo, sesės!', 
pasakoja Irena Gedrienė, viena 
iš vėliavos nešėjų. Tos vėliavos 
idėjos iniciatorė ir kūrėja yra 
vyr. sk. Stefanija Radzevičiūtė, 
atstovaujanti vyriausiai lie
tuviškosios skautijos kartai ir 
skautavimo idealus atsinešusi 
iš Nepriklausomos Lietuvos. 
Pasitarusi su skautininkių 
draugovės pirmininke s. Irena 
Gedrienė. sesė Stefanija sukūrė 
vėliavą, kurios išmieros yra 
beveik 26 kvadratiniai jardai. 
Susidomėjusi tos vėliavos idėja 
ir likimu, pakviečiau sesę 
Radzevičiūtę specialiam 
pokalbiui. 

Tuo metu, kai buvo ruošia
masi tautinei stovyklai. Lie
tuvoje prasidėjo bruzdėjimas ir 

trispalvės iškėlimas į viešumą. 
Negalėjau išlikti nejaučianti to 
istoriško momento reikšmės. 
Lyg kažkoks aidas atsiliepė 
širdy, prisiminus didingą vėlia
vų eiseną šių metų olimpiados 
iškilmių metu Korėjoje. Manyje 
kilo mintis sukurti milžinišką 
vėliavą, kuri, mano manymu, 
turėtų savo ypatingą paskirtį, 
nes ji yra mus visus jungiantis 
simbolis, ne vien skautiškas. 

Kai vėliava buvo pasiūta, il
gai keliose krautuvėse rinkus 
tinkamą medžiagą ir derinus 
spalvas, skautininkių draugo
vės pirmininkė Irena Gedrienė, 
ją atsargiai supakavusi, atga
beno į stovyklą. Ji taip pat 
pasiūlė, kad būtų tikslu tą vėlia
vą kaip nors nugabenti į Lie
tuvą. Viena mintis vijo kitą ir 
pagaliau patyrus, kad jauna 
skautė, Neringos tunto Lieps
nelių vadovė Aida Bublytė ren
giasi vykti į Lietuvą, buvo 
kreiptasi į ją ir buvo gautas jos 
sutikimas. Tai Aidos Bublytės 
pirmoji kelionė į Lietuvą, kuri 
simboliškai įrodė „didžių idėjų" 
nemirt ingumą, savo gana 
drąsiu žygiu sujungusi laisvojo 
pasaulio skautija su Lietuvoje 
vykstančių pozityvių pasikei
timų nuotaikomis, nuostabaus 
likimo ir sutapimo dėka tri
spalvę nugabenusi kaip tik 
prieš lauktą ir dabar jau įvykusį 
Vilniaus katedros grąžinimą 
tikintiesiems. 

Aida Bublytė. aštuoniolikos 
metų studentė, pasirinkusi 
studijuoti elementarinę peda
gogiką Clevelando valsty
biniame universitete, jauniau
sios išeivijos lietuvių ir skau
tijos atstovė, prisipažino 
turėjusi ne vieną nejaukų mo
mentą, einant per sovietinių 
muitinių tikrinimus. Vien tik 
pačios vėliavos dydis būtų taip 
nustebinęs ir sukrėtęs muiti
ninkus, kad jie, anot pačios 
Aidos žodžių „būtų apalpę, ją 
pamatę". Buvusi sustabdyta dėl 
foto aparato ir vaizdajuostės, bet 
lagamino su vėliava niekas ne
tikrino. Laimingai pasiekus 
Vilnių, Aidai rūpėjo jai paves
tas uždavinys ir taip pat jaudino 
buvimas savo tėvų žemėje, apie 
kurią taip daug girdėjusi iš savo 
šeimos ir l i tuanis t inės 
mokyklos, bet kuri buvusi vis 
dar nereali. Labai susijaudino 
pirmą kartą pamačiusi vienoje 
Vilniaus pakalnėje grupę 
'aunimo su tautine vėliava ir 
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tuoj padarė savo pirmą nuo
trauką. Taip pat stebėjosi girdė
dama jaunimą dainuojant 
„marš, marš, graži Lietuva... be 
rusų". Vietinių lietuvių vaišin
gai sutikta ir vežiojama, ji pasi
rodė nepaprastai pastabi, ką 
rodo ir jos didelis nuotraukų rin
kinys su Maironio ir Vaižganto 
paminklais ir Šv. Teresės 
bažnyčios fasadu, kuriame 
bolševikų nepaliestas Vytis dar 
tebėra. Ji taip pat turėjo progą 
dalyvauti sąjūdžio posėdžiuose 
ir lankyti įvairias Lietuvos vie
toves, kaip Kauną, Druski
ninkus, Alytų, Šiaulius, 
Anykščius, Šiluvą ir apvažinėti 
beveik visą Žemaitiją. Taip pat 
aplankė Pažaislio bažnyčią, 
kuri esanti labai apleista, bet 
jau remontuojama. Nepaprastai 
gilų įspūdį jai padaręs prie 
Šiaulių esantis garsusis Kryžių 
kalnas. 

Besirūpindama vėliavos per
davimu, ji per pažįstamus pra
dėjo ieškoti Nijolės Sadūnaitės. 
Rugsėjo 26 dienos pavakare, į 
„Lietuvos" viešbučio kambario 
duris kažkas pasibeldė. Tarp
dury stovėjo dvi moterys: Nijolė 
Sadūnaitė ir jos draugė O. 
Rainytė. Sadūnaitė atrodė nieko 
nebijanti, elgėsi drąsiai, kal
bėdama šypsojosi, o Aida ste

bėjosi jos aukštu ūgiu. Paaiš
kėjo, kad vietinių lietuvių tarpi
ninkavimo dėka tas susitikimas 
įvyko. Nijolė Sadūnaitė nepa
prastai nustebo pamačiusi tokią 
didelę vėliavą. Aida jai perdavė 
skautijos linkėjimus ir vėliavą 
ir nupasakojo Stafanijos Ra
dzevičiūtės idėją bei pageida
vimus. J i buvo smulkiai 
klausinėjama apie lietuvišką 
jaunime bendrai ir apie skautus 
ypating. i. Susidarė įspūdis, kad 
apie sk utybę Sadūnaitė mažai 
težinojo. Perdavus vėliavą, buvo 
susitarta, kad ta vėliava būtų 
įteikta arba Vilniaus katedrai 
arba Prisikėlimo bažnyčiai 
Kaune, kai jos būsiančios 
grąžintos tikintiesiems. Nijolė 
Sadūnaitė padėkojo už vėliavą 
ir linkėjimus ir savo ruožtu per
davė savo linkėjimus mums, 
pažadėjusi prašymą išpildyti. 

Ir štai laisvojo pasaulio lie
tuviškoji skautija yra jau 
simboliškai susijungusi su savo 
protėvių žeme. Stefanijos Radze
vičiūtės vėliavai plevėsuojant po 
Lietuvos dangumi. Šiuo metu 
tos vėliavos likimas dar nėra 
žinomas, bet, laikui bėgant, iš 
neoficialių šaltinių patirsime, 
kur ji yra. Tolimesnė viltis yra 
ta, kad gal su laiku ir skautybė 
atgims Tėvynėje taip ilgai ir 

sėkmingai išsilaikiusi ir gyvuo
janti užjos ribų. Dievo, Tėvynės 
ir Artimo tarnyba yra ta idėja, 
kuri „nemiršta kaip žmonės". Ir 
taip pildosi kai kurios svajonės, 
jei tikima jų įgyvendinimu. 

Jonas Aistis 

RAŠTAI 

I 

KŠj midkind Fcdcral 
• • • • r Savings and Loan Assoc;at;on 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE. 

598-9400 

m& 
LENDER 

Nijolė Sadūnaitė. Aida Bublytė ir Sadūnaitės draugė O. Rainytė Vilniuje. 

G O O D N E V V S . . . 
IF YOU HAVE EVER VVANTED TO INVITE RELATIVES FROM LITHUANIA ON A VISIT 
TO THE USA OR CANADA, NOVV IS THE TIME TO ACT . . . 

BECAUSE OF NEVV GOVERNMENT POLICIES CONCERNINC THE CRANTING OF 
PERMISSION TO VISIT RELATIVES AND ALSO FRIENDS ABROAD, THE POSSI-
BILITIES OF APPROVAL OF INVITATIONS REQUESTS ARE NOVV BETTER THAN EVER 
BEFORE. IF YOU HAVE TR'ED IN THE PAST AND VVERE TURNED DOVVN, IT IS 
NOVV SUCGESTED TO TRY AGAIN. 

VVE PREPARE THE NECESSARY DOCUMENTATION AND ARRANGE THE PREPAID 
TRANSPORTATION. CALL OR VVRITE US FOR DETAILS ABOUT THE REQUIRED 
FORMALITIES TO EXTEND THE INVITATION. 

PLEASE TELL A FRIEND VVHO MAY ALSO BE INTERESTED! ! ! 
To recieve a colored brochure and further information, call tollfree or vvrite: 

Baltic American Holidays Inc. 
A DIVISION OF 

ROBERT J. ELLYN TRAVEL INC. 
501 Fifth Avenue, New York. N.Y. 10017 • (212)972-0200 

TOLL FREE 
1-800-835-6688 

REAL ESTATE REALESTATE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS j PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636 6169 

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

3 MIS. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELl-BACE REALTORS 

INCOUC TAX - IMSUHANCE 
652S S KEDZIE 

778-2233 

Ontuft 21 
O LSI CK * CO., REALTORS 
1180 Stat* S t r M t 
Lemont, Illinois 60439 
(312) 257-7100 

Lemonte „Cape Cod" stiliaus puikiai 
išlaikytas namas. Didžiulis pagr. mieg. 
kamb. su atskira vonia. Ištisas rūsys, 
kietmedžio grindys, uždara veranda. 
$107,500. COMP #31129. 

Nuvargote beieškodami patinkamo 
namo? Tad atvykite į gražųjį Lemontą. 
Čia rasite tobulą namą "10": 3 metų 
„split level", žaviai išdekoruotas, iš-
remontuotas. Atvykite ir pamatykite! 
$139,900. COMP #31208. 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI- PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame 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 

BUDRAIT IS R E A L T Y 
6 6 0 0 S. Pu lask i 

767-0600 

HELP VVANTED 

AUTO PAINTER AND/OR 
HE AVY COLLISION 

BODY & FRAME MAN 
Fuily exp'd. to cto top quality wofk f<x high intregî  
ty shop. Only hard working conscientious peopk 
need apply No •ftoaters". Mušt speak English 

312-841-3700 

Qntun/ KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaitol May«r dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų Įkainavimo. 

Mūsų literatūros klasiko Jono Aisčio 
„Raštų" pirmasis tomas: visų rinkinių 
poezija vienoje knygoje. įspūdingas 
Ateities literatūros fondo 450 psl. lei
dinys su poeto autobiografijomis, su 
redaktorių Alfonso Nykos-Niliūno Ais
čio poezijos aptarimu ir Antano Vaičiu
laičio paaiškinimais. Puiki dovana išei
vijai ir Lietuvai. 

Leidinys gaunamas ir „Drauge", 
kaina $15.00; su persiuntimu $17.25; 
kiekvienu atveju Illinois gyventojai pri
deda dar $1.20 valstijos mokesčių. 

Namas apžiūrėjimui 
Sekmadieni, lapkričio 27 d.. 1 - 4 v. p.p. 

11248 S. St. Louis, visai naujas 3 mieg. 
mūrinis ,,bt-level" namas su 1-% prausyk
los; L formos valgomasis; (rengtas rūsys; 
šeimos kamb. su židiniu. „Thermal" lan
gai: aluminio „ t r im" , daug priedų Skubė
kite 

No. 349 — 53 & Homan 2 butų, mūrinis 
6 ir 5 kamb. apartmentinis namas. Pilnas 
rūsys, dengti priebučiai, aluminio antrieji 
langai; didelis kiemas; labai švarus; daug 
priedų. Skambinkite dabar! 

AR NORITE PAROUOTI? 

Savo namą galite parduoti tik pa-
1 skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 

sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
I galime padėti, nes daugiau stengiamės. 

Mamo (vertinimui skambinkite skubiai — 
labar 

O'BRIEN F A M I L Y REALTY 
Tel. — 4 3 4 - 7 1 0 0 

VVanted bakers helper & 
clean-up person. 

Call 388-7222 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 

Tel. — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu it 
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ii 
sąžiningai 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

14</2 ACRES, 
5 Room House. Basement. Two Car Garage: 
VValking Distance to Lake Michigan Beach; 

1 Vz Hours from Chicago 
Water & Sewers 

Harbert. Michigan. 
Call after 6:00 P.M. 

312-438-3720 

t> 

Tremtine — tai vienas paveikslas iš labai puošnios daiL POVTLO 
PUZINO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles. 
Calif. ir Grand National Award Amerikos dailiniikų profesinėje są-
jimgoje New Yorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis 
{teikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui. Kaina su persiuntimu 
27 doi Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 West 63rd Street. 
Chicago, O. 00629 

Illinois gyventojai dar prideda $1.50 valstijos mokesčio. 



LIETUVIAI FLORIDOJE DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. lapkričio 25 d. 

Lietuvių Operos choras su dirigentu dr. B. Kazėnu ir akompaniatorium R. Mockum. 
Nuotr. J . Tamulaičio 

„ALYTAUS" 
MONOGRAFIJĄ 

SUTINKANT 
JUOZAS MASILIONTS 

(Pabaiga) 
1890-1900 m. Alytui lemtingi, 

nes, rusams nutarus Alytų 
paversti tvirtove, tą dešimtmetį 
vyko didžiulės statybos. Tada 
pastatytos Saratovo, Pontono 
ir Artilerijos kareivinės, pra
vestas geležinkelis, pastatytas 
geležinkelio tiltas ir stotis, pra
vesti trys plentai, ketvirtasis tik 
popieriuje, pastatytas Kaniūkų 
tiltas, pastatyti keturi fortai. 
1909 m. pastatytas pirmasis 
miesto tiltas. Visi trys tiltai I 
karo metu buvo rusų išsprogdin
ti 1915 m., o 1916 vokiečių 
atstatyti. Medinis geležinkelio 
tiltas buvo 1927 m. nugriautas 
ir niekad nebeatstatytas. Miesto 
naujas tiltas buvo pastatytas 
1937-8 m., 1944 m. sugriautas, 
atstatytas laikinas 1959, o geras 
1967. Kaniūkų naujas tiltas 
buvo pastatytas 1977 m. 

Alytus labai pagražėjo Nepri
klausomos Lietuvos laikais, nuo 
1932 m. virtęs kurortiniu 
miestu. Dabar kurorto teisių 
neturi, supramonintas, Nemu
nas užterštas. 

Gyventojų šio šimtmečio 
pradžioje buvo apie 3000, 1939 
m. daugiau kaip 9000, o dabar 
daugiau kaip 80,000. Mieste, 
kaip ir kituose Lietuvos mies
tuose, buvo ir svetimtaučių: 
žydų, lenkų, rusų, vokiečių, bet 
apylinkėse dar tebegyveno 
totoriai, kurių protėviai buvo 
įkurdinti Vytauto. Minėtini keli 
paskiri asmenys, pasilikę čia 
karų ir visokių sumišimų proga. 
Makniūnų dvaro savininkas 
Karolis Muiželis savo kilm? 
vedė iš švedų, tai švedų karo 
palikuonis. Alytiškio Deramerio 
protėvis esąs 1812 m. Napoleo
no kareivis, čia pasilikęs. 
Minėtinas vokietis Haškeris, 
likęs po I karo, vedęs lietuvaitę, 
negrįžęs į Vokietiją net ir 1941 
m. repatriacijo| metu. Visai Lie
tuvai žinomas dailininkas 
Mstislavas Dobužinskis, rusų 
armijos generolo, Artilerijos 
kareivinių statytojo, sūnus, 
pamilęs Alytų ir visą Lietuvą. 

Visi žinome, kad Nepriklau
somos Lietuvos pradžioje 
Alytaus apskrityje buvo 
įsikūrusi Perlojos respublika. 
Panaš i respublika buvo 
įsikūrusi ir ties Druskininkais, 
Varviškėse. Apie tai sužinojau 
tik iš šios knygos. Iš šios knygos 
sužinojau, kad autonominė 
respublika 1681-1807 m., val
doma vokiečių grafų, kur ras
davo prieglaudą Lietuvos didi
kai tarpusavio kovų metu. 

Iš monografijos sužinosite, 
kiek Alytus nukentėjo karo metu 
1941 ir 1944 m. Ten viskas aiš
kiai ir įdomiai aprašyta. 

Pabaigai noriu paminėti 
keletą keistesnių, įdomesnių 
atsitikimų, įvykusių Alytuj ar 
apylinkėse. 1887-1890 m. Ūd
rijos pradžios mokyklą lankė 
būsimasis Lietuvos diplomatas 

Kazys Balutis ir vėlesnysis 
Lenkijos pulkininkas M. Macke
vičius, kurie abu 1920 m. pasi
rašė garsiąją Suvalkų sutartį. 

1912 m. mirė Alytaus I 
parapijos kapinių prižiūrėtojas 
Kupinas, pagarsėjęs savo keista 
elgsena. Jis gyveno viename ka
pinių rūsyje, kuriame laikė i r 
karstą su motinos palaikais. 
Alytiškiai stebėjosi jo drąsa, bet 
dar labiau nustebo, kai po jo 
mirties sužinojo, kad jis padirbi
nėjęs rusiškas 3 kapeikų mone
tas. Jam buvo patogu, nes mažai 
kas drįsdavo jį lankyti. 

1934 m. kovo mėn. anksti rytą 
užėjo audra ir žaibas trenkė į 
Laisvės paminklo viršuje 
stovintį Laisvės angelą, nepai
sant to, kad jo sparnuose buvo 
įtaisyti perkūnsargiai. Angelas 
nukrito ir sudužo, nes buvo 
pagamintas iš gipso. Vėliau 
angelas buvo vėl užkeltas an t 
paminklo, bet a ly t i šk i ams 
užsiliko blogas nujautimas, kad 
ir Lietuvos laisvei gali būt i 
suduotas panašus net ikėtas 
smūgis. 

1933 m. naujojoje pradžios 
mokykloje, Birutės ir Pulko g. 
kampe, vyko pokylis. Vienas iš 
rengėjų, aukštai iškėlęs ranko
je, reklamavo tortą ir sukinėjo 
į visas puses. Staiga tortas iškri
to iš jo rankos ir ištiško a n t 

grindų. 
1936 m. į Alytų buvo 

atvažiavęs iš Kauno simfoninis 
orkestras ir toje pačioje pradžios 
mokykloje davė koncertą. Scena 
buvo per maža sutilpti orkest
rui, tai jis susėdo kitame salės 
gale. Dirigavo muz. Juozas 
Karosas. 

1937 m. Lietuvos gimnazijų 
chorų varžybose Kybartuose 
Alytaus gimn. choras, vado
vaujamas muz. St. Navicko, šios 
monografijos autoriaus tėvo, 
pasirodė bene geriausiai. Bet 
vertinimo komisija pastebėjo, 
kad chore dainavęs vienas gim
nazistas buvęs „su plike". 
Pasirodo, kad tai būta įsiter
pusio mokytojo Kostelnickio. 
Vietoj pirmos Alytaus gimnazija 
gavo antrą vietą. 

Bene 1938 m. Alytuje lankėsi 
poetas Bernardas Brazdžionis ir 
skaitė savo kūrybą. Jam be
skaitant „Ženklų psalmę'', po 
eilutės „Užges elektra Liverpu
ly, Bostone, užges Kaune, užges 
ir Nazarete", užgeso elektra ir 
Alytuj, ir toliau poetui teko 
skaityti savo kūrybą jau prie 
žvakių šviesos. 

1938 m. Alytuj I, dar nebaig
tame įrengti aerodrome įvyko 
Aviacijos šventė su šokimais iš 
lėktuvo su parašiutu. Vienos 
šokėjos parašiutas besileidžiant 
užsikabino už pušies, ir buvo 
darbo ją iš ten iškelti. 

1939 m. įvyko Nemune prie 
sugriauto geležinkelio tilto 
Vandens šventė, plaukimas 
valtimis. Viena valtis apsivertė, 
joje sėdėję sušlapo, bet niekas 
nenukentėjo. 

Šventasis Raštas baigiamas 

Sunny Hills, Fla. 

„STEBUKLINGAS" LB 
SUSIRINKIMAS 

Pirmąjį antraštės žodį įsprau
džiau tarp kabučių tik todėl, 
kad nesuprofanuočiau švento 
žodžio. Kaip vėliau sužinosime, 
kabučių beveik nė nereikėjo... 

Lapkričio 13 d., antrą valandą 
po pietų, 56 Sunny Hills tau
tiečiai suvažiavom į Communi-
ty centrą — į LB apylinkės meti
nį visuotiną susirinkimą. Ka
dangi keletas apylinkės narių 
serga, o keliolika keliauja, susi
rinkime dalyvavo 75-80% daly
vauti galinčiųjų. Bet tai ne 
naujiena: čia visada maždaug 
toks procentas dalyvauja. 

Pirmininkavo v-bos vicepirm. 
Alfonsas Vėlavičius, v-bos 
pirmininkei Onei Adomaitienei 
irgi dalyvaujant, bet po opera
cijos tepastovint tik ant vienos 
kojos. 

Susikaupimo minute pagerbti 
šiais metais mirusieji kun. An
tanas Kardas, Kvirinas Alek
sandravičius ir Matas Milukas. 
Sekretorė Julija Nakienė per
skaitė jos labai tiksliai, detaliai 
parašytą pereito susirinkimo 
protokolą. Apie savo veiklą 
trumpai pasisakė pirm. O. 
Adomaitienė, vicepirm. A. Vėla
vičius, sekret. J. Nakienė, 
pareng. vadovė Valė Zuba-
vičienė ir ižd. Vladas Adoma
vičius. Nors pastarojo atspaus
dintą ir multiplikuotą pra
nešimą gavo dauguma susi
rinkimo dalyvių, jis dar šį tą ir 
žodžiu paaiškino. Būtent, kad 
šiuo metu kasoje esama 1,084 
dol., kad šiuo metu S. Hills 
gyvena lygiai 100 lietuvių, kad 
lietuviams čia priklauso 66 
namai, iš kurių 9 neapgyventi. 
Išsamus buvo ir rev. k-jos 
sekret. Klemenso Žukausko per
skai tytas valdybos darbų 
pat ikr inimo ak ta s . Iš jo 
paaiškėjo, kad per ištisus metus 

žodžiais, kad ne visa jame su
rašyta, ką Kristus yra sakęs ir 
kokius stebuklus padarė. Be 
abejo ir Tadas Navickas, šios 
monografijos autorius, ne visa 
apie Alytų surašė, kai ko, ko no-
rėtute, nerasite, bet rasite 
žymiai daugiau, negu aš čia pa
rašiau. Imkite ją ir skaitykite! 

v-ba darė tik gerus darbus, o 
nuodėmių jokių nepapildė. 

„Stebuklai" prasidėjo su man
datų k-jos pirm. Vytauto Macio 
pranešimu ir po jo sekusiais 
valdybos 1989-siems metams 
rinkimais. Vos galėjome tikėti 
savo ausimis, kai skelbė, jog 
keturis kandidatus jis jau turįs 
ir betrūksta vieno. Pakalbintas 
ir gausiais plojimais paprašytas, 
penktuoju sutiko būti jis pats. 
Negana to, pareiškus pagei
davimą, jog ne pro šalį turėti 
šeštąjį v-bos narį spec. 
reikalams, didelių „pasiklonio-
jimų" nelaukęs sutiko ir šešta
sis kandidatas. Beliko tik už 
visus pabalsuoti, ką per pusę 
minutės ir atlikom. Vienbalsiai! 
Po to nesispyriojo nė rev. 
komisija, in corpore pasilik
dama dar vieneriems metams. 
Štai naujoji valdyba: O. 
Adomaitienė, V. Macys, J. 
Nakienė, Jurgis Sevaitis, Jonas 
Vyšniauskas ir V. Zubavičienė. 
Pareigomis dar nepasiskirstė. 
Rev. k-ja: pirm. Aldona Dulai
tienė, sekret. K. Žukauskas ir 
narė Ona Baltutienė. Už įvyku
sį „stebuklą" didžiausios pa
dėkos nusipelno mandatų k-jos 
pirm. V. Macys ir nariai Algis 
Čekauskas, Davas Dulaitis bei 
Laima Savaitienė. 

Tarp einamųjų reikalų 
pažymėtini O. Adomaitienės 
pranešimai apie bendrų Kūčių 
ruošimą ir kelis kitus renginius, 
D. Dulaičio pranešimas apie 
Sunny Hills ugniagesių veiklą 
bei įspėjimas visiems turėti 
veikiančius dūmų pavojaus 
signalus (smoke-alarms). Olga 
Mamaitienė papasakojo apie 
Vasario 16-sios g-jos rėmėjų 
būrelių veiklą. Perskaitytas 
įdomus laiškas iš Lietuvos (at
siųstas Vincui Mamaičiui), 
kuriame aprašomi paskutinių 
dienų įvykiai. V. Adomavičius 
paskelbė, kad į Australiją 
keliaujantiems sportininkams 
surinkta lygiai 500 dol. Alf. 
Nakas siūlė susidomėti Ala-
bamos Šekspyro festivaliu. 

Po kavos ir kepinių parodyta 
keletas vaizdajuosčių: trispalvės 
Lietuvos vėliavos iškėlimo 
Gedimino kalne iškilmės, rug
sėjo 28 d. LLL demonstracijų 
dalis Katedros aikštėje ir 
konfrontacija su milicija, 
demonstracijos Ignalinos ato
minės elektrinės apylinkėje, 

demonstracijos Palangoje prie 
Baltijos. Pati įdomiausia, 
geriausiai paruošta pirmoji 
vaizdajuostė. Jos žiūrėdami, 
kalbų ir dainų klausydami, tik 
retas nesišluostė ašarų. Beveik 
visos kitos turėtų būti bent 
dvigubai ar trigubai sutrumpin
tos, nes po kelis sykius tų pačių 
dainų po kelis posmus dainuo-

=A_ 
PASAULIO LIETUVIŲ CENTRAS 

Pasaulio lietuvių centro pirkimui ir išlaikymui savo 
aukomis pritaria sekantys; 

$3000 Laurinaitis, A&A. 
$2000 Baras, S&E; Bielskus, G.; Bielskus, G&R: 

Kačiliauskas, J; Kerelis. A&l; Ringus, E; Ringus. J&L; Riškus. 
S&K; Umbrasas, V&M; 

$1500 Karaliūnas, A&E; 
$1000 Bazis, V&D; Bulika, J; Bulika, P&V; Čepėnas. 

A; Germanas, V&L; Guzaitis, J.; Jakaitis, M.; Kerelis, A, F&S 
& Gudaitis, A.; Kerelis, V.; Kisielius, T&R; Lieponis, J&J; 
Liutikas D&J; Masiulienė, S; Mikšys, D; Motiejūnas, J&O: 
Panevėžiečių klubas; Petkevičius, P&A; Plikaitis, J&B; 
Radzevičius, B&G; Rauchas, A&A; Rauckinas, A&V; Riškus. 
Aldona; Riškus, K&A; Šalčiūnas, J&E; Smalstys, J&l; 
Šoliūnas, V.; Statkus, V&S; Stepaitis, A&L; Straukas. I; Van-
sauskas, M&L; Viskanta, R. 

$800 Gylys, L&D. 
$600 Krištaponis, E. 
$500 Aleksiūnas, R.J. 
$400 Pakeltis, K. 
$200 Mečkauskas, T&D; Prunskis, J.; Pūkštys, R.; 

Remeikis, A.; Žakas, A. 
$100 Aleksiejūnas, A&M; Lutkus, A.; Vasiliauskas. E&J 
$50 Kazlauskas, G.; Tamulis, A. 
$25 Žolynas, A&A; Žygas, V. 
Liko tik 30 dienų iki to laiko, kol mūsų $200.000 nuolaida 

galioja. Jei žadate mums aukoti ir tapti PLC nariais, 
AUKOKITE DABAR, dar galėsite nurašyti nuo šių metų 
federalinių mokesčių. Aukas siųsti ir čekius rašyti: Pasaulio 
liatuvių centras. 511 E. 127th. Lemont, Illinois 60439. 

NEPASIDUOKIM, DUOKIM! 

PASSBOOK 
SAVINGS... 
ftt btst wiy to M M | f t | 

sea ut for 

AT OUR 10W RATB 
tt/ITH P F P f l V V f V -

T O U T VOUB I N C O M ) 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAO CHICAGO. ILL 606M 
P»tar Kazanautkat, Praa. Tel.: 847-7747 

MMI«i M>n.T»«.rrl.ft-4 Thur . * - • m . a» l 

&RVING CHICAGOLAND SINCE 199$ 

Pradedant 1988 m. Ilapo* 2 d. , kas iaatadleni 
8:40 Iki 10 v .v . 

pmr WPNA [buv. WOPA stotis) 1490 AM 

Žemė L 
..Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika • svatkata - moterų pasaulis - sportas - literatūra • Mnss - satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
..Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams' 

0:30 v.v. M 8:40 v.v. 

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

tai. nr. 848-8980 

jant, filmuotojų vėl ir vėl 
grįžtama ir prie tų pačių veidų... 

Buvo norėta rodyti ir VIII 
Tautinių šokių šventės vaiz
dajuostę. Bet dėl gausos 
vaizdajuosčių iš Lietuvos šios 
rodymas atidėtas iki gruodžio 9 
d. 

Alfonsas Nakas 

A.tA. 
IRENE BRENNER 

BIRMANAITĖ 

Gyveno Čikagoje, Gage Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. lapkričio 23 d.. 3:45 vai. ryto, sulaukusi 85 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kauno mieste. Amerikoje išgyveno 65 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Eugene Brenner, 

brolis Eugene Birmantas su žmona Charlotte ir kiti giminės. 
Priklausė SLA, kuopa 208 ir 25 metus dirbo kaip savanorė 

Šv. Kryžiaus ligoninėje. 
Kūnas pašarvotas penktadienį, lapkričio 25 d. nuo 2 iki 

9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 26 d. Iš koplyčios 

10 vai. ryto bus nulydėta į Tautines lietuvių kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 

pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdęs vyras, brolis i r kiti giminės. 

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

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermi tage Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. Cal ifornia Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

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

S 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th S tree t - Tel. R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - Tel. 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - Tel. 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 S o u t h 50th A v e n u e 
C i c e r o , I l l inois 

T e l e f o n a s - 652-1003 

Sallv Donald M., J r . 

VANCE 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 

1424 So. 50 A ve . . Cicero Il l inois 
PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 

Tel . 652-5245 

i 



DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. lapkričio 25 d. 

x Vysk. Paulius Baltakis 
atvyksta į Chicagą dalyvauti 
jubiliejinėje dramos premjeroje 
A. Kairio „Krikšto vanduo", 
kuri bus gruodžio 10 d. Jaunimo 
centre ir pakartota ten pat 
gruodžio 11 d. Vaidina Los 
Angeles Dramos sambūris. 
Režisierius Petras Maželis. 

x Kun. Jonas Kuzinskas. 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos klebonas, Balfo direktorių 
suvažiavime buvo pristatytas ir 
išrinktas Balfo direktorium. 
Balfas yra dėkingas klebonui 
kun. J. Kuzinskui už teikiamą 
pagalbą labdarai, nuoširdžią 
veiklą ir paramą. 

x Marija Rudienė, Balfo 
centro valdybos pirmininkė, 
po Padėkos dienos vyksta j Juno 
Beach, Floridą, kur lapkričio 26 
d. 2 vai. p.p. Metodistų baž
nyčios salėje bus rašytojos ir 
teatralės Birutės Pūkelevičiūtės 
literatūrinis rečitalis. Šią litera
tūrinę popietę rengia Balfo Juno 
Beach 141 skyriaus valdyba. 

x Kun. Jonas Juozupait is , 
Lietuvių evangelikų liuteronų 
generalinis sekretorius ir Ziono 
lietuvių evangelikų liuteronų 
parapijos klebonas, Balfo direk
torių suvažiavime Detroite buvo 
pristatytas ir patvirtintas Balfo 
centro valdybos vicepirmininko 
pareigoms. Kun. Jonas Juozu
paitis sutiko dirbti centro 
valdyboje kaip vicepirmininkas 
iki 1989 spalio 14 ir 15 d. 
įvyksiančio Balfo seimo, kai bus 
renkama centro valdyba. Kun. 
J. Juozupaitis yra ilgametis 
balfininkas. 

x „Mūsų Vaikas", spalio 11 
nr., išėjo iš spaudos. Žurnalas 
skiriamas mažamečių vaikų šei
moms. Straipsniai daugiausiai 
pagal Montesori metodą. Reda
guoja Stasė Vaišvilienė. 

x V y t a u t o D. Šaulių 
Rinktinė ruošia LIETUVIŠ
KAS TRADICINES KŪČIAS 
gruodžio 18,1 vai. p.p. Maloniai 
kviečiame visus. Programoje — 
kalėdinės giesmės. Naujų Metų 
sutikimas jvyks gruodžio 31, 
7:30 vai. v. Šalta-šilta vaka
rienė, šampanas, šokiai. Bilietų 
kainos: kūčioms — 8 dol., Naujų 
Metų sutikimui - 16 dol. Bilie
tų reikalais prašome skambinti 
M. Dapkienei, 436-5159, arba 
Šaulių Namų administracijai, 
376-0551. Rinktinės vadovy
bė. 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX FIRST, Rimas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
63&6169. 

(sk) 
x Antro kaimo sidabrinių 

sukaktuvių programa įvyks 
Jaunimo centre lapkričio 26 ir 
27 d. Pradžia 7:30 v.v. ir 3 v. 
p.p., ir nebebus kartojama, nes 
daug vaidintojų, tam savaitga
liui suskridusių iš Floridos. Wa-
shingtono. Los Angeles, San 
Francisco ir kitur, po šventės 
vėl išsiskirstys. Bilietai Gifts 
International, 2501 W. 71 St., 
tel. 471-1424. 

(sk.) 
x Albinas Kurkulis, akcijų 

brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshaw, Inc., patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri-
einamais nuošimčiais. Kreipki 

1 tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI7-7747. 

(sk) 

x Bronė i r Algis Pužauskai 
iš Pacifico pakraščio atvyko į 
Chicagą ir apsistojo pas savo 
gimines R. ir E. Slapšius Bur-
banke, 111. A. Pužauskas yra 
buvęs „Draugo" pirmojo pus
lapio redaktorius ir, sulaukęs 
atitinkamo amžiaus, išėjo į 
pensiją. Jis aplankė „Draugo" 
redakciją, kurioje ilgai dirbo, 
administraciją ir spaustuvės 
personalą, pasikalbėjo ir 
papasakojo apie savo gyvenimą 
Pacifico vandenyno pakraštyje. 
Jie Chicagoje žada išbūti iki 
lapkričio 28 d. 

x Lietuvių Teisėms ginti 
komiteto i r fondo posėdyje, 
kuriame dalyvavo Vliko atst. V. 
Jokūbaitis, LB atstovas dr. V. 
Stankus ir D. Valentinaitė, 
ALT pirm. G. Lazauskas, ap
svarstyti tarybos valdybos 
papildymai. Fondo surinktos lė
šos naudojamos tik lietuvių 
gynimui ir reikalingi dokumen
tacijai. Nukentėję prašymuose 
turi tiksliai pateikti savo gyny
bos sąskaitas, kiek ir kokioje 
stadijoje yra skolos, kas yra 
advokatas. Tai oficialūs for
malumai, reikalingi lėšų pa
skirstymui. 

x ALRK Moterų sąjungos 
46 kuopos metinis susi
rinkimas bus šeštadienį, gruo
džio 10 d. 1 vai. p.p. Marijonų 
salėje. Bus raportas iš 35 m. 
sukakties minėjimo ir naujos 
valdybos rinkimai 1989 me
tams. Po susir inkimo bus 
kalėdinis pobūvis, užkandžiai ir 
bus pripuolamas laimikis (Pot-
luck). Narės prašomos dalyvau
ti. 

x A. P. J a s a s iš Chicago, 111., 
lankėsi , ,Drauge" , įsigijo 
naujausių leidinių ir įteikė 5 
dol. auką lietuviškos knygos 
palaikymui. Labai ačiū. 

x Alfonso Dargio meno pa
roda įvyks Čiurlionio Galerijoje 
lapkričio 25 — gruodžio 11d. Pa
rodos atidarymas lapkričio 25 
d., 7:30 v.v. Galerijos valandos: 
penktadienį 7—9 v.v., šeštadie
nį 11 v.r.—7 v.v. 

(sk) 
x Dr. Kastytis J u č a s , der

matologas (tel. 925-2670) veda 
radijo programas 1490 AM ban
gomis kiekvieną šeštadienį 7 
vai. ryto. Šį šeštadienį, lapkri
čio 26 d. Valdas Adamkus, EPA 
direktorius, kalbės apie oro ir 
aplinkos taršą, rūgščių lietų ir 
apie susidariusius ozono 
sluoksnių tarpus. 

(sk) 

x Racine kepyklos ir Deli
katesų darbo valandos nuo 6 
ryto (ne 5, kaip buvo išspaus
dinta) iki 7 vakaro, sekmadie-

(sk) 
581-8500. 

(sk) 
x DRAUGO a d m i n i s t r a 

cijoje galima įsigyti atvežtų iš 
Lietuvos sidabrinių medalikėlių 
su sidabrinėmis grandinėlėmis. 
Kaina 25.00 dol. Tai graži 
dovana kiekvienam. 

(sk) 
x VIH-sios Tautinių Šokių 

šventės vaizdajuostę galima 
gauti pas J. Pleinį, Hamiltone. 
Labi a puikiai padaryta vaizda
juostė. 1:45 vai. ilgio. Kanadoje 
ji kainuoja 53 dol., JAV 54 dol. 
Taip pat galima gauti vaiz
dajuostes, kurios t inka Lie
tuvoje, Suvalkų Trikampyje, 
Australijoje, Pietų Amerikoje ir 
V. Vokietijoje. Jų kainrj su per
siuntimu yra 70 dol. Užsakant 
reikia pažymėti, į kurį kraštą 
vaizdajuostė bus siunčiama. Be 
to, dar galima gauti VIH-sios 
Tautinių Šokių šventės leidinį. 
Leidinio kaina su persiuntimu 
tik 8 dol. Rašyti čekius ar pi
nigines perlaidas: Šventės 
Video, c/o J . Pleinys, 84 
Balsam Ave., S., Hamilton, 
On t L8M 3B3, Canada. Gavus 
užsakymą su pinigais, oro paštu 
bus pasiųsta vaizdajuostė ar lei
dinys. 

(sk) 

IŠARTI IR TOLI 

Lietuvių Fondo baliuje stipendijas gavę studentai. Iš kairės pirmoj eilėj: V. Vėžytė, S. Zutau-
taitė, R. Steponavičiūtė, R. Naudžiūtė, G. Eidukaitė, V. Izokaitytė, LF tarybos pirm. St. Baras; 
antroj eilėj: Pelno skirstymo k-jos pirm. dr. A. Razma, D. Varankaitė, I. Naudžiūtė, V. Tamulai-
tis ir G. Daunoravičiūtė. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
J A V LB SPAUDOS 
KONFERENCIJA 

Konferencija įvyko lapkričio 
12 d. Seklyčioje Iš JAV LB val
dybos 15 asmenų konferencijoj 
dalyvavo 9. Tai galima laikyti 
normaliu reiškiniu, nes valdy
boje yra gyvenančių Clevelande 
ir Washingtone, tad beveik 
neįmanoma visuomet visiems 
susirinkti. Tačiau dabartiniais 
laikais beveik nėra reikalinga, 
yra įvairios komunikacijos 
priemonės, tad ga l ima 
susisiekti. 

x Barbora Morkūnas, Oak 
Lawn, UI., parėmė „Draugą" 25 
dol. auka ir kartu pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams. B. Morkūną skelbiame 
garbės prenumeratore, o už 
rėmimą savos spaudos labai 
dėkojame. 

x Stasys Povilenskis, To
ronto, Kanada, mūsų garbės 
prenumeratorius ir nuoširdus 
lietuviško žodžio rėmėjas, per 
mūsų bendradarbį Stasį Pra-
kapą pratęsė „ D r a u g o " 
prenumeratą su 25 dol. auka. 
Nuoširdus ačiū. 

x Vytautas Gudaitis, To
ronto, Kanada, mūsų garbės 
prenumerator ius , rėmėjas, 
žiemos atostogų išvyko į St. Pe-
tersburg, Floridą, pakeisdamas 
„Draugo" siuntinėjimo adresą, 
pridėjo ir 30 dol. auką. Labai 
dėkojame ir l inkime gerų 
atostogų. 

x J o n a s Alekna, Oak Park, 
111., pratęsė „Draugo" prenume
ratą, pridėjo 30 dol. auką ir 
pakeitė dienraščio siuntinėjimo 
adresą į Amherst, Mass., J. 
Alekną skelbiame garbės jL-
prenumeratorium, o už auką la
bai dėkojame. 

x Lietuvos Dukterų drau
gijos Detroit, Mich., skyrius, 
dėkodamas „Draugui" už gerai 
dedamą informaciją apie jų 
veiklą, siunčia 30 dol. auką 
lietuviškai spaudai paremti. 
Nuoširdus ačiū visoms drau
gijos narėms už vertinimą 
savos spaudos. Draugijos pirmi
ninkė yra Stasė Smalinskienė. 

x Ju l ius Širka, Oak Lawn. 
111., Kristijono Donelaičio aukš
tesniosios ir žemesniosios 
mokyklų direktorius, mūsų 
garbės prenumera tor ius , 
atsiuntė 25 dol. auką dienraščio 
stiprinimui ir pratęsė prenu
meratą vieneriems metams. 
Nuoširdus ačiū. 

x Antanas Švitra, Austin, 
Tx., buvo atvykęs į Chicagą, 
lankėsi „Drauge" , įsigijo 
naujausių leidinių ir dar paliko 
auką lietuviškai knygai. Labai 
ačiū. 

Konferenciją trumpu žodžiu 
atidarė dr. A. Razma, LB 
valdybos pirm. Paminėjo, kad 
yra sudarytas egzekutyvinis 
komitetas, kuris, esant svar
biam ir labai skubiam reikalui, 
darys sprendimus. Į tą komitetą 
įeina dr. A. Razma. B. Jasai
tienė, Br. Juodelis ir D. Valen
tinaitė. Yra jau rengiamas laiš
kas, juo bus kreipiamasi į lietu
višką visuomene aukų reikalu. 
Lietuvoje vyksta nepaprasti įvy
kiai, reikia sekti jų eigą, 
palaikyti ryšius ir greitai rea
guoti. Atsiranda daug naujų 
nenumatytų reikalų ir išlaidų. 
Taip pat atsiranda tokių reikalų 
ir išlaidų, apie kuriuos viešai 
rašyti gal būtų nenaudinga, o 
juos atlikti reikia. Baigė savo 
žodį pakviesdamas Ramunę 
Kubiliūtę, vicepirm. informa
cijos reikalams, toliau Šiai kon
ferencijai vadovauti. 

Ramunė Kubiliūtė pristatė 
dalyvaujančius valdybos narius, 
kurie paskui supažindino susi
rinkusius su savo veiklos 
planais ir užmojais. Birutė Ja
saitienė, vicepirmininkė organi
zaciniams ir administraciniams 
reikalams, apibūdino valdybos 
ir jos organų sąrangą. Regina 
Kučienė, Švietimo tarybos pir
mininkė, pažymėjo, kad svar
biausią dėmesį reikia skirti 
priešmokyklinio amžiaus vai
kams. Jeigu bus domimasi 
priešmokykliniais vaikais, bus 

stiprūs vaikų darželiai, tad iš jų 
vaikai ateis ir į lituanistines 
mokyklas. Reikalinga parengti 
naujus vadovėlius, taip pat 
reikėtų organizuoti vaikams 
juos patraukiančius konkursus. 
Pavyzdžiui, „Gedimino sapnas" 
ar panašiomis temomis. Kreip
ti didesnį dėmesį lietuviškai ne
mokantiems. Į Švietimo tarybą 
reikalinga įtraukti jaunimo or
ganizacijų ir jaunų šeimų atsto
vus. Dalia Kučėnienė, Kultūros 
tarybos pirmininkė, kalbėdama 
apie kultūrinę veiklą, nurodė, 
kad bus palaikoma ir tęsiama 
premijų švenčių t radic i ja . 
Reikėtų nustatyti laiką ir vietą 
būsimai dainų šven te i . 
Danguolė Valentinaitė, Socia
linių reikalų tarybos pirmi
ninkė, pažymėjo, kad socialinio 
skyriaus veikla bent Chicagoje 
yra gerai žinoma. Yra reika
l inga parengt i vyresniųjų 
žmonių problemų studiją apie 
senėjimo procesą, kuris yra neiš
vengiamas. Socialinės tarybos 
atliekami patarnavimai yra 
susilaukę amerikiečių įstaigų ir 
organizacijų dėmesio ir įverti
nimo. Lietuviai kol kas nepilnai 
šiuos patarnavimus įvertina ir 
supranta. 

Ramonos Steponavičiūtės pra
nešimą raštu perskai tė R. 
Kubiliūtė. Pranešime minima 
svarba aktualių ir tikslių žinių 
skubaus perdavimo. Jaunimo 
darbais neperkraunant, reikia 

JA VALSTYBĖSE 

— P e t r a s J u r g ė l a , lietuvių 
skautijos įkūrėjas, Lietuvos ka
riuomenės kūrėjas-savanoris ir 
kapitonas, parašęs keliolika 
knygų, buvęs „Draugo" vyr. 
redaktoriaus L. Šimučio pavad., 
1984 m. buvo pirmas iš lietuvių 
popiežiaus Jono P a u l i a u s 
pakeltas į Šv. Silvestro riterius. 
Pastaras ia is dvejais metais 
buvo labai sunegalavęs širdimi. 
Negalėjo vykti ir į brolio is
toriko dr. Kosto Jurgėlos laido
tuves Washingtone. Dabar 
sveiksta ir stiprėja. 

— Dail. J u r g i s Š a p k u s u-jo 
žmona dail. Julija Šapkienė ren
gia parodą University of Califor-
nia Studentų centro galerijoje 
lapkričio 7-30 dienomis. Ati
darymas bus lapkričio 6 d. nuo 
3 iki 6 vai. vak. 

— Pre l . Vincas Ba r tu ška 
spalio 22 d. Šv. Kazimiero baž
nyčioje Los Angeles pakrikštijo 
Pauliaus ir Marilynės Nefų 
dukrelę Stefanijos Marijos var
dais. Krikšto tėvai buvo Chris-
tine Zilka ir Gytis Nefas. Nau
jagime džiaugiasi jaunieji tėvai 
ir seneliai. 

ARGENTINOJE 
— Dr. J o n a s S imanauskas , 

širdies ligų specialistas, yra ne 
tik geras gydytojas, bet taip pat 
ir visuomenininkas bei muzi
kas. J is padeda kaip gydytojas 
lietuviams, dirba Susivienijime 
Lietuvių Argentinoje ir vado
vauja mergaičių chorui „Žibu
tėms". 

— Vladė Malelaitė Survilie-
nė, B e r n a r d a s Surv i la ir jų 
sūnus Hektoras Bernardas yra 
žymūs Argentinos lietuvių vi
suomenininkai. Jie yra išplėtę 
Survilos madų saloną, kur siu

vami ir parduodami geriausi 
moteriški drabužiai. Bet taip 
pat jie remia visokius lietuviš
kus darbus auka, darbu ir žo
džiu — paskaitomis ir organiza
ciniu prisidėjimu. 

— A-a. P . Čyžius Avella-
nedoje mirė rugsėjo 6 d. Argen
tinoje gyveno nuo 1929 m. ir 
sukūrė šeimą su Valerija Slus-
naite. Velionis buvo gimęs 1906 
m. spalio 20 d. Išaugino dukte
rį ir sūnų. Nuliūdime liko žmo
na Valerija, duktė Olga ir Al
bertas Stalioraičiai, sūnus Nor
bertas ir Marija Sakalauskaitė 
Čyžiai su šeimomis. Palaidotas 
Avellanedos kapinėse. 

— A.a. Francisco Cortes 
mirė rugsėjo 14 d. Lanus mieste. 
Liko liūdesyje žmona Ona Ra
monaitė Cortes, duktė ir Jose 
Raulo Stalioraičiai, sūnus Juan 
Carlos su šeimomis. Palaidotas 
Avellendos kapinėse. 

KANADOJE 

— Montrealio lietuvių aka
deminis sambūris lapkričio 5 d. 
paminėjo Kristijono Donelaičio 
275 metų gimimo sukaktį. Apie 
poetą Donelaitį kalbėjo dr. Jū
ratė Ciplijauskaitė Taner, pami
nėdama, kad jo „Metai" išvers
ti į 17 kalbų. Dr. Henrikas Na-
gys pakalbėjo apie K. Donelaičio 
kūrybą, priminęs, kad jis buvo 
pirmas lietuvis poetas, rašęs be 
jokių literatūrinių tradicijų. Iš 
„Metų" padeklamavo Birutė 
Nagienė ir Vincas Piečaitis, taip 
pat paskaitė iš Kazio Bradūno 
rinkinio „Donelaičio kapas". 

— Prof. Emilius Knystau-
tas, Lavalio universiteto fizikos 
dėstytojas, išvyko į Europą ir 
atliko mokslinius tyrinėjimus 
Prancūzijoje. Italijoje pasižadėjo 
ateinančiais metais dėstyti 
fiziką keturis mėnesius. 

Lietuvių Fondo programos vedėja Ofelija Baršketytė. 
Nuotr. J. Tamulaičio 

ir jį į veiklą įtraukti, kreipti dė
mesį į silpnai lietuvių kalbą 
mokanč ius . Br. Juodel i s , 
vicepirm. finansų reikalams, 
savo žodyje pasakė „kapitalis
tinėje sistemoje lėšos yra svar
biausias veiklos skatintojas ar
ba stabdys". Yra pramatytas 
kalėdinis aukų vajus Lietuvos 
reikalams. Vykstant dabarti
niam persitvarkymui, yra sku
bių ir neatidėliotinų reikalų, iš 
jų paminėtini Sibiro tremtinių 
grąžinimas, naujų vadovėlių 
rengimas, kultūrinių ir isto
rinių paminklų apsauga. Taip 
pat reikia kreipti dėmesį į Va
sario 16 aukų rinkliavą. Bend
ruomenės veikla plečiasi ir yra 
nauji užmojai, tad reikia ir 
didesnės visuomenės paramos. 

Dar trumpai kalbėjo dr. A. 
Razma. Yra tariamasi su kun. 
K. Pugevič ium, kad bū tų 
galima pasinaudoti jo įstaiga 
informacijos reikalams. Jo įstai
ga tur i priemones, patirtį ir 
vardą, tad kam jėgas dublikuoti. 
Dr. P. V. Kisielius kalbėjo apie 
ryšius su tauta. Ar ryšiai su 
tauta yra tautos išdavimas? 
Reikia rimtai peržiūrėti mūsų 
nusistatymą ir užmegzti tiesio
ginius ir artimus ryšius. Kai 
tauta keliasi, mes negalime sto
vėti nuošalyje. Dar kiek pasikal
bėjus ir susipažinus, buvo 
kavutė ir vaišes. Niekas ilgai 
neuždelsė, nes visi skubėjo į Lie
tuvių Fondo banketą. 

J. Ž. 

ŠV. KRYŽIAUS 
PARAPIJOJE 

Šv. Kryžiaus lietuvių parapija 
Chicagos arkidiecezijos pa
tvarkymu jau keletą metų tar
nauja ispaniškai kalbantiems 
apylinkės gyventojams. Likę lie
tuviai parapiečiai l ietuvių 
komiteto pastangomis kiek
vieną sekmadienį 9 vai. ryto čia 
turi lietuvių kalba šv. Mišias, 
aukojamas lietuvių jėzuitų. 
Pamaldų metu vargonuoja muz. 

J. Mačiulis, o giedojimui vado
vauja sol. P. Mačiulienė. 

Dabartinis parapijos klebonas 
į kun. Petras Rodriguez yra labai 
palankus lietuviams ir nuošir
džiai atsižvelgia į jų dvasinius 
reikalus. Pageidauja didesnio 
lietuvių įsijungimo į parapijos 
veiklą. Kun. P. Rodriguez, pats 
būdamas europietis, yra gerai 
susipažinęs su dabartine Lie
tuvos padėtimi ir jos bažnyčios 
problemomis. Klebonas dažnai 
dalyvauja lietuvių kalba 
pamaldose maldininkų tarpe, o 
kiekvienų švenčių metu pa
sveikina nuo altoriaus, prašy
damas čia pat jo žodžius išversti 
lietuvių kalbon. 

Praėjusį sekmadienį, lapkričio 
20 d., kun. P. Rodriguez pa
reiškė dėkojąs Aukščiausiajam 
už lietuvius parapiečius. ..Žino
damas, kad jūs turėjote apleis
ti savo tėvynę, norėdami išsau
goti savo gyvybes, kultūrą ir 
tikėjimą, Padėkos dieną melsiu 
Viešpatį, kad katedra Vilniuje 
vėl būtų atidaryta, melsiu 
laisvės Lietuvai, mūsų broliams 
ir seserims. Tikiuosi, kad ir jūs 
melsitės už mane ir mūsų 
mylimą Šv. Kryžiaus ir Nekal
čiausios M. Marijos Širdies pa
rapiją". Klebono žodžius ten pat 
lietuvių kalba perdavė parapijos 
lietuvių komiteto narys A. 
Regis. 

Stengiantis išlaikyti lietuviš
kas pamaldas, visi lietuviai, 
nepriklausantieji kitoms pa
rapijoms, y ra nuoširdžiai 
kviečiami jungtis į Šv. Kryžiaus 
parapiją ir kiekvieną sekma
dienį 9 vai. ryto dalyvauti šv. 
Mišiose. , _ 

IR 

Advokatas Jonas Gibait is 
/ 6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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

» 


