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„LKB Kronika", Nr. 77. 

(Tęsinys) 

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

Žinios iš vyskupijų 
Šiluva. Jau aštunti metai, kai 

kiekvieno mėnesio 13 d. iš visos 
Lietuvos Šiluvos šventovėn 
susirinkę tikintieji meldžiasi j 
Mariją, prašydami jos globos ir 
užtarimo. 1988 m. vasario 13 d. 
buvo ypatinga — grupė Lietuvos 
kunigų ir pasauliečių specialiu 
atsišaukimu, kurį paskelbė ir 
užsienio radijas, ragino tikin
čiuosius Šiluvos šventovėje 
melstis už Lietuvą, minint 
Lietuvos Nepriklausomybės 
70-metį. 

Vilniaus ir rajono saugumas 
iš anksto perspėjo Šiluvos ku
nigus, griežtai reikalaudami, 
kad vasario 13 d. „nebūtų jokių 
išsišokimų'". 

Vasario 12 d. vidudienio grafi
ku važiuojančių autobusų 
vairuotojai pranešė keleiviams, 
kad nuo vasario 12 d. pietų iki 
13 d. popietės j Šiluvą nevažiuos 
nei autobusai, nei taksi. Ir taip 
visą parą j Šiluvą nevažiavo nė 
vienas autobusas. Privačioms 
lengvosioms mažinoms važiuoti 
į Šiluvą nebuvo kliudoma, kelei
viams, nusipirkusiems iš ankš

tinius bilietus, buvo grąžinti 
pinigai. 

Vasario 13 d. keliai į Šiluvą 
buvo pilni pėsčiųjų. Sumai 
bažnyčia jau buvo pilna tikin
čiųjų, susirinko apie 2,000 mal
dininkų. Šv. Mišias koncelebra-
vo penki kunigai, šv. Komuniją 
priėmė apie 1,200 tikinčiųjų. Po 
iškilmingų pamaldų — adoraci
jos ir palaiminimo švč. Sakra
mentu — visa bažnyčia sugiedo
jo tautos giesmę „Lietuva 
brangi". Išėję iš bažnyčios, 
maldininkai, kalbėdami šv. 
rožančių, organizuotai patraukė 
koplyčios link. Koplyčioje buvo 
atlaikytos šv. Mišios už Lietu
vą, pasakytas jubiliejaus progai 
skirtas pamokslas. Po pamaldų 
sugiedotas himnas „Lietuva, 
Tėvyne mūsų" ir „Lietuva 
brangi". 

Civiliai apsirengę saugumie
čiai, milicininkai bei raudonais 
raiščiais draugovininkai, kurių 
tokia daugybė vasario 13 d. 
buvo atvežta iš Vilniaus ir kitų 
rajonų, filmavo suvažiavusius 
maldininkus, bet tiesiogiai 
pamaldų netrukdė. 

Kviečiami profesoriai į Kauną 
Kaunas. — Lietuvos Kultūros 

fondo klubas „Aukuras" , 
padedamas Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos ir Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio, orga
nizuoja balandžio 26-28 dieno
mis Kaune mokslinę konferen
ciją. 

Šioje konferencijoje yra kvie
čiami dalyvauti Amerikos uni
versitetuose dėstantys profeso
riai, turint omenyje, kad kas 
nors įsijungs į organizuojamą 
profesūrą atgaivinant Kaune 
Vytauto Didžiojo universitetą. 
Pageidaujami turintys daktara
to laipsnius. 

Konferencijoje bus aptariami 
humanitariniai mokslai, teisė, 
ekonomija, tikslieji mokslai, 
gamtos mokslai, technikos 
mokslai, medicinos mokslai ir 
meno sričių mokslai. Užsienio 
profesorių pageidaujami prane
šimai iš savo srities. Norintie-

Protestuoja lenkai ir 
rusai 

Maskva. Prancūzų žinių 
agentūra praneša, jog 100,000 
rusų ir lenkų demonstravo Lie
tuvos sostinėje Vilniuje, pro
testuodami prieš paskelbimą 
lietuvių kalbos oficialia Lie
tuvos kalba ir kad taip rašė 
Komunistų partijos dienraštis 
„Pravda". Dienraštis apkal
tino Sąjūdį norint atskirti Pa 
baltijo valstybes nuo Sovietų 
Sąjungos. Lietuvių Užsienio 
ministerijos kalbėtojas Vytau
tas Kazakevičius pasakė Vilniu
je, kad „Pravda" padaugino de
monstrantų skaičių. Demon
stracijoje dalyvavo „dešimtys 
tūkstančių" žmonių. 

Žinių agentūra primena, jog 
Lietuvos Aukščiausioji taryba, 
arba parlamentas, paskelbė sau
sio 26 d. dekretą, kad lietuvių 
kalba ya oficiali krašto kalba. 
Dekretas įpareigojo svetimša
lius išmokti lietuviškai. Lietu
viai sudaro 80# krašto gyven
tojų, kai tuo tarpu rusų Lietu
voje tėra 8% ir lenkų 7%, pa
stebi France -Presse agentūra. 

ji profesoriai ir kultūrininkai 
dalyvauti šioje konferencijoje, 
turi įteikti paruoštą paprastą 
anketa ir pasiųsti iki kovo 15 
dienos šiuo adresu: Lietuva, 
233000 Kaunas, Donelaičio 20, 
209 k., Romai Mačikėnienei. 
Skambinti Lietuvos laiku nuo 
9:00 iki 5:00 po pietų šiuo 
telefonu: 22-48-84. Anketa gau
nama ir „Drauge". 

Gavus profesoriaus anketą, 
bus išsiųstas kvietimas. Parū
pintas viešbutis, jei jo reikės. 
Viešnagės Lietuvoje išlaidas, 
susijusias su dalyvavimu konfe
rencijoje, padengs organizacinis 
komitetas, kurio pirmininkas 
yra Gediminas Kostkevičius. 

Viešame kvietime profesūrai 
rašoma: „Jūsų patirtis, su
kaupta darbuojantis Amerikos 
universitetuose ir kitose ins
titucijose, vaisingai praturtintų 
mūsų pajėgas ruošiant tautinę 
aukštojo mokslo organizavimo 
Lietuvoje koncepciją". „Tikimės 
Jūsų paramos formuojant uni
versiteto profesūros korpusą. Iš 
esmės keičiantis oficialioms ver
tybių sistemoms, tautai žen
giant dvasinio, ekonominio ir 
politinio atsinaujinimo keliu, 
didėja poreikis giliau pažinti 
Vakarų kultūrą, ekonominės ir 
technologinės minties laimė
jimus, kur tolimoje Amerikos 
žemėje yra ir Jūsų indėlis". 

— Afganistano Rezistencijos 
taryba, kurią sudaro 519 žmo
nių, tęsia toliau °svo pasita
rimus, ieškodami visoms 
gruperr.n priimtiną sprendimą 
būsimojoje krašto struktūroje. 

— Teherane Irano demons
t ranta i apmėtė Britanijos 
ambasadą akmenimis, protes
tuodami prieš Londone išleistą 
knygą „The Satanic Verses". Už 
autoriaus Salman Rushdie 
nužudymą paskirta du mil. dol. 
Knygoje pasisakoma prieš isla
mą. I protesto bangą įsijungė ir 
Pakistano musulmonai. Jei 
iranietis nužudys tos knygos 
autorių, gaus 2.6 mil. dol.. o jei 
ne iranietis, tai jis gaus tik 1 
mil. dolerių premiją. 

Romo Kalantos auka 

Lietuvių jaunimas demonstruoja prie Ignalinos branduolinės jėgaines, rei
kalaudamas tarptautinio patikrinimo. Lietuvoje, re ika iaudami 
tarptautinės inspekcijos, peticiją pasirašė 300,000 žmonių, kadangi 
jėgainėje vis pasikartoja gedimai. 

Pasitraukė Raudonoji armija 
Kabulas. AP žinių agentūra 

praneša, jog paskutinis sovietų 
kareivis Afganistane žuvo prieš 
5 dienas. Jį nušovė ne mujahe-
deen — partizanai laisvės kovo
tojai, bet afganų komunistų 
karys. Tai pailiustruoja, kokia 
šių dienų padėtis yra Afganis
tane. Vasario 15 d., vykdydami 
Genevos susitarimą, sovietai pa
sitraukė iš Afganistano. Kabule 
liko gal būt 100 ar 150 sovietų 
patarėjų Najibullah vyriausy
bei. Jie visi dabar yra užsidarę 
už labai storų Sovietų ambasa
dos mūrų. Devynerių metų 
nesėkmingas karas Afganis
tane, kai į jį įsiveržė Sovietų 
Sąjungos Raudonoji armija, 
baigėsi. 

Kaip galima pralaimėti? 
Taip pat pranešama, jog af

ganų laisvės kovotojai netrukdė 
sovietų pasitraukimo. ,,Mums 
įvyko taip, kaip amerikiečiams 
Vietname", pasakė išvykdamas 
vienas sovietų vyresnysis 
pareigūnas, „Mes manėme, kad 
šis režimas turi viską — ginklus, 
organizaciją, pasiruošimą. Kaip 
buvo galima pralaimėti prie ne
organizuotus partizanus"? Va
karų diplomatas pastebi, kad 
KGB visados Maskvai praneš
davo tikslias žinias iš Afga
nistano, bet kariuomenė visados 
pagražindavo žinias dvigubai, o 
jų diplomatai viską piešdavo 
rožinėmis spalvomis. 

Sovietų Užsienio ministerija 
pranešė, kad 30,000 afganų 
partizanų supa Kabulą, o 15.000 
artėja rytuose prie Jalalabado 
miesto. Sovietų laikraštis rašo, 
kad kai kur afganų komunistų 
kareiviai pradėjo plėšikauti, o 
kiti pereiti į laisvės kovotojų 
dalinius. Reuteris praneša, kad 
partizanai raketomis apšaudė 
sostinę. Gen. Boris Gromov, 
sovietų kariuomenės vadas Af
ganistane, paskutinis perėjo 
sieną į sovietų Uzbekistaną. 
Sovietai atskraidino prie sienos 
kelis žurnalistus, kad parodytų, 
kaip paskutiniai kareiviai 
sugrįžta iš Afganistano. 

Kova dar nelaimėta 
Maskvoje Gorbačiovas po 

ilgesnio nesirodvmo, vėl 
pasirodė televizijoje, tačiau jis 

neprisiminė Afganistano. Pakis
tane partizanų vad^i meldėsi, 
dėkodami už sovieti pasitrau
kimą. Jie vis dar v da pasita
rimus laikinosios vyriausybės 
sudarymo klausimu. „Nors so
vietai pasitraukė, bet Afga
nistanas dar nelaisvas", pasakė 
partizanų vadas Haq. Rezisten
tų Shura — taryba posėdžiauja 
ir ieško geriausio sprendimo, 
kad laimėtų paskutinį mūšį. 
Kabulo gyventojai gavo parti
zanų laiškus, kad pasitrauktų iš 
sostinės. Paskutiniai sovietų 
lėktuvai su kariais ir kitu per
sonalu išskrido iš Kabulo naktį 
be šviesų, bijodami afganų 
partizanų atakos raketomis. 

Daugiau kaip 600,000 sovietų 
kareivių tarnavo Afganistane 
nuo 1979 metų invazijos. 
Nuolatos buvo laikoma maž
daug 115.000 Raudonosios 
armijos kareivių. 

K a u n a s . — Tęsiame vakar pra
dėtą, iki šiol mūsuose nežinomą, 
Romo Kalantos po susideginimo 
įvykių eiga. 

Bet komunistai įrodinėjo, kad 
tai nebuvo politinis veiksmas. 
Tam įrodyti buvo trimituojama 
visais teisės, medicinos ir pro
pagandos t r im i t a i s . Buvo 
rašoma apie Kauno muzikinio 
teatro sodelį, o neužsimenama, 
kad tas sodelis priešais Kauno 
komunistų vydomąjj komitetą. 
Po Romo susideginimo sudaryta 
teismo medicinos komisija: Vil
niaus universiteto medicinos 
fakulteto docentė J. Andriuške-
vičienė, Kauno psichoneurolo
ginės ligoninės vyriausias gy
dytojas V. Berneris, jo pava
duotoja D. Daukšienė, Lietuvos 
sveikatos ministerijos vyriau
sias psichiatras J. Gutmanas, 
Kauno medicinos instituto prof. 
J. Šurkus. Jie, atlikę teismo 
psichiatrinę ekspertizę ir ištyrę 
Romo užrašus, laiškus, pieši
nius, klasės darbus, tėvų ir 
mokytojų bei draugų parody-
mus,nutarė, kad Kalanta buvo 
psichiškai sergąs žmogus ir 
nusižudė, būdamas liguistoje 
būsenoje. 

Demonstracijos tik po 
4 dienų 

Bet įdomūs prof. Andriuške-
vičienės ir gydytojos Dauk
šienės atsiminimai, jog, jiems 
atliekant psichiatrinę eksper
tizę Kauno prokuratūroje, prie 
jų pastato gatvėje susirinko 
žmonių minia. Neramumai pra
sidėjo ne tuoj po susideginimo, 
o per Romo laidotuves, kurios 

— Vienoje AP žinių agentūra 
praneša, jog žymus kovotojas už 
žmonių teises ir už laisvą Čekos
lovakiją rašytojas Vaclav Havel 
yra teisiamas Prahoje komunis
tų teisme. Jis buvo suimtas kar
tu su kitais 8 čeku laisvės kovo
tojais, bet teisiamas atskirai. 
Washingtone kongreso nariai 
Dennis DeConcr.-.i ir Steny 
Hoyer, Helsinkio komiteto 
nariai, pasiūlė rašytoją Havel 
1989 metų Nobelio Taikos pre
mijai. 

— Valstybės departamento 
sekretorius James Baker III 
tęsia NATO valstybių užsienio 
min i s te r ių vizi tavimą. 
Kancleris Kohl jam pasakė, kad 
Vokietija laikinai susilaiko nuo 
Lance raketų sunaikinimo. 
Bakeris ragino tuoj pakeisti jas 
moderniškomis raketomis ir 
nepasitikėti „Gorby žodžiais". 
— Maskvoje Pravda" at

spausdino pasikalbėjimą su 
generalinio štabo generolu 
Vladimiru Lebodevu, kur is 
sako, jog kariuomenės suma
žinimo atveju reikia išvengti 
Chruščiovo padarvtos klaidos, 
kai jis atleido daug aukštųjų 
karininkų į atsargą be pensi
jos. Kai Chruščiovas 1964 m. 
buvo pašalintas, karininkai vėl 
buvo sugrąžinti. 

TRUMPAI 
JŠ VISUR 

— Kaune valstybiniame teat
re Vasario 16-sios išvakarėse 
įvyko Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio tarybos sesija, kuri 
paskelbė deklaraciją, skel
biančią laisvą, demokratinę ir 
neutralią Lietuvą egzistuo
jančią demilitarizuotoje zonoje. 
Sąjūdžio 220 narių taryba 
patvirtino šiuo pareiškimu savo 
nusistatymą, kad Lietuva turi 
apsisprendimo teisę būti laisva 
nepriklausoma valstybe. 

— Chicagoje vakar Daley 
aikštėje miesto centre labai gau
siai dalyvavo jaunimas, protes
tuodamas prieš Lietuvos okupa
ciją, reikalaudamas Sovietų 
pasitraukimo iš Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo respublikų. Įspūdingai 
atrodė antkapių pavidalo plaka
tai ir 50 kryžių su pridengtu 
šydu, primenant 50 metų nuo 
Stalino-Hitlerio pakto. 

— Lietuvos pasiuntinybės 
ats tovas Stasys Lozoraitis 
Washingtone gavo Valstybės 
depar tamento sekretoriaus 
James Bakerio Vasario 16-sios 
proga pareiškimą, kad Amerika 
ir toliau tęs Lietuvos nepri
pažinimo politiką į Sovietų 
Sąjungą ir rems Lietuvos ne
priklausomybės reikalą tarp
tautinėje arenoje. 

— Baltieji rūmai įsakė 
Valstybės departamentui, Gy
nybos departamentui ir Cen
trinei Žvalgybos agentūrai 
nesuteikti jokių informacijų 
apie Panamos gen. Noriegos 
veiklą. 

— Lietuvoje iš Komunistų 
partijos trečiojo sekretoriaus pa
reigų pasitraukė Lionginas 
Šepetys. 

buvo po 4 dienų. Taigi, teismo 
ekspertizė buvo atlikta ne po 
susideginimo, o po laidotuvių. 
Ekspertams nutarti buvo reika
lingi Romo užrašai su piešiniais. 
Romo namuose buvo padaryta 
krata ir paimti visi užrašai. Ar 
ekspertai be tų užrašų negalėjo 
nusta tyt i , kad Romas yra 
,,psichinis ligonis?" Medikai pri
ėmė dėmesin tėvų, mokytojų, 
draugų liudijimus. Jiems buvo 
tada įrodinėjama, kad Romas 
buvo ligonis. Jie galėjo tokio 
protokolo ir nepasirašyti. O 
tėvai ir broliai pasirašė pro
tokolus net neskaitę. Ir dabar 
tie protokolai nerodomi istori
kams išnagrinėti. Saugumas 
neleidžia. Romo daugelio moky
tojų nėra, kad jie galėtų iš nau
jo papasakoti. Minėtas litera
tūros mokytojas J. Pūkelis 
turėjo parašyti Romo charakte
ristiką jo direktoriui įsakius, 
nes kitaip jis neteksiąs darbo. 
„Reikalinga" charakteristika 
apie nesveiką Romo psichinę 
būseną buvo parašyta. O tuo 
rėmėsi ekspertai. 

Priverstini laiškai 
Dabar prof. V. Berneris 

pasakoja, kad buvo pasirašęs po 
190 straipsniu ir už tai atsako 
iki mirties. Tai baudžiama 
laisvės atėmimu ir pataisos 
darbais, o po susideginimo 1972 
m. buvo suorganizuotas „Kauno 
tiesoje" laiškų rašymas, kurie 
vienodai smerkė Kalantą 
gegužės 21 d. Paaiškėjo, kad 
geg. 20 d. J. Bredikiui pa
skambino partijos komiteto 
narė Celešienė ir paprašė, kad 
Brėdikis atsakytų į jos klau
simus. Atspausdino tai, ko 
Brėdikis visai nesakė. Tada jis 
parašė komp. sekretoriui, rei
kalaudamas, kad būtų atitaisy
ta, kad tai nėjo tekstas. Pridėjo 
ir bendradarbių liudijimus, 
kurie jį girdėjo telefonu at
sakant . Iš komiteto tas 
chirurgas atsakymo nesulaukė. 
Po to Brėdikis kreipėsi į komp. 
pirmąjį sekretorių K. Lengviną, 
bet šis jam priminė partinę 
sąžinę ir patarė nevargti. Po to 
J. Brėdikis nebebuvo renkamas 
Kauno miesto deputatu. 

Romas Kalanta 

Romo komjaunuoliškumas 
Kyla klausimas, ar Romas 

Kalanta buvo komjaunuolis. 
Buvusi jo mokytoja, mokyklos 
direktorė O. Čepinskienė prisi
mena, jog, jai esant ligoninėje, 
mokytojai jai pranešė, kad 
Romą pašalino iš komjaunimo. 
Tą patį sakė Romo tėvai, broliai, 
draugai, tačiau nežino už ką 
pašalino. To meto komjaunimo 
komiteto pašalintųjų sąrašuose 
įrašyta ,,už politinį nesu
brendimą". Jo mergaitė Lina, 
su kuria jis pusmetį draugavo, 
yra pasakiusi, kad Romas jai 
sakęs apie pašalinimą iš kom
jaunimo. 

Kauno tų dienų įvykių metu, 
kaip vidurinės mokyklos direk
torės asistentė Andriušaitytė 
pasakojo, Romą norėjo sugrą
žinti į komjaunimą. Partijai 
tikriausiai to reikėjo, kad Romo 
Kalantos susideginimas būtų ne 
politinis veiksmas. Sužinojus, 
kad jis išmestas iš komjaunimo, 
visuomenė galėjo manyti, kad 
tai ne psichinis sutrikimas, o 
tiesus kelias susideginimui. 
Tokia psichiatrinė išvada buvo 
reikalinga Kauno miesto ko-
munsitų valdžiai. „Kauno Tie
soje" gegužės 21 d. laiškai tai 
patvirtina, kai visi vienodai 
smerkia Kalantos elgesį, tarsi 
jie būtų rašyti vieno žmogaus. 

Lietuvos spaudoje 1972 m. 
gegužės 27 d. buvo atspausdin
tas pasikalbėjimas su Romo 
motina, kuri sakiusi, kad 
„Romas nelankė bažnyčios" ir 
kad šeimoje nebuvę vietos 
religiniams prietarams. „Romas 
buvo komjaunuolis". Jį privedę 
prie nusižudymo pablogėję ner
vai ir atminties pasimetimai. 
Tuometinis partijos Centro 
komiteto užsienio reikalų 
vedėjas Strumilas buvo įsakęs 
Z. Lapinskui pravesti pasikal
bėjimą. Dabar Lapinskas nei
gia, kad su Kalantiene buvo 
kalbėta apie religiją. 

Laidotuvės prieš tėvų valią 
Žmonės Kaune demonstravo 

prieš prokurorą ir vykdomąjį 
komitetą. Demonstracijos įvyko 
ne tuoj po susideginimo, bet lai-
dotuvių dieną ir vėliau. 
Saugumo agentai buvo visur 
mieste tuoj po susideginimo, o 
vėliau tų agentų sumažėjo. Tuo 
metu ir gėlės buvo nuimamos 
nuo susideginimo vietos. Laido
tuvės buvo įvykdytos dviem 
valandom anksčiau, negu buvo 
numatytos. Ir tai padaryta prieš 
tėvų valią. Žmonėse sukilo 
nepasitekinimas. Komunistų 
vadams tada padėjo saugumie
čių guminės lazdos ir ginklai. Po 
to buvo iš pareigų pašalinta 
daugelis komjaunimo bei par
tijos veikėjų. Žmonėms buvo 
įtikinėjama, kad tai buvęs psi
chinis ligonis. Vieną naktį buvo 
nugriautas Romo mirčiai prie 
Ariogalos pastatytas kryžius. 
Dažnai tardomas Romo brolis 
Antanas. Ar visa tai būtų buvę 
daroma dėl psichinio ligonio, 
klausia „Gimtasis kraštas". 

Buvo įsakyta tėvams pamiršti 
sūnaus įvykį... Tėvai norėjo ant 
sūnaus kapo bent akmenį su 
įrašu padėti, bet jis buvo pa
slėptas papėdėje, užrašu į 
žemę... viena Kalantiene jį 
teaplanko. 

Romo užrašuose buvo rastas 
šis įrašas: ..Lina, aš tave 
mylėjau, bet prie šios santvar
kos negalėjau kitaip pasielgti. 
Romas". 

Po Romo Kalantos susidegi
nimo dar susidegino ar mėgino 
susideginti 18 žmonių. Šias 
visas tragedijas jungia psichinių 
tyrimų panašumai. 

„Laisvė Lietuvai!" 

KALENDORIUS 
Vasario 17 d.: Donatas, 

Donata. Vaišvilas, Vilte, Salvė. 
Vasario 18 d.: Simeonas, Ber

nadeta, Lengvenis, Gendrė, 
Kamilė. 

ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 6:45. leidžiasi 5:25. 
Temperatūra dieną 281.. nak

tį 10 1. 
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„VĖJAS" JAU KYLA 
Prieš kurį laiką rašėme, kad 

„Vėjas" (taip vadinasi lietuvių 
krepš in inkų r ink t inė ) šią 
vasarą keliaus i Lietuvą, kur 
žais 5-6 rungtynes. „Vėju" ji 
pavadinta dėl to, kad jo in
iciatoriaus ir steigėjo Rimo 
Miečiaus galvoje idėjos ir 
svajonės blaškėsi, kaip vėjas, 
jau ilgesnį laiką, o dalinai ir iš 
tos dainos — „...pučia vėjas... 
nuneš mane į Lietuvą...". 

Rimas Miečius yra 34 m. am
žiaus, vienas iš nedaugelio 
ŠALFAS s-gos jaunų sporto 
darbuotojų. Jis žaidė krepšinį 
Chicagos „Neries" komandoje, 
bet studijoms persikėlęs į To
rontą, ten ir liko gyventi. Šiuo 
metu jis yra Toronto „Aušros" 
krepšinio komandos vadovas, o 
, Aušros" komanda paskutiniais 
metais lietuvių tarpe yra viena 
iš pačių geriausių. 

R. Miečius aiškiai mato dabar
tinę ŠALFAS sąjungos padėtį. 
Jis gerai žino, kad ši sąjunga tik 
egzistuoja, kad ji gyvena tik 
metinėmis žaidynėmis, vis dar 
sutraukiančiomis 300-400 jau
nimo) ir Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynėmis, ypač tokio
mis, kokios 1988 m. pabaigoje 
vyko Australijoje; ar tos, kurių 
jau visi laukia 1991 m. Lietu
voje. Sąjunga nebegali svajoti 
apie tokias krepšininkų išvykas 
kaip 1959 m. į Pietų Ameriką, 
1964 m. į Australiją ar 1973 m. 
į Europą; ji šiuo metu nedaug 
beturi geresnių krepšininkų, ji 
neturi lėšų, jos neremia tokios 
institucijos, kaip PLB-nė ar 
Lietuvių Fondas, nežiūrint, kad 
ji lietuvybei gal daugiau duoda 
negu kai kurios kitos organiza
cijos. 

Tačiau jo galvojimu būtų 
nuodėmė užmirš t i tokias 
tradicines krepšininkų išvykas, 
ypač kai bendravimas su Lie
tuvos sprotininkais (nuo Aus
tralijos žaidynių) žada labai 
pagyvėti. Tik tam reikia pri
vačios iniciatyvos ir kelių en
tuziastų, o lėšų vienaip, ar 
kitaip, būtų įmanoma sugrai
byti . Tam padrąsinimą ir 
užtikrinimą, kad Lietuvoje 
tokia rinktinė būtų mielai lau
kiama, jau buvo gavęs iš garsių
jų „Žalgirio" krepšininkų: 
Chomičiaus, Jovaišos, Kurtinai
čio ir Sabonio, su kuriais susi
pažino Madride per Europos 

taurės varžybas. Tik savo min
tyse jis blaškėsi, kaip tas vėjas, 
dar toliau; jis negalvojo ribotis 
vienkartine išvyka į Lietuvą, jis 
svajojo už kokių metų apie ke
lionę į Italiją, ar dar kur nors. 
Kiekvienu atveju, jis griebėsi 
darbo. 

Pasiruošimai 
t rumpais etapais 

Taip pakilo „Vėjas" ir jo ratai 
pradėjo suktis. Buvo sudarytas 
komitetas iš E. Stravinsko, A. 
Morkūno ir A. Šileikos, o tre
nerio pareigoms buvo pakvies
tas Pat Torney (jo mama Petke
vičiūtė), New Yorko LAK žaidė
jas ir treneris jau daugiau negu 
20 metų. Lietuvos krepšinin
kams jis gerai pažįstamas iš 
žaidynių Australijoje, kur jo ko
manda ne tik laimėjo sidabro 
medalį, bet buvo vienintelė ko
manda įveikusi Lietuvos jauni
mo r ink t inę . Tuoj gau tas 
ŠALFAS s-gos pilnas pritari
mas, tik su apgailestavimu 
turėjo atsisakyti su „Aušros" 
krepšinio komanda kelionės į III 
PLS žaidynes Australijoje, nes 
suorganizuoti du tokius žygius 
būtų buvę fiziškai lyg ir neį
manoma. Tuoj į Torontą 1988 
m. rugpjūčio 20-28 d. buvo 
sukviesta 18 krepšininkų pir
moms treniruotėms, pirmam 
pasiruošimo etapui. 

Treniruotės buvo labai inten
syvios „daugumas dalyvių jau 
seniai tokias buvo turėję. Per 
tą trumpą laiką buvo sužaistos 
ir 5 rungtynės: prieš „Team 
Estonia" pralaimėta 104:80 ir 
90:87, dvi nesunkiai laimėtos 
prieš kanadiečių „Braeburn" 
komandą ir pagaliau prieš 
„Cross-eyed Baer" komandą 
prala imėta 91:87. Reikia 
pažymėti, kad ši komanda 
neseniai buvo dalyvavusi tarp
tautiniame turnyre Danijoje, 
kur baigmėje nugalėjo gerai 
pažįstamą jugoslavų „Cibona". 
Keli žaidėjai dėl tarnybinių 
įsipareigojimų į šias treniruotes 
atvykti negalėjo. 

Antras pasiruošimo etapas 
įvyko New Yorke tų pačių metų 
lapkričio mėn. Čia vėl keletas 
negalėjo atvykti, o J. Karpis iš 
Toronto buvo susižeidęs. 
Sužeista prieš Wagnerio kole
giją ir laimėta 112:107. Ypač 

„Ner i e s " vyrų t ink l ino k o m a n d a Adelaidėje vykusiose ITJ-se PL Sporto žaidynėse laimėjusi aukso 
medalį . Iš k.: k lūpo — P . U r b a ir P . Kalvait is . Stovi — V. Čyvas, J. Kasikas , P . Gražulis, A. Stankai
t i s i r R. Žiupsnys. 

puikiai šiose rung tynėse 
pasirodė L. Rautinšas, įmetės 6 
tritaškius, iš viso 43 taškus. An
tros rungtynės prieš Hartfordo 
kolegiją buvo pra la imėtos 
93:83. Priėmimą krepšinin-
se suruošė Pranas ir Ina Gvil
džiai. 

Tolimesnis pasiruošimo 
etapas bus tuoj po ŠALFAS s-
gos metinių sporto žaidynių 
gegužės 6-7 d. Toronte. Numa
tomos dar 5 dienos treniruočių 
ir keletas rungtynių. Čia jau 
galutinai bus sudarytas rinkti
nės sąstatas. Paskutinis pasi
ruošimo etapas bus vėl Toronte 
5 dienas prieš išvykstant į 
Lietuvą. 

Ką sako R. Miečius 
ir P a t Torney? 

Toks pasiruošimas n ė r a 
normalus ir idealus. Todėl ir 
paklausiau Pat Torney, kaip, jo 
nuomone, atrodo komanda ir ko 
jis tikisi... Su šypsena jis pradėjo 
dėstyti: 

— „Gerai žinau .Žalgirio' ir 
,Statybos' pajėgumą, mačiau 

Lietuvos krepšininkus Australi
joje, nedrįsčiau galvoti apie 
pergalę prieš ,Žalgirį' ar 
,Statybą' , bet galiu užtikrinti 

— duosime gerą kovą ir neapvil-
sime nei Lietuvos žiūrovų nei 
žaidėjų. Nežiūrint tokio pasi
ruošimo žaidėjai yra geroje 
fizinėje kondicijoje, turi gerą 
ūgį, gerą metimą, gal trūks kiek 
greičio, ar taktiškų plonybių, 
bet entuziazmo gerai pasirodyti 
Lietuvoje bus su kaupu. Juk 
Australijoje matėte, kad R. 
Šimkus ir C. Schaeffer iš New 
Yorko, J. Karpis ir L. Ažubalis 
iš Toronto, A. Baris iš Chicagos, 

Futbolas Cbicagoje 
VILNIAUS „ŽALGIRIO" 
JAUNIAI CHICAGOJE? 

Kovo mėnesio 19-26 dienomis 
Dalias, Texas, bus pravedamas 
tarptautinis jaunių futbolo — 
soccer turnyras — „Dalias Cup", 
kuriame dalyvaus 120 koman
dų iš 25 valstybių. Sovietų 
Sąjungai atstovaus Kijevo, Tali
no ir Vilniaus „Žalgirio" devy
niolikamečių jaunių komandos. 
Teko patirti, kad „Žalgirio" 
jauniai su savo vadovais ir 
treneriais žada užsukti ir į 
Chicagą tarp kovo 12-18 d. ir 
net sužaisti rungtynes su fut
bolo klubo „Lituanica-Liths" 
komanda, ar Metro lygos jaunių 
rinktine. 

Ar „Žalgirio" jaunių futbolo 
komanda tikrai atvyks, daug 
pnkiausys nuo „Aerofloto". 
„Dalias Cup" turnvro vyr. 
teisėju pakviestas buvęs „Litu-
anicos" žaidėja.*, dabar tarp
tautinis FIFA teisėjas, Alfredas 
Kiemaitis 

ATGAIVINAMA JAUNIŲ 
KOMANDA 

Futbolo klubas „Lituanica" 
prieš keletą metų turėjo jaunių 
ir jaunučių komandas. Paskuti
niu laiku jos kažkaip nepaste
bimai pranyko. įsitikinus, kad 
be prieauglio nebus ateities, 
„Lituanicos" valdyba vėl pra
dėjo organizuoti jaunių 15-19 
metų amžiaus komandą. Ko
mandos „coacrT sutiko būti 
daugeliui gerai pažįstamas bu
vęs Indianos universiteto ir 
profesionalų komandos var
tininkas Jonas Putna. 

Cbicagoje ir jos priemiesčiuose 
yra nemažai to amžiaus futbolu 
besidominčių ir žaidžiančių 
komandose jaunuolių, tik sunku 
juos surasti. Jei kieno akys 
užkliūtų už šio pranešimo ir ži
notų tokių žaidėjų, prašome 
paraginti juos prisijungti prie 
„Lituanica-Liths" jaunių ko
mandos. Del informacijų 
prašome tuojau kreiptis pas 
Ged. Bielskų telef. 422-8376. 

SALĖS PIRMENYBIŲ 
ĮKARŠTYJE 

Po stipraus pralaimėjimo 
prieš turkų „Bullets" rezultatu 
4-8, kur nei mūsų Phil Abedo 
net t rys įkirsti įvarčiai 
neišgelbėjo, praėjusį sekma
dienį penktose salės rungtynėse 
„Liths" laimėjo prieš vokiečių 
„Real" 1-0. Tą vienintelį įvartį 
įkirto vartininkas Leo Jonikas, 
šį kartą žaidęs puolėju, o jį 
pakeitęs Henry Jenigas užtik
rintai išsaugojo „šventovę" ne
paliestą. 

— Ei, šis pakeitimas puiki 
idėja! — komentavo keli 
žiūrovai. 

Tarp dešimties komandų, „L" 
šiuo metu stovi ketvirtoje vieto
je su 6 taškais ir 23-15 įvarčių 
santykiu. Pirmauja ukrainiečių 
„Wings". 

Šį sekmadienį, vasario 19 d., 
„Liths" žais šeštąsias pirme
nybių rungtynes prieš Waucon-
da „Chiefs" 2:15 vai. po pietų, 
Villa Park, IL, Odeum arenoje. 

J . J . 

ar P. Gražulis ir A. Rugienius 
iš Detroito yra geroje formoje". 

R. Miečiaus paklausiau, kaip 
vyksta organizaciniai darbai, 
rinktinės sudarymas, lėšų tel
kimas, rungtynių tvarkaraštis 
ir pan? 

— „Dirbame išsijuosę" — 
ramiai pasakojo Rimas. „Svar
biausias rūpestis buvo sudaryti 
gerą rinktinę, juk gerai žinome, 
kur keliaujame. Nuo pat pra
džios turėjome mintyje ir buvo
me kontaktavę kelis mūsų žai
dėjus, šiuo metu žaidžiančius 
Europoje. Norėdamas užsitik
rinti jų dalyvavimą, neseniai 
lankiausi Europoje. Tuoj paaiš
kėjo, kad J. Arlauckas dėl 
šeimyninių reikalų negalės 
vykti. Tačiaru labiau gaila C. 
Aleksiūno, kuris šiuo metu yra 
puikioje formoje ir žaidžia Itali
jos pirmoje divizijoje. Jis yra 213 
cm ūgio, sukala 25 taškų vidur
kį per rungtynes, bet jis tik 
liepos pradžioje turės derybas 
dėl naujo kontrakto, kuris žada 
būti ypač geras. Laimei, vienas 
iš trijų buvo sėkmingas. Tai My
kolas Plansky, 201 cm ūgio 
gynėjas, žaidęs, už Villanova 
universitetą, o šiuo metu Belgi
joje. 

Tuo būdu galiu jau duoti sąra
šą, iš kurio per žaidynes Toronte 
bus parinkta galutinė rinktinė: 
R. Šimkus, C. Schaeffer, G. 
Mikalauskas ir M. Waitkus — 
visi iš New Yorko; J. Karpis, L. 
Ažubalis, L. Rautinšas ir S. Ar
lauskas - visi iš Toronto; P. 
Gražulis, A. Rugienius ir R. 
Bawulski (trenerio padėjėjas) — 
visi iš Detroito; A. Baris ir G. 
Shimko — iš Chicagos; M. 
Plansky iš Belgijos. 

Kovo mėn. planuoju (gal būt 
su treneriu Pat Torney) vykti į 
Lietuvą išdirbti paskutines 
detales. Šiuo metu jau aišku. 
kad išvykstame liepos 5 d. ir 
planuojame Lietuvoje viešėti 
porą savaičių. Provizoriniai jau 
numatytos rungtynės: prieš 
Kauno „Žalgirį", Vilniaus 
, ,Statybą'\ pr ieš Lietuvos 
jaunimo rinktinę Klaipėdoje, 
rungtynės Panevėžyje bei 
Alytuje. 

Mūsų sąmata numatyta tarp 
30 ir 40 tūkstančių dol.,ne
skaitant pasiruošimų etapų, 
kurių kiekvienas kainuos arti 
5,000 dol. Šiokį tokį fondą jau 
turime, tačiau be visuomenės 
paramos, kažin, ar galėsime 
pajudėti. Lauk iama tokių 
rėmėjų, kaip Vladas Bakūnas, 
žinomas, lengv. at let ikos 
veteranas, kuris paaukojo 2,000 
dol." 

Padėkojau R. Miečiui ir Pat 
Torney už pokalbį ir palinkėjau 
geriausios sėkmės. 

Daugiau apie pačius žaidėjus 
ir tolimesnę išvykos eigą neto
limoje ateityje. y ^ 

R. KURTINAIČIUI 
NEPASISEKĖ 

Vasario 11d. Houston mieste 
įvykusiose profesionalų tolimų 
metimų varžybose pakviestas 
dalyvavo Kauno „Žalgirio" bei 
Sovietų Sąjungos rinktinės 
žaidėjas Rimas Kurtinaitis. 
Nenuostabu.nes amerikiečiams 
Rimas, kaip tolimų metimų spe
cialistas, jau gerai pažįstamas. 
Juk Seoulo olimpiadoje jo tolimi 
metimai ir 28 taškai paklupdė 
amerikiečių olimpinę rinktinę, 
juk neseniai ir Lietuvoje jis 
buvo laimėjęs panašias varžy
bas, dalyvaujant daugiau negu 
300 krepšininkų. 

Tų varžybų taisyklės gana 
paprastos: krepšinio aikštėje už 
tritaškės linijos penkiose vieto
se sudėta po 5 kamuolius. Už 
kiekvieną įmestą iš pirmų ketu
rių duodamas 1 taškas, o už 
penktą (spalvotą) — 2 taškai. Iš 
viso galimybė padaryti 30 
taškų, o tam duodama viena 
minutė laiko. 
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GERIAUSI LIETUVOS 
KREPŠININKAI 

Vasario 10 dienos „Tiesos" 
laidoje pranešama, kad ok. Lie
tuvos krepšinio federacijos 
trenerių taryba paskelbė 25-ių 
1988 metų geriausių krepši
ninkų sąrašą. Supažindinama 
su pirmaisiais trejetukais. 

Moterys: vidurio puolėjos — 1. 
V. Tuomaitė (Vilnius), 2. D. 
Belickaitė ir 3. I. Jonkutė (abi 
Kaunas); krašto puolėjos — 1. D. 

DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
Tai. 434-5649 (veikia 24 vai.) 

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

Ofs. 735-4477; 
Raz. 246-0067; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tai. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Rimas K u r t i n a i t i s 
Varžybas pradėjo 9 žaidėjai ir 

pirmame, kurį laimėjo C. 
Hodges iš Chicagos su 20 taškų, 
Kurtinaitis padarė 9 ir liko 
paskutinėje vietoje. Iš tų 9 pir
mieji 4 nuėjo į pusfinalius, o iš 
jų 2 pateko į finalą. Čia pirmoji 
vieta teko D. Ellis iš Seattle su 
17 taškų, o Hodges liko antroje 
su 15 taškų. Laimėtojas gavo 
20.000 dol., antras 10,000, tre
čias 5,000, 4-tas 2,500, o visi li
kusieji po 1,000 dol. 

Kurtinaitis buvo atvykęs su 
žmona Rūta. Po varžybų davė 
pasikalbėjimą Chicagos „Mar
gučio" radijo programai. Čia jis 
pareiškė, kad kelione ir varžybų 
sąlygomis jis buvo labai paten
kintas, gailėjosi per varžybas 
per daug jaudinęsis ir dėlto 
negalėjęs geriau pasirodyti. 

V.G. 

OR. KENNETM J. VERKĖ* 
OR. MAOOALEN 86UCKA8 

DANTŲ GYDYTOJAI 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

•r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. Tai. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt., antr.. ketv. ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St.. Chicago. IL 
Tol. 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tol. 596-9101 

Vai. pagal susitarimą 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CH1ROPRAKTIKA 

— Ambor Chlroprtctlc — 
5522 S. Wott Rd. 

Westsrn Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Tol. kaMnotO Ir boto: OLymplc 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč. Sešt 12 iki 4 vai popiet 
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•07 S. OOirt. LsOranas, 'L 
Tat. 36Z-4467 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
15S N. Mlchlgan Ava., Sutto 324 Ir 
5635 S. Putaakl Rd., Chicago. IL 

Tol. 545-2960 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 
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Kaip pasauliečiai gali 

EVANGELIZUOTI 
Prieš porą metų vykęs vys

kupų sinodas apie pasauliečius 
aiškiai pasisakė, kad pasaulie
čių misija yra krikščioninti pa
saulietiškąjį gyvenimą, evan
gelizuoti pasaulį. Bet ypač ka
tal ikai yra išgarsėję tylėjimu 
apie savo tikėjimą. 

Pasauliečių rolę evangeliza
cijoje gvildendama Our Sunday 
Visitor laikrašty W. Koeig-Bric-
ker mano. kad dalis katal ikų 
nusistatymo prieš evangeliza
ciją kyla iš pasipiktinimo šūka-
lojančiais, pasaulio pabaigą pra
našaujančiais pamokslininkais 
miesto centro gatvėse arba įky
rių jaunuolių brukamais lape
liais sekmadienio rytą einan
čiais po namus. Amerikos kata
likai, ji rašo, vengia visko, kas 
atsiduotų religiniu fanatizmu. 
Manyčiau, kad lietuviai katali
kai Amerikoje nemažiau. 

Tam abejingumui gali būti ir 
kitų priežasčių. Daug kas nesi
jaučia suprantą savo tikėjimą 
taip, kad galėtų jį kitiems išaiš
kinti , ypač, jei mūsų religinis 
auklėjimas, mokslas pasibaigė, 
baigus gimnaziją, jei tiek jo bu
vo. Išeina, kad nesijausdami 
pajėgūs išaiškinti Nekalto Pra
sidėjimo doktriną, vengiame iš 
viso apie savo tikėjimą kalbėti . 
Pagaliau, užklausti apie savo 
tikėjimą, daugelis tiesiog in
stinktyviai tuojau nurodo kokį 
kunigą, savo parapiją, ar kitą 
..religijos profesionalą", bet ne
atsako į klausimą, nepri ima 
kvietimo evangelizuoti. 

Tačiau nežiūrint šio nenoro, 
evangelizavimas negali likti tik 
mūsų laisvo pasirinkimo rei
kalu, jei esame, kaip krikščio
nys, pašaukti visur skleisti 
gerąją Evangelijos naujieną 
t iems 106 milijonams gyven
tojų, kurie nepriklauso jokiai 
tikybinei grupei. Yra posakis: 
„Daug kam tu gali būti tas 
langas, per kurį jis gaus savo 
vienintelį žvilgsnį j Kristų. 

Bet pirmučiausiai reikia žino
ti skirtumą tarp evangelizacijos 
ir katekizacijos. Evangelizacija 
yra savo tikėjimo pasidalinimas 
— papasakojimas, kokį skir
tumą tikėjimas padaro mano 
gyvenime. Katekizacija yra for
malus tikėjimo doktrinų moky
mas. Ne visi yra pašaukti ka-
tekizuoti; visi yra pašaukt i 
evangelizuoti. 

Nežiūrint kataliku atsikalbi
nėjimų nuo evangelizavimo. 
viena Notre Dame universitete 
pravesta studija rodo. kad 549c 
katal ikų mano, jog turėtų savo 
tikėjimu reguliariai dalintis. 
Telieka tik klausimas: kaip? 

„Pirmiausia, būk atidus žmo
nėms"', sako kun. Kenne th 
Boyack, CSP, paulistų Evan
gelizacijos draugijos vedėjas. 
. .Pr i le isk , kad Šv. Dvasia 
aktyvi, tad atidžiai klausykis". 
Per dažnai nepastebime dvasinį 
alkį žmonių, su kuriais bend
raujame. Mes prileidžiame, kad 
mūsų ne t ik in tys k a i m y n a i 
pilnai pasitenkina savo stoviu ir 
kad ne mūsų reikalas kištis. 
Tačiau trečdalis visų netikin
čiųjų yra pareiškę, kad jie būtų 
atviri daugiau sužinoti apie 
katalikybę. 

To straipsnio autorė Koe-
nig-Bricker pasakoja, kad kai 
popiežius lankėsi Amerikoje, 
v iena jos paž įs tama, t i k r a 
agnostike, jai paskambino su 
klausimu, iškilusiu, skai tant 
laikrašty reportažą. „Mes dvi 
valandas kalbėjome apie Bažny 
čią. apie popiežių ir apie 
mediją", ji rašo. „Nors ji tebėra 
agnostike, kiek aš žinau, jos 
klausimai parode, kad jai pačiai 
klausimai apie Dievą ir religiją 
toli gražu nėra tokie aiškūs, 
kaip maniau". 

„Antras žingsnis evangeliza
cijoje", sako kun. Boyack. „yra 
suprasti , kokį rūpest) asmuo 
reiškia. Vien tik sugebėjimas 
p a s a k y t i ir p a r o d y t i , kad 

supranti , ko žmogus ieško, gali 
atverti duris tolimesniems pasi
kalbėjimams ateityje". 

„Toliau", jis sako, „yra svar
bu kalbėti apie savo asmeninį 
tikėjimą. Kiekvienas katalikas 
turi , ką pasakyti. Visi galime 
pasidalinti, kaip mes matome 
save santykyje su Kristaus 
misija žemėje". Tačiau čia, jis 
sako, daugumas išsigąsta. Mes 
bijome, kad kitas nepamanytų, 
kad save laikome šventesnais 
už juos, ar kad būsime įtraukti 
į aršius kvotimus apie savo 
tikėjimą. Nors retkarčiais tai ir 
galėtų pasitaikyti, dažniausiai, 
sako kun. Boyack, klausiantysis 
yra toks pat nedrąsus, kalbant 
apie tikėjimą, kaip ir mes. Nors 
mums gali reikti drąsos atsa
kyti į klausimus apie tikėjimą, 
dažnai daugiau drąsos reikia 
tuos klausimus paklausti . 

Koenig-Bricker turi keturis 
patarimus, kaip sumažinti tą 
baimės jausmą, kuris atsiranda, 
kai kas nors staiga pasako: „Tu 
katalikė. Pasakyk man kodėl..." 
Pirmučiausia, ji rašo, neslėpk, 
kad esi ka t a l i ka s . Ta i ne 
lengva, nes daugumas, darbe 
kur į v a k a r ą nega lėdami 
pasilikti ilgiau, sakome, kad 
tu r ime „susir inkimą", o iš 
tikrųjų norime nueiti į Žolinių 
šventės Mišias. „Kai mano 
sūnus šeštadienio naktį nakvo
jo savo bažnyčios nelankančio 
draugo namuose, esu diskretiš
kai paaiškinus, kad atvažiuosiu 
jj pasiimti anksti sekmadienio 
rytą. ,kad jūs turėtumėte dau
giau laiko savoje šeimoje', kai 
reikėjo pasakyti aiškiai: ,kad 
būtų laiko jį paruošti sekmadie
nio Mišioms' ", rašo Koe
nig-Bricker. „Iš tikrųjų", ji ra
šo, „kai esu prisipažinus, kad 
reikia nuvykti į privalomos 
šventės Mišias ar net kai prieš 
valgį su svečiais šeimoje pasi
meldėme, niekuomet po to ne
jautėme pažeminimo". 

Antra , studijuok ir skaityk 
Šv. Raštą. Norint dalintis savo 
tikėjimu, būtina pažinti ir mylė
ti šventraštį. Noras dalintis 
savo tikėjimu ateina iš Evange-
lijos-Gerosios Naujienos pasisa
vinimo. Su juo ateina ir drąsa ir 
savimi pasitikėjimas — kai iš 
pačių apaštalų ir Kristaus pa
vyzdžio išmoksti savo tikėjimu 
dalintis. 

Trečia, reikia turėti suau
gusiam žmogui atitinkamą savo 
tikėjimo supratimą. Neįmano
ma kalbėti apie savo tikėjimą, 
jei tur i tik vaikišką jo supra
timą, o jis toks bus, jei religinis 
šv i e t imas baigėsi pradžios 
mokykloje. Beveik visos pa
rapijos turi sistemingus religijos 
kursus suaugusiems ar Švent
raščio studijų būrelius. Be to, 
parapijose veikia suaugusiųjų 
krikštui pasiruošimo kursai, 
vadinami RCIA. Juose kiekvie
nam besiruošiančiam yra paski
r iamas parapijietis partneris, 
kuris ar kuri kartu visą kursą 
pereina ir su tuo asmeniu 
šnekasi ir palaiko ryšius. Tai 
puiki proga savo tikėjimo supra
timą patobulinti ir atnaujinti. 
Daug kur tie kursai pravedami 
parapijose, visai ir neruošiant 
konvertitų, grynai kaip parapie-
čių tikėjimo pagilinimas. Tokio
mis progomis būtina naudotis, 
ir jei jų parapijoje nėra. papra
šyti, kad būtų ir padėti suor
ganizuoti. 

Ketvirta, pasiruošk paaiškinti 
kai kurias dažnai iškylančias te
mas , k.t. Marija, šventieji, 
popiežius. Per parapiją galima 
gauti įvairių knygelių apie 
nekatalikų dažniausiai klau
siamus klausinius. Tai lengvas 
būdas pasiruošti, kad kiek
vienas tikintysis galėtume ne
bijoti prisipažinti, kas esame ir 
vykdyti savo pasaulietišką pa
šaukimą. 

a.j.z. 

Politinių studijų simpoziumuose Los Angeles, Calif. Kalba sąjūdžio veikėjas iš Lietuvos Arūnas 
Degutis, JAV LB tarybos prezidiumo pirm. Angelė Nelsiene ir krašto valdybos vicepirm. dr. Petras 
V. Kisielius. 

Nuotr. A. Kulnio 

IŠEIVIJA ĮVYKIŲ 
LIETUVOJE AKIVAIZDOJE 
Pareikštos mintys Los Angeles politinėse studijose 

Kasmetinių Los Angeles poli
tinių studijų temos šiemet rišosi 
su įvykiais Lietuvoje, kurie rei
kalingi pozityvaus ir veiksmin
go išeivijos dėmesio. Dvidešimt 
pirmųjų studijų, kurios sausio 
28-29 d. vyko Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapi jos salėje, 
t iks lą a t i d a r y m o žodyje 
konkretizavo Juozas Pupius: 
„Daug kas vyksta Lietuvoje. 
Vienos žinios geros, kitur iškyla 
abejo j imai . K a s bus? Ką 
išeivijoje tur ime daryti?" 

Ar įvykiai Lietuvoje ke ič ia 
išeivijos u ž d a v i n i u s ? 

Pirmasis studijų simpoziu
mas, vadovaujant Rūtai Klevai 
Vidžiūnienei, ieškojo beveik tie
sioginio atsakymo į Pupiaus for
muluotus klausimus. Simpoziu
mo tema: ,.Naujieji įvykiai 
Lietuvoje papildo ar keičia išei
vijos uždavinius?". Kalbėtojai — 
Angelė Nelsiene, Romas Gied
ra, dr. Pe t ras V. Kisielius iš 
Chicagos ir Zigmas Viskanta. 

Angelė Nelsiene, JAV LB 
tarybos prezidiumo pirmininkė 
ir Baltų Laisvės lygos vice
pirmininkė, pateikė du svarbius 
dokumentus. Vienas formuluo
ja art imuosius ir tolimuosius 
lietuviškos veiklos išeivijoje 
tikslus, antrasis — bendruosius 
baltiškuosius. Tenka pabrėžti, 
kad a b u t o k i o pobūdžio 
dokumentai išeivijos istorijoje 
yra p r imą k a r t ą paruoš t i . 
Veiksniams ke tur i s dešimtme
čius delsiant, ruošimo inicia
tyvos praėjusiais metais ėmėsi 

JUOZAS KOJELIS 

privatūs asmenys, įtraukiant 
apie 30 įvairios orientacijos 
žmonių. Po ilgesnių pasitarimų 
toks dokumentas buvo paruoš
tas. Dokumentas geras, pro
grama aiški, praktiškai vyk
dytina, bet veiksniai į ją žiūri 
skeptiškai. Vis nepasitikėjimas 
privačia iniciatyva. 

Antras dokumentas ..Baltic 
policy" formuluoja bendruosius 
uždavinius, kuriuos turėtų kar
tu vykdyti išeivijos lietuviai, 
latviai ir estai. Dokumentą pra
ėjusių m e t ų ga le pasirašė 
šių JAV-bių ribose veikiančių 
organizacijų pirmininkai: Altos, 
Lietuvių Bendruomenes. Ame
rikos Latvių sąjungos. Estų 
Taut inės tarybos, -Jungtinio 
Baltų komiteto ir Baltų Laisvės 
lygos. Nežinoma, ar ką kitos 
organizacijos su priimtu doku
mentu darė, tik Baltų Laisvės 
lyga jam davė eigą ir iš Valsty
bės departamento Rytų Europos 
skyriaus viršininko Timothy E. 
Deal gavo padėką ir pranešimą, 
kad dokumentas specialistų stu
dijuojamas ir svarstomos pa
te iktų sugestijų panaudojimo 
galimybės. 

Įvykiai Lietuvoje, Nelsienės 
n u o m o n e , kiek papi ldo ir 
praplečia paruoštas programas, 
bet jokiu būdu jų nekeičia. 
L i e t u v a laisvės neturi, ir 
išeivijos uždaviniai l ieka tie 
patys. 

Romas Giedra, buv. sovietų po
litinis kalinys ir Lietuvos Lais

vės lygai išeivijoje atstovau
jančio vieneto narys, ta ikl iai 
pavaizdavo b ū k l ę S o v i e t ų 
Sąjungoje ir Lietuvoje, tačiau 
palankiau pasisakė už Lietuvos 
Laisvės lygą, nes ji remiasi 
asmenimis, kurių ištikimybė 
Lietuvos l a i sve i i š b a n d y t a 
persekiojimuose. Tuo tarpu ne 
visais Sąjūdžio vadovybės na
riais galima pasitikėti . Tačiau 
Giedra stipriai parėmė LB-nės 
vykdomą piniginį vajų Sąjūdžio 
uždaviniams vykdyti. 

Beveik jaudinantis buvo JAV 
LB krašto valdybos nario dr. 
Petro V. Kisieliaus pasisaky
mas, kuris lietuviškų uždavinių 
prasme Amerikoje g imus ią 
generaciją sulygino su faktiškų 
pabėgėlių. ,.Be jūsų nebū tų 
mūsų", sakė Kisielius. Todėl 
išeiviai kar tu su tėvais ir vai
kais ..turi moralinę pareigą 
atmokėti skolą tėvynei ir t iems 
tautiečiams, kurie liko savo 
žemėje ir kentė jo badą , 
mušimus, išvežimus, kalėjimus, 
kankinimus, žudymus" . Čia 
Kisielius papildė ir pa rėmė 
filosofo Antano Maceinos mintį, 
kad t remtiniu t ampa kiek
vienas lietuvis, kai tėvynė pra
randa laisvę, nežiūrint ku r jis 
gimęs ir kokiu būdu svetimame 
krašte atsidūręs. 

Zigmas Viskanta, LB apy
linkės valdybos narys, pareiškė, 
kad i lga la ik ia i u ž d a v i n i a i 
nesikeičia, o artimieji keičiasi 
kar tu su įvykiais Lietuvoje. J i s 
s iū lė p a r ū p i n t i Są jūdž iu i 
spaustuvę, veiksniams Vilniuje 

paskir t i atstovą, šalia Šapokos 
leisti Sruogienės ir Čepėno 
Lietuvos istorijas, megzti ryšius 
su amerikiečiais žurnalistais 
Maskvoje (jis pats ta kryptimi 
veikia), kviesti solistus iš Lie
tuvos Chicagos operai sustiprin
ti, spausti Vokietijos vyriausybę 
formal ia i a t š a u k t i Moloto-
vo-Ribbentropo paktą ir t.t. 

Kalbėkime viena kalba 
Lietuvos kardinolo Vincento 

Sladkevičiaus kvietimo „kalbė
ti viena kalba" prasmę lukšteno 
dr. Izokaitytė-Avižienienė, Arū
nas Degutis, Mykolas Naujokai
t is ir Danguolė Navickienė. 

Dr. Izokaitytė pripažino, kad 
Lie tuvoje įvyko s t e b u k l a s , 
atnaujinęs mūsų tautos ateitį. 
Kardinolo Sladkevičiaus mestas 
šūkis turėtų sujungti mus visus. 
Ką tas šūkis iš t ikro reiškia, 
galėtų paaiškėti , anot Izokai-
tytės , iš „Li tera tūra ir menas" 
savaitraštyje paskelbto Eugeni
j aus Ignatavičiaus straipsnio, 
ku r raginama išnaudoti laiko 
su te ik tas gal imybes vystyti 
dialogą, pirmiausia atsiverti 
sau pat iems, o paskui eiti 
pagalbon kitiems. Autorius iš 
Lietuvos, pavaizdavęs baisų 
žodžio išpiknaudžiavimą stalini
nėje sistemoje, kviečia — „per 
sudegintą tiltą nepereisim nė 
vienos pasaulio upės ir nesu-
jungsim krantų... Jei vieną tilto 
galą deginsim, kitą mėginsim 
įtvirtinti ateit ies krante , tai 
paglemžusi amžinybės srovė 
mus nusineš į nebūtį". 

Dr. Izokaitytė-Avižienienės 
išvada: sekime laiko įvykius, 
t ieskime ti l tus, ieškokime pozi
tyvių reiškinių ir galimybių 
prisidėti prie ten daug sun
kesnėse sąlygose besivystančios 
žodžio laisvės. 

Mykolas Naujokaitis, Tautos 
Fondo įgaliotinis, pabrėžė, kad 
pag r ind in i s l i e tuv ių t au tos 
t ikslas a tgaut i Lietuvai nepri-
klausombyę nuo 1940 metų 
nepasikeitė ne viena raide. Tas 
tikslas turėtų suderinti išeivijos 
kalbą. 

Žiūrint į Lietuvą, anot Nau
jokaičio, ten kiek skirtingomis 
k a l b o m i s k a l b a L ie tuvos 
Laisvės lyga ir Helsinkio grupė 
iš vienos pusės ir Persitvar
kymo Sąjūdis — iš antros. 
Sąjūdis s u t i n k a pas i l i k t i 
Sovietų Sąjungos priklauso
mybėje, lyga reikalauja pilnos 
nepriklausomybės. Dėl to kiek 
nesusiderina ir išeivijos kalba — 
Vlikas labiau prijaučiąs lygai ir 
Hels ink io grupe i . Lietuvių 
Bendruomenė — Sąjūdžiui. 

Danguolė Navickienė. JAV 
LB tarybos narė. didelio iš
siskyrimo tarp lygos ir Sąjūdžio 

nematė — tos pačios idėjos ir tie 
patys siekimai, tik gal išsakomi 
kiek ki ta is žodžiais. Ji kvietė 
kalbėti viena kalba su Lietuvos 
Laisvės lyga ir su Sąjūdžiu. 

I Arūno Degučio mintys prijun
giamos prie to spec i a l aus 
pranešimo). 

Trečias simpoziumas, svarstęs 
temą „Priešingumų derinimas" 
susilaukė auditorijos ypatingo 
dėmesio, o kalbėtojos plojimų. 
Temą svarstė lituanistinio semi
naro studentės — Tara Baraus
kaitė, Teresyte Giedraitytė, Li
dija T a m p a u s k a i t e . L a i m a 
Žemaitaitytė ir Vilija Žemai-
taitytė. Tas dėmesys buvo 
rodomas ne dėl to, kad kalbė
tojos jaunos ir dailios, bet kad 
jos viešai, vyresniųjų akivaiz
doje pareiškė savo samprotavi
mus svarbiu klausimu. Pagrin
dinė problema buvo tokia: a r dėl 
nedidelio blogio reikia atmesti 
gerą įvykį ar reiškinį, o jei pri
imti, a r to blogio nematyti . 
Simpoziumo kalbėtojos priėjo 
prie išvados, kad tokiu atveju 
reiktų paieškoti moraliai patei
sinamo suderinimo. 

Arūnas Degutis ir 
Bernardas Brazdžionis 
i 

Studijų centre buvo iš Lie
tuvos a tvykus io v ieno iš 
„Sąjūdžio žinių" redaktorių 
Arūno Degučio pranešimas ir 
poeto Bernardo Brazdžionio 
paskaita. 

Degutis, dalyvavęs viename 
simpoziume ir padaręs specialų 
pranešimą, padėjo auditorijai 
pilniau susior ientuot i apie 
Sąjūdžio kilmę, jo sąrangą, san
tykius su valdžia, su komunistų 
partija, su Lasivės lyga. Jis 
padėjo suprasti Sąjūdžio tikslų 
kryptį, laimėjimus ir sutinka
mas kliūtis. 

Faktiškas pers i tvarkymas , 
anot Degučio, buvo reikalingas 
tik komunistų partijai, nes visi 
kiti siekė normalaus gyvenimo. 
Partija tikėjosi Sąjūdį panaudoti 
savo kiek modifikuotai politikai 
vykdyti, tačiau pro atsivėrusį 
laisvėjimo plyšį gaivalingai į 
viešuma prasiveržė tikrosios 
lietuvių t au tos aspiracijos. 
Sąjūdžio kontrolė iš partijos 
kontrolės išsprūdo. Sąjūdžiui 
vadovaujamuose o rganuose 
dauguma yra nepriklausomybi-
nmkai ir tik maža dalis vykdo 
valdžios valią. Tik jie tur i daug 
jėgos. 

Didžiausias Sąjūdžio nuopel
nas, anot Degučio, kad j is kar
tu su lyga ir kitais judėjimais 
grąžino tautai pasitikėjimą savo 
jėgomis. Konkretūs laimėjimai 
— Vasario 16-ji tapo valstybine 

(Nukelta į 4 psl.) 
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— Štai dagys, kurio nepanorėjo asilas! Per ne lyg 
dūrė jo gerklę. Cha, cha, cha! 

— Kokia besielė būtybė juokiasi katastrofos liku
čių akivaizdoje? Žmogau, žmogau, jeigu nežinočiau, kad 
esi narsus,kaip nieko nesibijanti ugnis, galėčiau pri
siekti, kad esi bailys. Katastrofos likučių akivaizdoje 
neturi būti nei aimanų, nei juoko. 

— Taip, ser, — atsakė Starbuckas, prisiartindamas 
prie jų. — Tai didingas vaizdas. Tai ženklas, ir blo
gas ženklas. 

— Ženklas? Ženklas? Kai dievai nori prabilti į žmo
gų, jie kreipiasi tiesiai ir padoriai, o ne krato galvomis, 
duodami kažką suprasti, tartum senos bobos. Abu pasi
traukite! Esate priešingi ašigaliai vieno ir to paties: 
Starbuckas tai išverstas Stubbas, o Stubbas tai Starbuc
kas. O judu abu — visa žmonija. Ahabas vienas stovi 
tarp milijonų gyvenančių žemėje, ir jo kaimynų tarpe 
nėra nei žmonių, nei dievų. Šalta, šalta! Aš drebu! Na 
o kas ten aukštai? Ar matote ką? Pranešinėti apie 
kiekvieną čiurkšlį, nors čiurkštų dešimtį kartų per 
sekundę. 

Diena jau ėjo galop. Vien tik mirgėjo kraštas jos 
paauksuotos suknelės. Galiausiai beveik visiškai 
sutemo, bet žvalgai tebejudėjo. 

— J a u nebematau čiurkšlio! — šaukė balsas iš 
viršaus. 

— I kurią pusę plaukia? 

— Kaip ir prieš ta i , kapitone. 
— Gerai. Dabar nakčia jis keliaus lėčiau. Nuleis

ti aukštutines tiesiakampes bures. Ligi auš tant ne
tur ime jo pralenkti. Po tos kelionės gal valandėlei su
stos. Vairininke, dėmesio! Laikykis prieš vėją! O jūs 
ten, aukštai! Nulipkite! Misteri Stubb. t amsta pasiųsk 
žmogų ant didžiojo stiebo,žiūrėk, kad žvalgas ten iš
būtų ligi rytmečio. - Po to priėjo prie pr ikal tos aukso 
monetos. — Vyrai, šis auksas man priklauso, nes aš 
uždirbau, bet aš jį paliksiu čia, ligi nežus Baltasis Ban
ginis! O tada ją gaus tas , kas p i rmas jį pamatys tą die
ną, kurią bus užmuštas. Tačiau, jeigu tą dieną aš vėl jį 
pamatyčiau, tada dešimtį kar tų didesnė suma bus iš
dalinta jums visiems. O dabar išsivaikščiokite! 

Tai pasakęs, ligi pusės kūno nusileido kajutės laip
teliais, užmaukšlino an t akių skrybėlę ir ta ip išbuvo 
ligi švintant, laikas nuo laiko prabusdavo iš sustingimo 
pažiūrėti, kaip slenka naktis . 

XCV. Antroji vijimosi d iena 

A u š t a n t žvalgai vėl a t s i s to jo t r i j ų s t iebų 
bokšteliuose. 

— Ar jį matote? — suriko Ahabas , valandėlę 
palaukęs, ligi kiek daugiau prašvis. 

— Nieko nematyti, ser. 
— Visi ant denio! Išvynioti bures! J i s plaukia 

greičiau, nei galvojau... Iškelti t i e s iakampes bures! 
Taip, jos turėjo būti paliktos per visą nakt į . Bet ne 
svarbu... Tai buvo tik poilsis prieš naują šuolį. 

Visu greičiu laivas lėkė pirmyn, pal ikdamas jūroje 
tokią gilią vagą, kokią padaro paklydęs kanuolės svie
dinys, tar tum plūgas išaręs lygų lauką. 

— Ten pučia!... Ten pučia! Pučia! Tiesiai priešais 
mus! — nuaidėjo riksmas nuo stiebo bokštelio. 

— Aha! — sušuko Stubbas. — Žinojau... Negali 

dingti! Pūsk, ligi sprogs tavo gerklė! O bangini! Pats 
nelabasis šėtonas tave veja! Pūsk vamzdį, tegul sprogs
ta tavo plaučiai! Ahabas užkimš tavo kraują, kaip 
malūnininkas nuleidžia upės užtvarą! 

Tą akimirką Stubbas reiškė beveik visos įgulos 
jausmus. Medžioklės įkarštis tuo metu jau pradėjo virti 
joje. kaip senas vynas. Jeigu kai kurie prieš ta i galėjo 
jausti balkšvą baimę ir neapykantą, tai dabar visa išdil
dė magiška pagarba Ahabui. Jų visų sielas užvaldė 
Likimo ranka, o širdis palenkė audringa praeitos 
dienos grėsmė, paskut inės n a k t i e s kamuojąs 
ne t ikrumas ir atkaklus, nežinąs baimės, aklas, 
nerūpestingas vijimasis laivo, kuris raižė vandenis, 
siekdamas savo bėgančio tikslo. Vėjas, išpūtęs bures 
ta r tum milžiniškus pilvus ir stūmęs laivą pirmyn 
nematomom ir neatlaikomom rankom, atrodė esąs sim
bolis tos nematomos galvos, skatinusios juos vytis. 

Buvo kaip vienas vyras, o ne kaip trisdešimt 
žmonių. Kaip tas laivas, juos nešęs, susidarė iš įvai
riausių dalykų: ąžuolo, klevo, pušies, geležies, smalos 
ir kanapių, o tačiau visi j ie susiliejo į vieną kevalą, 
bėgusio savo taku, ilgo centrinio balkio pusiausvyroje 
laikomo, taip ir visi tie Įgulos nariai, ano drąsa ar šito 
baimė, kaltės ir nekaltumai, visos įvairiausios savy
bės susiliejo į vienumą ir buvo nukreiptos į tą nelem
tą tikslą, kurį jiems rodė Ahabas, jų balkis ir ponas. 

Takeliažas atgijo. Stiebų viršūnės, tar tum aukštų 
palmių galvos buvo papuoštos žmonių rankom ir ko
jom. Vieni. įsikibę į stiebą viena ranka, ištiesdavo kitą 
ir nekantriai mojuodavo, kiti, pridengę akis nuo 
smarkių saules spindulių, sėdėjo ant įsisupusių rėjų 
galų, visos kartys apaugo žmogiškais vaisiais, prino
kusiais pasitikti Likimą. Ak! Kaip veržėsi per beribį 
mėlį, vydamiesi, kažką, k a s galėjo juos sunaikinti! 

(Bus daugiau) 
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GRAŽŪS REZULTATAI 

Prieš ketverius su puse metų 
Clevelando lietuvių kred i to 
kooperatyvas „Taupa" įsijungė 
į lietuviškąjį ekonominį ir 
kultūrinį gyvenimą. Kaip grei
čiausiai auganti tos rūš ies fi
nansinė institucija jau tu r i 6.4 
milijono aktyvo ir 720 narių. 
Rezervo k a p i t a l a s p a s i e k ė 
127.000 dol. Per tą laikotarpį 
„Taupa" padarė 106.000 dol. 
pelno, o 1988-ji metai buvo su
balansuoti su 31,000 dol. gryno 
pelno. Taupytojams per 4.5 m. 
išmokėta 761,571 dol. nuo
šimčių. Nupirktas pas ta tas 767 
E. 185 St. kur kooperatyvas 
naudojasi keturiais to pas ta to 
kambariais, o kitos patalpos 
nuomojamos daktaro kabinetui , 
kurio nuoma padengia visus 
namų paskolos mokėjimus. 

Taupytojų santaupų 6 9 ^ yra 
investuoti į CD. Kiekviena 
taupymo sąskaita yra federali
nės valdžios a p d r a u s t a iki 
100.000 dolerių. 899c visų 
paskolų, arba 4.4 mil. dolerių 
i šduota nek i lno jamo t u r t o 
pirkimui. 

Kooperatyvas at l ieka visus 
bankinius patarnavimus, moka 
aukštesnius nuošimčius už san
taupas, o skolina geresnėmis 
sąlygomis namų ir automobilių 
pirkimui, namų pata isymams, 
asmeniniams reikalams ir kt. 
Kovo mėnesio gale „Taupa" 
pradės naują ATM (Autometic 
Teller Machine) pa ta rnavimą 
visiems" nariams, t u r in t i ems 
čekių s ą s k a i t a s . Ap ie šią 
naujove nariai bus painformuoti 

IŠEIVIJA... 
(Atkelta iš 3 pslj 

švente, trispalvė — valstybine 
vėliava. Kudirkos p a r a š y t a 
..tautinė giesmė" — Lietuvos 
himnu. Tačiau valdžia daro 
visa. kad tie laimėjimai nepasi
tarnautų poslinkiams i valsty
bine nepriklausomybę. Prieš 
akis sunkus darbas. 

Vertindamas išeivijos veiklą, 
Degut is y p a t i n g a i i š k ė l ė 
politinės veiklos reikšmę tautos 
išsilaisvinimui, kaip „nepri
pažinimo politikos" išsaugoji
mą, kongresines rezoliucijas, 
prasiveržimus i spaudą ir 1.1. 

Poetas Bernardas Brazdžionis 
ska i t ė p a g r i n d i n ę s tud i jų 
paskaitą ..Lietuvos rašytojai per
sitvarkymo sankryžoje". Braz
džionis, šiuo metu tapęs popu
liariausiu poetu ne tik išeivijoje, 
bet dar labiau Lietuvoje, poezi
jai nepalieka vien estet inių 
funkcijų. Jis skaitytojui ar klau
sytojui nori perduot i savo 
„message". Ta prasme j is ver
tino ir Lietuvos rašytojus. Braz
džionis džiaugėsi poetų vaidme
niu Lietuvos dvasinės revoliuci
jos audrose, ypatingai iškėlė 
poetės Janinos Degutytės drąsą, 
kuri stalinistmiame košmare 
a t s i s akė iš savo k ū r y b o s 
išbraukti žodį „Lietuva", bet 
apgailestavo dėl tų, kur ie šalia 
oficialiųjų cenzorių savo viduje 
apgyvendino asmeniškus cen
zorius ir kurie savo stalčiuose 
nieko neturi , ką galėtų dabar 
paskelbti. 

Neįmanoma trumpai Braz
džionio minčių a t p a s a k o t i . 
Reikia l a u k t i jo p a s k a i t o s 
pasirodymo spaudoje. 

Studijas trumpu žodžiu uždarė 
Algis Raulinaitis, LF bičiuliu 
Los A n g e l e s p i r m i n i n k a s , 
vadovavęs studijų programos 
paruošimui. 

met in iame sus i r ink ime vasario 
26 d. 

Taupoje di rba du pilno laiko 
tarnautoja i — vedėjas Vytau tas 
A. S taškus ir A leksas Spirikai-
t i s , t r y s nepi lną laiką (Rima 
Nasvyt ienė, Nijolė Rukšėnienė 
ir Gražina Varnel ienė) , studen
tų atostogų m e t u — Vytas Apa
navičius ir vasa ros atostogų 
metu — Ina Ši lgalytė . Koopera
tyvas a t ida rąs penk ia s dienas 
(išskyrus pirmadienį) , o sekma
dieniais savo n a r i u s aptarnauja 
„Taupos" skyriuje Dievo Mo
tinos parapijos patalpose po 10 
vai. ryto l ietuvių pamaldų. Visi 
pas ta to priežiūros bei švaros 
darbai a t l i ekami lietuvių. 

Kooperatyvas , kur io pagrin
dinis t iks las n ė r a pelnas , bet 
sąžiningas p a t a r n a v i m a s , savo 
darnios ir suman ios veiklos 
rezu l ta tu da l inas i su paramos 
re ika l ingomis l ietuvių insti
tucijomis. Praėjusių metų lai
mingi paramos gavėjai buvo: Sv. 
K a z i m i e r o l i t u a n i s t i n ė mo
kykla — 800 dol.. Vasar io 16 
gimnazija — 500, Lietuvių Reli
ginė Šalpa (Lietuvių informa
cijos centras) — 350 dol. ir 
Balfas — 350 dol. Nepamiršt i 
spaudos ir radijo reikalai: „Dir
vai", „Draugu i" . „Tėvynės gar
sams" už skelb imus , informa
cijas išmokėta 800 dol. įvai
rioms organizacijoms bei sam
būr iams pa remt i įvairių pro
gramų skelbimų, rek lamų bei 
aukų formoje „Taupa" Tautinių 
šokių šventei, Lietuvos istorijai 
leisti, Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresui, „Žaibo" išvykai į 
Australiją, „Dainavai" , LB apy
l i n k ė s r e n g i n i a m s , , ,Mūsų 
ž ingsniams" ir pan. — viso 
išmokėjo 1,600 dol. 

Matan t šiuos, palyginti kuk
l aus k o o p e r a t y v o ve ik los 
rezultatus, pr ieš ak i s iškyla 
mil i joniniai p e l n a i , ku r i a i s 
dalinasi š iame k raš t e kitų tau
tybių įmonės, valdančios bilijo-
ninius kapitalus, savo tautiečių 
paramai . Todėl „Taupos" va
dovybė kviečia visus lietuvius 
t a p t i k r e d i t o k o o p e r a t y v o 
n a r i a i s , n e s s u j u n g t o m i s 
rankomis ger ins ime savo eko
nominę gerovę ir ateisime pa
galbon r e i k a l i n g i e m s asme
nims, ar organizacijoms 

Vytautas A. S taškus , „Tau
pos" kooperatyvo įkūrėjas ir 
vedėjas, šį j u n g t i n i o darbo 
reikalą propaguoja įvairiais bū
dais ir įvairiomis progomis. Jo 
iniciatyva perna i , spalio 29 d. 
Cleve lande buvo s u š a u k t a s 
Šiaurės Amerikos lietuvių kre
dito kooperatyvų suvažiavimas 
ir įkurtas Lietuvių kredito unijų 
sambūris, kur io rankose yra su
kaupta arti ke tv i r t i s bilijono 
dol. aktyvo su 22.000 narių. J i s 
taip pat kre ipės i į įvairius 
lietuvių fondus, kad jie savo 
pinigų dalį la ikytų lietuvių 
kredito kooperatyvuose. 

„Taupa" savo met in iame na
rių sus i r ink ime vasar io 26 d., 
sekmadienį, 12 vai. Dievo Mo
t inos parap i jos auditori joje 
išklausys p i rmininko ir komite
tų p raneš imus ir išr inks a r 
perr inks t r is valdybos nar ius . 
Savo kadencijas baigia dr. V. 
Maurut is , Algis Rukšėnas ir 
Balys Steponis . Nar i a i gali 
siūlyti tuos pačius nar ius a r 
kitus (gavę raš t iškus sutikimus) 
nominacijų komisijai: VI. Čyvui, 
B. Gaidžiūnui ar Andriui Mac
kevičiui. Po sus i r inkimo visi 
.Taupos" n a r i a i kvieč iami 
užkandžiams parapijos svetai
nėje. 

V. Roc i ūnas 

CLASSIFIED GUIDE 

Clevelando lietuviai demonstruoja miesto centre M. Gorbačiovui JAV-ėse lankantis. 
N'uotr. V. Bacevičius 

PENKI TŪKSTANČIAI 
LIETUVIU FONDUI 

Lietuvių Fondo dienos Cle
velande buvo surengtos gruo
džio 3-4 dienomis. Rengėjai: 
Milda Lenkauskienė, LF atsto
vė Ohio valstijoje ir LB Cle
velando apylinkės valdyba. Šių 
dienų proga šeštadienį žodžio ir 
muzikos koncerto programą 
atliko iškilūs Chicagos meni
ninkai: aktorė Nijolė Martinai
tytė ir muzikas Petras Aglin
skas. Negausūs dalyviai taip 
pat išklausė Mildos Lenkaus
kienės ir LF tarybos pirm. Sta
sio Baro kondensuotus prane
šimus. LF valdybos pirm. Mari
ja Remienė įteikė LF stipendi
jas klevelandiečims: Audriui 
Bankaičiui , Auksei Bankai-
tytei, Rūtai Staniškytei-Gaškie-
nei, Teresei Grigutytei ir Vin
cui Staniškiui. Dr. Danielius 
Degesys priėmė 1,000 dol. „Dir
vai" ir J. Stempužio „Tėvynės 
garsai" gavo 300 dol. 

Sekmadienį šv. Mišios kun. G. 
Kijausko, SJ, buvo aukojamos 
už mirusius LF nar ius . Po 
pamaldų parapijos auditorijoje 
prieš LF valdybos pirm. M. 
Remienės ir PLB pirm. dr. Vy
tauto Bieliausko pranešimus, 
mi rus ie j i LF n a r i a i buvo 
prisiminti žvakės uždegimu ir 
susikaupimo minute . 

Gausūs klausytojai su dideliu 
dėmesiu išklausė mūsų visuo
menės darbuotojų pranešimų: 
Marija Remienė, perdavusi dr. 
Antano Razmos, LF įkūrėjo ir 
dabartinio LB Krašto valdybos 
pirm. sveikinimą ir pasidžiau
gusi LF 25 metų darbo rezulta
tais, kvietė jungtis į jau daugiau 
negu 6.000 LF narių su per 4 
mil. pagrindinio kapitalo turintį 
fondą, kad galėtų lietuvių išei
vija ilgai išlikt' ištikima ir tvir
ta savo tautai . PLB pirm. dr. 
Vytau tas Bie l iauskas , daly
vavęs Sąjūdžio suvažiavime 
Vilniuje, pasakojo apie tautinio 
atgimimo nuotaikas ir faktus, 
apimančius visą Lietuvą. Jo 
chronologine eile vaizdžiai per
duoti įvykiai buvo pailiustruoti 
skaidrėmis. Tauta i tėvynėje 
reikalinga ne vien moralinė, bet 
ir material inė parama, ypač 
buv. politiniams kaliniams šelp
ti, leidiniams spausdinti ir ki
t i e m s Sąjūdžio p l a n a m s 
įgyvendinti. 

Šia proga Lietuvių Fondo pa
grindinį kapitalą padidino pen
kiais tūkstančiais Clevelando 
l i e tuv ia i . P e t r a s Milaš ius , 
vienintelis LF fundatorius Ohio 
valstijoje savo 11.000 įnašą 
papildė dar dviem tūkstančiais, 
įnešdamas vieną savo vardu, o 
antrą — Aleksandros ir Liudo 
Sagių vardu, „Grandinėlės įkū
rėjo ir buvusio vadovo prisi
minimui. 

Petras Milašius, šis kuklus 
žemaitis ilgus metus dirbęs au-
tomobil ių p r amonė j e , savo 
išskir t inu dosnumu stebina 
visus. Jo altruistinę širdį jaučia 
ne tik jo giminės, bet ir lietuvių 
šalpos, religinės ir kultūrinės 
institucijos. Tikras šviesaus 
aukotojo pavyzdys! 

Po 1,000 dol. LF įnešė Vytau

t a s Brizgys, LB Clevelando 
apylinkės pirmininkas ir Petras 
ir Bronė Ežerskiai. Povilas ir 
Ona Skardžiai. įteikdami 300 
dol., savo įnašą LF padidino iki 
tūks tan t inės . Jonas Ci tul is 
įnešė 100 dol, pasiryždamas tą 
įnašą padidinti iki 1,000 dol. LB 
Clevelando apylinkė įnešė 200 
dol. Po 100 dol. aukojo: Valdas 
ir Valdonė Žiedoniai, Mečys ir 
G e n o v a i t ė Aukš tuo l i a i ir 
Vladas ir Birutė Čyvai; Apolo
nija Šenbergienė ir Henrikas ir 
Salomėja Idzeliai po 50 dol. 

Lietuvių Fondas auga narių 
skaičiumi ir kapitalu. J is yra 
gyvybinė versmė ir stipri jėga 
mūsų išeivijos kultūriniams bei 
švietimo uždaviniams vykdyti. 
O stipri išeivija yra reikalinga 
tau tos a tg imimui ir jos 
valstybinės'laisvės atgavimui. 

LIETUVOS ISTORIJA 

Papildomam 100,000 egz. Lie
tuvos istorijos išleidimui aukos 
plaukia ir toliau. Daugelis 
aukas siunčia JAV LB Krašto 
va ldybos adresu : L i thu-
anian-American Community 
U.S.A., Inc., 2713 West 71st 
Street, Chicago, IL 60629, ne tik 
dr. Adolfo Šapokos is" riją išleis
t i , bet ir kitiems projektams 
įvykdyti. 

Lie tuvos i s tor i ja i le is t i 
papildomai per LB Clevelando 
apylinkės ižd. Mečį Aukštuolį 
pasiųsta: 100 dol. iš Gražinos ir 
Vlado Plečkaičių, po 50 dol. iš 
A. Styros, B. Žiugždos ir A. ir J. 
Kazėnų irjg5 dol. iš G. ir M. 
Aukštuolių, o 10 dol. iš Agn. S. 
Cipkienės.-Aukos atleidžiamos 
nuo mokesčių (ID-019446) 
renkamos ir toliau Dievo Moti
nos parapijos svetainėje sekma
dieniais po lietuviškųjų pamal
dų. 

RENGINIŲ 
KALENDORIUJE 

Lietuvos Nepr ik l ausomy
bės sukak t ies minėj imas va
sario 18-19 d. Šeštadienio 
vakare 6:30 vai. Laisvės vigili
ja Dievo Motinos šventovėje. 
Sekmadienį pamaldos abiejose 
lietuviu bažnyčiose, 4 vai. p.p. 
iškilmingas minėjimas Dievo 
Motinos parap. auditorijoje. 
Kalbės Valdas A d a m k u s . 
Meninę prtfgramą atliks Čiur
lionio ansamblis, vadovas-din-
gentas dr. Br. Kazėnas. Bus 

Pradedant 1988 m. Iiapo* 2 d., kaa *estadlen| 
8:40 Iki 10 v.v. 

par WPNA (buv. WOf»A atotta) 1490 AM 

Žemė L 
„Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 

Muzika • (valkata - moUrų pasaulis • sportaa • Maratūra - kktat - satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
.Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams' 

8:30 v.v. Iki 8:40 v.v. 

Alllanca Communlcitions, Inc. 
408 South Oak Partc Avanua, Oak Park, IL 80302 

tai. nr. 848-8980 

REAL E8TATE REAL ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS ' PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 6 3 6 - 6 1 0 0 

Nof intieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią Įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba/ionte būti 
Rimo Stankau* klijentais Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

^ MIS KOMPIUTERIŲ 
pagalba ga"te PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste :r priemiesčiuose Sąž-
ninga^ patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BEU BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

HELP VVANTED 

renkamos aukos Lietuvos lais
vės r e i k a l a m s . Reng ia LE 
Clevelando apylinkė ir Altof 
skyrius. 

„Taupos" kredito koopera 
tyvo narių susirinkimas vasaric 
26,12 vai. Dievo Motinos parap 
auditorijoje. 

Kovo 11 d. Holiday Inn 
Lakeside, 111 Lakeside Avenue 
vyks aštuntoji Žmogaus teisit 
konferencija ir banketas. Sep 
tynios konferencijos prieš ta 
su dideliu pasisekimu buvo Los 
Angeles mieste. Šių metų konfe 
rencija pirma kartą susirenk* 
Clevelande. Rengėjai : Alt< 
skyrius, latvių ir estų tau t in ia 
komitetai. 

Lietuvių namų bendrovės 
akcininkų susirinkimas ir Lie 
tuvių Amerikos piliečių metini ' 
susirinkimas šaukiamas kovo i 
d., sekmadienį, 12 vai. Lietuvk 
namuose. 

Clevelando skautijos tradicinė 
Kaziuko mugė įvyks kovo 12 
d.. Dievo Motinos parapijos 
patalpose. 

Vilniaus universiteto folklo
rinis ansamblis Clevelande kon 
certuos balandžio 15 d. Dievr. 
Motinos parapijos auditorijoje 
Ansamblį globoja Čiurlionio an 
samblis. 

SOCIALINIAI REIKALAI 

Į C leve lando soc ia l in ių 
reikalų darbą yra įsijungęs 
gražus būrys moterų: Marija 
Mikonienė, Jadvyga Budrienė, 
Ona Žygienė, Albina Ožins-
kienė, Aleksandra Mikoliūnie-
nė, Gražina Plečkaitienė, Dana 
Čipkienė, Ona Šilėnienė, Roma 
Čepulienė, Rima Nasvytienė, 
Angelė S t a š k u v i e n ė , Ona 
Ralienė ir Ona Skardienė. Si 
savanorių grupė numato vyres
niojo amžiaus žmonėms rengti 
popietes Dievo Motinos pa
rapijos mažojoje salėje antra
dieniais. 2 vai. p.p. Skyrius, 
surinkęs duomenis, mėgins to 
amžiaus grupės žmonių pagei
davimus išpildyti, kiek sąlygos 
leis. Programose numaty ta : 
vaizdajuostės, įvai rūs užsi
ėmimai, skaitykla ir t.t. 

Asmenys, kuriems reikalinga 
transportacija, kviečiami skam
binti Angelei Staškuvienei, tel. 
486-2475. Pirmoji tokia popietė 
jau buvo vasario 7 d. Visi 
kviečiami j u n g t i s į j a u k ų 
socialinį pabendravimą. 

V. R. 

JANITORIAL 
Part time mornings, Monday thru 
Saturday, 3 hours daily. $5 per hour. 
Own transportation necessary. 
speak fluent English. 

836-4242 

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

S953 S. Kedzie Ava . 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7878 

Must 

EARN MONEY AT HOME! 
Assemble Jevvelry, Toys, Electronics, 
others. FT & PT work available. Call 
(Refundable) 1^07-744-3000 EXT. 
S664A 24 HRS. 

0*ąį KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTE SCERBAITE MAYER 

284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutai 
Ščertoaitel Mayar dėl sąžiningo patar
navime ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. - GA 4-8654 

Namas apžiūrėj imui 
Sekmadieni , vasario 19 d . 1 • 4 v. p.p. 

11248 S. t t . Louls, visai naujas 3 mieg. 
mūrinis ..bMevei" namas su 1 -% prausyk
los. L formos valgomasis: įrengtas rūsys; 
šeimos kamb. su židiniu. „Thermal " lan
gai; aluminio „ t r im " , daug priedų. Skubė
l e . 

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

Turiu Chicagos miesto leidimą. 0>rbu ir 
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir-
sąžiningai 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juza Daužvardlenė 

šiomis dienomis „Draugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

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

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, 
4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60529 

No. 372 — 63 & Narraganeett — 
$75,500, vieno sav. 27 metų „ r anch " 
namas; 3 dideli mieg kamb ; 20 pėdų 
/irtuvė su ąžuolinėmis spintelėmis; nauja 
šildymo-šaldyrno sistema: naujas stogas; 
didelis kiemas: pusė bloko iki Jewel par
duotuvės, banko, autobuso, gydytojo, 
restorano Skambinkite dabar! 

No. 380 — 59 & Kilbourn - 3 mieg 
kamb, mūrinis. 35 metų amžiaus namas; 
/isiškai nauja virtuvė; ištisas rūsys: 2 auto 
garažas; aluminio ,,trim", nauja šildymo 
s.stema: centralinis vėsinimas: labai šva-

j rus. Skubėkite! 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambink.te telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai (ums patarnaus Mes jums 
jalime padėti, nes daugiau stengiamės 
^amo įvertinimui skambinkite skubiai — 
1abar 

O'BRIEN F A M I L Y R E A L T Y 
T e l . — 4 3 4 - 7 1 0 0 

OLSICK ft CO., REALTORS' 
1180 Stata St r M t 
Lemont, I l l inois 60439 
(312)257-7100 

Namas apžiūrėj imui vasario 19 d., sek
madienį 1 - 4 v. p.p., 407 Freehauf. Le-
mont Gražus 4 mieg kamb. ..split level'* 
Mūrinis su akmens ir kedro papuošimas: 
didelis salonas, valgom, kamb.. šeimos 
kamb su židiniu Sklypas apaugęs 
medžiais $149,900. 

Puikus ..contemporary" stiliaus namas 
Lemonte. Timberiine Estates' 6 m. am
žiaus Didžiulis, akmenimis grjstas priebu
t i , skliautų lubos salone: suveriamos durys 
veda ; didžiulę atvirą verandą Medžiais 
apaugęs kiemas Būtinai apžiūrėkite! 
$238,900. 

POVILAS PETKEVIČIUS 

LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALĖJIMUOSE 

šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir aštuonerius metus kalėjimuose. Objektyvios ir sklandžiai 
parašytos apybraižos skaitytoją įtikina, kad mūsų kaimynas 
buvo žiaurus ir suktas. Šią knygą kiekvienam verta pasiskai
tyti ir turėti savo knygų bibliotekoje. Kaina su persiun
timu 9.50 dol. Illinois gyventojai dar prideda 64 centus valsti
jos mokesčio. 

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



Vaikų namelių Montessori mokyklėlės tėvų komitetas. Iš kairės sėdi: Aldona Bielskienė ir pirm. 
Audronė Vanagūnienė, stovi: Daina Aukstuolienė, Jūratė Dovilienė ir Viktorija Šaulienė. (Nėra 
Vidos Rudienės ir Daivos Meilienės). 

MOSU KOLONIJOSE 
Dayton, Ohio 

VASARIO 16 MINĖJIMAS 

Daytono lietuviai šią Ne
priklausomybės paskelbimo 
sukaktį ir atgimstančią Lietu
vą paminės sekmadieni, vasario 
26 dieną. Pradėsime lietuviš
komis pamaldomis 10:30 vai. Po 
pamaldų persikelsime parapijos 
svetainėn lengviems užkan-
džiams ir po to minėjimas. 
Dalyvauja Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas 
prof. Vytautas Bieliauskas. Jis 
dalyvavo didžiajam susirinkime 
Lietuvoje, Lietuvių sporto 
šventėje Australijoje. 

Nors šiuo metu jis yra labai 
už imtas , pakvietimai iš 
Amerikos, Kanados ir net iš 
Lietuvos dalyvauti ir kalbėti, 
dėkingi Vytautui, kad rado 
vieną sekmadienį dalyvauti pas 
mus Daytone, tarti žodį ir pasi
dalyti žiniomis iš Lietuvos apie 
paskutinius įvykius. Labai 
dėkingi svečiui ir didžiuojamės 
turėdami jus savo kaimynistėje. 

Po to pirmą kartą Daytone 
bus rodomos vaizdajuostės iš 
Lietuvos ir kiek skaidrių iš kar
dinolo Sladkevičiaus įvilktu-
ves Romoje. 

Bus priimamos aukos Lietu
vos laisvinimo reikalams. 

JUBILIEJUS 

Šv. Kryžiaus parapija, 
lietuvių religinis ir tautinis 
židinys, minės 75-ją gyvavimo 
sukaktį birželio mėnesį. Jau 
ruošiamasi. 

MIRTIS 

Sausio 29 dieną Daytono 
bendruomenė ir parapija visai 
netikėtai neteko Adelės Kvie-
tienės, kuri iškeliavo negrįž
tamai. Velionė išgyveno Day
tone apie 40 m., buvo malonaus 
būdo, visada paslaugi, draugiš
ka visiems, tai labai daug žmo
nių dalyvavo jos laidotuvėse. 
Liko nuliūdęs vyras Jonas, dau
gelis giminių ir artimųjų kitur 
ir Lietuvoje. R.I.P. 

Beverly Shores, Ind. 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ - JUNGTIS SU 
TAUTA 

Beverly Shores Lietuvių klu
bo rengiami Nepriklausomybės 
šventės minėjimai pasižymi pro
gramos minties gilumu, žodžio 
ir meno brandumu. Klubo 30 
metų eigoje kalbėjo jaunieji aka
demikai, žinomi visuomeninin
kai, dainavo solistai, talkino 
dailininkai, aktoriai. Rikiuo
dami pogrindžio disidentus į 
herojų eiles, turėjome progos 
klausyti kalbant inž. Pilypą 
Narutį ir dr. Vytautą Skuodį, 

skirtingų kartų ir tautos okupa
cijų metų disidentus. 

Klubo narių tarpe yra daug 
žinomų visuomenininkų, skir
tingų ideologijų veikėjų, kurie 
ryškina gražaus tarpusavio 
sugyvenimo, bendravimo vie
ningą darbą. Be to, Beverly 
Shores mieste yra Balfo 
skyrius ir stiprus Vasario 16 
dienos gimnazijos rėmėjų bū
relis bei Lietuvos Dukterų drau
gijos veikli seniūnija. Tai lyg 
gražaus paežerio ąžuolo 4 stip
rios šakos. Čia gyvena gausus 
būrys menininkų: keturi daili
ninkai, t rys solistai, kompozi
torė. Į Beverly Shores rengia
mus kultūrinius parengimus, 
minėjimus, šventes, gegužines, 
balius suvažiuoja daug žmonių 
iš Chicagos ir plačios apylinkės. 
Su kaimynystėje garsia Union 
Pier Lietuvių draugija, kurios 
pirmininkas yra energingas 
visuomenininkas, spaudos 
bendradarbis Edmundas Ven-
gianskas, sugyvenama broliš
koje dvasioje. 

Beverly Shores Lietuvių 
klubo valdyba šviečia pavyzdžiu 
sutartinai veiklai. Pirmininką 
Joną Vaznelį pažįsta visa išei
vija. Jis visuomenės, kultūrinės 
veiklos darbuotojas, jis ir operos, 
koncertų solistas bosas. Ir tau
tiškai spalvingas — jis kilimo 
dzūkas. Šaunus ir valdybos 
būrys. Dana Noreikienė ir 
Leonas Nekus yra vicepirmi
ninkai, Irena Jonynienė — 
sekretorė ir Meilutė Rulienė — 
iždininkė. L. Nekus vicepirmi
ninko pareigose pasižadėjo 
amžina naryste, o Meilutė 
Rulienė, priklausanti visoms 
keturioms Beverly Shores or
ganizacijų šakoms, kurias remia 
darbu, yra taip pat Vasario 16 
gimn. rėmėjų būrelio pirmi
ninkė ir bene bus ilgiausius 
metus i š tarnavusi visose 
valdybose. 

Visuomeniniam ir kultūrin
gam gyvenime rengiamas ir šių 
metų Nepriklausomybės šven
tės minėjimas. Pagrindinę 
kalbą pasakys šio meto jaunųjų 
akademikų visuomeninės veik
los pasižymėjusi, Daina Koje-
lytė. Ji ateitininkė nuo vaikys
tes, aktyvi visose trejose 
ateitininkų sąjungose, buvus 
valdybų narė, pirmininkė, sto
vyklų vadovė. Jos tėvas, 
eidamas į posėdžius, susi
rinkimus, minėjimus, vis kartu, 
nuo mažų dienų, pasiimdavo ją 
ir brolį Liną. Taip jie giliai ir 
įaugo į lietuviškos veiklos dir
vonus. J i buvo Ateitininkų fede
racijos valdybos ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdy
bos narė, Vliko valdybos narė, 
Vliko tarybos pirmininkė. Ak
tyviai veikia Lietuvių Fronto 
bičiulių eilėje ir ateitininkuose. 
Šiuo metu yra JAV bendruo
menės krašto tarybos, Lietuvių 
Fondo tarybos ir L. Bendruome

nės Socialinių reikalų tarybos 
narė. Jos visuomeninės veiklos 
ir mokslinės erudicijos bagažas 
didelis. 

Prieš minėjimą šv. Mišias 
atnašaus ir pamokslą pasakys 
kun. Vytautas Bagdanavičius. 
Lietuvių Žurnalistų sąjungos 
garbės narys, daugelio knygų ir 
mokslinių straipsnių autorius. 

Beverly Shores Lietuvių 
klubo rengiamas Nepriklau
somybės šventės minėjimas bus 
vasario 19 d., sekmadienį. 12 
vai. p.p. Šv. Onos bažnyčioje šv. 
Mišios, o po pamaldų šventės 
minėjimas. Po programos svečių 
pagerbimo ir pabendravimo 
pietūs bus Stankūnų restorane, 
plačioje apylinkėje pasižymė
jusiame lietuviško maisto gami
niais. — vk 

žodžiai, skambą ne vien iš lie
tuvių, bet ir amerikiečių krū
tinių bendroje maldoje j 
Aukščiausiąjį. 

Vasario 4 d. klebonas kun. J. 
Augūnas, MIC, pakvietė visus 
rengėjus ir talkininkus j parapi
jos svetainę vakaronei. Daly
vavo daugiau kaip 40 asmenų. 
Jų tarpe Šv. Jono Nepamuko 
choristai su vargonininku ir 
klebonu kun. J. Schmitz. Vaka
ronė buvo labai įdomi. Kas 
norėjo, galėjo stebėti garsinę 
vaizdajuostę iš jubiliejinių apei
gų, pasidalyti įspūdžiais, pa
bendrauti ir net save pamatyti 
ekrane. 

Jurgis Milas 

Lemont, IL 
LIETUVIAI KNYGNEŠIAI 

Knygnešiai buvo pasiaukoję 
lietuviai, kurie nešė knygas iš 
Tilžės, Prūsijos, į Lietuvą. 
Tuo metu Lietuvoje spauda bu
vo uždrausta, nes tuo metu 
Lietuvą valdė rusai. Lietuviai 
nešė lietuvišką spaudą slapta 
per miškus, nakties metu, kai 
šalta ir kai šilta, kai lietus lijo 
ar saulė švietė — jie dirbo pa
sišventę Lietuvai. Kai tos kny
gos pasiekdavo Lietuvą, tai 
jiems slaptai reikėjo ir jas skai
tyti, nes rusų policija suimdavo 
žmones ir kankindavo, bausda
vo net mirtimi už lietuvišką 
žodį. Kai mamos audė ar verp
davo, tai ant kelių pasisodin
davo vaiką ir mokydavo skaityti 
iš lietuviškos knygelės. 

Kastytis Šoliūnas, 15 m. 
„Maironio" lit. m. 

C H I C A G O S Ž I N I O S DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. vasario mėn. 17 d. 

AUGA DU PAGE 

Nėra nieko rimtesnio žmoguje 
kaip jumoras; tai ženklas, kad 
jis iš tikrųjų atviras visai tiesai. 

Mark Van Doren 

Chicagos ir apylinkių planuo
tojų pravesta studija rodo, kad 
tarnybų ir darbininkų skai
čiumi daugiausia auga Du Page 
apskritys į vakarus nuo Chica
gos miesto. 

BAUDŽIA KALĖJIMĄ 

Federalinis teismas, protes
tuodamas prieš kamšatį Cook 
kalėjime, kur jau pasidariusios 
per mažos patalpos, šią įstaigą 
nubaudė 55,000 dolerių ir nu
statė, kad už kiekvieną dieną, 
kada bus laikomas didesnis 
kalinių skaičius, negu patalpos 
leidžia, reikės mokėt po 1,000 
dol. 

VEIKSMINGI VAISTAI 

Northwestern universiteto 
mokslininkai tyrimais su 
gyvuliais nustatė, kad vaistai 
nuo vadinamo ,,stroke?' padeda 
vyresnio amžiaus žmonėms pa
gerinti galimybes mokytis — 
teigiamai veikia į smegenis. 

TRYS NAUJI TEATRAI 

Šiaurinėje Halsted gatvėje šį 
pavasarį bus atidaryti trys nauji 
teatrai. Patalpose, kurios yra 
2700 N. Halsted St.; Vietą 
išnuomavo M. Frazier, kuris čia 
atgabens New Yorko Broadway 
ir Off-Broadway pastatymus. 
Teatrų auditorija turi arti 400 
vietų, jkurta iš buvusių san
dėlių. Teatrų firma Henagnan. 
ir Platt suplanavo už 6 mil. dole
rių sukurti kitą teatrų centrą, 
845 W. North Ave. Planuojamas 
dar vienas — kabaretinis ir 
vaikų teatras toje srityje. 

Racine, WI 

MINĖJIMAS 

Vietos Altos skyrius rengia 
Lietuvos septyniasdešimt pir
mųjų metų nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimą 1989 m. va
sario 26 d. Šv. Kazimiero bažny
čioje ir salėje, 815 Park Ave., 
Racine, WI. 9 vai Mišias laikys 
kun. J. Augūnas, MIC. Giedos 
muziko J. Grimskio vedamas 
choras. 

3 vai. po pietų iškilmingas 
posėdis salėje. Kalbės visuome
nininkas agronomas Ignas An-
drašiūnas iš Chicagos. Pro
gramoje mums visiems įdomios 
garsinės vaizdajuostės iš praei
tų metų laisvės pasireiškimų 
Lietuvoje. Susirinkusius pavai
šins darbščios Lietuvių moterų 
klubo narės. 

Wis. gubernatorius Tommy 
Thompson ir Racine burmistras 
Owen W. Davies paskelbė 
vasario 16-ją Lietuvių diena. 

Rengėjai maloniai kviečia 
visus mūsų plačios apylinkės 
lietuvius šioje brangioje šven
tėje gausiai dalyvauti. 

UŽBAIGTUVĖS 

Jau beveik visi pasilsėjo po 
įtempto Šv. Kazimiero parapijos 
75 metų jubiliejaus minėjimo, 
įvykusio 1988 m. spalio 30 d., 
kuriame dalyvavo vysk. Paulius 
Baltakis, OFM. 1989 m. sausio 
17 d. kun. J. Augūnas sulaukė 
75 metų amžiaus, bet sukaktis 
praėjo tyliai, tik Šv. Kazimiero 
choras pasveikino jubiliatą ir 
įteikė kuklią dovanėlę. 

Tenka vėl grįžti prie parapijos 
jubiliejaus minėjimo, kuris 
gerai pavyko todėl, kad daug 
žmonių atsidėję dirbo. Net Šv. 
Jono Nepamuko parapijos 
choristai ir jų vargonininkas 
Peter Vanko talkino giedoti 
giesmes lietuviškai ir angliškai. 
Rašančiam gilų dvasin} pasi
tenkinimą suteikė Pulkim ant 
kelių ir Marija, Marija giesmių 

A.tA. 
POVILUI ABELKIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo Motinai, 
mokytojai ELENAI ABELKIENEI, seseriai RŪTAI, 
broliui ALFREDUI ir jų šeimoms. 

Buvę mokiniai: 
Birutė, Adelė, Tonis ir 
Laureckių šeima 

Brangiam Tėveliui 

A.tA. 
STASIUI AMBROZAIČIUI 

mirus, jo dukrą, mūsų mielą RITĄ nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime 

Irena, Andrius ir Aleksiukas 
Barauskai 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to *av«regularly! 

Paid and 
Compounded 

Ouarterlv 

see us for 

AT OUR LOW RATES 

TO »'T v o y « i*co**» 

Mutual Federal 
Savinas and Loan 

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

Hourt: Mon Tue. Fri. 9-4 Thur. 9-8 Sat. 9-1 
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

A.tA. 
NIJOLĖ KRIPAITĖ 

BASIULIENĖ 
Gyveno Garden Grove, Ca. 
Staiga mirė 1989 m. vasario 14 d., sulaukusi 56 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Vida su vyru 

ir sūnus Jonas. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 18 d. iš Šv. 

Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčios, Los Angeles, 
CA. 

Nuliūdę duktė, s ū n u s ir kiti gimines. 

Nuoširdžiai guodžiame liūdinčią mūsų draugijos 
narę VIKTORIJĄ ORENTIENE. Lietuvoje mirus jos 
Seseriai 

A.tA. 
REGINAI SABALIAUSKAITEI 

LDD Centro valdyba 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermi t age Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. Cal i fornia Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . — T e l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700 

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

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

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

Sally Donald M.. J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 So . 5 0 A v e . , C i c e r o I l l inois 

PATARNAl'.JA CHKAGOJE BEI PKIKMIKSCICOSE 
T e l . 652-5245 



DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. vasario mėn. 17 d. 

x W a u k e g a n o l ie tuviai ren
gia Vasario 16-tosios minėjimą 
vasario 19 d., sekmadienį. Šv. 
Mišios bus 10 vai. Šv. Baltra
mie jaus bažnyčioje. Miš i a s 
laikys ir pamokslą pasakys kle
bonas kun. \Villiam Zavaski, jis 
kalbės ir invokaciją akademi
n iam minėj ime. Minė j imas 
buvusioje mokykloje bus 2 vai. 
Čia bus pagerbtas savanoris 
F e l i k s a s K a i r y s . P a s k a i t ą 
skaitys dr . P e t r a s Kis ie l ius . 
Bus parodytas video filmas, o po 
to bus vaišės ir pabendravimas. 
Vietos lietuvių veikėjas archit. 
Edv. Skališius išrūpino straips
nį, kuris buvo išspausdintas vie
tos dienraštyje ,,News-Sun". 

x J a u n i m o c e n t r e , ka ip 
veikė, taip ir tebeveikia Dariaus 
ir Girėno pradžios mokykla. 
Chicagos aukštesnioji lituanis
tikos mokykla ir dar yra pakan
kamai laisvų klasių. Antro 
aukšto koridorius (ne klasės> 
p e r t v a r k y t a s , p a g r a ž i n t a s 
pastantant spintas mokyklų ir 
organizacijų suvenyrams sudėti. 
Ir Jaunimo centras, kaip buvo, 
taip ir tebėra atviras visiems 
lietuviams ir visoms organiza
cijoms, praneša Jaunimo centro 
valdyba. 

x Kun. J u o z a s Va i šnys , SJ, 
vasario 19 d. 10 vai. Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje atna
šaus šv. Mišias ir pasakys pa-
pamoksią Vasario 16-tos minėjime* 
proga. Bažnyčioje giedos pa
rapijos choras, diriguojamas 
muz. Juozo Sodaičio. Solo giedos 
Marytė Juzėnaitė. Akademija 
bus 11 vai. parapijos salėje. Kal
bės gen. konsulas Vacys Kleiza, 
programą at l iks „Dainavos" 
choras. Minėjimą ruošia ir savo 
pareigai at l ikti visus kviečia 
LB-nės apyl. valdyba. 

x T r i o iš A l e x a n d e r Bi-
l i avsk i — smuiko, Charleny 
Zimmerman — klarneto ir Mar
ška La Bella — arfos pagros K. 
V. Banaičio ..Lietuvos idilijas", 
k u r i o s r e ta i y r a grojamos 
k o n c e r t u o s e . Koncer t a s , 
kur iame taip pat bus Lietuvių 
Operos choras, sol. Marytė Bi-
zinkauskaitė. smuikininkė Lin
da Veleckytė ir akompania-
torius Robertas Mockus, prisi
minti ..Draugo" 80 gyvavimo 
m^tu bus vasario 26 d.. 3 vai. 
p.p. Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. Koncertui bilietus gali- , 
ma gauti Vaznelių parduotuvėje 
— Gifts International. 

x S o l . J e n n i f e r - C o c h -
ran-Luiza iš Clevelando yra bu
vusių žymių lietuvių veikėjų 
Jurgio ir Julijos Saiasevičių 
dukra i tė . 1986 m. ji gavo Cle-
v e l a n d e muzikos i n s t i t u t e 
operos ir teatro specialybės ma
gistro laipsnį. Ši solistė pirmą 
kar tą Chicagoje dainuos kovo 
12 d. 3 vai. p.p. Jaunimo centre 
Margučio rengiamame kon
certe. 

x , ,L iuc i ja iš Lammmer-
moor", trijų veiksmų Donizetti 
operą, transliuojamą iš Metro
politan operos spektaklio, bus 
gal ima girdėti šį šeštadienį 
12:30 vai. dieną iš VVFMT 
stoties Chicagoje. kurios banga 
87.7 FM. Liucijos partiją atlie
ka Mariella Devia. o Edgardo 
Luis Lima. Dirigentas Edoardo 
Mueiler. Lietuviai, kai statė šią 
operą, puikia Liuciją turėjo 
Ginos Capkauskienės asmenyje. 

x L i tuan i s t i kos t y r i m o ir 
s tudi jų centro Lietuvių medi
c i n o s muzie ju i paskut in iu 
metu dosniai aukojo dr. Janina 
Jakševič ienė-Yoksha ir dr. 
Juozas Makštutis. Eksponatu 
aukojo dr. Ona Damienė I dantų 
gręžimo mašiną) ir dr. Leopol
d a s Treč iokas i skulp tūrą t . 
D i r e k t o r ė y r a dr. Milda 
Budr i enė , vicedirektorė dr. 
Aldona Juozevičienė. 

x A. a. O. Zai lskienės mir
ties septintosios metinės bus va
sario 22 d. Tą dieną, trečiadienį, 
jos ir jos vyro a.a. Prano sielų in
tencija šv. Mišios bus aukojamos 
Šv. Antano bažnyčioje. Cicero. 
IL, 7 vai. ryto. Draugai kviečia
mi bent mintimis dalyvauti. 

(sk) 

x C h i c a g o s b u r m i s t r a s , 
E u g e n e Savvyer, pakviestas 
verslo ir visuomenės vadovų, 
kalbės apie Marąuette Parko 
lietuviškos apylinkės problemas 
„Dainos" restorane. 71 & Wash-
tenaw. vasario 22 d. 4-6 v. p p. 
Daugiau informacijos gali su
te ik t i Edvardas Šumanas, tel . 
4 8 2 - 8 3 0 0 . 

(sk) 

x Lietuvių gydytojų ir me
d i c i n o s profesionalų g rupė 
išvyksta į Lietuvą birželio 14 d. 
Penkio l ika dienų Lietuvoje. 
Apsistosim naujame Kauno 
v iešbu ty je . Bus i šduodami 
pažymėjimai dėl federalinių 
mokesčiu nurašymo. Galėsite 
ap lankyt i ir pabuvoti visose 
pageidaujamose vietose. Grupe 
lydės R o m a s Pūkš ty s . Kreip
t i s i Amer ican Travel Service 
B u r e a u , 312-238-9787. 

(sk> 

x P a r d u o d a m a s n a m a s Le-
m o n t e . Mūrinis, 6 kamb., 3 
mieg. kamb , dvigubas sklypas. 
Vieno aukšto — „ranch" sti 
l iaus . įrengtas rūsys. 2 auto. 
garažas ; 2 blokai iki maisto 
k rau tuvės . Skambinti: Rimui 
S t a n k u i , Re Max Real Estate, 
361-5950. 

(sk) 

x Laima Šulaitytė-Day reži
suoja Chicagos teatro „Vaidilu
tės" pastatymą V. Mykolai
čio-Putino ketur ių ve iksmų 
dramą ..Daktaras Gervydas". 
Vaidinimas bus gegužės 21 d. 

x Dr. Kas ty t i s J u č a s , der
matologas (tel. 925-2670) veda 
radijo programas 1490 AM ban
gomis kiekviena šeš tad ien į 7 
vai . ryto. Šį šeštadienį, vasario 
18 d. gydytojai Kessler ir Ed-
vvards kalbės tema: „AIDS liga 
ir Chicagos sveikatingumo sis
tema". 

(sk) 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. S k a m b i n k i t e 
R E MAX F I R S T , R i m a s 
S t a n k u s , tel. 361-5950 arba 
636-6169 

(sk) 

x Šių metų vasa r io 26 d. 12 
v. p.p. įvyks Žiburėlio ir Vaikų 
Namelių Montessori mokyklė
lių madų paroda S K A M B Ė K , 
PAVASARĖLI! Bus modeliuo
jamos puikios Kimberly Bond 
Boutique mados. Pa remki t e 
mokyklas, dalyvaukite parodo
je! Rezervacijoms skambint i 
832-6331 a r b a 985-3851. 

fsk) 

x Re l ig inė v a k a r o n ė bus va
sario 24 d., penktadienį . 7:30 
vai. vak. J a u n i m o centro ka
vinėje. Kalbės k u n . Ričardas 
R e p š y s iš L i e t u v o s t e m a 
„ K o k i o s d v a s i n ė s paga lbos 
laukia Lie tuva" . Po paskai tos 
bus k laus imai , diskusijos, pasi
d a l i n i m a s m i n t i m i s . V i s i , 
kur iems rūpi re l ig inis gyve
n i m a s Lie tuvoje , kvieč iami 
dalyvaut i , ypač l auk i amas jau
nimas, nes p re legen tas y ra 
j aunas kunigas , 1975 m. Vil
niaus univers i te te baigęs eko
nomijos fakultetą, paskui, išėjęs 
t eo log i jos m o k s l u s , b u v o 
įšvent in tas į k u n i g u s ir daug 
dirbo įvairiose Lietuvos vie
tovėse su j aun imu . 

x D a n g u o l ė V a l e n t i n a i t ė , 
Lietuvių Bendruomenės Sociali
nių reikalų tarybos pirmininkė, 
vasario 18-19 dienomis lankysis 
Hot Springs, Ark. , ir Vasario 
16-tosios proga skai tys paskaitą. 
J i taip pat supažindins vyres
niuosius su socialinės gerovės 
darbais ir a te i t ies planais . Iš 
VVyncota, Pa., vyks prof. Vytau
tas Černius , ku r i s skaitys pa
skaitą apie vyresniųjų lietuvių 
socialines ir psichologines pro
blemas. 

x L i e t u v o s V y č i ų 24 k u o p a 
globoja ,,A Day a t t he Races", 
kuri bus liepos 12 d., trečiadienį, 
Spor t sman ' s P a r k salėje. Infor
macijai i r b i l ie tams susisiekti 
t e l . su V i n c e N e b e r i e z a 
371-0587 arba A u š r a Padalino 
tel. 767-2400. 

x J A V L i e t u v i ų B e n d r u o 
m e n ė s k r a š t o v a l d y b o s posė
dis bus vasar io 25-26 dienomis 
LB būstinėje Marąue t l e Parke . 
Visi valdybos n a r i a i prašomi 
dalyvaut i . 

x E d v a r d a s Š u m a n a s , 
Lyons m i e s t e l i o a s e s o r i u s , 
Lyons miestel io savivaldybėje 
išrūpino proklamaciją, kad Va
sario 16-toji b ū t ų paskelbta 
„L i thuan ian Amer ican Day". 
Šeštadienį, vasar io 18 d., prie 
miestelio rotušės, 6404 Joliet 
Road, Count rys ide , IL, 12 vai. 
bus iškel iama Lie tuvos vėliava 
ir perskai tyta proklamacija . Tą 
dieną nuo 11 v.r. iki 1 v. p.p. E. 
Š u m a n a s savo raš t inėje tu rė s 
Open House ir kviečia visus 
lietuvius atvykti ir pasivaišinti, 
pabendrau t i L ie tuvos Nepri
klausomybės šven tės proga. 

x L i e t u v o s L a i s v ė s foru
m a s , Fo r t Myers , Fla., per 
valdybos kas in inką Antaną Pa
tamsį pa rėmė „Draugą" 10 dol. 
auka . Labai dėkojame. 

x J a u p r a ė j o 15 l i ū d n ų me
tų nuo mano myl imos Žmonos 
ir mūsų brangios Mamytės, a.a. 
V i n c ė s P a v i l č i e n ė s , mir t ies . 
Šv. Mišios už jos vėlę bus atna
šaujamos šeštadienį , vasario 18 
d. 10 v. ry to t ėvų jėzuitų koply
čioje. Kviečiame gimines, drau
gus ir paž į s t amus dalyvauti 
Mišiose ir pasimelst už a.a. Vin
cės sielą. 

(sk) 

x V a i s t a i i r m e d i c i n i n ė s 
p r i e m o n ė s į L i e t u v ą ! Siunčia
me ir video, s t e reo magnetofo
nus, s iuvimo m a š i n a s ir pan. 
Prekes pr i s ta tome per U P S į ki
tus J A V mies tus . Sudaromi iš
kvie t imai , s iunč iame kargo į 
L i e t u v ą . R o m a s P ū k š t y s , 
T r a n s p a k , 2655 W. 69 th St., 
C h i c a g o , IL 60629 . Darbo va
landos: 12-6 v . p . p . k a s d i e n , 
š e š t d . 10 v.r . - 4 v . p .p . , a r b a 
s u s i t a r u s . P i r m a d . u ž d a r y t a . 
T e l . 3 1 2 - 4 3 6 - 7 7 7 2 . n a m ų 
312-430-4145. 

(sk) 

Vakaronės su Arūnu Degučiu rengėjai prie vaišių stalo klausosi jo pranešimo. Iš kairės: Gailė 
Eidukaitė, Linas Kazlauskas, Kristina Likanderytė, Rasa Miliauskaitė, Asta Spurgytė, Vida Viz
girdaitė, Irena Jasulaitytė ir Ramunė Kubiliūtė. 

Nuotr. J . C i n k a u s 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Alb inas Kurku l i s , akcijų 
brokeris, dirbąs su R o d m a n & 
R e n s h a w , Inc., patarnauja ak
cijų bonų. fondu bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(sk) 

J U N G T I N Ė LIETUVIŲ 
D A I L I N I N K Ų P A R O D A 

Paroda buvo atidaryta vasario 
10 d. Čiurlionio galerijoje. Pa
roda, kaip jau buvo minėta, yra 
jung t inė . Šioje parodoje daly
vauja visos mūsų dailininkų 
kar tos ir dailininkai net iš trijų 
kont inentų . Su savo kūriniais 
šioje parodoje dalyvauja lie
tuv ia i dailininkai iš šių valsty
bių: JAV, Anglijos, Australijos, 
Kanados , Prancūzijos, Švedi
jos, Urugvajaus ir Vak. Vokie
tijos. Tai ne eilinė paroda, ji y ra 
dedikuota Vasario 16 paminė
j imui . Kadangi ši paroda ne
turėjo komisijos, kur i kūr inius 
a t r ink tų , tad joje atstovaujama 
įvairioms meno krypt ims bei 
technikoms. Tad kiekvienas 
ž i ū r o v a s r a s ta i , k a s j a m 
daugiau patiktų. Taip pat tenka 
pažymėti, kad parodoje gausiau 
yra atstovaujamos moterys. Jos 
atstovaujamos ne t i k gausiai, 
bet ir stipriai. Iš viso šioje pa
rodoje dalyvauja ne t 66 meni
n i n k a i , t a i t i k r a s meno 
sąskrydis. Labai r e t a i tenka 
maty t i vienoje parodoje tokią 
gausią menininkų šeimą. Paro
dos atidaryme taip pa t gražus 
būrys jų dalyvavo. 

Parodą atidarė Alg. Kezys. 
S u n k u būtų atkurti jo vaizdin
gas mintis, tad nė nebandysiu. 
T r u m p a i sug laudus , t a i jo 
pagrindinė mintis buvo. kad 
kiekvienas menininkas kur
d a m a s turi įsijausti ir pergy
vent i . Į kiekvieną kūrinį jis 
įdeda dalj savęs. Tad norint 
kūrinį suprasti re ik ia įeiti į 
kūrėjo būseną, būt i maždaug 
t a m e pačiame d v a s i n i a m e 
s tovyje , kad k ū r y b ą b ū t ų 
ga l ima pilnai suprasti. 

Dailės muziejaus vardu kal
bėjo dr. G. Balukas. Pasveikinęs 
susirinkusius. į'Juos j is kreipėsi 
š iais žodžiais: „Po daugel metų 
okupuotoj Lietuvoj šimtatūks
tan t inės minios susir inks Va
sario 16 dienos minėjimams ne 
v i e n tik Lie tuvos sost inėj 
Vilniuj, bet ir ki tuose mies
tuose. Mes išeiviai, lietuviai — 
meno kūrėjai ir meno mylėtojai 
s u s i r e n k a m š v ę s t i m ū s ų 
Nepriklausomybės šventę čia 
Čiurlionio galerijoj — išeivijos 
lietuvių sostinėj Chicagoj. Šioje 
m e n o šventėje da lyvau j a 
vyresnes, vidurinės ir taip pat 
j aun iaus ios kartos l ietuviai 
meno kūrėjai, kurie yra gimę ir 
a u g ę Amer ikoje . Išeivi jos 

x Miela , m i e l a , s a k y k , ar tu lietuviai menininkai solidari-
eisi į Valentino Dienos šokius su zuoja su bundančia lietuvių 
manim? Šokiai įvyks šeštadienį, t au ta . Lietuvių Dailės muziejus 
vasario 18 d. P L A Y H O U S E . 
kur E S T R A D A gros romantiš
kiausią muziką visame plačia
me pasaulyje. Ką sakai , šir
dele?" 

fsk> 

Šis muziejus yra bene vienin
telis, kur is rūpinasi vien t ik 
lietuvių dailiojo meno reikalais. 

Parodos rengėjams, meni
n inkams ir susirinkusiems žodį 
t a r ė Da l i a Kučėn ienė , LB 
Kultūros tarybos pirmininkė. Ji 
pasidžiaugė šia paroda, sveikino 
meno kūrėjus. Metė žvilgsnį į 
atei t ies planus ir ku l tū r inę 
veiklą. Jos t rumpas žodis buvo 
šiltai pri imtas. O Alg. Kezys 
pasidžiaugė jos dalyvavimu ir 
išreiškė viltį, kad iš jos bus 
susi laukta ne tik gražių žodžių, 
bet ir finansinės paramos numa
tomam leidiniui apie išeivijos 
dailę. 

Reikia pasidžiaugti, kad šios 
parodos atidaryme buvo gražus 
būrelis dalyvių. Žiūrovų tarpe 
buvo matyti gelsvų ir apy
tamsių veidų. Reikia manyt i 
kad ta i yra mūsų jaunųjųi 
menininkų mokslo ar profe
siniai draugai. Gerai, jeigu ir 
kitataučiai pas mus apsilanko. 
Turime gražias galerijos pa
talpas, tai tegul ir kiti pamato. 
Tegul su randa ir J a u n i m o 
centrą. Tenka išgirsti, kad į 
Jaunimo centrą nenori lankytis. 
Kad pietinės miesto dalies iš 
viso vengiama. Tai netiesa! 
Rinkiminiais metais, kai balsus 
žvejoja, tai net ir užkampius 
islando. Linkėtina, kad ateity
je vykstančios parodos būtų 
angliškoje spaudoje daugiau iš
reklamuotos. Su savo meni
ninkais kūrėjais ir savo galeri
ja galime drąsiai į platesnę 
visuomenę išeiti. Bet ir čia vėl 
susidursime su rašančiųjų pro
blema. Ir vėl bus žiūrima į pen
sininkų pusę. 

Šią parodą organizavo „Gale
rija", vadovaujama Algimanto 
Kezio. Ją globoja Lie tuvių 
Dailės muziejus, vadovaujamas 
dr. Gedimino Baluko. Paroda 
veiks iki kovo 5 d. Visuomenė 
kviečiama ją aplankyti ir susi
pažinti su išeivijos meno kū-
rėjais. ^ ž < 

P E R L Ū Ž T A N T I LEDĄ 

Chicagos aukštesnioji lit. mo
kykla Lietuvos nepriklausomy
bės 71 m. a tkūr imo sukaktį 
paminėjo vasario 11d. Lygiai 12 
vai. mokiniai dalyvavo Altos 
suruoštame žuvusiųjų dėl Lie
tuvos laisvės pagerbime prie pa
minklo Jaunimo centro sodely
je. Pradinį žodį t a r ė dir. Juozas 
Masilionis, o ilgesnę patriotinę 
kalbą pasakė 7 kl. mokinys 
Juozas VilutiS, pasidžiaug
damas, kad ir pavergtoje Lie
tuvoje pradeda rodytis laisvėji
mo ženklai. Giedant „Marija, 
Marija", 8 kl. mokinys Tomas 
Vasiliauskas padėjo vainiką. 
Sugiedojus Lietuvos himną, 
iškilmės prie paminklo buvo 
baigtos. Iški lmėse dalyvavę 
buvo pakviesti dalyvauti tuoj 
pat įvyksiančiame mokyklos 
minėjime. 

Minėjimas įvyko apatinėje 
J a u n i m o c e n t r o sa lė je . 
Minėjimą pravedė mokyklos 
direktorius J. Masilionis. Sugie
dojus Lietuvos himną, pirmuo
ju prabilti pakvietė Jaunimo 
centro tarybos pirmininką ir 
Lietuvių fondo atstovą sol. 
Vaclovą Momkų. J is pasveikino 
mokyklą Nepr ik lausomybės 
šventės proga ir tėvų komiteto 
pirm. Liudui Šmulkščiui įteikė 
Lietuvių fondo per Švietimo 
ta rybą p a s k i r t ą 2000 dol. 
paramos čekį. 

Pagrindinę minėjimo kalbą 
pasakė mokytojas dr. Kazys 
Ėringis, nušviesdamas, kaip 
nuo didžios priespaudos ir bai
mės ištarti žodį priei ta prie šių 
dienų, ypač pernykščios va
saros, su didžiuliais susirinki
mais, drąsiomis kalbomis, ple
vėsuojančiomis vėliavomis ne 
t ik min ios j ū r o j e , be t ir 
Gedimino kalne su viešai giedot 
leistu Lietuvos himnu. Prele
gentas aiškiai pabrėžė, kad 
kovoje dėl laisvėjimo daug 
nuopelnų tu r i j a u n i m a s ir 

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— P e n s i n i n k ų k l u b a s Ha
m i l t o n e gruodžio 1 d. išsirinko 
naują valdybą. Ji pasiskirstė 
pareigomis: pirmininkas Kazys 
Mikšys , v icepirm. Aleksas 
Mikalauskas , sekr. Antanas 
Mingėla, ižd. Leonas Klevas, 
e k s k u r s i j ų vadovai Pet ras 
Navickas ir Stasys Aleksas, klu
bo turto globėjas Juozas Bajorai
t is , kult . reik. vadovas Balys 
P a k a l n i š k i s , reng in ių vad. 
Anelė Mačiulaitienė, ligonių 
lankytojos Danutė Žemaitienė 
ir Elena Bilevičienė. Revizijos 
komisiją sudaro Darą Jankūnie-
nė, Antanas Gaškūnas ir Vytau
t a s Beniušis. 

x Ot tawos dienraštyje „The 
Ot tawa Citizen" kun. R. G. 
MacNeil parašė ilgą straipsnį 
apie Lietuvos katlikų Bažnyčią. 
Straipsnye paminima, kad Lie
tuva yra okupuota, kad yra 
persekiojama, kad šventė 600 
metų krikšto jubiliejų ir dabar 
rūpinasi krikščionybės išlaiky
mu komunistų valdomoje Šalyje. 

— O t t a w o s , O n t . , sus i 
r i nk ime buvo išrinkta valdyba: 
pirm. Rita Rudaitytė, vicepirm. 
Rūta Danaitytė, sekr. Rasa 
Ju rku tė , ižd. Lądas Giriūnas, 
nar ia i Petras Jurgut is ir Kris
t ina Pavilonytė. Revizijos komi
siją s u d a r ė V y t a u t a s Bal
sevičius, Juozas Verbyla ir Na
talija Trečiokienė. Šiais metais 
vasario 22 d. sueina 40 metų, 
ka i buvo įsteigta Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Ot-
tawos apylinkė. 

— L o n d o n o , Ont., l ietuviai 
ruošiasi didžiajai šventei — 
Lietuvių dienoms, kurios šiemet 
bus ne rudenį, kaip paprastai, 
bet gegužės 20-21 dienomis. Bus 
kviečiami visi Kanados lietu
viai ir svečiai iš JAV-bių. 

globoja šią parodą. Lietuvių 
Dailės muziejus buvo įsteigtas 
susijungus trims Chicagos meno 
organizacijoms. Mūsų visuo
menė prašoma paremti meno 
muziejų materialiai ir moraliai. 

Dail. Magdalena Stankūnienė jteikia savo sukurtą paveikslą Pedagoginio 
Lituanistikos Instituto sukaktuviniame vakare jj laimėjusiai Ramunei 
Račkauskienei. 

vidur inioj i ka r t a , išaugusi 
sovietų priespaudoje. Dr. Kazys 
Ėringis visus įvykius nagrinėjo 
su džiaugsmu, bet ir kritiškai, 
nurodydamas, kad kelias į lais
vę dar ilgas ir slepiąs daugybę 
pavojų. 

Dir. J. Masilionis, dėkodamas 
dr. K. Ėringiui už paskaitą, api
būdino ją, kaip Lietuvos kelio
nę į laisvę per dar silpną ir lūž
tant į ledą. 

Po paskaitos video juostoje 
buvo parodytas lietuvių susi
rinkimas Vilniuje prie katedros, 
pakel iant Lietuvos trispalvę 
Gedimino pilies bokšte. Vėliavų 
bangavimas, energingas skan
davimas „Lietuva, Lietuva", 
daugybė jaunų veidų, drąsus 
Lietuvos himno ir „Lietuva 
brangi" giedojimas žavėjo ir 
jaudino žiūrovus. 

Meninėje dalyje 7 kl. mokiniai 
Algimantas Gleveckas, Lina 
Modestaitė ir Laima Pauliūtė, 
Juozas Vilutis ir Karolis Žu
kauskas perskaitė patriotinių 
eilėraščių pynę, kurią sudarė ir 
mokinius paruošė mokyt. D. 
Eidukienė ir R. Jautokienė. 

Tautinių šokių grupė, paruoš
ta mokyt. N. Pupienės, pašoko 
gyvatarą, mokyt. F . Stroliai 
vadovaujant, mokiniai ir visi 
da lyv i a i s u d a i n a v o keletą 
pa t r io t in ių dainų. Solidari
zuodami lietuviams, matytiems 
video juostoje, visi minėjimo 
dalyviai, sudarę ratą ir susika
b i n ę r a n k o m i s , sudainavo 
„Lietuva brangi". 

Minėjimui pasibaigus, tėvų 
komitetas visus pavaišino. 

P. R. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
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Chicago, IL 60629 
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