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(Tęsinys) 

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

Žinios iš vyskupijų 
Kelmė. Tą pačią dieną, 

apie 17 vai. į kleboniją pas R. 
Teresiūtę vėl prisistatė apy
linkės pirmininkas V. Meiliulis, 
Šiaulių autoinspekcijos virši
ninkas Daknys ir dar vienas 
milicininkas. Jie isakė R. 
Teresiūtei tuojau pat vykti į 
Kelmės VRS. R. Teresiūtė 
pakartot inai kategoriškai 
atsisakė bet kur su jais vykti. 
Tą dieną tuo pačiu reikalu 
pareigūnai į kleboniją prisistatė 
dar ir trečią kartą apie 20 vai. 
Šį kartą R. Teresiūtės nerado. 
1988 m. vasario 15 d. Telšiuose 
R. Teresiūtę, važiavusią leng
vuoju automobiliu drauge su 
Žarėnų-Latveliu parapijos kle
bonu kun. A. Pakamaniu. su
laikė autoinspekcija ir privertė 
nuvykti j Telšių milicijos 
skyrių. Čia iš R. Teresiūtės buvo 
atimtos vairuotojos teisės, o iš 
kun. A. Pakamanio technikinis 

mašinos pasas. Iš Telšių milici
jos skyriaus sulaikytieji buvo 
prievarta pervežti į Kelmės 
VRS. Skyriuje R. Teresiūtė 
buvo siuntinėjama iš vieno 
kabineto į kitą. kur jai milicijos 
pareigūnai žadėjo grąžinti 
vairuotojo teises ir nuimtus 
lengvosios mašinos numerius, 
jei tik ji sutiks bendradarbiauti 
su KGB. R. Teresiūtė katego
riškai atsisakė. Rašyti bet kokį 
pasiaiškinimą ji ta ip pat 
atsisakė. ,,Aš nekalta, kad po 
vasario 15 d. eina 16 d., o ne 17 
d., dėl kurios ir prireikė atimti 
mašinos numerius bei teises. 
Kitais metais siūlyčiau apskri
tai iš kalendoriaus išbraukti 
vadario 16 d., jei ji jums suteikia 
tiek nerimo", — kalbėjo R. 
Teresiūtė. 

Iš milicijos skyriaus R. 
Teresiūtė buvo išleista apie 18 
vai. vakaro. 

Estija prieš Maskvos kursą 
Sovietų žymūs reformų šalininkai 

nepritaria Pabaltijo savarankiškumui 

Gorbačiovas Ukrainoje 
Maskva. — Ukrainos sostinė

je Kijeve apsilankė M. Gorbačio
vas, norėdamas didesnio prita
rimo savo paskelbtai politikai. 
Važiuodamas sustabdė savo li
muziną gatvėje ir išlipęs kalbė
josi su žmonėmis, prašydamas 
spausti savo vietinius biuro
kratus, kad greičiau pravestų 
persitvarkymą. Jis sakė, jog 
vien tik Kremliaus spaudimas 
negalės pakeisti sistemos. „Jūs 
tęskite spaudimą. Mes spausi-
me iš viršaus, o jūs spauskite iš 
apačios. Tik tokiu būdu perest-
roika pasiseks". 

Viena moteriškė jam pasakė, 
kad žmonės bijo,ir kita moteris 
jai pritarė, tai Gorbačiovas joms 
atšovė: „Bet mes privalome at
sikratyti tos baimės". Buvo 
iškeltas atominių jėgainių klau
simas, ką Kremlius mano daryti 
su reaktoriais Kryme, kur žmo
nės jau demonstravo prieš tą 
jėgainę. Į tai Gorbačiovas 
atsakė, kad reikia palaukti, kol 
bus gautas amerikiečių eksper-

Gali užimti Boną 
ir Paryžių 

Briusselis. — Komunistų par
tijos laikraštis , ,Pravda" 
paskelbė savo karines pajėgas, 
kuria:- turi Varšuvos pakto 
šalys. NATO centras Belgijoje 
tai sutiko su pasitenkinimu, 
tačiau tuoj pastebėjo, kad nėra 
jokio palyginimo su Vakarų 
karo jėgomis, nes Vakarų jėgos 
yra daug mažesnes. Rytų blokas 
turįs žymiai daugiau puolamųjų 
ginklų. NATO diplomatai sako. 
jog lyginant tas pajėgas, yra 
aišku, kad jie turi daugiau ka
riuomenės, o Vakarai turi 
didesni laivyną. ..Bet jie gali 
paimti Bona ar Paryžių su savo 
tankais, o mes negalime paim
ti Maskvos su savo laivynu". 
Jėgų balansas yra Rytų pusėje. 
o ypač kariuomenėje ir tan
kuose Varšuvos pakto atstovai 
reikalauja Nato šalis sumažinti 
savo karines pajėgas Konven-
cionaliu pajėgų nusiginklavimo 
pasitarimai prasidės kovo 9 d. 
Vienoje. Nors Rytų bloko jėgos 
yra daug didesnes, tačiau Vaka
rai sveikina juos. kad pirmą 
kartą paskelbė savo karinių 
pajėgų sudėtj.nors jų skaičia 
vimo metodai yra skirtingi. 

tų pranešimas, kurie yra papra
šyti ištirti Krymo branduolinės 
jėgainės padėtį. Jei įrengimai 
pasirodys nesaugūs, tai jų 
statyba bus sulaikyta. Maskvos 
radijas pranešė, kad Gorba
čiovas vizitavo ir Černobylio 
jėgainę, kur įvyko didžioji ne
laimė ir buvo evakuota 135,000 
žmonių. 

Teks d a r palaukti 
Čia jis ukrainiečiams pasakė, 

jog Kremlius bando surasti prie
žastį, kodėl gyventojams trūks
ta muilo, cukraus ir kitų būtinai 
reikalingų kasdieninių prekių. 
O moteriškei, kuri skundėsi 
aukštomis maisto kainomis, 
Gorbačiovas atsakė, kad teks 
dar palaukti kokius trejus 
metus, kol atsigaus žemės ūkis. 

Gatvėje buvo žmonių iškeltas 
priekaištas rinkimų reikalu, 
kad Ukrainos partijos vadai, 
įskaitant ir Vladimirą Ščer-
bitskį, Ukrainos partijos vir
šininką, kuris čia stovėjo šalia 
Gorbačiovo, klastoja rinkimus, 
kad užtikrintų patikimų parti
jos narių nominavimą į Kong
reso deputatus. Praėjusį savait
galį žmonės Kijevo gatvėse pro
testavo prieš rinkimų manipu
liacijas. Ir Gorbačiovas į tai 
atsakė: „Aš manau, kad taip 
yra, kaip jūs sakote". 

Šiandien — Estijos nepriklausomybės švente. Bendras Estijos sostinės Tallinno prieškarini? 
vaizdas. 

Sovietai kaltina sąjūdžius 

— Romoje Italijos saugumo 
agentai areštavo du žmones, ku
rie šnipinėjo sovietams,perduo-
dami labai slaptus NATO doku
mentus, praneša Romos laikraš
tis „La Repubblica". Suimtieji 
italai atliko dvi KGB jiems pa
vestas didelio masto špionažo 
operacijas Europoje. 

— Maskvoje prezidentas M. 
Gorbačiovas šią savaitę pasakė, 
jog komplikuota rinkimų sis
tema, kurią jis pasiūlė ir kuri 
buvo patvirtinta įstatymu gruo
džio mėnesį, jau reikalinga re
formų. Jis sako, bus greitai 
padaryti pakeitimai rinkimų si
stemoje, kad kiekvienas žmogus 
būtų respektuojamas. 

— Senato Finansų komiteto 
pirm. sen. Lloyd Bentsen 
kreipėsi į Transportacijos depar
tamento sekretorių Samuel 
Skinner, kad įvestų griežtą 
kontrolę aerouostuose apsisau
goti nuo teroristų. 

K i š i n e v a s . — Politbiurio 
vyresnysis narys labai griežtai 
kritikavo ne oficialias politines 
organizacijas arba sąjūdžius, 
kalbėdamas Moldavijoje, kur 
pasku t in iu metu taip pat 
reiškiasi priešingos demons
tracijos prieš partijos vadovybę. 
Taip pat ten norėta sumenkin
ti politines opozicijas ir sus
tiprinti pranešimą vyriausybės 
laikraštyje „Izvestia" apie nau
jus suvaržymus aprašant 
demonstraci jas . Taip pat 
pasisakyta prieš kelių žinomų 
disidentų veiklą kitame laik
raštyje. 

Sąjūdžiai gresia parti jai 
Tą kalbą pasakė buvęs KGB 

viršininkas Viktoras Čebri-
kovas, kuris dabar vadovauja 
teisės departamentui ir policijos 
reikalams. Ji buvo atspausdin
ta partijos laikraštyje „Pravda". 
Tai priskiriama Komunsitų par
tijos platformai dabartiniuose 
rinkimų pasiruošimuose. Nepri
klausomos arba dabar vadina
mos neformalios organizacijos 
gresiančios pozityviam socia
l is t in iam darbui . Tarp tų 
žmonių, kurie sakosi palaiką 
Gorbačiovo ekonomines ir socia
lines pertvarkos programas, yra 
nemaža antisocialaus elemento, 
kurie nori sukurti politinę 
opoziciją prieš Komunsitų 
partiją, sakė Čebrikovas. 

Čebrikovas kreipėsi į partijos 
oficialius pareigūnus, kad jie 
pasmerktų viešai tuos sąjūdžių 
vadus, nes jie veda kraštą į 
anarchiją ir eina prieš įsta
tymus ir daro viską, kad 
sukurtų opoziciją prieš partiją. 
Ir tai daro išeidami iš marksiz
mo-leninizmo pozicijos. Jie įtai
goja mases prieš partiją. Tie 
sąjūdžiai plečiasi greitai ir 
sudaro rimtesnį pavojų partijai, 
negu kad Kremlius mano. 

Nuotaikos Pabaltijyje 
Nepriklausomi frontai šukele 

liaudies dėmesį Pabaltijo res
publikose, sakė jis. Pavyzdžiui 
Lietuvoje, neoficialių grupių 
kandidatai, kurie yra lojalūs 
Sąjūdžiui, gali laimėti prieš 
komunistų vietinius vadus, kaip 
deputatai į naująjį Kongresą, į 
kurį rinkimai bus kovo 26 d. 
Moldavija yra vėliausia provin
cija,kurioje žmonės išėjo į gat
ves, reikalauja sau kontrolės ir 
atmeta partijos diktatūrą. Čia 
dar nepasisekė suorganizuoti 
tokio stipraus sąjūdžio, kaip Pa
baltijo kraštuose, nes buvo tuo
jau pat suimti tų demonstracijų 

vadovai. Čabrikovas jaudinasi, 
kad ir Moldavijoje gali laimėti 
ne partijos kandidatai. Moldavi
jos sąjūdis pareikalavo pašalinti 
partijos vadą, kuris dar yra 
užsilikęs nuo Brežnevo laikų. 
Moldavijos žmones reikalauja 
ekonominių ir politinių laisvių, 
statuso savo kalbai ir kultūrai. 
Pabaltijo sąjūdriai yra užkre-
čiantys pavyzdi ai kitiems. 

- » • 

Policija išduos leidimus 
Moldavijos demokratinio sąjū

džio narys ir žurnalo ..Komu
n i s t a s " žurnalistas V. 
Kosarevas, kuris dalyvavo 
susi t ikime su Čebrikovu, 
pasakė, kad yra sunku patikėti, 
kad Čebrikovas išreiškė Gorba
čiovo nusistatymą. Jis mano, 
kad Kremliuje vyksta kova 
viršūnėse, kaip kad ji vyksta ir 
žemuosiuose sluoksniuose. 

Naujos taisyklės reporteriams 
buvo paskelbtos „Izvestijoje". 
Žurnalistai, prieš rašydami apie 
demonstracijas, dabar turi gauti 
policijos departamento sutiki
mą. Policija išduos tuos 
leidimus savo nuožiūra. Vakarų 
reporteriai, tik kai kada būdavo 
policijos sulaikomi, bet šiaip 
būdavo netrukdomi, nors saugu
miečiai juos sekdavo. Boris 
Michailovas, spaudos depar
tamento viršininkas Vidaus 
reikalų ministerijoje, pasakė. 
jog naujos taisyklės yra įvestos 
tam, kad ateityje būtų išvengta 
konfliktų su policija ir be reika
lo nerašoma apie demonstraci
jas. 

Kaltinami disidentai 
Taip pat buvo kaltinami sovie

tų disidentai. Kurie buvo nuteis
ti pagal 70 straipsnį, kuris drau
džia agituoti prieš Sovietų 
Sąjungą ir prieš ją vesti propa
gandą. Šį kartą vėl buvo kalti-

. narni trys disidentai, kovotojai 
už žmonių teises — Levas Timo
fejevas, Sergėjus Grigorijants ir 
armėnų disidentas Paruir 
Airikijanas, o taip pat ir Valeri 
jus Senderovas. Sie vyrai buvo 
išleisti iš kalėjimų 1987 m. ir 
buvo apkaltinti turį ryšių su 
užsienio organizacijomis, 
kurios veikiančios prieš Sovietu 
interesus. Suvaržomas ir vizų 
išdavimas. Gal būt ir Lietuvos 
Komunistų partijos pirmasis 
sekretorius A Brazauskas praė
jusią savaite panašiu reikalu 
buvo iškviestas į Kremlių. 

— Rytų Lietuvoje įsteigta 
370 lenkišku mokyklų, progim
nazijų ir vidurinių mokyklų. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Černobylio apylinkėse, 
kur prieš 3 metus įvyko bran
duolinė katastrofa, dvigubai 
daugiau padidėjo susirgimų vė
žio liga, praneša „Maskvos ži
nių" laikraštis. 

— Prez. G. Bushas, vos tik 
atvykęs į Tokyo, tuoj turėjo 
pasitarimą su Prancūzijos prezi
dentu F. Mitterrand. 

— Washingtone prasidėjusia
me Oliver North teisme Irano-
Contras ginklų pardavimo klau
simu ir gauto pelno atidavimu 
Nikaragvos laisvės kovotojams 
numatoma, kad liudininkų ap
klausinėjimas gali užsitęsti visą 
pusmetį. Spaudoje pradėta rašy
ti, ar verta išleisti milijonus 
dolerių bylai, kurioje bus aiški
namos ir teisinės problemos. Sa
koma, kad konstitucinius aiški
nimus, vyriausybės teises ir 
saugumo klausimus turėtų iš 
naujo interpretuoti specialistų 
komisija. 

— Baltųjų rūmų žiniomis, 
prez. Bushas ir toliau palaiko 
John Tower kandidatūrą Gyny
bos departamento sekretoriaus 
pozicijai, nežiūrint jam prime
tamo alkoholio vartojimo ir kitų 
blogybių. 

— New Yorke policija ir FBI 
agentai konfiskavo 800 svarų 
heroino, kurio užtektų 100.000 
narkomanų aprūpinti viene
riems metams. Tai buvo pieti
nės Azijos slapta pristatomas 
heroinas. To heroino vertė 
daugiau kaip 1 bil. dol. Suimta 
17 asmenų ir rasta 3 mil. dol. pi
nigais. 31 asmuo iš Nevv Yorko, 
Los Angeles, Detroito, San 
Francisco, Hong Kongo. Sin-
gaporo. Toronto. Calgary ir 
Vancouverio apkaltinti dalyva
vimu šioje narkotiku prekyboje. 

— Pietų Afrikos žinių agen
tūra praneša, jog praėjusį sek
madienį aktyvistės Vvinnie 
Mandelos namuose buvo pa
daryta krata, kurios namuose 
buvo nužudytas jaunuolis. 
Suimti du kiti jauni vyrai, jos 
sargybiniai, kurie gyveno jos 
name. Jie priklausė Mandelos 
jungtiniam futbolo klubui. Po to 
Afrikos Liaudies fronto vadovai 
pasakė, kad jos veikla daugiau 
nebepageidaujama. To „sporto 
klubo" nariai yra nežinomi 
sporto organizacijoms. Ji yra 
Nelsono Mandelos, Tautinio Af
rikos kongreso nario, kovojančio 
prieš aparteido politiką, žmona. 
Neseniai ji pasistatė namus už 
200.000 dol 

Tallinnas. - Estai priima to
kius planus, kurie turėtų pa
keisti ateityje Sovietų politinę 
sistemą, nežiūrint piktų žvilgs
nių ir iškalbingos tylos iš Mask
vos, rašo „Christian Science 
Monitor" korespondentas Paul 
Quinn. Estai, tiek oficialūs pa
reigūnai, tiek ir visi kiti , 
diskutuoja kaip pakeisti dabar 
griežtai centralizuotą valstybę 
laisva autonomine respublika, 
laisvais konfederacijos ryšiais 
susijungusią su kitomis respub
likomis. Kaip ir vengrai, estų 
vadai atsisako išskirti daugpar-
tinę sistemą. 

Abi šias idėjas atmeta Michai
las Gorbačiovas, Sovietų lyderis. 
Net didesnės laisvės iš centro 
nežadama duoti ekonominiuose 
reikaluose — Maskva paskuti
niu metu dar šalčiau į tai žiūri. 
Tačiau Estijos ministeris pirmi
ninkas Indrek Toome mano, kad 
Gorbačiovas vėliau pripažins 
bent dalį tų teisių. Toome pa
brėžia, jog, ko respublikonai no
ri, nėra „Pabaltijo modelis", bet 
jis sako, kad tai yra „Demokra
tinis galvojimas". Socializmas, 
kad patiktų žmonėms, turi būti 
demokratiškas. Iki šiol ką socia
lizmo istorija davė, buvo tai, kad 
žmonės, nuo jo nusisuko". 

Žalingas Helsinkio ak tas 
Toje sutartyje Sovietų Rusija 

pripažįsta Estiją kaip partnerę 
ir kaip suverenią valstybę. Es
tų vadai šiuo metu nori, kad ry
šiai su Maskva būtų nustatyti 
susitarimais. Estai taip pat 
kelia klausimą, ar pripažinti 
Maskvos konstituciją. Estijos 
Liaudies frontas pasisako už 
konfederaciją. Pabaltijo valsty
bės turi turėti specialų statusą 
Sovietų Sąjungoje, nes „mes 
neįsijungėme savanoriškai į 
Sovietų Sąjungą: mes buvome 
aneksuoti 1940 m.", sako Rein 
Vaidemann, vienas fronto vadų. 
Šiuo metu Estijoje yra Sovietų 
kariuomenė ir tankai, o iš kitos 

pusės, estai turi savo pažiūras 
į tarptautinį susitarimą, kuris 
vadinamas Helsinkio aktu, 
pagal kurį pasirašiusieji tą ak
tą pripažjsta dabartines Euro
pos sienas. 

„Stiprus centras" 
Pirmas etapas, kuris atleistų 

varžtus iš Maskvos, yra ekono
minė autonomija. Šito statuso 
reikalauja visos Pabaltijo vals
tybės 1990 m., bet Maskva lie
pia laukti iki 1991 metų. Tiems 
planams nepritaria sovietų pla
navimo komitetas Gosplan. Įdo
mu ir tai, kad labiausiai sovie
tuose žinomi reformų ekonomis
tai Leonid Abalkin ir Abel 
Aganbegyan taip pat nepritaria 
Pabaltijo ekonominiam sava
rankiškumui. Pabaltijo respub
likos nori pačios tvarkyti savo 
industriją, kurią dabar kontro
liuoja Maskva. 

Estų vadai planuoja ekonomi
nę autonomiją apiforminti įsta
tymu kovo mėnesį ir pranešti 
Sovietų parlamentui. Estai šiuo 
metu ruošia įstatymų projektus, 
įskaitant ir leidimą veikti ke
lioms partijoms. Tai yra prieš 
Gorbačiovo nusistatymą. Jis, 
kalbėdamas sovietų intelektua
lams, pabrėžė, jog naujų parti
jų steigimas yra klaida ir visai 
nereikalingas dalykas. Jis ką 
tik pareiškė, kad reikia turėti 
„stiprias respublikas ir stiprų 
centrą". 

Pripažino Stalino 
užgrobimą 

Vilnius. — Neseniai Lietuvos 
komunistai paminėjo savo par
tijos įsisteigimo sukaktį, kuriai 
jie priskaito 70 metų. Ta proga 
kalbėjo kompartijos pirmasis 
sekretorius Algirdas Brazaus
kas, kuris prisiminė ir 1939 m. 
rugpjūčio 23 dienos ir rugsėjo 28 
dienos Sovietų Sąjungos ir na
cių Vokietijos pasirašytas su
tartis. Jis pasakė, kad abi šalys 
į Lietuvą žiūrėjo „iš jėgos pozi
cijų" ir ją laikė derybų objektu. 
O vėliau paaiškėjo, kad „šios 
sutartys sudarė realų pagrindą 
Stalinui ir jo aplinkai daryti 
grubų spaudimą Lietuvos res
publikos vyriausybei ir primes
ti jai savo valią". 

Į klausimą, kodėl reikia ati
dirbti už paskelbtą tautine 
švente Vasario 16 d., buvo atsa
kyta, kad sąjungoje galioja 
viena valstybinių švenčių sis
tema ir darbo dienų skaičius yra 
nustatytas aktais, tad norint 
turėti dar vieną nedarbo dieną, 
reikėjo iš anksto į.visinti. kas 
nebuvo padaryta, todėl už šių 
metų Vasario 16-ja buvo įsaky
ta atidirbti vasario 11d. 

Šiandien laidojamas Japonijos impe
ratorius Hirohito. Nuotrauka daryta 
prieš 37 metus. 

— C a i r o mieste žinių 
agentūros praneša, jog Sovietų 
Užsienio reikalų ministerio E. 
Shevardnadze pasitarime su Iz 
raelio Užsienio reikalų ministe-
riu Moshe Arens nieko nebuvo 
sutarta. Tik daug vėliau She
vardnadze pasakė, kad. jei Iz
raelis sutiks su tarptautine kon
ferencija ir pradės tiesiogiai 
kalbėtis su PLO atstovais, tai 
Sovietu Sąjunga sutiks su diplo
matiniu ryšiu atnaujinimu ?u 

KALENDORIUS 

Vasario 24 d.: Estijos nepri
klausomybės šventė. Motiejus. 
Demitriįa. Gandrimas. Goda. 
Gedmantas. Virgaudas. Žiedū-
na. 

Vasario 25 d.: Justas, Vik
toras, Rasa, Margiris. Regiman
tas, Terezijus. Vygintas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:35. leidžiasi 5:33. 
Temperatūra dieną 27 L nak-

t . 1fi 1 
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/PORTO APŽVALGA 

LIETUVOS ŽVAIGŽDE JAV 
ŽVAIGŽDŽIŲ ŠVENTĖJE 

RIMA JANULEVIČIŪTĖ 

„Žvaigždžių šventė" turėjo 
prasidėti tik šeštadieni, bet jau 
ketvirtadienį, vasario 9 d., 
pradėjo rinktis krepšinio įžymy
bės į Houstono miestą. Charles 
Barkley, Magic Johnson, Isaiah 
Thomas, Dominiąue Wilkins, 
Spud Webb ir daugelis kitų pa
sirodė su savo palydomis... 

Kur eini, kone brendi per 
krepšinio mylėtojus, ieškančius 
autografų; per žurnalistus, no
rinčius interviu. 

Bet turbūt didžiausias dėme
sys skiriamas ne Amerikos 
žvaigždėms, o šviesiaplaukiui 
lietuviui — Lietuvos „Žalgirio" 
krepšinio komandos nariui Ri
mui Kurtinaičiui. 

Kurt inaičio dalyvavimas 
NBA „All-Star" šventėje - tai 
istorinis įvykis, sugalvotas 
NBA Commissioner David 
Stern. Stern jau seniai domisi 
sustiprinti ryšį tarptautinio 
krepšinio atžvilgiu... ir gruo
džio mėnesį kyla jam mintis pa
kviesti Europos taikliausių tri
taškių metėją į NBA tritaškių 
varžybas. Pakalbina, pakvie
čia... ir, štai, atskrenda Kurti
naitis ir jo žmona Rūta. 

Savaitgalis prabėga greitai; 
kone kiekviena minutė supla
nuota. Įskridus į Houstoną, jau 
paskirtas laikas treniruotei. 
Tada fotografijos su „Geros 
Valios Žaidynių" simboliu 
„Unitas", interviu su keliais 
spaudos atstovais. Ir jau vaka
ras — pasivaikščiojimas po 
„Galleria" (apsipirkimo cent
ras), vakarienė su draugais. 

Niekur neskubam — neįma
noma — nes Kurtinaitis visur 
žmonių stabdomas: „Ar Jūs 
tasai sovietų krepšininkas? Pa
sirašykite, prašau". Ir Kurtinai
tis sustoja visiems atsakyti, pa
sirašyti. 

Penktadienio rytą buvęs Bos
ton „Celtics" treneris K. C. 
Jonės sustoja pasisveikinti su 
Kurtinaičiu, palinkėti sėkmės. 
Vėl treniruotė, dalyvių susirin
kimas, spaudos konferencija. 

O toje viešbučio banketinėje 
salėje prie stalų susodintos 
žvaigždės, žurnalistai, kaip 
skruzdės, bėga nuo vieno krep
šininko prie kito. Kurtinaitis 
apiberiamas klausimais: 

— Kaip jautiesi? Ar ner-
vinies? Ar laimėsi? 

— Per daug nesijaudinu. Dėl 
laimėjimo — tai nežinau; gi 
metimo distancija visu metru 
skiriasi. Be to, svarbiausia man 
tai, kad, va, dalyvauju... 

— Esate pirmas rusas, pa
kviestas dalyvauti NBA Šven
tėje. Kaip reaguojate į tai? 

— Pirmiausiai, noriu patiks
linti: esu lietuvis, ne rusas. Ir 
Lietuvos trispalvę atsivežiau. O 
kad mane pakvietė — tai sunku 
dar dabar tikėti. Niekad 
nemaniau, kad amerikiečiai 
žino apie mane; apie mano tri
taškiu metimus. 

— Ar krepšinis populiarus 
Sąjungoje, Lietuvoje? 

— Nu, Sąjungoje turbūt popu-
hanausias sportas tai ledo 
ritulys, paskui futbolas; krepši
nis — trečią vietą užima. Bet 
Lietuva — tai krepšinio šalis. 
Vaikai pirmiau išmoksta žodį 
„Sabonis", o tada — „mama". 

- T a i L ie tuva - k a i p 
Indiana? 

— Tik be Bobby Knight. 

— O ar norėtum kada pa ts 
lošti NBA? 

— Nu, manau, kad gal jau per-
senas (red. Kurtinaitis 28-rių 
metų)... ir turbūt ne toksai grei
tas, kaip čia reikėtų. Tačiau, 
NBA — tai kiekvieno krepšinin
ko svajonė. 

— O ar yra tokių Sąjungoje, 
kurie galėtų? 

— Keletas — Arvydas Sabonis 
tikrai papuoštų komandą; Šarū
nas Marčiulionis — nepakenk
tų; Aleksandr Volkov irgi 
galėtų lošti. 

— O kada atvyks Sabonis 
a r kiti? 

— Gal ateinantį sezoną. Dabar 
laukiama iki FIBA balsuos, ar 
pakeisti Olimpines taisykles, ar 
leisti profesionalams lošti Olim
piadose. 

— Ar manai, kad rytoj krep
š in inka i l a b i a u s tengs is 
laimėti, bandys atkeršyti už 
Olimpiadą? (red. Kurtinaitis 
buvo Sovietų Sąjungos rinktinės 
narys Olimpiadoje, surinkęs 28 
taškus, įmetęs 4 tritaškius. 
Sąjungos rinktinė laimėjo finalą 
82-76 prieš amerikiečius). 

— Savaime aišku. 
— Kokį NBA krepšininką la
biausiai mėgsti, gerbi? 

— Nu, labai patinka Magic 
Johnson, Dominiąue Wilkins, 
Isaiah Thomas... bet labai 
norėčiau susipažinti su Charles 
Barkley. 

Vienas iš žurnalistų tuoj pat 
veda Kurtinaitį į kitą salės 
pusę, kur Barkley irgi duoda 
interviu. Barkley pašoka susi
pažinti, pajuokauti, nusifoto
grafuoti. 

Ir linki sėkmės, ne tik iš spoT-
tiškumo, bet ir dėl asmeninės 
priežasties: „Susilažinau su 
Henderson, kad jis praloš. Tai 
turi laimėti". 

Jau vakaras. Dalyvaujame 
NBA spektaklyje — bufetas, 
orkestras, „fierverkai". 

Išaušta šeštadienio rytas. 
Ramiai praleidžiame kelias 
valandas .vaikščiodami po mies
tą. Tuoj po dvyliktos keliaujame 
į „Summit" salę, kur NBA 
„legendos" (vadinamieji 
senukai) lošia. Iš tribūnos 
stebime, vis dirsteldami į laik
rodukus. Pusė dviejų. Laikas į 
rūbinę, kur Kurtinaitis apsiren
gia jam specialiai suprojektuotą 
uniformą su NBA emblema. Bet 
treningas jo — „Žalgirio". 

Rūbinėje vėl pereiname tai
sykles ir laikas į aikštę. Po vie
ną pristato varžovus. Kai Kur
tinaitis išbėga į centrą, 
tribūnoje žmona su draugėmis 
iškelia trispalvę. 

Bet Kurtinaitis nieko nemato, 
nieko negirdi. Momentas — vis
kas. 

Ir atrodo, tasai istorinis 
momentas taip jį paveikia, kad 
minutės laikotarpyje įmeta tik 
9 taškus... pats vėliau prisipa
žįsta, kad „dar niekad taip 
blogai nėra buvę". Bet niekas 
perdaug nesijaudina jo nesėkme 
— gi ir Danny Ainge (Boston 
Celtics) tik 12 taškų įmetęs. 

Tritaškių varžybas laimi Dale 
Ellis (Seattle Super Sonics), 
antrą vietą užima Craig Hodges 
(Chicago ,Bulis"). Bet žurna
listai vėl apspitę Kurtinaitį. 

Sakau — „gi praleidžiate mo
mentą su laimėtojais" — 
„nesvarbu, su jais galime bet 
kada". Ir vėl klausimai: 

Rimas Kur t ina i t i s , K a u n o ,Ža lg i r io" k repš in io komandos 
t r i t a šk ių medžiotojas, Houstone pozuoja s u U n i t a s — „Geros 
Valios Žaidynių simboliu. 

LIETUVIŲ SLIDINĖJIMO 
PIRMENYBĖS 

1989 m. ŠALFASS-gos Alpi- pakankamai dalyvių, kai kurios 
nistinės slidinėjimo pirmenybės 
įvyks kovo 4 d., šeštadienį, 
Loretto Ski Resort, Loretto, Ont. 
(maždaug 40 mylių į šiaurę nuo 
Toronto). Pasiekti važiuojant 
Hwy 50 iki Loretto miestelio, 
nuo ten — sekti ženklus. 

Varžybas vykdo Toronto LSK 
„Jungtis". 

Varžybų pradžia — 11:00 vai. 
ryto. Registracija: nuo 9:00 iki 
10:30 vai. ryto. 

Pirmenybių programoje — 
slalomas ir didysis slalomas 
šiose klasėse: a. Vyrų A (Elite, 
neribotas amžius), b. Vyrų B 
(17-44 m.), c. Jaunučių (žemiau 
13 m.), d. Jaunių (13-16 m. im
tinai), e. Vyrų veteranų (virš 44 
m.), f. Moterų (virš 12 m.), g. 
mergaičių (žemiau 13 m.). Esant 

— Kas Jus paveikė? Žmo
nės, muzika, metimo distanci
ja, atmosfera? 

— Nei vienas iš tų — nei žmo
nes mačiau, nei muziką girdė
jau. Vidiniai buvau paveiktas. 

— Ar nusivylęs? Ar grįši ki
tais metais? 

— Aišku, truputį nusivylęs, 
bet rezultatu, o ne tuo, kad daly
vavau. Labai mielai grįšiu, jei 
mane pakvies... bet galbūt 
nebekvies... 

Bet, atrodo, Kurtinaičiui ne
reikia dėl to jaudintis — keletas 
aukštųjų NBA pareigūnų praei
dami vis paguodžia: „Kitais 
metais bus geriau... jau pakrikš
tytas esi". 

Vakare vėl susitikimai — šį 
kartą su „Geros Valios Žaidy
nių" pareigūnais, kur Kurtinai
t is pra l inksmina publiką, 
pranešdamas: „I want to win in 
Goodvvill Gamės.. I want to go 
to Disney World". 

Turime kvietimus į spektaklį, 
kur dainuoja Natalie Cole; juo
kus krečia Jay Leno. Bet 
nutariame geriau pabendrauti 
tarpusavyje, tai viešbutyje 
sudarome dvi komandas ir mė
tome sviedinius į krepšį. Kurti
naitis dabar „Geros Valios 
Žaidynių" komandos narys... 
laimim vieną „turnyrą", pralai-
mim dvejus... ir... nutraukiam 
žaidimą. 

Sekmadienis — jau tikroji 
šventė — žvaigždžių kova — 
rytų komanda prieš vakarų. 

Bet mes jau skrendame į 
Atlantą, kur atsiskirtame su 
Kurtinaičiais — Rimas jau ant
radienį turi būti Kaune, lošti 
prieš italų „Snaidero Caserta" 
(„Žalgiris" laimi 86-80). 

Ir „žvaigždžių savaitgalis" 
lieka maloniu prisiminimu. 

kategorijos gali būti skaldomos 
į daugiau klasių. Amžiaus kla
sifikacija — pagal dalyvio amžių 
varžybų dieną. Vyrų A (Elite) 
klasė yra prityrusiems sli-
dinėtojams, neapriboto amžiaus. 

Dalyvavimas yra atviras vi
siems lietuviams slidinėtojams, 
atlikusiems metinę 1989 m. 
ŠALFASS-gos narių registra
ciją. 

Dalyvių registracija atlieka
ma iki 1988 ra. vasar io 27 d. 
pas pirmenybių vadovą 
SALFASS-goš ' Slidinėjimo 
Komiteto pirmininką Rimą 
Kuliavą šiuo adresu: Mr. Ri
mas Kuliavas, 297 Kennedy 
Ave., Toronto, Ont. M6P 3C4. 
Tel. (416) 766-2996. Reikalui 
esant, informacijas gali suteikti 
ir Audra Danaitytė, tel. (416) 
626-8994 n a m ų , ar (416) 
252-4659 darbo. 

Smulkios informacijos pra
nešta visiems ŠALFASS-gos 
sporto klubams bei kai kuriems 
slidinėtojams. Suinteresuotiems 
nepriklausomiems slidinėto
jams patartina kreiptis į R. 
Kuliavą ar A. Danaitytėę. 

ŠALFASS-gos centro 
valdyba 

ŠACHMATAI 

III PLS ŽAIDYNIŲ 
ATGARSIAI 

IR NUOTRUPOS 
— Vienbalsiai telefonais ir 

laiškais grįžta III-jų Pasaulio 
Lietuvių Sporto žaidynių atgar
siai: kelione buvo įdomi, įvairi, 
turininga, žaidynės puikiai 
organizuotos, Australijos lietu
viai vaišingi ir draugiški, at
siminimai liks nepamirštami... 

— Vienintelis buvo žaidėjas 
Edis Modestas, žaidęs Australi
joje su Š. Amerikos Lietuvių 
rinktine prieš 25 metus, žaidęs 
ir šiose žaidynėse už Detroito 
„Kovą". Gaila, tik, kad jo pa
galbos „Kovui" neužteko, nes 
nežinia kodėl „Kovas" šiose 
žaidynėse pasirodė silpnokai. 
Įdomu ir tai, kad Modesto sūnus 
Saulius šiose žaidynėse žaidė už 
Chicagos „Nerį" ir laimėjo 
aukso medalį. 

— „Superman" buvo pava
din tas Vincas Kačerg ius , 
keliavęs į Žaidynes ir I-mos 
Tautinės Olimpiados dalyvių 
pagerbimą Adelaidėje; jis 1939 
m. Kaune buvo laimėjęs 6 aukso 
medalius šaudymo varžybose. 
76 m. Kačergius, fiziniai tvirtas, 
protiniai žvalus ir tikras „super
man": kai vos antrą dieną, po 
atvykimo į Sydnėjų, jis ėjo per 
gatvę, staiga atsiradęs taxi 
(mums iš neįprastos pusės) jį 
parbloškė, jis po kelių valandų 
grįžo iš ligoninės į viešbutį be jo
kio sužeidimo, o iš rytojau visus 
kvietė kavos... 

— D ė k i n g i buvo 4 ,,Li-
tuan icos" k r epš i n i nka i 
autobuso vairuotojui, kuris jų. 
laukė daugiau negu 20 minučių. 
Mat, jų vadovas užmiršo jiems 
pasakyti, kokią dieną iš Adelai
dės bus keliaujama į Geelongą. 

— Taip džiaugėsi Australi
jos saule ir malonia šiluma keli 
Toronto krepš in inkai , k a d 
pasakė: „Kvaila būtų grįžti į 
Šaltą Kanadą..." ir pasiliko 
Sydnėjuje... 

— Džiaugėsi Sydnėjaus gro
žiu visi, o labiausiai Lietuvos 
krepšininkų treneris Raimun
das Sargūnas. Jo žodžiais: „Toks 
gražus kaip Sydnėjus yra tik 
Paryžius i r Panevėžys . . . " 
Sargūnas yra iš Panevėžio. 

— Stebėjosi, o vėliau džiau
gėsi Lietuvos sportininkai, ypač 
jų vadovai, amer ik ie t i škų 
papročiu, su ku r iuo juos 
supažindino viena Chicagos 
turis tė: „Mes nesivadinam 
titulais ar ponais, t ik vardais, 
o kasdien susi t ikę , pasi 
bučiuojame... " 

III PLS 
ŽAIDYNIŲ 
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— Džiaugėsi ir du Lietuvos 
krepšininkai, bet tik po 4 dienų, 
kai kažkas į konsulatą atnešė jų 
pasus. Mat, skubotai bekeičiant 
lėktuvą Sydnėjuje pakeliui į na
mus, dingo jų pasai. Turėjo 
likti Sydnėjuje, kur praleido dar 
4, t ik šį kartą nelabai malonias 
d ienas , ieškodami išeities. 
Laimei, čia vėl Antanas Laukai
t is iš Sydnėjaus gelbėjo padėtį 
ir galų gale sutvarkė jų kelionę 
atgal. y . G. 

Chicagoje a tkur tas Lie
tuvių jachtklubas „Lietuva". 
Klubo branduolį sudaro dr. A. 
Rimas, J. Butkus ir K. Pumpu
tis. Numatoma šaukti vandens 
sporto mėgėjų susirinkimą plės
ti Lietuvių jachtklubo veiklą. 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 

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 Street, Chicago 
Tat 434-6049 (veikia 24 vai.), 

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

Ofa. 735-4477; 
Re*. 249-0097; arba 24S-4SS1 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUIUMNO 

•449 So. Pufaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

2434 W. Uthuanlan Ptaza Ceurt 
T* . 925-4248 

807 S. Oabert, UGranga, H_ 
TeL 352-4447 

Kab. tel. U I 54341; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tel. 471-3300; re*. 442-9297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzle Ave., 
CMcago, M. 90052 

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

Šachmatų turnyras a.a. A. Zu-
jaus, žymaus Chicagos lietuvių 
šachmatininko ir organizato
riaus atminimui, sutraukė 
keliolika žymesnių lietuvių 
šachmatininkų. Turnyras vyko 
vaišingoje Prano Šalkausko ir 
ponios rezidencijoj. 

Buvo žaidžiama žaibo turny
ro taisyklėmis — po 10 min. 
kiekvienam žaidėjui visai par
tijai. Po įtemptos kovos turnyro 
nugalėtoju tapo Kazys Jakštas, 
surinkęs 15 taškų ir pralaimėjęs 
vos vieną partiją. Antroje vieto
je liko Kazys Jankauskas 
su 13 taškų. Trečioji vieta teko 
Kniukštai, laimėjusiam 11 
taškų ir ketvirtoji — Pranui 
Šalkauskiui, turnyro organiza
toriui, sukocusiam 9 taškus. 
Kiti turnyro dalyviai liko su 
mažesniu taškų skaičiumi. 

Turnyro laimėtojas Kazys 
Jakštas pademonstravo šlifuotą 
žaidimą ir greitą orientaciją len
toje, laimėdamas part i jas 
geresne pozicija, arba geresniu 
laiku. Po turnyro buvo pasivai
šinta ir pasidalinta prisimi
nimais iš įvairių turnyrų, 
kuriuose žaidė a.a. Aleksandras 
Zujus. 

Kazys J a n k a u s k a s 

Išvykos į Australiją organiza
cinis komitetas visą darbą ofi
cialiai užbaigė vasario 10 d. 
vakarone Jaun imo cen t ro 
kavinėje. Komiteto p i rm . 
Valdas Adamkus susirinkusius 
trumpai nušvietė, kiek klubų ir 
sportininkų buvo nugabenta į 
Australi ją iš JAV-ių bei 
Kanados ir kiek laimėjimų 
pasiekta. Pristatė čikagiečius 
žaidynių dalyvius ir laimėtojus, 
supažindino ir su org. k-to na- j 
riais: dr. P. Kisielium, P. Dir-
vonių, V. Grybausku ir P. 
Bernecku (iš Kanados). Padėko
jo visuomenei už paramą. 

Po t rumpų vaišių buvo 
traukiami loterijos laimėtojų 
bilietai: dail. Alfonso Dargio pa
veikslą, dovanotą J . Gry-
bauskienės, laimėjo S. Garliaus-
kas, Manchester, Michigan; 
dail. Ados Sutkuvienės pa
veikslą, dovanotą jos pačios, 
laimėjo V. Mičiulis, Lake 
Zurich, IL; televiziją laimėjo 
Bronė Navickas, Wisconsin 
Delis, WI, o kelionę savaitgaliui 
į Las Vegas laimėjo Pranas 
Alseika iš Chicagos. 

Buvo rodomas f i lmas iš 
žaidynių. Deja, filmas buvo mė-

1 gėjiškas ir nelabai pavykęs. 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 5. Pulaelcl Roed. Tel. 595-2902 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St., Chicago. IL 
Tai. 479-2112 

9625 S. 79th Ave., Hickory Hills. IL. 
Tai. 599-9101 

Vai. pagal susitarimą 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

5522 5. Wott M. 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

Mamų 594-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 8. Kedzle, CMcago, IN. 
Tel. 925-2470 

1195 Dundee Ave., Elgln, M. 90120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory HiUs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 599-4055 
Valandos pagal susitarimą 

ret. kabineto Ir bute: OLyme*c 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHiRURGAS 
1443 So. SOth Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
Sskyrus treč. Sėst 12 iki 4 vai. popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
156 N. MUNgan Ava., Sulte 324 Ir 
5035 5. PitfaeM Rd., Chicago. IL 

Tai. 996 2990 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 91 et Street 

ei. f t l 7-1159; 
355-4911 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
„Contact lenses" 

2919 W. 71 at St. — Tel. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71at Street 

Tel. 434-1911 - Rez. 952-0999 
Vai.: pirm., antr. ketv ir penkt. 

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

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

2939 W. 71»t. St., CMcago, M. 
Tel.: 435-0109 

11 $00 Souttiw#st HhjHwtty 
PMOS H#i0nto. IH. v04v3 

(312) 391-0220 (312) 301-0228 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71et Street 
434.2123 

Pirm. 2-7. Antr. if 
ketv 9-12. Penkt. 2-7 

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTAT0 CHIRURGIJA 
2059 W. 93rd 9troe4 

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

Kabinete tai. 779-2990, ras. 445-5541 

EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., 5.C. 
i 

Specialybė — Vidaus Kgų gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

9195 5. Archer Ave. (prie Austin) 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 555-7799 



Dieviškoji malonė ir 

ADIKCIJOS 
Didžiausia rykštė Amerikos 

mokyklose ir bendrai visame 
krašte nėra AIDS, o narkotikų, 
alkoholio ir visokių va is tų 
adikcijos. Ir ši pavietrė auga jau 
bent 25-rius metus . Vienas 
adikcijų gydymo įstaigų vedėjas 
Floridoje aiškina, kad,priešingai 
daugumos žmonių manymui, 
t ik 3% visų alkoholikų yra be
namiai valkatos. Daugiausia 
alkoholizmo ir narkotikų nau
dojimo yra pasiturinčiųjų bei 
įvairių profesionalų tarpe. J is 
sako, kad jei užkrečiama liga 
kaip tymai būtų t a ip paplitusi 
kaip adikcijos, tai būtų paskelb
t a epidemija. Tačiau, nežiūrint 
to, kad gydytojų profesija adikci-
j as laiko ligomis, jos yra gy
domos ne vaistais, o dvasinėmis 
priemonėmis. 

Efektyviausia priemonė iš
gydyti alkoholizmą, jis sako, yra 
dalyvavimas Alcoholics Ano-
nymous (trumpai, AA) progra
moje. O ši yra Dievu parem
ta , dvasinių pajėgų sutelki
mo, lavinimo grupė. 

Įdomų naują požiūrį į adikciją 
duoda psichiatras Gerald May, 
MD, savo knygoje Addiction 
and Grace (Harper & Row, 
1989). Joje j is parodo, kad 
adikciją reiškiasi daug plačiau 
negu tik prisirišimu prie įvairių 
cheminių svaigalų ( i r iškelia 
adikcijų potencialą laiduoti ypa
tingas dvasines malones. Si jo 
knyga išsirutuliojo iš jo anks
tyvesnių studijų, tiriant moder
nių psichologinių sampratų ir 
naujų nervų fiziologijos dėsnių 
sąryšius su įžvalgomis iš įvairių 
kontempliacijos dvasingumo 
tradicijų. 

Per trejus metus jis studi
javo naujausios technologijos 
įgalintų nuo maždaug 1980m. 
darytų neurologinių studijų 
duomenis. Pasirodo, kad didele 
dalimi natūral i proto veiklos 
dalis yra adikcijų formavimas. 
Staiga daktarui May paaiškėjo 
ryšys tarp šio naujai a t ras to 
neurologinio dėsnio ir to, ką 
kontemplaciją praktikuojantys 
asmenys per šimtmečius rašė 
apie natūralu polinkį į prisiri
šimą, kaip žmogus jaučiasi tų 
visų prisirišimų sukaustytas ir 
kaip jis įvairiais būdais siekia 
būti nuo tų prisirišimų išlais
vintas. Toje knygoje dr. May iš
dėsto tuos naujus neurologinius 
atradimus, parodydamas, kaip 
adikcijos yra tų įvairių prisiri
šimų apraiškos. 

Savo darbe su asmenimis, 
kenčiančiais nuo adikcijų, jis 
pamatė, kad cheminės adikcijos 
yra t ik kraštut iniai pavyzdžiai 
žmogaus labai ribotos valios 
konfrontacijos su Dievo malone. 
Bet iki šios studijos jis dar neži
nojo, kad toji psichinė-dvasinė 
rea lybė t u r i n t i n a t ū r a l ų , 
neurologinį pagrindą. Tad šioje 
knygoje jis išdėsto dabartinės 
psichologijos sampratas apie 
adikcijas. čia minėtų neurolo
ginių studijų rezultatus ir tada 
tuos duomenis integruoja teolo
ginėje plotmėje, siekiant suras
ti naują supratimą žmogaus 
būvio-stovio ir dieviškos malo
nės veikimo jame. 

Tačiau jokiu būdu jis nesiūlo 
adikcijų gydyti kontemplaciją. 
Priešingai, adikciją kaip tik yra 
elgsena, kuri nebepasiduoda 
valios veiksmui. Kaip tokia, jis 
sako, adikciją pastato žmogų į 
tikrą dvasinę dilemą. Adikciją 
turintis asmuo akivaizdžiai pa
tiria savo valios pajėgumo ribo
tumą — kad jis-ji nėra savo 
likimo viešpats, jis-ji patiria 
savo bejėgiškumą, kas iššaukia 
dvasinę krizę, verčiančią žmogų 
susidurti ir grumtis su svar
biausiais dvasiniais klausimais, 
nežiūrint, ar tos problemos va
d inamos d v a s i n ė m i s , a r 
kitokiomis. 

Klausimas, „kuriais atžvil
giais žmogus nėra laisvas", yra 
vienas iš pagrindinių rūpesčių 
visose religijose, kurios siekia 
suvokti t ikrąsias žmogaus dva
sios gelmes, rašo dr . May. Šios 
religijos gvildena ne t ik gyveni
mo prasmę, bet ta ip pat nuolat 
seka, kas padeda ir kas kliudo 
ta ip gyventi, kaip turė tumėm. 
O čia ateiname akis ta ton su 
adikcijomis — su savo „automa
t inėmis" (.„compulsive") elg
senomis — kada randame, jog 
darome tai , ko nenorime. 

Šitaip nusakius adikcijas, 
išeina, kad kiekvienas žmogus 
tu r i vienokias ar ki tokias adik
cijas. Iki šiol, sako dr. May, to 
teiginio nenuneigė nė vienas, tą 
jo knygą skai tęs . Supra tus 
adikciją, kaip normalaus proto 
natūra lų veikimą, ką jo cituoja
mos neurologinės studijos pa
rodo, pasidaro neišvengiama iš
vada, kad visi esame pilni įvai
r iausių adikcijų, mūsų valios 
nekontroliuojamų veiksmų, kai 
nebegalime ko nors nedaryti, 
net ir kai matome, kad mums 
kenkia. Vieniems ta i gali būti 
persivalgymas, kitiems pirkelio-
jimasis, dar kit iems persidir-
bimas, rūkymas, a r kompulsy-
vus televizijos žiūrėjimas. Net ir 
dalykai, kurie prasidėjo, sie
k ian t sveikatos, ka ip bėgimas, 
gali pavirsti adikciją, kai žmo
gus kasdien bėga, j au nežiūrint 
ir sužalotų sąnarių skausmo, ir 
kur i s sustoja bėgti, tik kai jau 
nebegali nė paeiti, lieka vežio
jamoje kėdėje. 

Dr. May tačiau sako, kad 
pi rmučiausia ir svarbiausia 
nėra tučtuojau adikciją paša
l intu Svarbiausia yra suprasti, 
kad visi turime adikcijų, t ik ne 
visi narkotikais , vaistais "ir 
alkoholiu. Kai tą suprasime ir 
pradėsime rimtai su savomis 
adikcijomis grumtis, nustosime 
nosis riete prieš tuos, kurie turi 
ryškiai matomas adikcijas, ir 
nustosime jiems pamokslauti 
apie „susiėmimą savęs nagan". 
nebelaikysime jų moraliai palie
gusiais, nustosime jaustis dores
ni, šventesni už juos. Tada 
įgysime galią t ik ra i atjausti ir 
r imtai padėti adikcijų kankina
miems, suprasdami jų padėtį iš 
savo pačių patyrimo; išmoksime 
ir juos t ikrai mylėti . 

Tačiau, rašo dr. May. suprasi
me dar subtilesnį dalyką, kurį 
išmoksta tik iš adikcijų begijan-
tieji ir kurį kontepliatyviosios 
tradicijos kartojo per šimt
mečius: kad nežiūrint šiandie
ninių reklamininkų įtaigojimų, 
žmogus niekuomet negali jaus
t is pilnai patenkintas, pilnai at
baigtas, visiškai save realizavęs 
ir kad toks pilnutinis atbaig-
tumas nėra žmogaus žemiškojo 
gyvenimo dalis. Išmoksime,kad 
yra visiškai klaidinga, savyje 
pajutus kokią tuš tumą ar trū
kumą, tuojaus norėti jį užpil
dyti. Dr. May rašo, kad šiek tiek 
vidinio t rūkumo ir tuštumo 
jausti yra visai normalus reiški
nys. Šventieji t a i vadino Dievo 
ilgesiu. Kaip tik tose tuštumose, 
t rūkumuose, silpnybėse aiš
k i a u s i a i m a t o m e dieviškos 
malonės, ne savo pačių galių ar 
valios, veikimą. 

Krikščionybė, kaip ir visos 
tikros religijos, išmoko žmogų 
priimti savo silpnumą, kaip na
tū ra l i a žmogaus egzistencijos 
dalį ir, jį pripažinus, priėmus, už 
jį dėkoti ka ip už malonės 
versmę žmogiškame gyvenime. 
Taip supratus tą tuštumą, kurią 
buvo norima adikciją užpildyti, 
ir pati adikciją pasidaro vartai, 
kurie padeda pripažinti asme
niškų pajėgų ribotumą ir per tai 
atsiverti dieviškai malonei, kuri 
ir adikciją pašalins. Dr. May 
tikisi, kad ši knyga padės adik
ciją suprasti ne vien kaip naš
ta, bet ir kaip malonės versmę. 

a.j.z. 

PABALTIEČIŲ 
RŪPESČIAI IR VILTYS 

Žmogaus teisių konferencijai susirenkant Clevelande 

Kovo 11d. Clevelande įvyksta 
Žmogaus teisių konferencija. 
Tai jau aštuntasis toks pa-
baltiečių žmogaus teisių ir jų 
k r a š t ų d a b a r t i n i ų į v y k i ų 
analizės forumas, kurį organi
zuoja vietinis pabaltiečių ko
m i t e t a s . Tokios s e p t y n i o s 
sėkmingos konferencijos vyko 
Los Angeles mieste. J a s organi
zavo, surengė Amerikos Bal tų 
laisvės lyga, 1981 metais įkurta 
lietuvių iniciatyva (D. Baraus-
kaitė-Mažeikienė, S. Darnusis, 
J. Kojelis, J. Matulai t is ir A.B. 
Mažeika), k u r ta i s pač ia i s 
metais į bendrą darbą įsijungė 
ir latviai su estais. Šis pabal
tiečių sambūris jau septint i 
metai leidžia ir savo organą 
„Baltic Bullet in" Los Angeles, 
Calif. 

Šiuo metu lygai pirmininkau
ja estas Avo Piirisild, l ietuvių 
vicepirmininkė Angelė Nelsie-
nė, LB Tarybos pirm., ir la tvių 
vicepirmininkas Manten ieks , 
Latvių sąjungos p i rmin inkas 
Clevelande, šios konferencijos 
iniciatorius, dažnai pas isakąs 
amerikiečių spaudoje pabaltie
čių k laus imais . P a g r i n d i n į 
rengėjų branduolį sudaro Mar is 
Mantenieks, Amerikos Lietuvių 
Tarybos Clevelando skyr iaus 
pirmininkas Algimantas Pau-
tienis ir Estų sąjungos skyr iaus 
pirmininkas Andreas Traks . 
Nelengvas uždavinys surengt i 
pirmąją tokią konferenciją už 
Kalifornijos ribų. J i vyks Holi-
day Inn Lakeside, Lakeside 
Ave., Clevelande. 

Suplanuota įvairi ir įdomi 
programa. Trys pag r ind inės 
pranešimų-diskusijų temos l ies 
dabar t in ių įvykių Paba l t i jo 
kraštuose analizę, Pabal t i jo 
kraštų prekybines galimybes su 
J A V ir Molotovo-Ribbentropo 
paktą. Taip pat bus diskutuo
jamos Pabaltijo kraštų vandens 
ir oro taršos problemos. B u s 
p a s i s a k o m a apie i še iv i jos 
pabaltiečių veiklos strategiją 
ateičiai. Jaunimas tu rės spe
cialų pasitarimą, ka ip išeivijos 
jaunimą įtraukti į Pabalt i jy 
vykstantį laisvėjimo procesą. 

Prelegentais pakviesti žymūs 
pabaltiečių savo srities žinovai, 
Amerikos valdžios a t s tova i . 
Konferencija atidarą visiems, ir 
visi kviečiami dalyvauti. Konfe
rencija tęsis visą šeštadienį. J i 
bus užbaigta banketu t a m e pa
čiame viešbutyje. Penk tad ien io 

V A C Y S R O C I Ū N A S 

vakare Lietuvių namuose ren
giama susipažinimo vakarienė. 
Tikimasi , k a d ši konferencija 
sus i lauks a tga r s io ir ameri
kiečių spaudoje ir TV. 

I š d u o d a m i m o r a l i n i a i 
s t a n d a r t a i i r p r i n c i p a i 

T a r t u m specialiai šios kon
ferencijos proga žmogaus teisių 
problemą amerikiečiams prista
to šios konferencijos iniciatorius 
Maris M a n t i n i e k s straipsnyje, 
a t spausd in tame „Plain Dea-
ler'" d ienraš tyje vasario 4 d., 
p a v a d i n t a m e Back-s tab for 
Baltic nations", k u r pasisakoma 
prieš JAV vyriausybės sutikimą 
kitą Hels inkio žmogaus teisių 
konferenciją š a u k t i Maskvoje. 
„Nors sovietų lyderio Mikhail 
Gorbačiovo reformos ir suteikė 
kai ku r ių laisvių, bet Sovietų 
Sąjunga nes i l a iko Helsinkio 
baigiamojo ak to , kurį ji ir JAV 
su 33 ki tomis t au tomis pasira
šė", rašo s t ra ipsny . Išvardinta 
visa eilė tos su ta r t ies laužymo 
atvejų. „ J A V nus i lenk imas 
M a s k v o s s p a u d i m u i le i s t i 
surengt i žmogaus teisių kon
ferenciją Maskvoje, tuo pačiu 

u ž t i k r i n a n t n e u ž t a r n a u t ą 
propagandinį laimėjimą Gorba
čiovui, yra klaidingas spren
dimas. Išduodami moraliniai 
s tandar ta i ir principai, kurių 
tu rė tumėm laikytis, y r a klas
t ingas dūris nugaron drąsiems 
pabaltiečiams, kurie nepabūgę 
ta ip giliai įdiegtos baimės į jų 
psichiką per Stalino teroro vieš
patavimą, išdrįso kalbėti apie 
teisingumą". 

Apgailėtina, kad Amerikos 
akcija y ra vėl ki tas Pabaltijo 
tautų išdavimas JAV ir Vakarų 
pasaulio serijoje, kuri prasidėjo 
su prez. Roosevelto ir Churchilio 
trijų didžiųjų konferencijoje Te
herane 1943 metais", baigiamas 
išsamus straipsnis dienraštyje, 
tur inčiame ar t i pusės milijono 
skaitytojų. 

Žmogaus teisių klausimu pa
sisakoma ir š.m. vasario 7 d. 
Amerikos valstybės departa
mento išleistame raporte, kur 
apžvelgiama 169 kraštų 1988 
metų žmogaus teisių padėtis. 
Siame 1,500 psl. pranešime 
nupiešiamas žiaurus vaizdas 
Izraelyje, kur naudojama per
dėtai didelės pajėgos, norint 
numalš int i palestiniečių suki
limą, taip pat ka lbama ir apie 

Sovietų Sąjungą, kur esąs 
„pažymėtinas pasikeitimas So
vietų Sąjungoje žmogaus 
teisių srityje", bet perspėjant 
te ig iama „mes vištiek dar 
negalime pasakyti, kad ten 
būtų esminio pasikeitimo" (PD. 
2.8.89). 

V e i k i a m a a tsargia i ir su 
d ide le rizika 

Pabaltijo kraštų, ypač Lietu
vos šių dienų padėtį amerikie
č iams vaizdžiai p r i s t a to 
Viktoras A. Nakas, Lietuvių in
formacijos centro Washingtone 
d i r e k t o r i u s , ku r i s buvo 
pakviestas Clevelando Dievo 
Motinos parapijos rengiamų 
„Lithuanian Culture and Civili-
za t ion" praneš imų serijoje 
prelegentu. Sausio 18 d. jis kal
bėjo didelei amerikiečių ir lietu
vių auditorijai. Apie jo pra
nešimą šiuo klausimu „Plain 
Dealer" dienraštis atspausdino 
pranešėjo nuotrauką ir infor
maciją ap ie šio j auno in
telektualo būsimą pranešimą, o 
sausio 22 d. žurnalistas William 
F. Miller parašė ilgą straipsnį, 
pavadintą „Lithuania carefully 
pursuing freedom" — Lietuva 
a t s a r g i a i siekia la isvės . 
„Laimėti laisvę Lietuvai ir 
kitoms Pabaltijo valstybėms yra 
kažkas panašaus Į mėginimą 
g a u t i m e d a u s sausa in į iš 
didžiulės alkanos meškos. Yra 
veikiama atsargiai ir su didele 
rizika, bet tai galima padaryti", 
pradeda straipsnį žinomas žur
nalistas. 

Žurnalistas ir prieš pranešimą 
kalbėjosi su V.A. Naku, kur is 
teigė, kad „Sovietų lyderis M.S. 
Gorbačiovas su savo persitvar
kymo i r a tv i rumo pol i t ika 
uždegė seniai rusenantį lietu
vių, latvių ir estų troškimą 
siekti nepriklausomybių, kurias 
Sovietai pag robė prieš II 
pasaulinį karą". Direktorius V. 
Nakas taip pat painformavo 
apie dvi pagrindines Lietuvoje 
veikiančias tautos atgimimo 
metu grupes — Sąjūdį ir Laisvės 
lygą. Sąjūdis mėgina Sovietų 
leis tais r i n k i m a i s i š r i n k t i 
atstovus, kurie Sovietų sistemo
je siektų ekonominės, politinės 
ir kultūrinės nepriklausomybės. 
Sąjūdis tikisi, kad evoliuciniais 
ėjimais eventualiai bus pasiekta 
ir laisvė. Laisvės lyga ragina 
rinkimus boikotuoti ir nor i 
visiškos laisvės ir nepriklau
somumo nuo Sovietų. 

Dienraščio skaitytojai buvo 
supažindinti ir su Lietuva, tu
rinčia 3.8 milijono gyventojų, iš 
kurių 1.8 mil. pasirašė peticiją, 
reikalaujant suverenumo, o 
200,000 žmonių minia taikingai 
demonstravo gatvėse, reikalau
dami nepriklausomybės. Čia pat 
nurodoma, kad JAV-se gyvena 
832.000 l ie tuvių, iš k u r i ų 
10.000 Clevelande ir apylin
kėse. 
Kai žurn. Miller paklausė V.A. 

Nako, kaip Sovietai į tuos reiš
kinius Lietuvoje reaguoja, j is 
atsakė, kad. jei praeityje koks 
tuzinas vadų narių būtų reika
lavę laisvės, jie būtų pasiųsti į 
darbo stovyklas, dabar yra tūks
tančiai, kuriuos sutriuškinti 
galėtų t iktai toks Stalino tipo 
lyderis, naudodamas t a u t ų 
genocidą. 

„Lietuviai at laikė Sovietų 
okupaciją todėl, kad jie visada 
jautėsi pranašesni kultūroje ir 
kituose pasiekimuose. Pabaltie-
čiai yra produktyviausi iš visų 
tautų Sovietų imperijoje". 

Įdomi, vertinga ir objektyvi 
informacija didžiosios spaudos 
pus lap iuose . J i t a r t u m ir 
sudarys dar daug platesnę 
svarstymų bazę žmogaus teisių 
konferencijoje Clevelande. 

Chicagos Lietuvių Tautodailės instituto valdyba. Iš kairės: Audronė Tamuliene — vicepirmininkė. 
Rugilė Šlapkauskienė — renginių vedėja, Lakštuonė Vėžienė — iždininkė. Nijolė Balzarienė — 
sekretorė, sėdi Vida Rimienė — pirmininkė. (Nėra Kristinos Vaičikonienės — korespondentė). 

SESELĖS L A I M Ė J I M A S 
Benediktinė seselė Patricija 

Crovvley, kuri yra Howard sri
ties H u m a n i t a r i n ė s bend
ruomenės centro direktorė , 
laimėjo premiją 70,000 dol. 
Skir iama tokia suma. k a d 
galėtų pagilinti studijas, pake
liautų ieškodama galimybių 
įsteigti daugiau tokių centrų 
ispanų kilmės ir juodukėms mo
terims ir kad galėtų išvykdama 
pasamdyti kitą savo vietoje. 

BALTASIS BANGINIS 
H E R M A N M E L V I L L E 
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Išvertė P. Gaučys 

Starbuck! 
— Kapitone! 
— Trečią kartą mano sielos la ivas išsiruošia 

kelionėn, Starbuck. 
— Teisybė, ser. Tai įvyks pagal t ams tos norą. 
— Kai kurie laivai i šp lauk ia iš savo uostų ir vis 

t ik vėliau dingsta, Starbuck. 
— Tiesa, kapitone, l iūdniaus ia te isa . 
— Kai kurie žmonės m i r š t a per potvynius, ki t i gi 

per atoslūgius, dar kiti — aukštojoj jūroj ,aš gi dabar 
jaučiuos kaip milžiniška banga su vienintele skiautere. 
Senas esu, Starbuck. Paspausk man ranką. 

Jų rankos susijungė, jų a k y s susit iko, Starbucko 
ašaros šią jungtį pa tv i r t ino . 

— O, mano kapitone, m a n o kapitone!... Taurioji 
širdis! Neplauk... neplauk. . . Žiūrėk, narsus vyras 
verkia... Kokia tad tur i būt i į t ikinėjimo kančia! 

— Nuleisti valtis! — sur iko Ahabas , a tmesdamas 
antr ininko ranką. — Vyrai , būki te pasiruošę! 

Po minutės valt is jau suko palei laivo užpakalį. 
— Rykliai! Rykliai! — sušuko kažkoks balsas iš 

žemo kajutės langelio. — O pone, m a n o pone, grįžk: 
Bet Ahabas negirdėjo, nes kaip t ik tą ak imi rka jis 

pa ts smarkiai šaukė ir va l t i s pasileido pirmyn. 
Tačiau tas balsas sakė tiesą, nes vos t ik ats is tūmė 

nuo laivo, kai pulkai ryklių, a iškiausiai iškilusių iš 
tamsių vandenų laivo užpakalyje, pradėjo piktai 
kandžioti irklų galus, kai t i k j ie įsmigdavo į vandenį, 
ir taip kąsnodami lydėjo valt į . 

Tas da lykas neretai pasitaiko banginininkų 
val t ims tose knibždančiose jūrose. Kartais rykliai 
a iškiausia i seka valtis tuo pačiu numatančiu būdu. 
kaip grifai, kurie rytuose skrenda virš žygiuojančių ka
reivių vėliavų. Tačiau šitie rykliai buvo pirmieji, 
pastebėt i iš „Peųuodo" nuo to laiko, kai jie pra
dėjo vytis Baltąjį Banginį. Ir ar dėl to. kad visą Ahabo 
valt ies įgulą sudarė t igriškai geltoni barbarai, kurių 
kūnai rykl iams labiau kvepėjo, a r dėl kitų priežasčių 
t ie bjaurybės aiškiai sekė iš paskos kaip tik tai valčiai, 
pal ikdami ramybėje likusias. 

— J o širdis iš kieto plieno! — prašnabždėjo Star-
buckas, ž iūrėdamas nuo borto ir žvilgsniu lydėdamas 
betolstančią valtį. — Kaip gali būt i ramus tokio vaiz
do akivaizdoje? Nuleidęs valtį į šėlstančių ryklių tarpą 
ir varosi persekioti, a tviranasrių bjaurybių vejamas, 
ir tai trečią, krit išką dieną! Jeigu trys dienos susilieja 
į vieną nepaliaujamą, įtemptą persekiojimą, galima 
būti t ikram, kad pirmoji diena tai rytas, antroji — vidu
dienis ir trečioji — vakaras ir viso to galas, nepaisant, 
kas nu t iks . 

Mano Dieve! Kažkas mane perveria kiaurai ir 
pal ieka t a ip mirtinai ramų, nors belaukiantį, lyg ka
bėčiau an t virpulio viršūnės! Būsimieji daiktai plaukia 
priešais mane ta r tum tuščios apybraižos ir griaučiai, 
tuo t a rpu praeitį aptraukia migla. Mary. manoji 
mergai te! Dingsti kažkur už manęs balkšvoje švieso
je... Sūnel i! Tariuos tematąs tik tavo akis. kurios tapo 
nuostabiai mėlynos... 

Sunkiausios gyvenimo problemos atrodo ryškėja, 
nors jas pridengia debesys. Argi artėja mano kelionių 
ga las 9 Kojose jaučiu silpnumą, kaip tas, kuris per visą 
dieną žingsniavo. Prisiliesiu savo širdies... Ar dar te 
beplaka? Starbuckai. pajudėk, pajudėk! Garsiai pra
bilk. J ū s ten, ant stiebų! Ar matote mano vaiko rankutę 
atkalnėje? Pamišau... 

Valtys dar nebuvo toli nuplaukusios, kai ženklu iš 
stiebų viršūnių — žemyn nuleista ranka — Ahabui buvo 
pranešta, jog banginis panėrė. Tačiau norėdamas būti 
arti. kai vėl išnirs, plaukė toliau, t ruputį į šalį nuo 
laivo. Valties įgula, kaip užkerėta, buvo susikaupusi 
giliausioje tyloje, tuo tarpu bangos, mušdamos iš prie
kio, tvojo ir tvojo į nosgalį. 

- Kalk i te , kalki te , o bangos , savo v in i s ! 
Suvarykite jas ligi pačių galvelių. Aš negaliu turė t i 
nei karsto, nei laidotuvių vežimo, tik kanapės gali 
mane nužudyti! Cha! Cha! 

Staiga vandenys aplink pradėjo iš lengvo kilti 
plačiais ratilais, paskui smarkiai iškilo, t a r t u m 
nubėgdami į šonus nuo povandeninio ledyno kalno, 
kuris ūmai išnyra > paviršių. Pasigirdo kurčias, griaus
mingas garsas, lyg povandeninis ūžimas ir visi sulaikė 
alsavimą, kai padengtas velkamais lynais, perstekėmis 
ir ietimis, kažkoks milžiniškas pavidalas išniro iš 
vandens ir įkypai šoktelėjo virš jūros. Suvystytas plonų 
krintančių garų šydu, akimirką pakibo vaivorykš
tiniam ore. po to sunkiai dribo į gelmę. Teškuliai siūb
telėjo kokias trisdešimt pėdų \ viršų ir kaip fontanu 
sužėrėję, palūžo ir nukrito snieginiu lietum, o putojan
tis sūkurys paviršiuje pabalo kaip šviežias pienas 
aplinkui banginio marmurinį kūną. 

— Pirmyn! — suriko Ahabas i rkl imnkams, ir 
žmonės leidosi į kovą. tačiau Siautulingasis Dikas, 
pamišęs nuo naujų, vakarykščių geležų, kurios smigo 
į jį vis gilyn, atrodė tartum iš dangaus nusileidusių 
angelų supančiotas. įgula pamatė plačias eiles suplaktų 
sausagyslių. po oda dengusiu jo plačią baltą kaktą ir 
tarpusavy susipynusių. Atstatęs kaktą puolė tarp val
čių ir uodega pliekdamas jas išsklaidė, išmetė perstekes 
ir ietis iš abiejų karininkų valčių ir iš vienos pusės 
daužė jų priekiniu.' galus. Ahabo valtis liko beveik 
nepaliesta. 

<Bus daugiau* 
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PAS PUNSKO 
LIETUVIUS 

ANTANAS LAUKAITIS 

(Pabaiga) 

Sekmadienio ryte nuėjau į 
Punsko bažnyčią, kur pamaldas 
laikė vietos klebonas kun. I. 
Dzirmeika. Bažnyčia pilna 
žmonių, choras giedojo lietu
viškai ir pati bažnyčia, stovinti 
ant kalniuko, yra tikras Punsko 
miestelio papuošalas. Važiuoda
mas į Punską būtinai norėjau 
aplankyt Seinų baziliką, kur 
prieš 15-ka metų aš pats mačiau 
kaip lenkai joje vartojo jėgą 
prieš lietuvius ūkininkus, po 
pamaldų pradėjusius giedoti 
lietuviškas giesmes. Po to susi
pažinau su Seinų lietuviais, iš 
jų gavau daug informacijų kaip 
lenkai juos skriaudžia ir nelei
džia turėti net savų pamaldų 
šioje lietuviškoje šventovėje. 
Patys Seinai ir man yra labai 
didelis sentimentas, nes anksčiau 
mano dėdė prelatas Juozas Lau
kaitis, buvęs vyskupo A. Bara
nausko sekretorius, kunigų 
seminarijos profesorius, su 
kitais kunigais leido ir ilgą 
laiką redagavo tuo laiku labai 
svarbų ir populiarų „Šaltinio" 
laikraštį, bei spausdino lietuviš
kas knygas. Savo gyvenimą jis 
pabaigė garsiamjame Rusijos 
Vladimiro kalėjime. To paska
tintas, aš pradėjau pasaulinę 
akciją per spaudą ir radiją 
visame pasaulyje, prie ko vėliau 
prisijungė ir daug kitų žmonių, 
kas pagaliau ir atnešė savo 
vaisius — buvo gauta lietuviš
kos pamaldos Seinų bazilikoje. 
Gaila tik, kad tą sekmadienį, 
kai aš buvau Seinuose, lietu
viškų pamaldų ten nebuvo. Visi 
važiavo į Žagariu atlaidus, todėl 
ir mes, pirma aplankę buvusią 
Jaunimo Kongreso dalyvę Dalią 
Jankauskaitę, kuri su tėvais 
gyvena pačiuose Seinuose ir yra 
Lietuvių S-gos sekretorė, kartu 
su Viktoru Vaina ir Violeta Gri-
gutyte, dar ir dabar esančia 
Australijoje ir savo gražiais 
lietuviškais pasirodymais žavin
čia sydnėjiškius lietuvius, labai 
gražiai atstovavo Lenkijos lie
tuvių jaunimui Australijoje. 
Jankauskų šeima tuo laiku 
turėjo svečių iš Lietuvos, todėl 
ir mes tuoj pat buvome pasodin
ti už vaišingo stalo, kai Dalia su 
didžiausiu malonumu prisiminė 
kongresą ir savo buvimą Aus
tralijoje. Vaišingumas kaip 
Lietuvoje, tik gaila reikėjo 
važiuoti toliau į atlaidus. O 
atlaiduose jau nebuvau buvęs 
daug metų. Žmonės suvažiavo 
čia iš visų apylinkių ir. netilūus 
bažnyčioje, keli šimtai stovėjo 
lauke. Menu atlaidus Lietuvo
je, kada vaikams tai būdavo di
džiausia šventė. Eidavom pro 
vadinamus „karabelninkus", 
pirkdavom ledus, baronkas 
ir k i tus niekniekius , ste
bėdavom tą didžiulę ūkininkų ir 
ūkininkaičių minią, bažnyčioj 
patarnaudavom Mišioms ir, 
jeigu gaudavom puslitį, tai 
atrodydavo, kad jau milijonie
riais tapome. Šiuose atlaiduose 
buvo tik dvi mažytės būdelės su 
saldainiais ir kitais menknie
kiais ir, pamaldoms pasibaigus, 
per pusvalandį visi išvažinėjo į 
namus, tad atlaidai buvo visai 
nepanašūs į buvusius Lietuvoj. 

Lenkijos Visuomenėninės 
Kultūros d-jos centro valdyba 
leidžia savo leidinį „Aušrą", 
išeinantį keturis kartus per 
metus, su 4500 egzempliorių. 
Jis yra leidžiamas Seinuose ir 

spausdinamas Bielastoke. Da
bartinė redaktorė yra V. Mali
nauskaitė. Ji yra baigusi litua
nistiką Vilniaus universitete. 
Dirbo kurį laiką Lietuvoje ir 
vėliau grįžo į Punską, gaudama 
šį valdžios apmokamą darbą. 
Paskutiniu metu yra labai 
didelis Lenkijos lietuvių nepasi

tenkinimas redaktore, nes, kaip 
man pareiškė daugelis tų 
tikrųjų šio krašto patriotų 
lietuvių, jinai yra nukrypusi 
nuo tos lietuviškosios linijos. 
Lietuvių d-ja ją nori atleisti, 
tačiau ji yra palaikoma valdžios 
ir, kaip jie sako, saugumo, todėl 
ji savo darbą dirba toliau. No
rėdamas pats įsitikinti kas per 
redaktorė ji yra, su Viktoru nu-
važiovom į jos tėvų ūkį, esantį 
keli kilometrai nuo Punsko, kur 
jinai gyvena. Susipažinome, 
pakvietė į vidų, tačiau mūsų 
kalba kažkaip nesirišo. Nega
lėjau prieiti prie to diskusinio 
taško, kas liečia jos ir visų šio 
krašto lietuvių nesutarimus. Gi 
šiaip moteris atrodo išsilavinus, 
ūkis atrodo daug prastesnis 
negu anksčiau matyti kitų 
lietuvių, tačiau ji, turbūt 
supratus mūsų tikslą, buvo 
labai jau šalta ir net, priešingai 
visiems kitiems čia lietuviams, 
mūsų net nepavaišino. Nežinau, 
bet kas nors turi būti su šiuo 
leidiniu sutvarkyta, nes tie 
esami nesusipratimai, labai 
kenkia visiems šio krašto lietu
viams. 

Labai įdomu buvo apsilankyti 
ir vieninteliam Punsko 
restorane „Rūtoj". Valgykla čia 
graži, maistas ir geras, o esan
čiame bare ir balkone po alų ir 
išgėrėme, kuris buvo geresnis 
už lietuviškąjį. Visa „Rūtos" 
aplinkuma yra maloni ir čia 
renkasi žmonės, daugiausiai va
karais ir savaitgaliais, išgerti, 
pavalgyti ir su draugais susitik
ti, nors miestelyje yra ir kita, jų 
vadinama karčiama, kur dau
giausia tik vyrai po darbo 
ateina išgerti. 

Gražų įspūdį padarė ir jauni
mo šokiai, kurie vyko dabarti
niuose mažuose Kultūros na
muose. 0 kiek gražaus jaunimo 
buvo čia, suvažiavusio iš visų 
apylinkių. Maža salė tik 
nedidelį kiekį šokančių talpino, 
kai daugumas stoviniavo kori
doriuje ar lauke. O muzika ir 
pačių jaunuolių. Tačiau jau 
labai seniai nemačiau tų anų 
laikų šokių, tai polkučių, foks
trotų ir valsų, kuriuos jaunimas 
plėšė net grindys lingavo. Mūsų 
čionykštis jaunimas tikrai 
nežinotų kaip šokti ten. Susipa
žinau su daug jaunuolių, kurių 
nemažai giminių gyvena pas 

CLASSIFIED GUIDE 

Vilniaus universiteto ansamblis „Ratilio" universiteto kieme. Šis ansamblis balandžio mėnesį 
atvyks j Ameriką ir gastroliuos JAV ir Kanadoje. Ansamblis koncertuos Philadeiphijoje, New 
Yorke, Bostone, Hartforde, Clevelande, Detroite, Toronte ir Chicagoje. Gastroles pradės balandžio 
3 d. 

mus Australijoj. Visi klausinėjo 
apie mūsų gyvenimą čia, o 
nusivedę į atskirą persirengimo 
kambarį, vadovai, muzikantai 
ir kas tik ten buvo, vaišino 
tikrai jaunatviškai. Matydamas 
tiek daug jaunimo ir taip gražiai 
bei linksmai leidžiant laiką, aš 
ir pats viduj atjaunėjau, tik 
gaila jau tų polkučių nešokau. 
Visi punskiečiai labai laukia 
kada bus pabaigti nauji ir dideli 
Kultūros namai, kur ir visas 
lietuviškas ir kultūrinis gyve
nimas labai pagyvės. 

Išleistuves man padarė mano 
globėjas Viktoras su savo žmona 
Aldona ir jo sesuo, gimnazijos 
vicedirektorė Marytė su vyru jų 
namuose. Tai buvo puikus 
paskutinis vakaras Punske. 
Kadangi visi ten buvę punskie
čiai ir šeimininkų 10-tė dukra 
buvo geri dainininkai, tai ir visą 
vakarą labai gražiai skambėjo 
lietuviškos ir dzūkiškos dainos, 
kurių daugelio aš net nebuvau 
niekada girdėjęs. 

Kitą dieną aš jau palikau 
mielą Punską ir visus jo taip 
patrijotiškai nusiteikusius šių 
apylinkių lietuvius. Malonūs tai 
žmonės ir mano didelė padėka 
priklauso jiems visiems. Į 
Varšuvą mane vežė dr. Bronius 
Makauskas, kurio automobily
je kartu važiuoja ir kanadietis 
Vytautas Krikščiūnas, viešėjęs 
pas savo gimines čia ir dabar 
grįžtąs namo. Išsikalbėjus, 
pasirodo, kad su juo prieš 
daugelį metų Alytuj mes 
buvome tos pačios klasės 
mokinukai. Dr. Br. Makauskas 
yra jaunas istorikas, kilimo iš 

ATSTATOMI PAMINKLAI KAUNE 
Lietuviškąją išeiviją dabar 

pasiekia iš okup. Lietuvos daug 
įdomių žinių. Vienos gaunamos 
per informacijos centrus, kitos 
— privačiai iš giminių. 

Prabėgę metai mūsų 
padangėje buvo gana reikšmin
gi. Manome, kad apie tai skai
tėte spaudoje. Tikimės, kad pir
muosius žingsnius seks sekan
tys, kurie bus dar sėkmingesni 
ir reikšmingesni mūsų tautos 
ateičiai. Prie šio judėjimo 
stengiamės prisidėti visi, kaip 
kas galime. Lietuvių kultūros 
fondo Kauno visuomeninė tary
ba užsibrėžė atstatyti Laisvės ir 
Vytauto Didžiojo paminklus, pa
statyti paminklą Dariui ir 
Girėnui. Nors planuose Laisvės 
paminklas numatytas atstatyti 
iki kitų (atseit 1989) metų 
rugpjūčio mėnesio, stengsimės 
(jei nesutrukdys dideli šalčiai) jį 
atstatyti iki vasario 16 dienos. 
Jau gauti paminklui granito 
luitai, iš kurių pjaunamos plokš
tės ir paminklas bus ne iš 
betono, bet iš granito. Karo 
muziejaus sodelyje bus atstatyti 
pokario metais nugriauti, žy
miųjų Lietuvos veikėjų biustai: 
V. Kudirkos. J. Basanavičiaus. 
S. Daukanto ir Maironio. Bius
tai turėtu būti atstatyti iki 1988 

m. gruodžio 31 d. — Vinco Ku
dirkos 130 gimtadienio sukak
ties. Visi paminklai atstatomi 
tokie, kokie jie buvo — su 
visomis detalėmis ir visais 
buvusiais užrašais. Sekančiame 
etape numatoma atstatyti žuvu-
siųjų už Lietuvos laisvę 
paminklą ir Nežinomojo Karei
vio kapą. Visuomenė šių pa
minklų atstatymui dosniai au
koja. 

Karo muziejaus sodelis atgaus 
savo prieškarinį veidą ir vėl bus 
kaip koks tautos šventovės 
židinys, kuriame ras prideramą 
vietą Laisvės statula ir mūsų 
žymieji tautos žmonės. 

Paskutinės informacijos sako, 
kad paminklai bus atidengti mi
nint Lietuvos nepriklausomybę 
— vasario 16 d. Vilniaus radijo 
užsienio lietuviams skirtose lai
dose dažnai mini ir lietuviškąją 
išeiviją, kuri savo parama jau 
prisidėjo prie A. Šapokos „Lie
tuvos istorijos" išleidimo pir
mųjų 200,000 egz. Kaip žinia, 
JAV LB vadovauja pagalbos 
Lietuvai fondui iš kurio bus 
teikiama parama kovojančiai ir 
prasmingus projektus vykdan
čiai lietuvių tautai. 

Jurjfis Rimtautas 

Seinų, šiuo metu dirbąs savo 
profesijoj Varšuvoj. Jis yra 
vienas iš aukščiausiai iškilusių 
mokslo srityje lietuvių čia. 
Parašęs jau kelis plačius 
istorinius dalykus ir specialiai 
giiinęsis į Lietuvos gyvenimo 
laikotarpį tarp 1920-1939 metų. 
Sutikau daug jaunų ir vyresnių 
Lenkijos lietuvių, tačiau taip 
karšto lietuvio ir taip daug 
lietuviško darbo idėjų turinčio 
jauno žmogaus dar ten neteko 
matyti. Punskas, kaip jis sako, 
yra jau atgaivintas ir atstatytas. 
Dabar visas jėgas reikia skirti 
Seinams, tam buvusiam gar
siam mūsų lietuviškos kultūros 
miestui, kur seniau buvo lei
džiami mūsų laikraščiai ir kny 
gos, kur vyko didelis lietuvis 
kas ir religinis bei kultūrinis 
gyvenimas. It dabar čia yra 
daug lietuvių, tik jie kažkaip 
nėra susTftmgę. Daktaro noras 
ir būsimas darbas, kurį jis jau 
pradėjo "daryti, yra Seinų 
lietuviškas atkūrimas. Jis nori, 
šalia bazilikos, pastatyti Seinų 
Kultūros namus, su šio miesto 
istoriniu muziejum, parodant 
kaip svarbūs an čiau buvo 
Seinai. J is nori pradėti 
lietuvišką privatų biznį su lie
tuviškais suvenyrais, lietuvišku 
maistu ir kt. Jo svajonė prie 
Kultūros namų ar kur kitur, 
padaryti ir keletą kambarių, 
kur galėtų apsistoti atvažiavę iš 
kitur svečiai. Jis nori net kviesti 
užsienio ieituvius, kad jie ir 
įsijungtų į šį darbą, padarant 
lietuviškus kooperatyvus. Savo 
darbo reikalais jis neužilgo 
važiuos į Ameriką, kur bandys 
plačiau paskleisti Seinų lietu 
viškąsias idėjas. Pagrindinis ir 
svarbiausias dalykas yra Seinų 
Kultūros namai, ir jis bandys 
pravesti aukų vajų visame lie
tuviškame pasaulyje, kas, 
manau, tikrai turės pasisekimą. 

Kelionė į Varšuvą buvo tikrai 
labai įdomi, prieš tai Seinuose 
apžiūrint ir tą vietą, kur mano 
šis jaunas daktaras, kad galima 
bus statyti Kultūros namus. 
Tokių entuziastų ir taip savo 
širdį atidavusių lietuviškajam 
darbui žmonių, mes tikrai 
mažai ir čia turime, todėl, kai 
tik bus paskelbtas piniginis va
jus, tai tikrai visi mes turime jį 
paremti ir savo dosnia auka prie 
to prisidėti. 

Varšuvoj atsisveikinimą pa
darė mano prietelius Rimas 
Vaina su savo puikia žmona, 
dalyvaujant ir keliems vieti
niams lietuviams veikėjams. 
Malonus tai buvo vakaras, daug 
kalbų, daug įdomybių iš pačių 
lietuvių ir lenkų gyvenimo, kai 
jau kitą dieną, dar prieš tai ilgo
kai telefonu pasikalbėjus su tuo 
metu Lenkijoj viešinčiu Lietu
vos Sąjūdžio vienu iš vadovų 
prof. V. Landsbergiu ir jam 
papasakojus paskutines nau
jienas iš Lietuvos, sėdau į 
Lenkijos lėktuvą ir palikau šį 
kraštą ir jo puikius lietuvius. 

Lyginant Lenkijos gyvenimą 
su Lietuva, tai, mano manymu, 
Lietuvoj žmonės gyvena geriau. 
Ten yra daugiau automobilių, 
gražesni ir geriau apstatyti 
butai, daug daugiau pas 
žmones, ne krautuvėse, maisto, 
o iš kur jie jį ima, tai nežinau. 
Kauno Laisvės alėja daug pui
kesnė ir moterys gražiau ap
sirengę negu Varšuvos pagrin
dinėje gatvėje, nors drabužių 
krautuvėse ir matyti daugiau. 
Nu ko, ko, bet gėrimų tai Lenki
joje daug daugiau ir jie labai 
pigūs, ypačiai mokant dole
riais: vodkos bonka vienas do
leris. Tačiau girtų žmonių čia ir 
matyti daugiau. Turint dolerių, 
čia gali eiti į dolerines krau
tuves ir pirkti kas ten yra, o 
turguj ir gali gaut visko, tik 
kainos jau labai aukštos. Tačiau 
LenKijoj yra tas gerai, kad gy
venk kur nori ir važiuok taip 
pat kur nori, tik turėk bilietą, 
o apie jų gavimą, tai jau kita 
kalba. 

REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

RIMAS L. 
361-5950 

GREIT 
Į PARDUODA Į 

STANKUS 
636-6169 

Norint iej i P I R K T I ar P A R D U O T I 
N A M U S per šią įstaigą, p rašome 
paminėti, kad esate arba-norite būti 
Rimo S t a n k a u s kl i jentais. Nuosa
vybės į ka i nav imas n e m o k a m a i . 

G O V E R N M E N T H O M E S ! 
$1 00 (U Repair) Fcreclosures. Tax 
Delmguent Property. Now Sel l ing. This 
area' Call (Refundable) 1-518-459-3546 
EXT H 664A for l ist ings 

Q*9įm KMIECIK REALTORS 
7 9 2 2 S. PULASKI RD 

DANUTE SCERBAITE MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti arpirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbattai Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo 

JAPONŲ FABRIKAS 
INDIANOJ 

Japonai statys didžiulį fabriką 
Greenwood. Indianoje. Gamins 
mašinų dalis. Investuos daugiau 
kaip 31 mil. dol. 

RUOŠIA PADĖTI 
SENIEMS 

Jėzuitą vadovaujama Stritch 
medicinos mokykla Chicagoje 
įsivedė geriatrijos skyrių. Tai 
gydytojų paruošimas padėti 
senimui, kurio procentas vis 
didėja. 

Pradedant 1988 m. liepos 2 d., kas šeštadieni 
8 4 0 Nei 10 v.v. 

per WPNA (buv. WOf»A stotis) 1490 AM 
y 

Žemė L 
„Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 

Muzika - sveikais - moterų pasaulis - sportas - literatūra - kinas • satyra 

Namas apžiūrėjimui 
Sekmadienį, vasario 26 d. 1 - 4 v. p.p. 

1124^ &, St. Louls, virai naujas 3 n e g 
saMsai . .b i 'eve l " nam; s su 1-V« prausyk
los, L fo 'mos valgomasis: rengtas rūsys 
šeimos kamo su židiniu . . T r i i [ . _ r fca» 
cai; alumtnio „ t r im" , daug pr.ea-. Sku&ė-
t-fe. 

No. 372 — 63 & Narragansett — 
S75.500. vieno sav. 27 metų ..ranch" 
namas: 3 dideli mieg. kamb.; 20 pėdų 
/irtuvė su ąžuolinėmis spintelėmis: nauja 
šildymo-šaldymo sistema: naujas stogas: 
dideMs kiemas, pusė bloko iki Jewel par
duotuvės, banko, autobuso, gydytojo, 
restorano. Skambinkite dabar1 

No. 380 — 59 & Ki iboum — 3 mieg. 
kamb . mūrinis. 35 metų amžiaus namas, 
/įsiškai nauja virtuve, ištisas rūsys: 2 auto 
garažas: alumimo ..trim . nauja šildymo 
sistema, centralims vėsinimas, labai šva-
'us SKubėkite' 

AR NORITE PARDUOTI? 

S3vo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai junis patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
\lamo įvertinimui skambinkite skubiai — 
iabar 

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

Will b u y your h o u s e m Marquet te 
Park. C a s h . No commiss ion or FHA or 
pomts Ca l l 4 3 0 - 5 9 5 3 . 

GnrU0£-

OLSICK & CO . REALTORS 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 
(312) 257-7100 

Naujai pastatytas 3 mieg. k. . .spl i t 
level" namas Lemonte. Timberline apyi . 
3 prausyklos, šeimos k su židiniu, virtuvėje 
ąžuolinės spinteles Pusryčių kamb su
veriamos durys Į patio $165,000. 

Gyvenkite liuksuse Spnng Creek apy
linkėje. Homer Tovvnship' Beveik 2 akrai 
miško ajuosti gurguliuojančio upelio Name 
trys židiniai. ..whirpool". šeimos kamb su 
atnumu. satelito dubens antena. ADT aliar
mo sistema: plaukimo baseinas. įrengtas 
rūsys: 15 kambarių $375.000. 

Labanaktis, vaikučiai 
,,Pasakų pasauls mažamečiams lietuviukams' 

8:30 v.v. iki 8:40 v.v. 

Al l iance Communicat ions, Ine. 
4 0 8 S o u t h Oak Park Avenue , Oak Park, IL 60302 

te l . nr. 848 -8980 

R E A L E S T A T E 

C3 MIS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KED2IE 

778-2233 

S I M A I T I S R E A L T Y 

V ik toras Š imai t is , Reg. Broker is 

Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 
5953 S. Kedzie Ave. 

Chlcago, IL 60629 
Tel. 436-7878 

H E L P VVANTED 

DESIGNERS 
DRAFTSMEN 
ENGINEERS 

TOP RATES & 
PERMANENT POSIT. 
SEND RESUME TO: 

P.O. BOX 521 
ANDERSON, IN. 46015 

OR CALL 
(317) 649-8953 

SHOEMAKER 
Needed immediately fo toli time work 
Some English necessary SW area. 

Call for further information. 
748-2888 

Call After 10 am 

H O U S E K E E P E R T O L I V E I N 

Woman needed to c lean house. make 
meals and care for two chi ldren ages 
6 and 11 Mušt speak some Engl ish 
and be g o o d with ch i ldren. Abi l i ty to 
drive an automobi le vvould be helpfu l . 
Mušt live in Monday thrcugh Friday. 
Both parents are professionals who 
work Salary is 5150.00 per week . in-
c luding r o o m and board. Please 
te lephone 2 3 9 - 6 3 6 3 (Chicago) and 
ask to speak with G l a d y s , the fami ly 's 
present housekeeper . 

M I S C E L L A N E O U S 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

100/0—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel . - GA 4-8654 

U E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
jžmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LITHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM 

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

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

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja dev in to j i laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 

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, 
454S W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

file:///lamo
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Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas Daytona Beach ir meninė dalis. Iš kairės: Juozas Sodai-
tis, Kazimieras Barūnas, Juoze Daugėlienė ir Gediminas Lapenas. 

Nuotr. J. Daugėlos 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, Fla. 

KUDIRKA IR VARPAS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIME 
Vasario 12 d. Prince of Peace 

katalikų bažnyčioje ir salėje Or-
mond Beach vyko Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo 71 su
kakties minėjimas. Minėjimas 
sutapo su lietuviškomis pamal
domis, kurias atlaikė kun. dr. 
K. Ruibys. Pamaldose šventišką 
nuotaiką sudarė choro „Siety
no", vadovaujamo muz. Antano 
Skridulio, gražiai pagiedotos 
giesmės Dievas mūsų prieglau
da, Malda Marijai — muz. A. 
Skridulio, žodžiai G. Lapėno, 
Parveski, Viešpatie — muz. 
Strolios, žodžiai Jurkaus, ir pa
baigoje Apsaugok Aukščiausias 
— muz. C. Sasnausko, žodžiai 
Maironio. 

Po pamaldų salėje minėjimo 
tęsinys. Klubo valdybos pirmi
ninkas Jonas Daugėla trum
pame žodyje žvilgtelėjo į Lietu
vos istorinę raidą, prisiminė ilgą 
tautos kančios ir naikinimo ke
lią stalinizmo laikais, dabar 
vykstanti tautos atgimimą, sie
kiant laisvės ir nepriklausomy
bės. Pažymėjo, kad šiais metais 
minime dvi reikšmingas sukak
tis — Varpo šimtmečio ir Vinco 
Kudirkos 130 gimtadienį. Vin
cas Kudirka ir Varpas lietuvių 
tautą anuo metu prikėlė lais
vam ir nepriklausomam gyveni
mui ir šios dvi sukaktys ypač 
lietuvių tautai svarbios. Pažy
mėjo, kad šių sukakčių proga 
PLB paskelbė šiuos metus Var
po metais. Paragino minėjimo 
dalyvius gausiai aukoti Lie
tuvos laisvinimo reikalams, pa
sirenkant laisva valia kam au
koti — Lietuvių Bendruomenei, 
Vlikui ar Altai. 

Po kalbos choras „Sietynas", 
vadovaujamas muz. A. Skridu-
lio^atliko dainų ir žodžio pynę, 
skirtą Kudirkos ir Varpo pri
s iminimui . Žodinį tekstą 
paruošė akt. Kazimieras Barū
nas, talkinant Jonui Daugėlai. 
Skaitiniuose Kudirkos vaid
menį atliko Juozas Sodaitis, 
Antanėlio — Gediminas Lape
nas, Bevardžio — Kazimieras 
Barūnas ir skaitytojos Juoze 
Daugėlienė. Pynėje gražiai 
nuskambėjo pradžioje Lietu
viais esame mes gimę — St. 
Šimkaus, žodžiai Sauerveino, 
Laisvės Varpas — A. Vanagai
čio. Nuo Atlanto — A. Skridulio, 
žodžiai G. Lapėno, Nemunas — 
V. Paltanavičiaus, žodžiai P. 
Širvioiir meninė programa baig
ta Vinco Kudirkos tautine gies
me — Lietuvos himnu. Žodinė 
pynės dalis paruošta pagal K. 
Inčiūros dramą — Vincas Kudir
ka. Parinkti tekstai paryškino 
šio didžiojo tautos sūnaus 
gyvenimą ir darbus bei Varpo 
paskirtį lietuvių tautai. 

M. Sarauskienė klubo vardu 
programos atlikėjams ir Juozei 
Daugėlienei įteikė gyvų gėlių 
puokštę. Klubo pirmininkas 
padėkojo visiems bet kuo prie 
minėjimo suruošimo prisidėju
siems. Salėje stalai buvo gražiai 
papuošti JAV ir Lietuvos vė
liavėlėmis, žalumynais ir gė
lėmis. Tą atliko valdybos narės 
su talka. 

AUKOTOJAI IR AUKOS 

Minėjimo metu, kaip jau 
įprasta, buvo renkamos aukos 
Lietuvos laisvinimo ir Lietuvai 
pagalbos reikalams. Aukas rinko 
Lietuvių Bendruomenei Jurgis 
Janušaitis ir Jadvyga Paliulie-
nė. Lietuvių Bendruomenei au
kojo 49 aukotojai, suaukota 
2075 dol. Vlikui aukas rinko 
Noreikienė, aukojo 33 aukoto
jai, surinkta 955 dol. Altai au
kas rinko Vytautas Abraitis, 
aukojo 26 aukotojai, surinkta 
545 dol. Kiekvienas aukotojas 
turėjo laisvą valią apsispręsti, 
kuriam veiksniui aukoti. Taigi 
salėje minėjimo metu iš viso 
surinkta veiksniams 3575 dol. 

Lietuvių Bendruomenei stam
besnes aukas įteikė svečiai, tuo 
metu viešėję mūsų telkinyje, 
prof. Vytautas Marijošius ir 

Kelionių agentūros prezidentas 
Chicagoje Walter Rask-Ras-
čauskas. 

JAV LB paskelbus pagalbos 
Lietuvai vajų, tam fondui 
vienas iš pirmųjų mūsų telkinio 
lietuvių atsiliepė uolus bendruo-
menininkas Adolfas Šimkus, 
betarpiai pasiųsdamas 500 dol. 
auką Pagalbos Lietuvai fondui. 
Jį pasekė dar vienas kitas auko
tojas su stambesne suma. 

Nuoširdi padėka priklauso 
mūsų telkinio l ietuviams, 
nuoširdžiai aukojusiems mūsų 
veiksniams ir tuo prisidėju
siems prie laisvės kovos 
Lietuvoje ir dabartinių prob
lemų tėvynėje sprendimo, už ką 
LB-nei jau nuoširdžiai padėkojo 
per Vilniaus radiją, o taip pat ir 
visiems išeivijos lietuviams. 

Lietuvoje vyksta didelė, lais
vės ir nepriklausomybės sie
kianti visos tautos neatiaidi 
kova. Lietuvos kovotojai prašo 
pagalbos. O ar visi kad ir šios 
nepriklausomybės šventės pro
ga prisiminėme kovojančią 
tautą.ar atsiliepėme savo auka 
veiksniams, o ar tyliai nepraė
jome pro aukų rinkėjus, nors tė
vynėje sėdėjome aukštuose pos
tuose, valgėme tėvynės ska
niausią duoną, o sunkiausiose 
jos valandose jos neprisimi
nėme. 

Ju rg i s Janušai t i s 

A.tA. 
Dr. PRANUI SUTKUI, 

staigiai ir netikėtai mirus, jo žmonai, Dainavos an
samblio nuolatinei bendradarbei, dailininkei ADAI 
SUTKUVIENEI, visai šeimai bei kitiems giminėms 
ir artimiesiems reiškiame nuoširdžiausią užuojautą 
ir kartu liūdime. 

L. M. A. Dainava 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to save regularly! 

Paid and 
Compounded 

Ouarterly 

Vtfflft 
see us for 
financing. 

AT OUR LOW RATES 
VA(ITM B f P A V M f N T 

TO f T V O U P I N C O M t 

INSURfO 

Mutual Federal 
Savinas and Loan 

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

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

RYŽTINGOS GELBĖTOJOS 

Mary Linnane anksti rytą va
sario 7 d. bėgdama į traukinį 
parvirto ant bėgių Chicagos 
šiaurvakariuose. Būtų ją su
traiškęs atlekiantis traukinys, 
jei dvi moterys jos nebūtų 
nutraukusios šalin. 

ĮTAISYS PARKĄ 

Chicagos priemiestis Orland 
Parkas nutarė nupirkti 190 
akrų žemės ir ten jrengti parką. 
Kainuos 8 mil. dol. Žemė į 
vakarus nuo West Ave. ir į šiau
rę nuo 159 gatvės kainuos 2.3 
mil. dol. 

DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. vasario mėn. 24 d. 

A.tA. 
BRONIUI KASAKAIČIUI 

mirus, žmoną dr. BIRUTĘ ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia. 

Illinois Lietuvių gydytojų draugija [ 

A.tA. 
ANTANINAI VOLERTIENEI 

Lietuvoje mirus , jos sesutei BRONEI RUS
TEIKIENEI ir vyrui VYTAUTUI, sūnui VYTAUTUI 
V0LERTUI, dukterėčiai LYDIJAI NOVAK, sūnė
nams VYTENIUI ir KĘSTUČIUI DIRKIAMS, jų 
šeimoms ir visiems artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą ir kartu liūdime. 

Bnghton Parko Namų 
Savininkų draugija 

A.tA. 
Dr. PRANO SUTKAUS 

mirties valandoje dail. ADAI SUTKUVIENEI ir 
šeimai: ARUI, DANAI, VILIJAI, RASAI, LINUI 
reiškiame mūsų giliausią užuojautą ir kartu liūdime. 

Chicagos BALFo 57 skyriaus nariai 

Mūsų brangiam Bičiuliui 

A.tA. 
Dr. PRANUI SUTKUI 

Dievo valia į Amžinas Atostogas ir Poilsį išėjus, jo 
žmonai, mielai ADAI, ARUI, DANAI, VILIJAI su 
ARVYDU, LINUI ir RASELEI reiškiame giliausią 
užuojautą. 

Ritonė, Teodoras ir Indrė Rudaičiai 

A.tA. 
ANTANINAI VOLERTIENEI 

okupuotoj Lietuvoj mirus, jos seseriai Gen. T. Dau
kanto jūrų šaulių kuopos narei BRONEI RUSTEI
KIENEI, giminėms ir artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą. 

Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopos vadovybė ir nariai 

Mūsų mielam nariui 

A.tA. 
Dr. PRANUI SUTKUI 

staiga iškeliavus į Amžinybę, jo žmonai dail. ADAI, 
šeimai ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią ir gilią 
užuojautą. 

Beverly Shores Lietuvių klubas 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E i K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas - 523-0440 

A.tA. 
Dr. PRANUI SUTKUI 

staiga mirus, žmoną dail. ADĄ, dukras: dr. DANĄ, 
RASĄ, VILIJĄ ir jos vyrą ARVYDĄ, sūnus: LINĄ, 
ARĄ ir gimines nuoširdžiai užjaučia 

Illinois Lietuvių gydytojų 
draugija ir 
Pagalbinis Moterų vienetas 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

A.tA. 
Dr. PRANUI SUTKUI 

netikėtai mirus, reiškiame gilią užuojautą dail. ADAI 
SUTKUVIENEI, ilgametei JAV LB darbų talki
ninkei, ir jos šeimai. 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba 

STEPONAS C. LACK ir S U N Ū S 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sali v D o n a l d M., Jr . 

A.tA. 
POVILUI NORKUI 

mirus, jo vaikams REGINAI, VIDAI, VIRGILIJUI, 
SILVIJAI ir jų šeimoms liūdesio valandoje reiškiame 
užuojauta 

Martinaičių šeima 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave. , C ice ro I l l inois 

PATARNAUJArm< ACO-IK BEI PRIEMIESČIUOSE 
Te l . 652-5245 



DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. vasario mėn. 24 d. 

x K o n c e r t a s p r i s i m i n t i 
„Draugo" 80 metų ir kompozi
toriaus K. V. Banaičio mirties 
25-rių metų sukaktis bus va
sario 26 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p. Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. Lietuvių Operos choras 
dainuos operos . .Jūratės ir 
Kastyčio" pirmų veiksmą. Lyric 
operos trio gros Lietuviškas 
idilijas, dainuos sol. Marytė Bi-
zinkauskaitė iš Kanados ir 
smuiku gros Linda Veleckytė. 
Akompanuos visam koncertai 
nu:'/. Robertas Mockus. Diri
guos B. Kazėnas ir A. Gaižiū-
nienė. Visi kviečiami dalyvau
ti. Bilietai gaunami Vaznelių 
Gifts International parduo
tuvėje. 

x . . A v i n u k o p ė d o s " tai 
vieno Lietuvos kompozitorių B. 
Kutavičiaus sukurtas dainų 
ciklas. Sol. A. Stempužienė šj 
durnu ciklą atliks Margučio 
rengiamame koncerte, kuris 
bus k.vo 12 d. 3 vai p.p. 
Jaunimu centre Bilietu galima 
įsigyti Margučio raštinėje ir 
Gitt< International parduotu
vėje. 

x Lietuvių Kultūros insti
tuto Suvažiavimo darbai, apima 
1987 m. skaitytas ir Lietuvą 
• HČiančias paskaitas, išspaus
dinti vienoje knygoje. Dau-
u.ima- paskaitų yra vokiečių 
k.ilba. bei jos visos labai 
įdomios. Dr. Kęstučio Girniaus 
paskaita išspausdinta lietuviš
k i , bet paskaitos santrauka 
duodama vokiškai. Knyga turi 
168 Į>.~!. Išlfist.t Liet. Kultūros 
in-tituto Vokietijoje. 

M a l d i n i n k ų k e l i o n ė į 
Medjugor je , J u g o s l a v i j ą . 

un. A. Miciūnas lydės ekskur-
ją į Medjugorje š.m. balandžio 

mėn. 10-20 d. Išvykstame iš Či
kagos į Romą — 3 dienos (au
diencija pas šv. Tėvą), 1 diena 
Split, Jugoslavija, 5 dienos Med
jugorje, 1 diena Dubrovnik. Ke
lionės kaina Sl,459. Lankymas 
1 k Medjugorje - $1,059. Toli-
i esnei informacijai kreiptis į 
kun. Miciūną, tel. 414-552-7004. 

fsk) 
x Kaziuko mugė, Chicagos 

skautu ir skaučių kovo 5 d. 
rengiama Jaunimo centre vyks 
šia tvarka: 9 vai. ryto šv. Mišios 
jėzuitų koplyčioje — visi ra
ginami dalyvauti. 10 vai. ryto 
mugės a t i d a r y m a s . Mugė 
uždaroma tarp 2-3 vai. p.p. 
Chicagos ir apylinkių lietuviai 
maloniai kviečiami atsilankyti. 
Laukiama svečių ir iš kitų 
JAV valstijų. 

(sk) 

x Lietuvių gydytojų ir me
dicinos profesionalų grupė 
išvyksta j Lietuvą birželio 14 d. 
Penkiolika dienų Lietuvoje. 
Apsistosim naujame Kauno 
viešbutyje. Bus išduodami 
pažymėjimai dėl federalinių 
mokesčių nurašymo. Galėsite 
aplankyti ir pabuvoti visose 
pageidaujamose vietose. Grupe 
lydės R o m a s Pūkštys . Kreip
tis į American Travel Service 
Bureau, 312-238-9787. 

(sk) 
x Puiki proga įsijungti į 

p e l n i n g ą biznį! Dirbant 
nepilnu laiku, galima uždirbti 
iki 10,000 dol. j mėnesį! Praneši
mą apie šį biznį padarys Jūra 
Viesulienė iš Philadelphijos ir 
Rimtautas Vizgirda iš Los 
Angeles. P raneš ima i vyks 
šeštd., va sa r io 25 d. Pasaul io 
Lietuvių centre , Lemonte. 9:30 
v.r. ir 3 v. p.p. ir sekmadienį, 
vasario 26 d. 11 v.r. ir 12 v. p.p. 
J a u n i m o c e n t r o posėdžių 
kambaryje. 

(sk) 

x Kun. d r . V a l d e m a r a s 
C u k u r a s praves tradicines 
gavėnios rekolekcijas Jėzuitų 
koplyčioje kovo 16, 17 ir 18 die
nomis 7 vai. vak. Rekolekcijos 
baigiamos Verbų sekmadienį 10 
vai. šv. Mišiomis. Visi kviečia
mi dalyvauti ir susitelkti prieš 
Velykas. 

x Vakaronė š iandien Jau
nimo cen t ro kavinėje bus 7:30 
vai. ir kalbės kun. Ričardas 
Repšys iš Lietuvos tema ; 
,,Kokios dvasinės pagalbos lau
kia Lietuva. Vakaronę rengia 
Jaunimo centras. Kviečiami 
visi dalyvauti. 

x Sąjūdis realybė ir per
spektyvos — tai tema, kurią 
diskutuos vakaronėje Jaunimo 
centro mažojoje salėje Bronius 
Kuzmickas iš Lietuvos, JAV LB 
krašto valdybos pirm. dr. A. 
Razma, politinių mokslų profe
sorius dr. T. Remeikis ir „Aki
rač ių" red. Z. Rekašius. 
Vakaronė bus kovo 3 d., penkta
dienį, 7:30 vai. vak. 

x Pat iksl inimas. Šv. Kazi
miero rėmėjų vakarienė bus 
spalio 29 d. (ne vasario 29 d., 
kaip vakar dienos ..Drauge" 
parašyta). Už klaidą atsipra
šome. 

x Kun. J o n a s Pakalniškis, 
Brooklyn, N.Y., dr. J. A. Les-
niauskas, Palatine, 111., Aldona 
Grinis, St. Petersburg, Fla., 
Jonas Cinkus, Downers Grove, 
111., Birutė Bilvaišas, Lowton, 
Oklahoma, Ema Pušneraitis, 
Chicago, 111., už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė po 
15 dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x Dr. A. Garūnas , Chicago, 
111., Sally Vidžiūnas, Wolcott, 
Conn., Maria Paugys, Melrose 
Park, 111., Antanas Vaitiekus, 
Detroit, Mich., K. Stankus, Oak 
Lawn, 111., už kalėdines korteles 
ir kalendorių atsiuntė po 20 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x Inž. Juozas Karklys, Tuc-
<or,. Az., Gediminas Damašius, 
Libertyville, 111., Vytautas 
Janulaitis, Oak Lawn, 111., R. A. 
Petraitis, Los Angeles, Cal., 
Rūta Garūnas Sula, Schaum-
burg. 111., Anna Kazlauskas, 
Chicago, 111., už kalėdines kor 
teles ir kalendorių atsiuntė po 
20 dol. auką. Labai dėkojame. 

x Šių metų vasario 26 d. 12 
v. p.p. įvyks Žiburėlio ir Vaikų 
Namelių Montessori mokyklė
lių madų paroda SKAMBĖK, 
PAVASARĖLI! Bus modeliuo
jamos puikios Kimberly Bond 
Boutiąue mados. Paremkite 
mokyklas, dalyvaukite parodo
je! Rezervacijoms skambinti 
832-6331 a rba 985-3851. 

(sk) 

x Vaistai ir medicininės 
priemonės į Lietuvą! Siunčia
me ir video, stereo magnetofo
nus, siuvimo mašinas ir pan. 
Prekes pristatome per UPS į ki
tus JAV miestus. Sudaromi iš
kvietimai, siunčiame kargo į 
Lietuvą. R o m a s Pūkš ty s , 
Transpak, 2655 W. 69th St., 
Chicago, IL 60629. Darbo va 
landos: 12-6 v. p.p. kasdien, 
šeštd. 10 v.r. - 4 v. p.p.. arba 
susi tarus. Pirmad. uždaryta. 
Tel . 312-436-7772, namų 
312-430-4145. 

(sk) 

Linas Kojelis prezidento Bush inauguracijos baliuje su pussesere Birute ir tėvais 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

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

(sk) 

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

(sk) 

VASARIO 16-TOSIOS 
MINĖJIMAS JAUNIMO 

CENTRE 

Tradiciniai Jaunimo centras 
minėjimų nenukelia ir rengia 
vasario 16 d. Šis paminėjimas 
yra daugiau skirtas jaunimui. 
Stengiamasi, kad bent progra
mą atliktų mūsų jaunimo atsto
vai. Jaunimo centro kavinė 
artipilnė prisipildė, visi staliu
kai buvo papuošti tautinėmis 
vėliavėlėmis. Minėjimą pradėjo 
jaunosios kartos atstovas A. 
Palubinskas. Po trumpo įžan
ginio žodžio susir inkusius 
supažindino su paskutinėmis 

x Joseph Martin iš Chicago, 
111., neseniai jam suėjo 97 metai 
amžiaus, bet dar skaito „Drau
gą", siunčia visiems linkėjimus, 
kurie dirba lietuvišką darbą. Už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
pridėjo 15 dol. auką. Nuoširdus 
ačiū mūsų mielam dienraščio 
skaitytojui. 

x Jul ius Širka, Oak Lawn, 
111., Donelaičio aukšt. ir že
mesniosios mokyklos direkto
rius, B. Kondrotas, Queker Hill, 
Conn., Magdelena Stankaitis, 
Delhi, Kanada, Vincas Gelažū-
nas, Saint Louis, Mo., Antonia 
Kliorienė, St. Petersburg Beach, 
Fla., Jonas Banionis, Hartford, 
Conn., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 15 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Rekolekcijos tėvų jėzuitų 
koplyč io je įvyks kovo 
16-17-18-19 d. Po rekolekcijų, 
kovo 19d. 12 vai. ruošiami prieš-
velykiniai pusryčiai Jaunimo 
centre. Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti. Rezervacijoms skam
binti: 776-0043 arba 925-6193. 

(sk) 
x Ieškomas Henrikas Vol-

k o v i c k a s gyvenęs Kaune. 
Rašyti E. Sventickui 16203 
F a i r l a n e , Livonia, Mich. 
48154. 

(sk) 

x Dr. Kastytis J u č a s , der
matologas (tel. 925-2670) veda 
radijo programas 1490 AM ban
gomis kiekvieną šeštadienį 7 
vai. ryto. Šį šeštadienį, vasario 
25 d. dr. Petras Kisielius, urolo
gas, Mercy ligoninės konsul
tantas kalbės tema: „Inkstų ir 
šlapumo takų problemos ir pro
statos vėžys". 

(sk) 

x MEDJUGORJE - lapkri 
čio 1 d. vienos savaitės kelionė. 
Kaina tik $989.00 įskaitant oro 
susisiekimą, viešbutį ir ma;s-
tą. Travel Advisers Inc., 
1515 N. Harlem #110 Oak 
Park, 111. 60302, 312-524-2244. 

x Liepos 15 d. kelionė į 
Skandinavija ir Europos Lietu
vių dienas. Informacijai skam
binkite Birutei Zalatorienei, 
Travel Advisers Inc., 1515 N. 
Har lem #110, O a k Park , 
60302. 312-524-2244. 

(sk) 

demonstracijomis, kurios vyko 
Vilniuje ir Kaune. Nuo okupa
cijos pradžios pirmą sykį buvo 
leidžiami vieši minėjimai. Ka
dangi šie metai yra „Varpo" 
metai, tad jis paskaitė didžiojo 
varpininko V. Kudirkos patrio
tinius eilėraščius. V. Kudirka 
varpo dūžiais: „Kelkite, kelkite, 
kelkite!" kėlė prisikėlimui mie
gančią tautą. 

Po jo kalbėjo Lietuvos gene
ralinis konsulas Vacį. Kleiza. 
Savo žodį pradėjo: „Šiuo 
momentu dar vis gyvenu tuo 
jausmu, kurį man paliko perei
tos nakties telefoninis pa-
skambinimas iš Kauno. Abiejo
se Atlanto pusėse ir po pasaulį 
išsimėtę lietuviai stengiasi šią 
šventę paminėti. Išeivija ir tau
ta sudaro vieną junginį. Reikia 
paminėti, kad atgimimas vyks
ta ne tik Lietuvoje, bet ir išei
vijoje. Aukotojų sąrašuose ir 
mūsų renginiuose matome var
dus ir veidus, kurių anksčiau 
nebuvo. Iš Lietuvos rašo, kad 
„mes dar gyvi, kaip žarija 
pelenuose". 

Po konsulo kalbos A. Palu
binskas pranešė, kad gautas 
pranešimas iš Gintės Damu-
šytės apie Gorbačiovo reakciją. 
Ryšium su Lietuvoje vyks
tančiomis demonstracijomis ir 
laisvės reikalavimais Gorbačio
vas pareiškęs, „kad nacionalis
tams ir ekstremistams bus 
duotas tinkamas a tk i r t i s" . 
Toliau sekė Pedagoginio Litu
anistinio instituto studentų įna
šas į šį minėjimą. M. Polikaitis, 
J. Jankauskaitė ir V. Gilvydytė 
pasirodė su V. Kudirkos eilė
raščiais. Po eilėraščių buvo 
dainos. Ant stalų buvo išdėstyti 
dainorėliai, ir A. Polikaitis va
dovavo bendram dainavimui. 
Atrodo, kad ir dalyviai norėjo 
aktyviai minėjime dalyvauti, 
tad visi pagal savo išgales įsi
jungė į bendrą dainavimą. 

Po dainų buvo poetinis žodis. 
Poetas K. Bradūnas prisiminė 
tuos laikus, kai Lietuvoje Va
sario 16 išvakarėse Valstybės 
teatre vykdavo literatūros vaka
rai. Tuose literatūriniuose pa
minėjimuose dalyvaudavo 
vyriausybės nariai. Tai buvo 
prasmingas būdas mūsų nepri
klausomybės paminėjimui. Ge
rai žinome, kad tautos žadintojų 
eilėse buvo daktarų ir susipra
tusių kunigų, bet to neužteko. 

Reikėjo rašytojų ir poetų žadinti 
tautą ir ją vesti. Kadangi šiais 
metais minėsime ir Kristijono 
Donelaičio jubiliejų, tad poetas 
paskaitė savo triptiką šiam 
jubiliejui paminėti. Jame buvo 
Kristijonas Donelaitis, besirūpi
nąs savo parapiečiais — būrais 
Taip pat Pričkus ir kiti mums 
girdėti vardai. Eilės buvo jaut
rios ir aktualios, kadangi mi
nėsime K. Donelaitį, bet jo kraš
tas sunaikintas ir išplėštas. 
Lietuviškoji prūsų žemė slavų ir 
azijatų sutrypta. Tai mirusiųjų 
žemė, ir jo Tolminkiemio net 
vardo nebėra. Minėjimas buvo 
neištęstas, bet vykusiai pareng
tas. Užbaigtas visiems sugie
dojus Tautos himną. Salomėja 
Endrijonienė, Jaunimo centro 
valdybos pirmininkė, padėkojo 
programos atlikėjams ir daly
viams. Po to visi buvo pakvies
ti prie vaišių, kurias parengė 
Jaunimo centro Moterų klubas. 

J . Ž. 

Dr. Robertas Vitas kalba lietuviu 
demonstracijose Vasario 16 Daley 
Plazoje. 

Nuotr. R. Miliauskaitės 

PAMINĖJO VASARIO 16 
SUKAKTĮ 

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijoje Marąuette Parke veikia 
pradinė mokykla, o lietuvių 
vaikai pamokų metu po pusva
landį tu r i l i tuanis t ines 
pamokas. Didesnius ir reikš
mingesnius Lietuvos įvykius 

Kun. Ričardas Repšys ii Lietuvos su Lemonto Maironio šeštadieninės 
mokyklos mokiniais. Nuotr V. Rimšelio 

mokykla pamini visoje mo
kykloje, dalyvaujant visiems 
mokiniams ir mokytojams. 
Parapijos mokyklos vedėja yra 
kazimierietė seselė Margarita 
Marija, o lituanistinės mo
kyklos vedėja yra mokytoja 
Bronė Prapuolenienė. 

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 71 sukaktį mokykla 
minėjo tą pačią — akto pa
skelbimo dieną — vasario 
16-tąją dieną. Dvyliktą vai. die
nos metu visi mokiniai susi
rinko į parapijos salę išklausyti 
mokytojų kalbų ir pasigėrėti 
savo draugų lietuvių atliekama 
programa. 

Kaip ir kituose minėjimuose, 
buvo įneštos vėliavos, sugiedoti 
himnai, sukalbėta invokacija. 
Programai vadovavo lituanis
tinės mokyklos vedėja Br. 
Prapuolenienė. Sveikina susi
rinkusius, aptaria šios dienos 
reikšmę lietuvių t au t a i , 
primena Varpo 100-jį gimta
dienį, turėjusį įtakos į Lietuvos 
atgimimą. Kun. Vito Mikolaitis 
sukalba maldą abiem kalbom. 
Skaitomas Valstybės Tarybos 
nepriklausomybės atstatymo 
aktas . Sveikina mokyklos 
vedėja seselė Margarita Marija 
ir abiem kalbom paaiškina Va
sario 16-sios akto reikšmę lietu
vių tautai. Klebonas kun. J. Ku
zinskas aiškina laisvės ir 
tikėjimo reikšmę. Prasidėjęs 
lietuvių tautos atgimimas pa
rodo tautos drąsą ir ryžtą sava
rankiškai tvarkytis ir laisvai 
melstis. Lietuvių Fondo atsto
vas A. Juodvalkis sveikina 
Lietuvių Fondo vardu, linkė
damas išaugti gerais lietuviais 
ir padėti iškovoti tėvų ir senelių 
tautai laisvę bei valstybinę 
nepriklausomybę. Tik drąsi ir 
ryžtinga tauta pasiekia savo 
tikslus. Mokyklos paramai 
įteikia LF paramą — 2000 dol. 

Meninę dalį atliko lit. mo
kyklos mokiniai. V-VI skyr. 
mokiniai, paruošti mokytojos G. 
Valiulienės, perdavė Balio 
Sruogos „Giesmę" apie Ge
diminą". Mokyklos lietuvių 
mokinių ansamblis padainavo 
kelias liaudies dainas. Chorui 
vadovauja mokytoja Lina 
Viržintaitė. Violetos Smie-
liauskaitės paruošti mokiniai 
pašoko porą tautinių šokių: 
mažieji — Aguonėlę, o didesnieji 
— Žiogelį. Chorą ir šokius akor
deonu palydėjo Dainius 
Brazaitis. 

Esamomis sąlygomis minėji
mas praėjo susikaupimo ženkle, 
dalyvaujant parapijos vado
vams, mokytojams ir visiems 
mokiniams. Tai dar viena tau
tinė kibirkštėlė mažųjų lietu
viukų širdyse. 

(aj) 
LB MARQUETTE PARKO 

APYLINKĖ PAMINĖJO 
VASARIO 16 

Sekmadienį tuoj po sumos, va
sario 19 d., Marąuette Parko lie
tuviai rinkosi į parapijos salę 
Vasario 16-sios nepriklau
somybės šventei paminėti. Susi
rinkus apypilnei salei, valdybos 
pirm. Jonas Levickas, atidary
damas minėjimą, pakvietė susi
kaupimo minute pagerbti šios 
apylinkės mirusius narius ir 
kritusius už Lietuvos laisvę. 
Pakviestas parapijos klebonas 
kun. Jonaas Kuzinskas sukalbėjo 
invokacija, prašydamas Aukš
čiausiąjį palaiminti mūsų ken
čiančią tėvynę Lietuvą. 

I garbės prezidiumą buvo pa
kviesti klebonas kun. J. Kuzins
kas, LB Vidurio Vakarų apygar
dos pirm. Birutė Vindašienė, 
šios dienos prelegentas Povilas 
Vaičekauskas, „Grand ies" 
šokėjų grupės vadovė Irena 
Smieliauskienė, jaunųjų pro
gramos atlikėjų vadovė VI sk. 
mokytoja Gailutė Valiulienė ir 
savanoris kūrėjas Juozas 
Tamulis. 1 darbo prezidiumą 
pakviesti pirmininku Mykolas 
Drunga ir sekretoriumi Bronius 
Gelažius. Visiems užėmus vie
tas, prelegentas P. Vaičekaus
kas savo kalba nukėlė į savo 

šiurpias pergyventas valandas 
sovietiniuose lageriuose. Pa
vaizdavo jų pirmą suorganizuo
tą streiką ir kaip jis su Dievo pa
galba išsikovojo lengvatų, kol 
pagaliau jų dauguma pr ie 
Chruščiovo buvo paleist i į 
laisvę. P r iminė šių d ienų 
įvykius Lietuvoje, iškeldamas 
ypatingą maldos reikšmę ir 
Aušros Vartų Marijos suteiktą 
pagalbą mūsų tautai, kuri buvo 
pasmerkta pražuvimui. 

Jo kalba padarė gilų įspūdį 
klausytojams. Už tai valdybos 
narė K. Likanderytė prisegė 
jam baltą gėlę ir taipgi savano
riui kūrėjui Juozui Tamuliui. 

Po to į sceną suėjo tautiniais 
drabužiais pasipuošęs jaunimas, 
visas šeštasis Marąuette Parko 
lituanistinės mokyklos skyrius. 
Nepaprastai sklandžiai padek
lamavo Balio Sruogos ilgoką 
veikalą Gedimino s a p n a s . 
Tikrai mokyt. G. Valiulienė 
užsipelnė pagyrimo už įdėtą 
darbą, beruošiant šią dekla
maciją. Publika entuziastingai 
sutiko jaunuosius deklamato
rius. Meninę dalį užbaigė jau
nieji „ G r a n d i e s " šokėjai , 
pašokdami 3 tautinius šokius, 
pritariant akordeonistui Vikto
rui Puodžiūnui. Spalvingi dra
bužiai ir grakštūs šokėjai teikė 
t ik ra i džiugią šven t i šką 
nuotaiką. 

Visus su s i r i nkus iu s pa
sveikino Vidur io V a k a r ų 
apygardos pirm. Birutė Vinda
šienė, kviesdama visus daly
vauti apygardos suvažiavime 
balandžio 23 d. Jaunimo centre. 

Pradedant susirinkimą, sekre
torius perskaitė buvusio susi
rinkimo protokolą. Pirm. J. Le
vickas pateikė metinės veiklos 
apžvalgą. Per tuos metus mūsų 
apylinkė dalyvavo Lietuvių fes
t ivalyje, suorgan izuodama 
laimėjimus, kurie davė apie tris 
šimtus dol. pelno ir ta proga 
buvo gauta ir aukų. Suruoštos 
Jaunimo centre Apol. Bagdono 
knygos sutiktuvės, dalyvauta 
Juodojo kaspino demonstra
cijose ir taip pat Vasario 16 d. 
minėjime vidurmiestyje. 

Iždininkas pateikė pranešimą 
apie iždą. Šiuo metu ižde dar yra 
daugiau dviejų tūkstančių dol. 
Revizijos aktą perskaitė jos 
pirm. Kostas Juškaitis, pabrėž
damas ypatingai tvarkingai ve
damas knygas. 

Šiais metais kadencija pasi
baigė šiems valdybos nariams: 
Broniui Gelažiui, Marijai Mace-
vičienei, Valdemarui Sadauskui 
ir Apolinarui P. Bagdonui. Pir
mininkaujantis M. Drunga pa
reiškė: „Kadangi valdyba gerai 
dirbo, tai siūlau palikti tą pačią 
dar vienai kadencijai". Visiems 
smarkiai paplojus, rinkimai tuo 
ir buvo baigti. Gaila, kad apy
linkės veikloje tedalyvauja vy
resnieji lietuviai, kurie jau pa
vargo nuo visų įsipareigojimų. 
Vidurinė ir jaunesnė kar ta 
nepriprašoma jungtis į Bend
ruomenės veiklą. Reikia su
galvoti kokį burtažodį juos pri
traukti. 

Susirinkimas baigtas, sugie-
dant Lietuvos himną. Daugelis 
atvykusiųjų užsimokėjo soli
darumo mokestį ir aukojo Lie
tuvos laisvinimo reikalams. Mi
nėjimas praėjo sklandžiai ir il
gai neužsitęsė. A P B 

P R I E Š G A U J A S 

Grupė veiklių ispaniškos 
kilmės Chicagos žmonių, kurių 
keletas patys yra buvę gaujų 
nariai, ryžosi sudaryti branduolį 
privačių žmonių, kurie ves kovą 
prieš gaujų veiklą Chicagoje, 
ypač prieš susidarančių iš 
ispaniškos kilmės jaunimo. 
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