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(Tęsinys) 

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

Kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus žodis 

kunigams 
Daug kentėjo Bažnyčia per šį 

laikotarpi, daug iš jos atimta, 
Vis dėlto mes ketiname būti 
kantrūs, vengti priešiškumo 
nuotaikų, neapgalvotų veiks
mų, tačiau neužmiršime, kad 
tikinčioji visuomenė gali būti 
kantri tik matydama darant 
vieną po ki to konkreč ius 
žingsnius, o ne duodant ore 
pakibusius pažadus. 

Pernai Krikšto jubiliejaus die
nai skirtame pamoksle vysku
pai yra pareiškę: mes broliškai 
dėkojame visiems prijaučian
tiems Bažnyčiai, visiems, kurie 
dėl vidinių ar išorinių kliūčių 
jaučiasi negalį praktikuoti visus 
sakramentus, bet brangina 
Evangelijos vertybes, palaiko 
krikščionišką dvasią savo 
elgesiu, žodžiu, kūryba; visiems, 
kurie remia, globoja pavienių ti
kinčiųjų ir visos Bažnyčios pa
stangas. Prie šių žodžių norisi 
pridėti padėką visiems mūsų 
tautos kultūros darbininkams, 
kurie, skatinami teisingumo ir 
Tėvynės meilės jausmo vis gar
siau kelia balsą už krikščioniš
kas vertybes, prieš jų nieki
nimą, prieš tikinčiųjų diskri

minaciją. Tai pradinis pilnai 
neapipavidalintas mūsų žodis. 

Mes tikime, kad per dangiškos 
mūsų Motinos Marijos užtarimą, 
per mūsų gilų pamaldumą ir jos 
žodžių „darykite visa, ką tik jis 
jums įsakys" vykdymą, padėtis 
keisis gera linkme. „Darykite 
visa, ką tik jis jums įsakys..." 
Šiais žodžiais mūsų dangiškoji 
Motina pirmą ir vienintelį kartą 
prabilo į žmoniją ir kiekvieną iš 
mūsų įsakymo būdu, nurody
dama, ko ji laukia, ko nori ir rei
kalauja, kad darytume. Mūsų 
nelaimės tautoje prasidėjo kaip 
tik nuo to, kad, turėdami laisvę, 
nedarėm tai, ką Viešpats įsakė, 
nevykdėm jo duotų įsakymų, čia 
mūsų visų nelaimių pradžia. 
Geriausi pasikeitimai ateis ir 
pasireikš pačiu gražiausiu 
būdu, o mes galėsim kaip anuo
met Galilėjos Kanos vestuvėse 
pasakyti, kad kas geriausia 
palaikei iki dabar, jei kiek
vienas mūsų, ypatingai dvasi
ninkija, savo širdyje pasiryšime 
ir vykdysime visa, ką Jėzus 
Kristus mums įsako. 

(Pabaiga) 

Komunizmas miršta, 
sako Sovietų ekspertas 

„Kyla naujoji Rusija..." 

Washingtonas. — Senato Už
sienio reikalų komitetas pa
kvietė liudyti buvusį diplomatą 
ir ilgus metus special iai 
stebėjusį Sovietu Sąjungos ko
munizmą Princeton universiteto 
profesorių George Kennan. Jis 
60 metų aktyviai dalyvavo 
politiniame gyvenime, būdamas 
ir ambasadoriumi ir sekdamas 
komunistinio pasaulio politiką 
su kitais nariais ekspertų gru
pėje. Senatas apklausinės žy
miuosius asmenis visoje serijo
je liudijimų poros mėnesių laike 
ir mėgins nustatyti savo poli
tiką, kaip laikytis prieš Sovietų 
Sąjungos lyderio Gorbačiovo ve
damą politiką. George Kennan 
ir buvo toks pirmasis asmuo, 
kuris pasisakė užsienio klausi
mais. Jam jau 85 metai, tačiau 
jo galvosenoje nepastebima 
senumo bei sustingimo žymių, 
praneša apie tai AP žinių 
agentūra. 

Marksizmas baigiasi 
Jis buvo aktyvus diplomatas 

1940 metų audrose. ,,Aš neabe
joju, jog kai kurie dalykai, ku
riuos Gorbačiovas nori įgyven
dinti, nebus įvesti jo gyvenimo 
metu... Bet tą procesą, kurį jis 
pradėjo, galima teisingai api
brėžti kaip rusų revoliucijos 
galią, kurią mes pažįstame per 
70 metų". „Kyla naujoji Rusija, 
kuri nebus panaši komunistinei 
diktatūrai, kurią mes žinome 70 
metų". Kennan sako, jog ta 
ideologija „pati išsisėmė" ir 
Sovietų Sąjunga turi surasti ką 
nors naujo ir geresnio., J_eninis-
tinio tipo marksizmas baigiasi, 
ir ne tik Rusijoje, bet ir visame 
pasaulyje", kalbėjo jis Senate. 

Kennan buvo jaunesniuoju 
diplomatu jau Stalino teroro 
laikais Maskvoje 1930 metais. 
Jis vėl buvo grąžintas amba
sadoriumi į Maskvą 1945 m. Jis 
taip pat sako, kad nebebus 
įmanoma įvesti stalininio tipo 
diktatūros. Sovietų Sąjunga 
nebėra pirmaujanti karinė 
galybė. Ji turi būti laikoma tik 
kaip kita didelė galybė, kurios 
reikalavimai sprendžiami kom
promisų ir prisitaikymo būdu. 

Pabalt i jo autonomija 
Jis mano, jog Rytų Europos 

vyriausybės „dabar tu r i 
išimtinai laisvas rankas" vesti 
savo politiką... kurie gali ir 
toliau vadintis socialistais. Jis 
nebetiki, kad Sovietai bandytų 
karinėmis jėgomis įsiveržti į 
kitą kraštą. George Kennan ėjo 
diplomato pareigas Latvijoje ir 
Estijoje, kai Sovietų Sąjunga 
1939 m. apsprendė tų kraštų 
likimą. Kennan mano, jog 
Pabalti jo respublikos gali 
išgauti autonomiją iš Maskvos, 
bet ne visos kartu ir negreit. 

J is taip pat siūlo Europos 
Bendruomenei perimti Berlyno 
kontrolę. I tai įeina Berlyno 
sienos panaikinimas ir Rytų 
Vokietijos vyriausybės pasitrau
kimas iš Rytų Berlyno sekre
toriaus. Kennan, kuris dažnai 
praeityje kritikavo savo 
vyriausybę, vėl kaltino Wa-
shingtoną „esmėje nereaguo
j a n t " į Sovietų pasiūlymą 
mažinti branduolinius ir 
konvencionalinius ginklus, kas, 
jo manymu, būtų naudinga 
padaryti. Jo manymu, apsigy
nimo biudžetas esąs per didelis 
Amerikos visuomenei. 

Pasirašant susitarimą. Lech Walesa, Solidarumo vadas, pasirašo lenkų 
tautai reikšmingą sutartį su komunistų vyriausybe. J j stebi Lenkijos 
komunistų Vidaus reikalų ministeris Czeszlaw Kiszczak. 

Sąjūdis pasisako Lietuvos 
ekonominiais klausimais 
Vilnius. 1989 m. balandžio 5. 

(LIC) — Po ilgesnių diskusijų 
ketvirtasis Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio Seimas 
priėmė ekonominio savaran
kiškumo rezoliuciją, kurioje 
atmetami Maskvoje parengti 
bendrieji principai dėl ekono
minio pertvarkymo. Seimas, ba
landžio 1 d. išklausęs ekonomis
to Kazimiero Antanavičiaus 
pranešimo dėl ekonominio sa
varankiškumo koncepcijos, pa
sisakė už savų Respublikos eko
nominio savarankiškumo įsta
tymų parengimą ir pasiūlė Lie
tuvos vadovybei tam tikslui su
vienyti jėgas proeramai pa
rengti. 

IV LPS Seimo sesijos 
rezoliucija 

Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio seimas, apsvarstęs vado
vavimo ekonomikai ir sociali
nei sferai sąjunginėse res
publikose pertvarkymo, plėto
jančio suverenias teises, 
savivaldą ir finansavimosi 
bendruosius principus, pareng
tus TSRS centrinėse žinybose, 
atsižvelgdamas į parengtą, 
plačiai apsvarstytą ir tautos 
priimtą Respublikos ekonomi
nio savarankiškumo koncepciją 
ir į galimas politines ir eko-

Lietuvos olimpinė 
diena 

Vilnius. — Lietuvos Tautinis 
Olimpinis komitetas (TOK) 
gegužės 13 dieną skelbia Lietu 
vos Olimpine diena. Visi 
lietuvių sporto klubai ir 
sporto organizacijos Lie
tuvoje ir išeivijoje kviečia
mos tą dieną atitinkamai pami
nėti — žaidynėmis, minėjimais 
ar kitaip. Šiai minčiai pritaria 
Šiaurės Amerikos ir Australijos 
lietuvių sporto vadovybės. Aust
ralijoje ta diena skelbiama Lie
tuvos Olimpine diena, o Ameri
koje ŠALFASS tai minčiai dedi
kuoja gegužės 6-7 dienomis 
Toronte vyksiančias 39-tąsias 
Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Sporto žaidynes. 

nomines pasekmes, konstatuoja: 
1. Bendraisiais principais... 

numatomas tik eiii<as ekonomi
kos valdymo pertvarkymas. 
Ekonominių santykių reforma, 
be kurios neįmanoma pagyvin
ti ekonomikos ir išspręsti mūsų 
gyvenimo ekonominių sociali
nių problemų, atidedama neapi
brėžtam laikui. 

2. Bendrieji principai neat
meta administracinių-koman-
dinių valdymo metodų, nemaži
na centrinių ir Respublikos 
žinybų diktato, nesudaro sąlygų 
įmonėms, ūkiams ir organizaci
joms tapti ekonomiškai 
savarankiškomis 

3. Centre parengtieji bendrieji 
principai yra daugiau respub
likų ekonominio spaudimo nei 
ekonominio savarankiškumo 
plėtojimo įrankis 

4. Neišsprendus nuosavybės 
teisinių klausimų, negalės 
veikti ūkiskaitinė-, komercinės-
akcinės, šeimyninės įmonės ir 
ūkiai. 

5. Prekiniai piniginiai san
tykiai, didmeninė prekyba, 
rinka, negalimi be likvidinės 
pinigų sistemo-. o pinigų 
sistemos gydyti i ^numatoma. 

6. Respublikos į .onių, organi
zacijų, ūkių, mi* -tų ir rajonų 
ekonominis sava-ankiškumas 
be rinkos neįmar mas, o bend
rieji principai rinl^s kūrimą tik 
deklaruoja. 

7. Netikslinga nuo 1990 m. 
eiti Centro pasilietuoju ekono
minių pertvarky ų keliu. Pri
valome rengti sa us Respubli
kos įmonių orgai zacijų, ūkių, 
miestų, rajonų ekonominio 
savarankiškum įstatymus, 
Lietuvos TSR A -cščiausiosios 
Tarybos pava:- irio sesijai 
pateikt i Respublikos 
ekonominio savarankiškumo 
įstatymo pro • ktą, kitų 
įstatymų ir doku* 
parengti ir pa 
išrinktai Respuhi 
siajai Tarybai. 

8. Kreiptis ; 
vadovybę su p 
vienyti jėgas Re-publikos eko
nominio sąvara n-^škumo prog
ramai parengti i; statymų pro
jektams sudaryt 

•ntų paketus 
ikti naujai 
os Aukščiau-

Respublikos 
siūlymu su-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lietuvoje Sąjūdžio seimas 
nutarė sudaryti komisiją dabar
tinės Lietuvos Konstitucijos 
pataisų projektams parengti. 
Komisijos sudėtis: Vytautas 
Landsbergis, Juozas Bulavas, 
Juozas Šatas, Gintaris Pūkas, 
Kazimieras Motieka, Romual
das Ozolas, Narcizas Rasima-
vičius, Stasys Uosis, Kazimieras 
Antanavičius, Česlovas Stanke
vičius. 

— Vilniuje ketvirtoji Sąjūdžio 
seimo sesija nutarė sudaryti 
reglamento komisiją, kurios 
sudėtis: Arvydas Juozaitis, 
Aloyzas Sakalas, Egidijus Bič
kauskas, Zita Sličytė, Aleksand
ras Abišalas, Danutė Vabalaitė 
ir Albertas Zalatorius. Lietuvių 
Informacijos Centro žiniomis, 
reglamento tikslas yra apibrėž
t i organizacinius Seimo 
reikalus: mandatus, balsavimo 
skaičiavimus, sesijų programų 
ir rezoliucijų ruošimus ir t.t. 

— Japonijoje didėja spau
dimas, kad pasi trauktų iš 
pareigų premjeras Noboru 
Takeshi ta , kur i s pasiūlė 
padidinti mokesčius 3%. Be to, 
jo akcijų transakcijos nebuvu
sios at l iktos teisingai . Jo 
asmeninė sekretorė nupirko 
12,000 akcijų už kurias vėliau 
uždirbo daug pinigų, kadangi ta 
kompanija pradėjo prekybą su 
vyriausybe premjero patarimu. 
Šioje byloje areštuota jau 13 
žmonių. 

— Haiti karinė vyriausybė, 
kuri sutramdė sekmadienį per
versmą, leido išvykti iš krašto 
to perversmo rengėjams į 
Ameriką. 

— Costa Ricos prez. Oscar 
Arias pritarė prezidento Busho 
planui Centro Amerikoje, kad 
būtų remiami Nikaragvos lais
vės kovotojai tol, kol San-
dinistai praves laisvus rinkimus 
ir įves demokratiją į Nikaragvą. 

— Washingtone pranešama, 
kad Amerika įsakė visiems savo 
saugumo agentams pasaulyje 
būti pasiruošusiems naujiems 
terorizmo veiksmams iš Libijos 
pusės. 

— Wash ing tone Atstovų 
rūmų Etikos komitetas apklau-
sinėjo du asmenis, kurie pasakė 
jog Atstovų rūmų speakeris 
priėmė 100,000 dol. dovaną iš 
nekilnojamo turto agento ir tos 
sumos nepranešė Mokesčių 
įstaigai. 

— Pietų Afrikoje Reuterio 
žinių agentūra praneša, jog 
kasmet pietinėje Afrikos dalyje, 
kur vyksta susirėmimai tarp 
Anglijos ir Mozambiąue 
partizaninių grupių, žūsta 
maždaug 150,000 vaikų. 

— Illinois sen. Alan Dixon va
dovauja apklausinėjimams, 
kodėl vyriausybė nutarė 
uždaryti Ft. Sheridan bazę. Jis 
mano, kad bazė turi veikti ir 
toliau, nežiūrint, kad federalinė 
vyriausybė nori sumažinti bend
ras valstybės išlaidas. 

Sudaryta komisija 
Vilnius. — LIC pranešimu, 

ketvirtasis Sąjūdžio seimas 
nutarė sudaryti teisininkų-isto-
rikų komisiją, į kurią įeina 
Kazimieras Motieka, Arvydas 
Juozaitis, Jurgis Oksas, Bronius 
Genzelis. Mečys Laurinkus. 
Komisija pasilieka teisę įtraukti 
ir kitus narius. 

Ši komisija paruoš Moloto-
vo-Ribbentropo pakto įverti
nimą Lietuvai, surinks visus 
galimus dokumentus ir grei
čiausiai išleis brošiūrą. 

Lenkijoje laisvi rinkimai 
birželio mėnesį 

Solidarumas triumfuoja 
Varšuva. — Lenkijos Solida- Solidarumui ir Nepriklausomai 

rūmo vadas Lech Walesa šį tre
čiadienį pasirašė istorinį do
kumentą su Lenkijos komunis
tų vyriausybe, kuriuo vėl lei
džiama laisvai veikti Solidaru
mui ir pravedami pirmi laisvi 
rinkimai Lenkijoje po II Pasau
linio karo. 

Šis susitarimas panaikina 
Lenkijos Komunistų partijos 
monopolį ir veda Lenkiją į de
mokratinę respubliką, sako 
Walesa. Du mėnesius įtemptai 
dirbo 57 asmenys aptardami 
politinius ir ekonominius klau
simus, kol Walesa, reprezen
tuodamas Solidarumą, ir 
Vidaus reikalų minis ter is 
Czeszlaw Kiszczak, reprezen
tuodamas esamą vyriausybę, 
pasirašė susitarimą. Vakarų 
žurnalistai sako, kad tai Wa-
lesos triumfas, o Walesa sako, 
kad nėra laisvės be Solidarumo . 
Baigiamajame posėdyje jis svei
kino komunistų atstovą Kisz
czak, tą patį, kuris buvo užda
ręs Solidarumą ir jo vadus 
suvaręs į kalėjimą. Bet Walesa 
pažymėjo, jog per 45 metus, 
nežiūrint gražių žodžių, buvo 
komunistų tęsiamos apgaulės ir 
smurtas. Gen. Kiszczak pasakė, 
kad dabar „mes einame į tokią 
piliečių bendruomenę, kurioje 
bus socialistinė parlamentarinė 
demokratinė valstybė". 

Pirmieji rinkimai 
Baltieji Rūmai VVashingtone 

tai pavadino „svarbia diena 
Lenkijos žmonėms ir jos 
laisvei". Bus svarstomas ekono
minių sankcijų atšaukimas. 
Prez. Bushas esąs labai 
patenkintas įvykiais Lenkijoje. 

Pagal pasirašytą sutartį, tuo
jau pat suteikiama teisė veikti 
Solidarumui, ku r i s buvo 
įsteigtas 1980 m. Taip pat sutei
kiamas legalus s ta tusas 
Ūkininkų unijai. Kaimiečių 

Araftas išrinktas 
prezidentu 

Tunisas. — Palestinos Iš
laisvinimo Organizacijos Centro 
komitetas praėjusio sekma
dienio rytą išrinko savo vadą 
Yasser Arafatą dar nesamos 
Palestinos valstybės prezidentu. 
Palestiniečių Centro komitetas 
posėdžiavo Tunise, kuriame 
lapkričio mėnesį buvo paskelb
ta Palestinos organizuojama 
valstybė. Palestiniečių par
lamento pirmininkas Abdel-Ha-
mid Sayegh pranešė, kad 
Arafatas buvo išrinktas vien
balsiai. Arafatas bus laikinosios 
vyriausybės prezidentu. Palesti
nos valstybė turėtų būti Vakarų 
kranto ir Gazos srityse, kurias 
okupavo Izraelis. Daugiau kaip 
100 valstybių yra jau pripaži
nusios Palestinos valstybę, nors 
ir susidaro protokolinės proble
mos. Arafatui dabar bus leng
viau kalbėtis su kitų valstybių 
prezidentais. 

Studentų sąjungai. Birželio 
mėnesį įvyksta pirmieji laisvi 
r inkimai . Renkamas dviejų 
rūmų parlamentas. Žemieji 
rūmai turės 460 vietų, iš kurių 
35% skirta solidarumo delega
tams. Komunistų partija pirmą 
kartą nuo 1944 m. atsisako dau
gumos. Komunistai turės 38% 
vie tų . Prokomunis t in ia i 
k a t a l i k a i turės 5% vietų. 
Likusioji dalis įvairuos pagal 
esamas sąlygas. 

Sena ta s ir prezidentas 
Naujajame Lenkijos Senate 

bus 100 vietų. Senatoriai arba 
Aukštųjų rūmų nariai bus 
renkami demokratiškai. J ie 
neleis įstatymų, bet turės veto 
teisę atmesti Žemųjų rūmų 
įstatymus arba juos keisti. 

Įsteigiamas respublikos prezi
dento postas. Prancūzų pavyz
džiu prezidentą r inks abeji 
rūmai šešių metų terminui. J is 
galės kandidatuoti dar ir kitam 
terminui . Prezidentas galės 
paleisti parlamentą, vetuoti 
Žemųjų rūmų įstatymus, nomi
nuoti ar atleisti ministerį pirmi
ninką, leisti dekretus. Žemieji 
rūmai dviejų trečdaliu balsų 
dauguma galės panaikinti veto. 

Kitos reformos 
Tuoj pat pradedamos vykdyti 

ekonominės reformos. Sukuria
ma laisva prekyba, laipsniškai 
laidžiama laisvai žemės ūkio 
gamyba . Bendru darbu 
mažinama infliacija, balansuo
jamas biudžetas, mažinama 37.9 
bilijonų skola užsieniui. 

Socialinėje srityje vykdomos 
reformos nominuojant Sveika
tos departamentui tuos asme
nis, kurie Komunistų partijos 
anksčiau būdavo atmesti. 100 
mil. dol. skiriama valstybės 
sveikatos tarnybai, kuri pirks 
reikalingus medicinos įrengi
mus užsienyje. 

Solidarumas leis naują laik
raštį, turės televizijos ir radijo 
programas. Taip pat ir regioni
nius savaitinius laikraščius. 

Vyriausiojo Teismo nariai 
nebebus skiriami tik 5 metų ter
minui, bet jų laikas bus neri
botas. Jie bus nominuojami 
teisėjų komisijos. Valstybės 
vyriausybė negalės atleisti 
teisėjų. Teisyno kodeksas bus 
ruošiamas iš naujo. 

Jei viskas vyks numatytomis 
sąlygomis, tai Lenkija bus pir
moji valstybė Rytų bloke, pradė
jusi kelią į pilną nepriklau
somybę. Net ir tas pats dabar
t i n i s Lenkijos komunis tų 
vyriausybės Vidaus reikalų 
min is te r i s . kalbėdamas su 
užsienio korespondentais po po
sėdžio pasakė: ,,Laimėjo visa 
lenkų tauta, laimėjo mūsų tėvy
nė" . 

— Maskva išleido išvykti į 
Londoną žydų disidentą Georgy 
Samoilovič. kurį Britanijos 
premjerė M. Thatcher buvo 
pasiruošusi priminti Gorba
čiovui, kuris vakar atvyko į 
Londoną, kad jį išleistų. Ji jam 
įteiks sąrašą su kitų disidentų 
pavardėmis, kurie nori išvažiuo
ti iš Rusijos, bet vis negauna lei
dimo. 

KALENDORIUS 
B a l a n d ž i o 7 d.: Jonas 

Salietis. Donatas. Hermanas, 
Rūtenis. Kantaute. Minvydas. 

Balandžio 8 d.: Dionyzas, 
Julija, Perpetuas. Skirgailė, 
Staugirdas. Girtautas, Valteris, 
Matą 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:26, leidžiasi 7:21. 
Temperatūra dieną 39 1., nak

tį 29 1. 

x 
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/PORTO APŽVALGA 

LIETUVOS JACHTOS 
PLAUKS PER ATLANTA 

Nebaugina pavojinga 
kelionė 

Jau mūsų spaudoje tilpo 
straipsniai, kad Ignas Miniotas, 
Lietuvos buriuotojų transatlan
tinės kelionės vadovas, planuo
ja žygį per Atlantą keliomis 
jachtomis. 

Šiandien tai jau faktas. Jis 
neseniai lankydamasis Chica-
goje ir New Yorke pranešė, 
kad gegužės 1 d. trys jachtos: 
„Audra" — Kauno Pluošto 
gamyklos, „Dailė" — Vilniaus 
dailininkų sąjungos ir „Lietu
va" — Klaipėdos Sporto k-to. 
pajudės iš Klaipėdos uosto New 
Yorko link. „Nutarimas pa
darytas — pareiškė Miniotas, 
— mes jau ruošiamės; mūsų ne
baugina ilga kelionė, didžiulės 
bangos, nei triuškinančios pava
sario audros. Mes norime su tri
spalvėmis ant mūsų laivų stie
bų įplaukti į New Yorko uostą, 
norime užmegzti ryšius su išei
vijos jūrų skautais ir buriuo
tojais, susidraugauti su išeivijos 
lietuviais, norime po 45 m už 
geležinės uždangos, pamatyti 
Vakarų pasaulį, Ameriką ... Ži
nau, kad JAV-ių lietuvių vi
suomenė dosniai remia įvairius 
savo renginius, dabartinius įvy
kius Lietuvoje, jos ansamblius, 
teatrus, sportininkus, tikim — 
pritars ir mūsų žygiui ir mus 
parems.. . Mes savo žygį 
laikome, kaip Dariaus ir Girėno 
žygį atgal, gal net pavojinges
nių..." 

Kas jau padaryta ir 
ko reikia 

Chicagos jūrų skautai, vado
vaujant L. Kupcikevičiui ir A. 
Levanui, jau yra pradžią padarę 
ir pradėję rinkti aukas. Tačiau 
sudarymui t ikslesnės pro
gramos ir organizacinių viene
tų laukė atvykstant paties Igno 
Minioto. Jis atvyko kartu su 
„Žalgirio" sportininkais. Tuoj 
pat pirmas informacinio pobū
džio posėdis buvo sušauktas L. 
Kupcikevičiaus namuose. Jame 
dalyvavo LB atstovas Br. 
Juodelis, Šaulių s-gos atstovas 
Ed. Vengianskas, buriavimo ir 
sporto entuziastas bei rėmėjas 
dr. F. Kaunas, LS Brolijos jūrų 
skautų skyriaus vedėjas dr. Alg. 
Paulius, ŠALFAS s-gos atstovai 
ir dar keli planuojamu įvykiu 
susidomėję asmenys. 

Ig. Miniotas nusakė kelionės 
pasiruošimą, visą eigą ir kitą 
numatomą programa. Jachtos iš 
Klaipėdos uosto išplaukę-
gegužės 1 d., New Yorko uoste 
turėtų būti birželio 10 d 
p'.auKlant maždaug po 150 
mylių per parą. įgulom nariu 
tarpe bus televizijos filmuotojas, 
reporteris ir gydytojas. Tnju 
jachtų įgulą sudarys 20 žmonių. 
Grįžimui, dėl laiko stokoj at
skris ki ta įgula, t iek pat 
asmenų. 

Po kelių dienų New Yorke. 
visi 40 buriuotojai, autobuso 
keliaus į Clevelandą, kur juos 
priims vietos jūrų skautai 
Galvojama apie sustojimą ir 
Detroite, jei ten atsiras or
ganizatorių. Iš ten visi atvyktu 
į Chicagą. Tik reikalui esant, 
numatomas sustojimas Cher-
bourgo uoste, Prancūzijoje. 
Nuolat inis kon tak tas bus 
palaikomas radijo bangomis su 
Saulium Janusu New Yorke ir 
Pauliku Chicagoje. Pranešimą 
Ig. Miniotas užbaigė padėka už 
radijo priimtuvus ir siųstuvus, 

kurie netrukus bus pakeliui į 
Lietuvą. Jie buvo nupirkti iš 
Chicagos ir Clevelando jūros 
skautų surinktų aukų. 

Kelionę iš New Yorko į Chica
gą per Clevelandą ir Detroitą 
organizuos A. Lauraitis. Spe
cialų leidinį tam reikalui paruoš 
E. Vengianskas. Spaudos atsto
vas bus Vyt. Grybauskas. Arti
miausiu la iku numatomi 
sudaryti komitetai aukų rinki
mui ir loterijos organizavimui, 
nes šio žygio sąmata tikriausiai 
bus arti 20,000 dolerių. Organi
zuojami komitetai renginiams 
bei nakvynių parūpinimui. 

New Yorkas ruošia 
didžiulį primėmimą 

Patenkintas Chicagos pri
ėmimu ir nutarimais, Ignas Mi
niotas atvyko į New Yorką su 
didžiulėmis viltimis ir nebuvo 
apviltas. Per kelias dienas jis 
turėjo pasitarimus su šiuo 
įvykiu susidomėjusiais visuome
nininkais . Jį pasit iko ir 
„priglaudė" New Yorke buvęs 
jūrininkas ir buriuotojas kapito
nas Alfonsas Urbelis. Jis taip 
pat pažadėjo Lietuvos buriuo
tojų sutikimui surinkti visą 
seną „gvardiją" Lietuvos jūri
ninkų. Saulius Janusas tarpi
ninkavo jachtų priglaudimą be 
mokesčio Long Island „See 
Cliff' jachtklube. Su juo, kaip 
jau buvo minėta, bus palai
komas radijo ryšys iš Lietuvos 
ir kelionėje. Radijo šaukinio 
numeris yra KZSRK. Romo 
Kezio radijo programoje pa
darytas pranešimas New Yorko 
l ietuviams. Pokalbyje su 
Lietuvos konsulu A. Simučiu, 
gautas jo pritarimas ir pažadėta 
moralinė parama. Svarbiausias 
pasitarimas įvyko Lietuvių 
Kultūros Židinyje su organiza
toriais, kurie pasiryžę galimai 
iškilmingesnį sutikimą, o taip 
pat ir priėmimą bei prieglaudą 
bent kelioms dienoms. Or
ganizaciniam priėmimo komi
tetui vadovaus New Yorko Atle
tų klubo pirm. ir energingas or
ganizatorius Pranas Gvildys. 
Tame posėdyje dalyvavę V. 
Alksninis, A. Šilbajoris, K. Jan
kauskas bus to komiteto nariai 
su dar kitais darbingais klubo 
vadovais. Žygio garsinimui 
ranką ištiesė „Darbininko" 
redaktorius P. Jurkus, radijo 
valandėlės vadovas R. Kezys, o 
amerikiečių spaudai ir CBS 
televizijai pranešimą duos dr. 
Rolandas Grybauskas. 

Lietuvos buriuotojų t r a n s a t l a n t i n ė s ke l ionės vadovas , „ A u d r o s " j ach tos 
kap i tonas Ignas Min io tas ir du įgulos n a r i a i , džiaugiasi l a imėj imu 
t a r p t a u t i n ė s e lenktynėse . 

MES PLAUKIAME VARDAN 
LIETUVOS 

Mes plaukiame į Naująjį 
žemyną. Mūsų širdyse — 
Lietuvos vardas, mūsų lūpose — 
jos pasveikinimas istorijos vėtrų 
išbarstytiems vaikams. 

Mes imamės pakartoti kelią, 
kurį Jūs nuplaukėte varganais 
imigracijos biurų garlaiviais ar 
tremtinių likimo išginti. 

Jus lydėjo išsiskyrimo gėla, 
prieš mus — susi t ikimo 
džiaugsmas. I mūsų laivų bures 
pučia galingi, gaivūs tautinio ir 
dvasinio atgimimo vėjai, mus 
skatina Dariaus ir Girėno 
ryžtas, kad „lietuvis būtinai 
įveiktų klastingąjį Atlantą 
Tėvynės Lietuvos garbei" . 
Žmogus laisvas tiek, kiek 
įveikia gamtos ir aplinkybių jė
gas. Savo žygiu mes norime su
stiprinti jūsų ir mūsų dvasią 
bendriems darbams vardan 
brangiosios Lietuvos. 

Lietuvos buriuotojai pirmą
kart ryžtasi perplaukti platųjį 
Atlantą. Trys jachtos „Lietuva", 
„Audra" ir „Dai lė" 1989 m. 
gegužės 1 d. išplauks iš Klaipė

dos Niujorko link. Jūreiviai 
ke l iaus bemaž tuo pačiu 
maršrutu, kurį 1933 m. liepos 
mėnesį padangėje brėžė mūsų 
drąsiųjų lakūnų „Lituanica". 
Jei Neptūnas bus palankus, 
birželio 10 dieną 12 vai. pri
sišvartuosime prie Niujorko 
krantinių. Amerikos žemės 
vėjas jachtų laivagaliuose ple
vens mūsų šventą Trispalvę! 

Mes plaukiame vardan Lie
tuvos. Įveikdami priešiškumo 
bangas ir erdvės tolybę, mes tie
siame Jums, mūsų broliai, 
rankas — ilgus metus mus sky
ręs Atlantas lai tampa vienybės 
tiltu. 

Vardan tos Lietuvos — vie
nybė težydi. 

Jachtų kapitonai: 
Osvaldas Kubil iūnas 
(„Lietuva", Klaipėda) 

Ignas Miniotas 
(„Audra", Kaunas) 

Algirdas Dovydėnas 
(Jachtos „Dailė" klubo 

pirmininkas) 

Futbolas Chicagoje 
BANDOMOSIOS 

RUNGTYNĖS 

Prieš keletą savaičių pasibai
gė du mėnesius užtrukusios 
salės futbolo pirmenybės, kurių 
beveik nė vienas „Lituanicos" 
rėmėjas, futbolo entuziastas, ar 
šiaip žiūrovas, nematė, nes jos 
vyko Villa Park priemiestyje, 
kur „Lituanicos" publikos nė su 
žiburiu nerasi. Dabar pamirš
kime apie sales. 

Šį sekmadienį, balandžio 9 
dieną, „Lituanicos" futbolo 
komanda žais pirmenybėms 
pasiruošimo rungtynes prieš 
lenkų „Royal Wawel". Rung
tynės bus Marąuette Parko 
aikštėje, 2 vai. po pietų. 

Šių rungtynių metu bus ban
doma pora naujų žaidėjų. Šį 
sezoną norintieji žaisti „Litu
anicos" vyrų ar veteranų 
komandoje, kviečiami atvykti į 
treniruotes, kurios vyksta Mar
ąuette Parke prie 69-tos ir Cali-
fornia Ave. antradienio ir 
ketvirtadienio vakarais 5:30 
vai. ligi sutemstant. 

Norint daugiau informacijų, 
skambinti komandos vadovui ar 
sekretoriui telef. 422-8376. 

Pirmąsias pirmenybių rungty
nes „Lituanica" žais Marąuette 
Parko aikštėje balandžio 16 
dieną 3 vai. po pietų prieš 
vokiečių komandą „Fortūna". 

J . J . 
RUNGTYNIŲ FILMAS 

Vilniaus „Žalgirio" jaunių 
futbolo rinktinės rungtynių 
filmas, kai jie žaidė prieš „Li
tuanicos" ir priemiesčių gimna
zistų komandas, bus rodomas 
balandžio 11 d. 8 vai. vak. „Litu
anicos" klubo patalpose, 2614 
W. 69 St. 

Susidomėję kviečiami. Filmas 
techniškai gerai padarytas. 

Tik kelios savaitės 
iki žygio s tar to 

Atsisveikindami su Ignu Mi
niotu New Yorke, paklausėme, 
ar jau kelionei galutinai pasi
ruošta ir kokios buvo didžiau
sios problemos. Pasitikėjimo 
pilnu balsu jis atskaė: — „Jei 
reiktų dalyvauti regatoje po 
Baltijos jūrą, galėtumėm iš
plaukti nors ir rytoj. Tačiau 
Atlanto nugalėjimui reikia rim
tesnio pasirošimo. Didžiausia 
problema — radijo imtuvai ir 
siųstuvai jau gauti dėka 
Chicagos jūrų skautų, nes mūsų 
buvo per silpni. ,Dailės' ir 
,Audros' jachtoms statome 

papildomus vandens bakus, o 
,Lietuvai' tikimės gauti laiku 

Gdanske užsakytas bures. 
Vienas iš sunkiausių darbų bu
vo sukomplektuoti geras įgulas, 
ypač, kai norinčių buvo per 
daug. Žiūrėjome į buriuotojų 
kvalifikaciją, patirtį ir derinome 
prie kitų narių. Kiekvienu atve
ju išplaukiame geg. 1 d 

Tad iki pasimatymo!". 
V. G. 

Čikag ie t i s A n t a n a s Valavič ius , d a u g pasidarbavęs spor t in inkų išvykos į 
Aust ra l i ją o rganizav ime. 

39-TOS METINĖS ŠALFASS 
ŽAIDYNĖS 

39-tosios Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Sporto žaidynės vyks 
š.m. gegužės 6 ir 7 dienomis 
Toronto, Ont., Kanadoje. 
Žaidynes vykdo Toronto 
lietuvių sporto klubai per 
specialų organizacinį komitetą. 
Pasibaigus preliminarinei regis
tracijai, bus nustatyta varžybų 
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Draugystės paradoksas yra, 
kad ji yra ir stipriausias ir tra
piausias dalykas pasaulyje. Nei 
laukiniai arkliai negali draugų 
išskirti, bet verkšlenantys 
žodžiai gali. Žmogus dėl draugo 
net savo gyvybe paaukos, bet ne 
savo ausų būgnelius. 

Sidney J. Harris 

Kad ir labai daug gerų darbų 
būtum padaręs, atmink, kad dar 
daugiau jų liko nepadaryta. 

Rytų išmintis 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Ptaza Court 
Tai. 925-8288 

507 S. Gilbart, LaGranga, IL. 
Tel. 352-4487 

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 Strest, Chicago 
Tai. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Of». 735-4477; 
Re*. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWF0RO MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

. .Žalgir io" j aun ių futbolo žaidėjais J aun in i ' ' <<ntre. Kalba S A L F A S S 
kus Dešinėje — Jonas Ju ška . „Li tuan ica" futbolo klubo valdybos na rys 

ir „Sporto apžvalgos" korespondentas . 

Sus ipaž in ime <u Vilniau 
p i rmin inkas Valdas Adar 

ledo ritulys, kėgliavimas (bow-
ling) ir raketbolas. Planuotos 
stalo tenise, šachmatų ir plau
kimo rungtynes nebus vykdo
mos dėl susidomėjimo stokos. 

Krepšinis vyks šiose klasėse: 
Vyrų A ir Vyrų B. Jaunių A 
(1970 m. gimimo ir jaunesni) ir 
Jaunių B (1972 m. gimimo ir 
jaun. >. Jei tokių atsirastų, gali 
būti ir kviestinės vietinių 
jaunių D (1976 metų gimimo ir 
jaun.) rungtynės. 

Tinklinis - tik Vyrų ir 
Moterų klasėse. 

Krepšinio, tinklinio ir ledo 
ritulio varžybų dalyvių re
gistracija vykdoma iki 
balandžio 22 d. imtinai. 

Kėgliavimo — bovvling ir ra-
ketbolo registracija vykdoma iki 
balandžio 29 d. imtinai. 

Smulkesnė informacija jau 
anksčiau buvo išsiuntinėta 
visiems sporto klubams. Kilus 
neaiškumams,kreiptis į bet kurį 
ŠALFAS S-gai priklausantį 
sporto klubą, arba į organi
zacinio komiteto vadovą 
Rimvydą Sondą, 158 Howard 
Park Ave., Toronto, Ont., M6R 
1V6, Canada. Tel. 
(416)769-0671. 

ŠALFASS CV 

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

3900 W. 95 St . 
Tol. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave , Hickory Hills. IL. 
Tai . 598-8101 

Vai. pagal susitarimą 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Ambsr Chlropractic — 
5S22 8. Wolf Rd. 

Wsstsm Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
155 N. Mlchlgan Ava . , Sufta 324 Ir 
5035 S. Pulaskl Rd., Chicago. IL 

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Strsst 

Kabineto tat R 6 7-1168; 
Rszld. 385-4811 

Dr. Tumasonlo kabinetą parama 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Strsst 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tsl. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medicai Building 

6132 S. Kedzte 
Chicago. IL 60629 

Tel. 436-7700 

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

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Ksdzls, Chicago, IH. 
Tai. 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

Tsl. kabineto Ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien 1 H 8 vai vak 
išskyrus trec. Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
Gontact lenses" 

2618 W. 71st St. — Tsl. 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta trec 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 Wsst 71 st Strsst 

Tsl. 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

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

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

11800 Southwe»t Hlghvray 
Palo* Hslghts, III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Strsst 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto tai. 776-2880, rsz. 448-554! 
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Ar tikrai nusidėjėliams sukurtas 

KAPITALIZMAS? 
Prieš porą metų viena grupė 

kunigų iš Lotynų Amerikos visą 
savaitę klausė seminaro apie 
ekonomiją viename JAV uni
versitete ir dalyvavo jo disku
sijose. Dėkodami J A V ekono
mistams, kurie šį seminarą 
surengė ir juos iškvietė, jie vis 
vien pareiškė tokią išvadą: 
„Džiaugiamės, galėję dalyvau
ti šiame seminare. Labai daug 
išmokome. Mes labai aiškiai 
matome, kad kapitalizmas y ra 
pati efektyviausia sistema tur
to gamybai ir net , kad j i s 
plačiau ir lygiau tą turtą iš
dalina negu bet kuri ekonomi
nė sistema Pietų Amerikoje. Bet 
vis vien mums atrodo, kad kapi
talizmas yra nemorali sistema". 
Tai keista, nelogiškai atrodanti 
išvada tiems, kurie ekonominę 
sistemą vertina pagal tai, ka ip 
ji skatina turto gamybą ir 
lygiausią jo padalinimą visų 
gyventojų tarpe. Tačiau t iems, 
kurie ekonominę sistemą ver
tina ne pagal jos išdavas, o 
pagal jos filosofines prielaidas 
apie žmogų ir jo esmę, jų išva
da yra visai suprantama — gi 
kapitalizmas paremtas nemo
raliu motyvu: savanaudiškumu 
(„self-interest"). 

JAV filosofas-ekonomistas Mi-
chael Novak America žurnale 
(1989.1.28) išspausdintoje savo 
kalboje Čilės ekonomistams no
rėjo moraliai išteisinti kapi
talizmą. J i s p r adeda s avo 
argumentą, primindamas, kad 
pop. Jonas Paulius II savo kal
boje Čilėje 1987 m. pats sakė , 
kad geriausias būdas padėti 
vargšams yra sudarant sis
temą, kuri padės neturt ingie
siems patiems savo tur tą kur t i . 
Kad kiekvienam sveikam žmo
gui yra būtina turė t i padoriai 
atlyginamą darbą, kad galėtų 
aprūpinti save ir savuosius ir 
kad galėtų jaustis ga rb ingu , ' 
visuomenėje vietą i r vaidmenį 
turinčiu, suaugusiu žmogumi. 
Novak teigia, jog t ik kapitaliz
mas tai gali pasiekti. 

Tačiau Lotynų amerikiečiai , 
pastudijavę kapitalizmą, rado, 
kad kapitalizmas ka ip sistema, 
skatina ne pagarbą žmogui, 
kaip tokiam, o t ik kaip t u r to 
gamintojui ar kaupėjui; kad 
kapitalizmas ne tik skatina, bet 
ir priklauso nuo žmonių blogų 
savybių: savanaudiškumo, ego
izmo ir gobšumo. Morali sistema 
turėtų skatinti pasiaukojimą, 
bendradarbiavimą ir rūpini
mąsi bendra gerove. Tad jie pri
ėjo išvadą, jog nežiūrint to, kad 
kapi taizmas yra n a u d i n g a s 
žmogaus material iniams po
reikiams, jis neskatina žmogaus 
moralinių ir dvasinių polinkių 
į gėrį, o priešingai, pagrįs tas 
cinizmu, žmogų žaloja. Pagal 
juos, anot Novak, pr i imtina sis
tema turi būti pagrįsta raciona
lumu, socialinėmis dorybėmis ir 
krikščionišku gyvenimu. 

Bet, rašo Novak, viduramz.»H 
Šventoji Romos Imperija buvo 
tomis vertybėmis grįsta ir jei ji 
būtų sugebėjusi sustabdyti tiro
nijas, kankinimus bei išnau
dojimus, per paskutiniuosius du 
šimtmečius, bandomi ekonomi-
niai-socialiniai eksper imentai 
įvairiuose pasaulio kraštuose 
nebūtų buvę reikalingi. J i s pa
stebi, kad kapitalizmo eks
perimentas prasidėjo pastebint 
tai, kad kiekvienas žmogus kar
tais nusideda. Tad, rašo Novak, 
politinė sistema, kuri tikrai nori 
įgyvendinti tikrą, efektyvią 
žmonių laisvę n e t u r i b ū t i 
kuriama angelams ar šventie
siems. Uždavinys anaiptol yra 
sukurti sistema, kuri veiktų 
nusidėjėliams. Jo suprat imu, 
kapitalizmas JAV-ėse kaip t ik 
tai pasiekia. 

Novak sako, jog kai J av kū
rėjai tikino tuolaikinius kolo
nijų gyventojus remti jų kuria
mą „novus ordo" knygelėje The 

Federalist, j ie s tengėsi sukur t i 
l a i svę — „l iber ty" . Tačiau, jų 
„ l iber ty" nebuvo tai , ką prancū
zai suprato žodžiu „libertė". „Li
b e r t y " ne re i škė nepažabo to 
m a l o n u m ų ieškojimo, nei t ik 
b e n d r o s g e r o v ė s p a l i k i m o 
žmonių laisvai val iai , nei visiš
kos laisvės, nesais tomos racio
n a l a u s proto. Pr ieš ingai , jie 
kalbėjo kaip t ik apie reguliuoja
m ą laisvę („ordered liberty"), 
ku r i ą pop. Jonas Paul ius II kon
k reč ia i pr iminė , sve ik indamas 
jį su t ik t i į Miami atvykusį prez. 
R e a g a n ą 1987 rudenį , prade
d a n t jo kel ionę po JAV-es. Tai 
laisvė paremta dorove, reguliuo
j a m a įs ta tymų. 

T a m tikslui pasiekti, pripažįs
t a n t , kad n ė r a nenusidedančio, 
n e k l y s t a n č i o žmogaus , buvo 
s u k u r t a gerokai apribotų ir pa
da l i n tų galių valdymo sistema, 
k a d neliktų galimybės tironijai, 
mora l i a i m e n k e s n i a m žmogui 
g a v u s valdyt i kraštą . Kadangi 
„ p o p i e r i n ė s t e i s ė s " Konst i 
t uc i jo j e d a r n e b ū t i n a i ga-

KALIFORNIJA IR 
JOS ŽEMĖS DREBĖJIMAI 

GRAŽUS PAVYZDYS 
A U R E L I J A M. BALAŠAITIENE 

Pietinė ir šiaurinė Kaliforni
ja yra apsupta kalnų ir prie 
jų esančių žemės plutos plokš
čių susivėrimo „siūlių", va
dinamų „faults". 

Kai šios plokštės la ikas nuo 
laiko pajuda prie siūlių, būna 
silpnesnėje ar stipresnėje for
moj žemės drebėjimas. Šioje 
valstijoje metų bėgyje žemės 
drebėjimo instrumentai užre
gistruoja 5000 žemės pajudė
jimų. Jų tarpe 1200 pietinėje 
Kalifornijoje. Tačiau daugiausia 
tie drebėjimai yra tokie silpni, 
kad žmonės jų visiškai nejaučia. 

Pirmasis žemės drebėjimas, 
kuris buvo užregistruotas, įvyko 
1769 m e t a i s t u o l a i k i n ė j e 
Meksikos teritorijoje, Gaspar De 
Recon Portola. Šiuolaikinėje 
Santa Ana vietovėje Orange 
County, Los Angeles priemies
tyje. Šis drebėjimas buvo gana 
s t i p r u s . Paga l i š l i k u s i u s 
duomenis maždaug apie 8 ma
tavimus pagal Richterio ma
tuoklę. 

18-to š imtmečio is tor i jos 

drebėjimas su įvairaus stiprumo 
išsiveržimais. Spėjama, kad 
šiame laikotarpyje buvo nema
žiau kaip 3 drebėjimai su 8 
matavimų stiprumo. 

Turint minty to meto gyven
tojų re tą skaičių ir mažai 
apgyventas teritorijas, žmonių 
aukų ir materialiniai nuostoliai 

| nebuvo dideli. Tačiau padėtis 
pasikeitė su 19-tojo šimtmečio 
pradžia. 

1906 m. balandžio 18 dieną 
įvykęs San Francisco žemės 
drebėjimas, su 8.3 matavimo 
s t i p r u m o , p a r e i k a l a v o 700 
žmonių gyvybių. Drebėjimo 
eigoje įvykę gaisrai nušlavė nuo 
žemės paviršiaus visą miestą. 
Nuostolių padaryta per 24 mili
jonai dolerių (1906 m. dolerių 
verte). Dėl šio drebėjimo žemė 
horizontaliai nuslinko žemyn 21 
pėdą. 

Ki tas didesnio masto žemės 

ran tuo ja laisves, buvo sudaryta į bėgyje yra užregistruota 21 
vadinamoj i „checks and balan-
c e s " s i s tema, pagal kurią ir 
valdžios gal ia suda l in ta į t r i s 
sek tor ius ta ip , kad vieni intere
sa i t r amdo ki tus , vieno sekto
r i a u s gal ia y r a t r a m d o m a kito. 
T a i p , kad J . Madisono žodžiais, 
„kiekvieno individo asmeniniai 
i n t e re sa i saugotų bendrąs ias 
v isų t e i ses" . 

T a i g i š ių a u t o r i ų „sava
n a u d i š k u m o " sampratos tikslas 
buvo ne gobšumą a r egoizmą 
s k a t i n t i , o kaip t ik prižiūrėti 
b e n d r ą visų gerovę. Tad savų 
t a l e n t ų , dorybių s k a t i n i m a s 
n ė r a blogas savanaud iškumas . 
K a i s a v a n a u d i š k u m u supran
t a m a s savęs ugdymas dorovėje, 
t .y . pas ida rymu t i k r a i laisvu 
a s m e n i u , t a i nė ra egoizmas. 
Ta ig i , ne visas savanaudišku
m a s y ra blogas. P r ik lauso nuo 
to , ka ip plačiai žmogus supran
t a „ save" . 

Pirmiej i kolonistai , anot No
v a k , p a t y r ė , jog šioje „sa
vanaudiško je" sistemoje, jie pa
t y r ė didesnę gerovę negu Euro
poje, k u r j ie dirbdavo ilgesnes 
v a l a n d a s ir s u n k i a u dėl 
mažesnio a rba nesančio užmo
kesčio. J i e pa tyrė , kad a tvykę 
čia, šioje sistemoje dirbdami 
s au , už tą pat į darbą susi laukė 
d a u g geresnio ne vien ekonomi
nio stovio, be t ir galimybių dva
s in ia i ugdytis . Tad tokio „sava
n a u d i š k u m o " sužavėti , j ie pasi
ryžo gint i šią sistemą. Šioje 
n a u j o j e s i s t e m o j e a t s i r a d o 
s u t a p i m a s t a rp s avanaud i š 
k u m o ir bendros gerovės. Šioje 
sistemoje asmeninės gerovės 
siekimas, suprantant , kad mano 
ga l i a ją pasiekt i pr iklauso ir 
n u o ki tų turėjimo tos pačios ga
lios, s k a t i n a mane t r amdyt i sa
vo impulsus, kurie ki tų šias lais
ves pažeistų. Tad j i ska t ina ir 
dorovę — susivaldymą kitų la
bu i . 

Visa ta i labai gražu. Tačiau, 
k a s daryt i , kai vis didėjantis 
ska ič ius gyventojų šioje sis
temoje dėl visiško moralinio 
pakr ik imo nebegina nei kitų nei 
savų teisių laisvai savo gerovės 
s iekt i , kai vis dažniau nutylimi 
s i s t e m o s p a ž e i d i m a i ? K a s 
da ry t i , kad vis didėjantis skai
č ius a smenų dėl prot inės a r 
k i t o s ka t a s t ro f inės ligos ir 
nesamos apdraudos t ampa visai 
iš jos išjungti? K a s daryt i , ka i 
pa tys teisininkai, atrodo, užmir
šo t ą dorovę , k u r i įkvėpė 
šios sitemos kūrėjus? Atrodo, jog 
iš t ikrųjų ir ši s i s tema nebuvo 
suku r t a t ikriems nusidėjėliams, 
k u r i e dėl galimo nemalonumo 
a r nemalonumo dažniau nutyli, 
neg ina savo ir savo bendrų tei
sių. Todėl ir ji, k a ip ir kitos, 
v is t iek pr ik lauso nuo savo pi
liečių indiv idualaus ir kolekty
vinio dorovingumo. 

a.j.z. 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

drebėjimas įvyko Santa Bar
baros mieste 1925 m. birželio 29 
dieną su 6.3 matavimo stipru
mu, dėl kurio žuvo 13 žmonių. 
Daug sugriuvusių ir sužalotų 
pastatų, nes tuometiniai namai 
daugiaus ia buvo statyt i iš 
plytų. 

1933 m. kovo 10 dieną įvykusį 
žemės drebėjimą Long Beach 
mieste dar d a u g gyventojų 
prisimena ir šiandien yra gyvų 
liudininkų. Šio drebėjimo metu 
žuvo 115 žmonių, su tuolaiki
niais 40 milijonų dolerių nuosto
liais. 

Pažymėtina, kad šis drebėji
mas buvo 6.3 matavimų, tačiau 
energijos išsiveržimo centras 
buvo tik keletos mylių atstumo 
nuo miesto centro, kas ir 
sudarė didelius nuostolius. 

1940-1950 metų bėgyje vyku-
sieji žemės drebėjimai daugiau
siai buvo kalnuose, dykumose ir 
mažai apgyventose vietovėse. 
Jie buvo įvairaus stiprumo, 
tačiau didelių medžiaginių nuo
stolių ir žmonių aukų buvo 
nedaug. Šio dešimtmečio bėgyje 
tokių stipresnių drebėjimų buvo 
apie dešimt. 

Paminėtinas didesnis drebėji
mas įvykęs 1952 m. liepos 21 
dieną Bakersfield mieste. Dėl 
šio drebėjimo žuvo 14 žmonių ir 
sunaikinto turto vertė siekė 60 
milijonų dolerių. 

1960-1980 met4 laikotarpyje 
įvyko apie didešimt žemės 
pajudėjimų, iš kurių keletas 
buvo stipresnio pobūdžio. 

Šiame laikotarpyje ir man as
meniškai teko b tn t porą tokių 
stipresnių drebėjimų pergy
venti. Savotiškas jausmas ir 
sunku aprašyt i»j : nupasakoti 
tiems, kurie nėra pergyvenę 
žemės drebėjimų. 

Tačiau visa '.aimė, kad ši 
scena y ra tik trumpą laiką ir 
skaičiuojama sekundėmis. Po to 
vykstantieji vadinamieji „after-

Balys Gajauskas su JAV LB krašto valdybos pirmininku dr. Antanu Razma 

shocks" yra jau daug silpnes
nio pobūdžio. 

1971 m. Vasario 9 dieną Los 
Angeles priemiestyje San Fer
nando — Sylmar vietovėje 
įvykęs d rebė j imas su 6.6 
matavimų stiprumu pareika
lavo 64 gyvybių su 5 šimtais 
milijonų dolerių nuostolių. 

Didžiausias aukų skaičius 
buvo kada drebėjimas sugriovė 
iš plytų s t a ty t ą v e t e r a n ų 
ligoninę, kurioje ir buvo dau
giausia aukų. Gretimi pastatai 
statyti vėlesniu laiku su naujais 
metodais ir apskaičiavimais iš
silaikė visai neblogai ir turėjo 
t ik minimalinius nuostolius. 

Šio meto statomi plieno ir 
betono daugiaaukščiai pastatai 
j au turi galimybę išlaikyti iki 8 
matavimų drebėjimo stiprumą 
su ribotais nuostoliais. 

Paskutiniai Amerikos geologų 
turimi duomenys ir apskaičiavi
mai su kompiuterių pagalba 
greitu laiku įgalins drebėjimus 
numatyti ir jiems pasiruošti net 
keletai valandų prieš jų pradžią. 

Tačiau y r a reali galimybė, 
kad mažas žemės judėjimas, 
prasidėjęs Coachella Valley ar
ba San Bernardino kalnuose, 
gali susijungti su netoliese 
esančia didžiąja San Andreas 
„ s i ū l e " i r i š š a u k t i iki 8 
matavimų stiprumo drebėjimą 
su katastrofiškais padariniais . 

Amerikos geologų studijoje, 
kurią man teko skaityti , sako
ma, kad šis vadinamas didysis 
„ p u r t y m a s " įvyks su 60% 
galimybe apie 2018 metus. 

Taigi, likusieji 40% duome
nų leidžia mūsų generacijai Los 
Angeles nesirūpinti iki šios 
katastrofos ir t ikėtis, kad j is 
teoretiškai neįvyks bent per 
ateinančius 29 metus. 

Taigi ir čia gyvenantieji lietu
viai daugelį metų j a u priprato 
prieš šių „purtymų' ir atrodo, 
kad, nežiūrint visų teoretiškų 
Dranešimu, dar niekas nesiren
g ia apleisti Kalifornijos i r 
keltis į k i tas , klimato atžvil
giu nepalankesnes valstijas. 

Nedaug kas galvoja ir apie 
Floridą, kur ios d rėgmė i r 
karštos vasaros nevilioja t e n 
gyventi apskritus metus. O ir 
Floridą l a ikas n u o l a iko 
nusiaučia vyriškais ar mote
r i ška i s va rda i s p a v a d i n t i 
uraganai. 

Taigi posakis, kad gera ten , 
kur mūsų nėra, todėl ir Los 
Angeles priėmė esamą padėtį 
kaip realybę ir nutarė toliau be 
rūpesčių džiaugtis saulėtu Kali
fornijos dangumi ir maudytis 
mėlyno Pacifiko bangose. 

Patyrusi iš spaudos puslapių 
apie Tautinės sąjungos ren
giamą lituanistinių mokyklų 
mokytojų pagerbimą, su pasigė
rėjimu ir nuostaba noriu pa
dėkoti tos šventės iniciatoriams. 
Tiek daug dešimtmečių praėjo 
nuo to laiko, kai įsisteigė 
lituanistinių mokyklų plačiai 
išsišakojęs t inklas, suspietė 
mokytojus, subūrė mokinius. 
Šiandieną didelė dalis mūsų 
jaunosios kartos veikėjų ir ta ip 
pat mokytojų yra kaip tik tų 
mokyklų a u k l ė t i n i a i . Jose 
i š augo naujoji j a u n i m o 
organizacijų vadovų ka r t a , 
išliko kalba ir geras žiupsnis 
žinių apie Lietuvą, jos istoriją, 
literatūrą, meną, tautosaką ir 
kitas kultūrines vertybes. Šalia 
to lituanistines mokyklas lankę 
mokiniai turėjo progą dažnokai 
pasirodyti scenoje, ko jiems ne
davė vietinės mokyklos. Iš 
p a t y r i m o žinau, dėsčiusi 
lietuvių literatūrą aukštesnėse 
klasėse kelis dešimtmečius, kad 
v ie t inėse mokyklose mūsų 
lietuviukai pasižymėjo drąsa ir 
stoka viešumos baimės, pirmau
dami savo bendraklasių tarpe. 

Kai mano dukra, patekus į 
„Junior High'* buvo pakviesta 
per kūno kultūros pamokas 
pasimokyti greito tempo šokių, 
rengiant mokinių pasirodymą 
tėvams, mokytoja buvo nustebu
si, k a d tik ji viena neuždusdavo 
ir nereikalaudavo po keletos 
minučių daryt i per t raukos . 
Paklausta, kodėl ji tokia pa
tvari , mano dukra atsakė: ,,Aš 
esu pratusi prie tokių repeticijų, 
nes j au ketverius metus šoku 
l i e t u v i š k ų t a u t i n i ų šokių 
grupėje". 

Mokytojai paaukoja savo šeš
t a d i e n i u s l i tuanis t inei mo
kyklai, kas tarnybas turintiems 
asmenims, o jų yra dauguma, 
sudaro šešių įtemptų darbo 
dienų savaitę. Apie atlyginimą 
nekalbama, bet kiekvieno širdy 
yra nepaprastas džiaugsmas, 
konkrečiai matant savo darbo 
r e z u l t a t u s — l i e t u v i š k a i 
kalbantį, skaitantį ir rašant) 
jaunimą. Be to. tai ne eilinė 
mokykla, kurios lankymą saugo 
į s t a tymai , o tėvų Lietuvai 
meilės įsipareigojimas ir kartais 
jaunimui prievartos narvelis. 
Vieni ton pačion klasėn ateina 
a t l ikę pamokas, mandagūs , 
tvarkingi. Kiti . kurių tėvai ne
kreipia dėmesio į mokytojų 
r e i k a l a v i m u s , dažnai a rdo 
k l a s ė s e tva rką . t r u k d o 
pamokas, neatlieka namų dar
bų, bet. metų galui artėjant, 
kyla skundai ir kal t inimai 
m o k y t o j a m s , p a r a š i u s i e m s 
nepatenkinamus pažymius ar 

neperkelusiems į aukštesnį 
skyrių. Tai sunkios problemos, 
kur iomis viešumoje n iekas 
nesidomi ir jų nediskutuoja, 
visą naš tą ir a t s akomybę 
paliekant idealistams moky
tojams. Taip pat iš jų yra 
reikalaujama, kad per vieną 
dieną savaitėje būtų pasiekti 
nepaprastai dideli rezultatai, 
netalkininkaujant namuose ir 
nesirūpinant vaikų pamokomis 
bei kitais uždaviniais. Prisime
nu incidentą, kai pagal mano 
ilgametę tvarką vyresniųjų 
klasių mokiniai turėjo šalia 
einamo kurso perskaityti dvi šių 
dienų lietuvių rašytojų knygas, 
vienas mokinys atsake neturįs 
mano siūlomos knygos. Aš jam 
patariau, kad jis paprašytų savo 
tėvų jam tą knygą nupirkti. 
..Mano tėvai lietuviškų knygų 
neperka. Kas iš to, jei nupirks, 
ją reikės išmesti". 

Chicagos ALT sąjungos sky
rius davė nepaprastai gražų pa
vyzdį kitiems lietuvių telki
niams, kuriuose yra lituanisti
nės mokyklos. Nesvarbu, kokio 
pobūdžio tas pagerbimas bebū
tų, bet svarbu tai . kad būtų 
pripažįstamas mokytojų įnašas 
į mūsų t a u t i n ė s gyvybės 
išlaikymą išeivijoje. Be to, kai 
dauguma mūsų visuomenės 
narių yra susirūpinę savo tie
sioginės tarnybos ar profesijos 
r e i k a l a i s , l i t u a n i s t i n ė s 
mokyklos mokytojai, vietoj 
poilsio, šeštadieniais atiduoda 
savo duoklę lietuvybei konkre
čiu darbu, reikalaujančiu laiko, 
daug kantrybės, aukos. įtampos 
ir tikros meilės lietuviškam 
jaunimui. 

Garbe tiems, kurie pripažįsta 
reikalą pagerbti mokytojus. O 
mokytojams gražiausi linkė
jimai tęsti savo darbą toliau su 
tokia pat ištverme ir pasi
aukojimu, kaip ir iki šiol. Ant 
jų pečių guli jaunųjų kartų 
lietuviškų šaknų gyvybe. Būtų 
patartina, kad mūsų didžiosios 
organizaci jos įvestų viešą 
„mokytojo dieną". Tai būtų pro
ga tėvams ir mokiniams asme
niškai mokytojus pagerbti, su 
j a i s s u s i p a ž i n t i , s e k a n t 
Amer ikos mokyklų . .open 
house" pavyzdžiu. Jei gerbiame 
ir dabar caro laikų vargo mo
kyklos istorinį įnašą, tai laikas 
gerbti ir dabartines lituanisti
nes mokyklas, nors jos nėra 
„vargo mokylos" tikra to žodžio 
prasme, nes jų niekas nevaržo, 
niekas nedraudžia, o darbo 
sąlygos ir patalpos yra patogios. 
Tik baisu, kad tiek tėvų. tiek 
vaikų, tiek pačios visuomenės 
abejingumas jų dvasiniai nepa
verstų į t ikras vargo mokyklas. 

UZ GELEŽINES UŽDANGOS 
RIMVYDAS SIDRYS 

Vakare jau važiavau per Lenkijos teritoriją. Ak. tai 
nebuvo vakaras, o gūdi naktis. Nebuvo nei menui :o,nei 
žvaigždžių. Abipus kelio miškas gilino tamsą, ją skro
dė tik atvažiuojančių sunkvežimių šviesos. Atrodo 
Lenkijoj nėra visuotino papročio šviesas nužeminti, jos 

priėjo, turėjau visus lagaminus sudėti a n t ilgų stalų, 
muitininkas iškraustė visus daiktus. Užkliuvo lietuviš
ki laikraščiai, kuriuos vežiau Suvalkų trikampio 
gyventojams. Muitininkas susėmė juos į glėbį ir nunešė 
į savo būdelę. Nustebęs mačiau per langą kaip muiti
ninkai ne t ik žiūrinėjo bet, atrodo, skaitė Laiškus 
Lietuviams, Karį, Draugo kultūrinį priedą. Maždaug 
po pusvalandžio man tuos laikraščius grąžino — gali 
vežtis. 

Pagaliau daiktų t ikrinimas buvo baigtas, ar galiu 
važiuoti toliau? Pavažiuot galėjau tik t r i s metrus iki 
kito langelio, kur registravo pinigus. Už langelio 
ak in iuo ta ponia į s ig i l inus i var tė ir raš inė jo 

žvarbino akis ir sunkino vairavimą. Su erzeliu popieriukus, į mane ji nekreipė nei mažiausio dėmesio, 
svarsčiau, kas sugriovė mano planus. Išvažiuodamas nors aš pabrėžtinai laikiau atkištą pasą. Pakilo žvar-
iš Berlyno buvau t ik ras , kad lengvai pasieksiu Stet- D u s vėjas, šaltis ėmė sunktis per batus ir paltą ar tyn 
t ina dar su šviesa. Mano klaida buvo,kad aš ap>kai- p r į e kūno. Už manęs stovėję lenkai irgi nekantravo, 
čiavau atstumą pagal žemėlapį, bet nepagalvojau apie ėjo aiškintis. Ponia autoritetingu tonu jiems išdroždavo 
sienas. Prie Berlyno miesto ribos įvažiuojant ; Rytų pamokslėlį, kuris užsibaigdavo žodžiu „počekac". 
Vokietiją vėl automobilių eilė, vėl patikrinimai, vėl 
tur i gintis, kad jokių ginklų neveži. Sienos sarg> ūnis 
apie ginklus klausinėjo su tokia išraiška, kuri lyg -akė: 
— nelaikyk manęs kvailiu, aš žinau, kad klausima; dur
ni, bet aš turiu daryti kas įsakyta. 

Dabart inė Lenkija prasideda prie Frankfurt am 
Oder. Sieną privažiavau dar su šviesa. bet,kai ten -usto-
jau , ta i ir sustojau. Eilė buvo nelabai ilga, gal <okia 
dešimt automobilių, bet ji beveik visai nejudėjo. Rusiški 
sunkvežimiai turėjo savo atskirą pervažą, atrod". kad 

Pagaliau ji, susiėmus savo popieriukus, kažkur išėjo, 
mes, biurokratų aukos, likom laukti prie tuščio 
langelio. 

Šąlant laikas labai lėtai eina, rodėsi, jog ten 
trepsėjau kelias valandas, nors iš tikro pagal laikrodį 
prie tos nelaimingos būdelės prastovėjau tik 35 minu
tes. Man besvarstant a r laiko sulėtėjimą šaltyje galima 
būtų išaiškinti Einšteino relatyvumo teorija, pagaliau 
į būdelę atėjo jaunas vyrukas. Viltingai prikišau jam 
prie stiklo savo pasą ir užpildytas anketas, tačiau jis 

jų niekas netikrino, nes jie tik stabteldavo k l i o m nudavė jų nematąs. J i s tik pasi traukė į užpakalinį 
minutėm popierius numesti , o mūsų eilė stovėję ir sto- kambarį ir prie durų ilgai šnekučiavosi su kitais parei-
vėjo. Muitininkai dirbo labai pamažu, nors tiesa, kai gūnais, iš kažkur atsinešęs arbatos puodelį pasistip-
kurie lenkiški automobiliai buvo prisikrovę vakarie- rinimui. Mums per stiklą gaudant kiekvieną jo judesį, 
tiškų prekių iki mašinos lubų. Kai pagaliau mano eilė j j s prieš veidrodį ilgai šukavosi savo plaukus, išsikrapš

tė panages, išdėstė popierius ant staliuko ir staiga, lyg 
įkvėpimo pagautas, atidarė skylę langely ir kreipėsi 
į mane lenkiškai. Paklausiau ar jis kalba vokiškai, nes 
kiti muitininkai laisvai kalbėjo. Ne. jis man atgal vėl 
lenkiškai. Pabandžiau anglų kalbą — tas pats. Už 
manęs stovinčių žmonių eilė sujudo, tuoj atsirado 
savanoriai vertėjai, vienas angliškai, kitas vokiškai, 
t ik norėk. Išsiaiškinom, kad jis norį jog aš jo akivaiz
doj suskaičiuočiau savo pinigus. Važiuodamas per 
Europą buvau išsikeitęs ir prilaikiau vietinę valiutą, 
žinodamas, kad grįžtant jos reikės. Dabar teko traukti 
strategiškai tarp lagaminų išskirstytus dolerius, anglų 
svarus, olandų guldenus ir D-markes ir juos po vieną 
skaičiuoti, saugojant. kad vėjas jų neišplėštų iš rankų 
ir nepaleistų plevėsuot po Lenkijos pasienį. Už mano 
nugaros susirinkę lenkai žiūrėjo ir kažką tarpusavy 
šnabždėjosi. 

Skaičiavimas pagaliau buvo baigtas, bet for
malumai dar ne. Reikėjo dar eiti j turizmo būdelę apsi
rūpinti zlotais. Pagal taisykles už kiekvieną vizoj 
pažymėtą dieną aš privalėjau iškeisti penkiolika 
dolerių j zlotus. Pinigų keitėja, pažiūrėjus į mano pasą. 
mane maloniai nustebino, pareikšdama, kad aš 
privalau išsikeisti tik po septynis dolerius į dieną, at
seit pritaikė man taisyklę, kuri t inka lenkų kilmės 
turistams, važiuojantiems pas savo gimines. Ar ji. 
pamačius pase mano kilmę, nutarė, kaip kad kai kurie 
lenkai galvoja, kad lietuviai tai tik nesusipratę lenkai, 
ar gal. pamačius kad aš iš Amerikos manė. kad jei 

jau važiuoju į Lenkiją, tai turiu būt ne kas kitas, o 
lenkas. Kaip ten bebūtų, aš dėl to nesiginčijau, nes 
dolerius oficialia kaina keisti į zlotus yra grynas 
nuostolis. , D j \ 

(Bus daugiau) 

i 
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MUŠĖME IR 
MUŠIME LIETUVIUS 

BRONIUS VAŠKAITIS 

Lietuvoje gūstelėjus laisvės 
vėjeliams, kaip ir demokrati
niuose kraštuose, susidarė 
galimybės spaudoje reikšti įvai
rias nuomones. Tarp kitko, iš jų 
išryškėja ir lietuvių patriotų 
didelis ryžtas bet kokia kaina 
kovą vesti iki galutinio laimėji
mo, tai yra kraštui nepriklau
somybės atgavimo ir priešų 
užmačios jį ir toliau laikyti pa
vergtą. Šiuo metu apsiribosime 
dviem būdingais kontraver-
siniais straipsniais — P. Viš-
nievskio ir Siaurės Amerikos 
lietuviams jau gerai žinomo Ka
zio Sajos, Lietuvos persitvarky
mo tarybos nario. Abu straips
nius Saja plačiai komentavo 
sausio 22 d. Philadelphijoj įvy
kusiame susirinkime. 

Praėjusių metų lapkričio 18 d. 
„Tarybinės Klaipėdos" laik
raštyje išspausdintame Viš-
nievskio laiške daug tulžies ir 
grasinimų išliejama lietuviams. 

Neaiškios kilmės rašytojas 
rašo: „Pastaruoju metu .Tary
binės Klaipėdos' laikraštyje 
ėmė rodytis labai daug straips
nių apie tai, kad lietuvių tautai, 
jeigu ją taip galima pavadinti, 
neduodama gyventi taip, kaip ji 
nori. Atima iš jų ,vargšų' tau
tos kalbą. Labai daug vietos ski
riama stalinizmui, asmeniškai 
J. Stalinui, kur po kiekvieno žo
džio kiša savo nacionalistinius 
prasimanymus apie tai, kad dėl 
visko kaltinami rusai. Taigi 
jūs, lietuviai nacionalistai, 
turite žinoti, kad Stalinas ne 
rusas, o gruzinas. Tad ir 
rašykite apie gruzinus. Ko jūs 
kaip siurbėlės prikibote prie 
rusų tautos, kuri davė jums ke
lialapį ijjyvenimą". 

Laiško rašytojas labai pikti
nasi, kad lietuviai yra užėmę 
visas „šiltas vietas", kuriose bū
dami iš žmonių gali „plėšti pini
gus", „statytis dvarus", „bran
gius namus". Anot laiško auto
riaus, to negali padaryti sąži
ningi, darbštūs žmones. 

Toliau Višnievskis metasi į 
grasinimus: „Dar vaizdžiau 
rasote apie tai, kaip jus mušė 
XVII-XVJ.II amžiais, pasigailė
jimo norite. Mušėme ir mušime, 
jeigu nesustabdysite beproty
bės, kurią pradėjote". 

Laiške pabrėžiama, kad lie
tuvius nuo rusų skyrė tik tai, 
kad mūsiškių tarpe bet kokių iš
bandymų metu yra daug niek
šų, išdavikų, atseit, pas juos visi 
yra idealistai. Anot Višnievskio, 
lietuviui nesvarbu, kam jis tar
nauja. Jo svarbiausias tikslas 
yra gobšumas. 

Toliau jis rašo: ,,Ką gi, 
mojuokite buržuazinės Lietuvos 
vėliavomis, stokite prieš rusus, 
šaukite pagalbos ir tautos išgel
bėjimo. Vėliau pamatysime, kas 
iš to išeis. Tiktai vieną žinokite, 
socialistinę santvarką jums nie
kaip ir niekada nuversti nepa
vyks". 

Laikraščio redakcija prideda, 
kad panašių nusiskundimų 
gauna daug. Prašo laiško 
paskelbimą nelaikyti provoka
cija ir klausia: kas gi turi rūpin
tis lietuvių tautiniais reikalais 
— ar tokie kaip Višnievskis? 

Sajos straipsnis „Mintys iš po 
stalo" praėjusio lapkričio 9 d. 
pasirodė „Komjaunimo tiesoje". 
Jis yra stiprus atkirtis Višnievs-
kiui ir į jį panašiems. 

„Giliai į žemę įleistą Lietuvos 
slenkstį ilgai žargstė įvairūs 
neprašyti svečiai, šautuvų 
buožėmis belsdami į duris, o 
paskui įtikindami, kad jie atėjo 
mūsų išlaisvinti. (...) Kad vaka
rykščiai laisvi piliečiai mažiau 
galvotų, kad nepradėtų rankio
ti sudužusios Tiesos ir Tei
singumo šukių, jiems būdavo 
siūloma pragerti savo protą". 

Saja akcentuoja, kad melas, 

prievarta, baimė ir Judo sidab
riniai yra tironų priemonės, ku
riomis vargais paverčia savųjų 
ir svetimųjų liaudį. Didžiarusis 
lietuviui, latviui, estui tikru 
broliu tampa tik tada, kai pa
tenka į tą patį lagerį. Kol kas 
Sov. Sąjungoj nėra lygiateisių 
tautų federacijos. Už ką gi pas 
rusus veik keiksmažodžiu tapo 
žodis „nacionalistas?" Pasak Sa
jos, už tai, kad lietuvis, kiek 
įkvėpęs laisvo oro, rusams iš
drįsta priminti carinę priespau
dą, suki l imus, Muravjovo 
Koriko siautėjimus, Kražių 
skerdynes, knygnešius, 
varomus į Sibiro katorgą. Už 
tuos prisiminimus ir atodūsius"", 
sako Saja, „ne vienas iki šiol 
mums sviedžia grėsmingą epi
tetą — nacionalistas. Sakykite, 
ką norite, — mes dar mokame 
atskirti tautų draugystę nuo 
grubaus diktato". 

To įrodymui, straipsnio auto
rius primena carų į lietuvių, iš
varytų Sibiran, ūkius atvežtus 
rusus. Jiems lietuviai nereiškė 
jokios pagiežos, neruošė po
gromų, nepriekaištavo už jų 
tautos mums padarytas skriau
das. Atvežtieji turėjo pilną savo 
kalbos ir tikėjimo laisvę. Tole
rantingieji lietuviai nėra linkę 
žmonių teisti pagal jų tautinius 
bei religinius įsitikinimus. 

Straipsnio rašytojas, prisi
minęs kryžiuočių mums padary
tas skriaudas, tragišką prūsų 
likimą, prideda, kad nei kry
žiuočiai, nei Prūsijos užkariau
tojai nesirūpino, jog pabaltiečių 
gyventose vietose neliktų nė 
vieno baltiško vietovardžio. 

Saja labai vaizdžiai rašo apie 
turėto suvereniteto atkūrimą, 
žmoguje tebetūnančio ver
giškumo nusikratymą. Visa tai 
jis išsako alegoriniu būdu, 
sukurdamas karvės „teoriją". 

„Žmogus savo žalmargės 
neperkels, kol ji nebus nu-
graužusi žolės, kiek leidžia 
grandinė, ištemptas kaklas ir 
dar netrumpas karvės liežuvis". 

Pasak Sajos, Lietuvoje dabar 
po kojomis turime daug vešlios 
žolės ir yra puiki proga gerai 
pasiganyti. Išnaudokime tą gali
mybę, nes demokratijos pra
ilgintą grandinę jau norima 
sutrumpirti". 

Įdomi Sajos išlaisvintos Lie
tuvos vizija. 

„Kaltė už nualintą Lietuvos 
gamtą, pusgirtę ekonomiką, 
pašlijusią žmonių moralę iki šiol 
būdavo galima suversti aukš
tiems viršininkams. Suvere
numą atgavusioj respublikoje. 
reikėtų tą visą bjaurumą 
iškuopti. Lietuva užsidėtų sau 
kryžių, kuris visų mūsų rūpes
čiu turėtų sužaliuoti ir teikti 
užuovėją atgimusios Lietuvos 
piliečiams". 

Kol tas kryžius pradės žaliuo
ti ir teikti pavėsį, atrodo, dar 
teks pakelti nemažai tokių Viš-
nievskių grasinimų, užgaulio
jimų, o gal ir aukų. Tokiam 
galvojimui pagrindą duoda 
paskutiniuoju metu Lietuvos 
komunistų vado A. Brazausko ir 
aukščiausios tarybos narių 

CLASSIFIED GUIDE 

Lietuvių Operos pastatymo „William Tell" 1986 m. spektaklio vyrų choras, kur William Tell 
rolę atliko Edward Zielinski. Jis „Trubadūro" operoj atliks „Count De Luna" vaidmenį. 

MUŠU KOLONIJOS ryšį su lietuviais anapus ir čia! 
Pabaigoje kalbėtojui buvo Dayton, Ohio 

VASARIO 16 MINĖJIMAS 

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 71 sukaktis buvo 
reikšmingai atšvęsta. Gamta 
buvo labai palanki mūsų minėji
mui, todėl ir svečių iš toliau 
dalyvavo gausiai . Ir kita 
aplinkybė skatino dayvauti, nes 
kalbėtojas prof. Vytautas 
Bieliauskas, neseniai išrinktas 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas, dalyvavęs 
didžiuliame Vilniaus susi
rinkime. Dalyviai tikėjosi išgirs
ti vėliausias žinias iš Lietuvos ir 
neapsivylė. 

Šventė pradėta lietuviškomis 

įteikta ką tik išleista didžiulė 
„Lietuviškos juostos" knyga ir 
abu Vytautas ir dr. Danutė 
Bieliauskienė buvo papuošti 
gėlėmis. 

Minėjimą pravedė Aldona 
Ryan, Stefanija Raštikienė ir 
Alinor Sluzas. 

Lietuvos laisvinimo reikalams 
buvo surinkta 830 doleriai. Au
kos pasiųstos Pasaul io ir 
Amerikos lietuvių Bend
ruomenėms ir Altai. 

„75" — deimantinis Šv. 
Kryžiaus parapijos jubiliejus 
bus paminėtas birželio 11 dieną. 
Jau sutiko dalyvauti vietos vys
kupas James Garland, vysku
pas Paulius Baltakis, bažnyčioje 

Šv. Mišiomis, aukotomis už Pa- S ^ 0 8 i r P i e t u m e t u programą 
baltijį, ir kad Sąjūdis taptų vi- a t l i k s Clevelando oktetas... 
sų šių kraštų tikra realybe. Po 
pamaldų persikelta svetainėn, 
kur dalyviai buvo sočiai pamai
tinti. Pagarba mūsų šeimi
ninkėms ir maistą atgabenu
siems iš namų. 

Programa prasidėjo gana 
punktualiai — 12 vai. Sugie
dojus abu himnus, sukalbėjus 
invokaciją ir išklausius sveiki
mų iš prez. G. Bush ir latvių 
bendruomenės pirmininko 
Daytone, buvo pakviestas Vy
tautas Bieliauskas tarti žodį. 
Kalbėjo abiem kalbom apie 
vėliausius įvykius Lietuvoje ir 
ko galima tikėtis ateityje Pabal
tijo kraštams. Jo svarūs žodžiai 
buvo išklausyti su dideliu susi
domėjimu. Dalyviai labai dėkin
gi svečiui kalbėtojui ir mūsų 
artimam kaimynui už sudarytą 
galimybę išgirsti paskutiniau-
sias žinias iš Lietuvos jam pa
čiam ten asmeniškai dalyvau
jant. Vytautas galėjo labai leng
vai atsisakyti, nes prieš kiek 
laiko buvo mašinos užgautas ir 

, dar vis naudojosi pagalbinėm 
vaikščiojimo priemonėmis. 

Po to pirmą kartą Daytone 
buvo rodomos dvi vaizdajuostės 
nufilmuotos Lietuvoje: Kryžių 
kalnas ir Tautos atgimimas. La
bai jaudinančios vaizdajuostės. 
Dalyviai jas sekė su ašaromis 
akyse. Koks įspūdingas momen
tas, kai šimtatūkstantinė minia 
po daugelio, daugelio be laisvės 
metų pirmą kartą pasipuošę tri
spalvėmis, giedojo Lietuvos 
himną, Lietuva brangi... Visi 
pajutome artimesnį ir stipresnį 

pasakytos grasinančios kalbos. 
Dieve padėk, kad mūsų tautos 
bandymo periodas būtų trum
pesnis. 

IŠKELIAVO 
Verbų sekmadienį po trumpos 

ir retos ligos mirė Eileen An-
thony (44), lietuviškos kilmės. 
Buvo labai gerai išsimokslinusi, 
turėjo net magistro laipsnį, 
keletą metų dėstė kolegijose, 
vėliau iki mirties dirbo kaip 
analiste NCR. Gyvenime buvo 
kukli, maloni ir visada su šyps
niu. Jos laidotuvėse dalyvavo 
jos pusbrolis operos solistas Ar
noldas Voketaitis, edojo pa
maldų metu. Liko giliame 
nuliūdime tėveliai, sesuo ir 
brolis su šeimomis. Po pamaldų 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje jos 
palaikai buvo nuskraidinti į 
Torrington, Ct. . . j . . . . . Daytoniškis 

Laiškas 
DĖL LAIVO 

„ERNIE PYLE" 
Įdomiai Alfonsas N a k a s 

aprašo savo ir kelių kitų lie
tuvių kelionę į JAV (Keturi 
dešimtmečiai Amerikoje — 
Draugas, III.24). Iš Hamburgo 
išplaukė 1949.rfl.10 ir New Yor-
ke išlipo 1949.111.21. Rašo, kad 
laive visus „traktavo kaip 
žmones. Ne, kaip ponus, tartum 
užsimokėjusius už brangias šip-
kartes". A. N. užsimena, kad 
,jau Amerikoj kojas sušilęs, 
sekiau transportą į JAV per 
visus 1949-50 metus. Vežė vis 
laivais, pavadintais generolų 

REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba^onte būti 
Rime Stankaus Klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

vardais, bet su „Ernie Pyle" nei 
reizo pr ieš mane nei po nepa
stebėjau (mano pabraukta — 
T.B.). Taigi vienintelis reizas?". 

Taigi, kad ne vienintelis. Aš 
pats į JAV atvykau tokiu laivu. 
Su dukra iš Bremenhaveno iš
plaukėm 1948.X1.6 ir New Yor-
ko uostą pasiekėm 1948.XI.17 
vakare. Iš laivo išlaipino ir pase 
atvykimą nurodė (admitted) 
1948.XI.18. 

Galiu patvirtinti, kad šiame 
laive keleiviai (be manęs su 
dukra buvo ir keli kiti lietuviai) 
tikrai buvo taip gražiai traktuo
jami, kaip A. N. aprašo. 

Tik mano kelionė nuo Alfon
so Nako tuo skyrėsi, kad ji man 
brangiai kainavo: laivokartė, 
anot A. N. šipkartė (ocean fare, 
man kainavo 160 dol., dukteriai 
— 180 dol., mokesčiai (head tax) 
po 8 dol. ir vizos (nonąuata im-
migration visa) po 12 dol. 
Žmona su kita dukterim jau 
ankščiau buvo į JAV išvykusi. 
Tai kai New Yorke iš laivo 
išlipau, j au turėjau gražią 
sumelę skolos... 

Tęsiant kelionių prisimi
nimus, pažymėtina, kad, kai 
mūsų laivas „Ernie Pyle" 
įplaukė į New Yorko uostą, ten 
tuo metu vyko krovikų Gongsho-
remen's) streikas. Patys kelei
viai turėjo savo iš Europos atsi
vežtą „turtą" iš laivo į krantą 
išsinešti. Naujai atvykusieji tuoj 
pamatė unijų galias... Man 
nešant iš laivo savo „mantą" 
pripuolęs AP korespondentas 
mane nufotografavo, ir atvykęs 
į Chicagą radau tą nuotrauką 
Chicago daily „Sun-Times" 
1948.XI.20 (šeštadienio) laidoje, 
4 psl. Tą laikraštį dar tebeturiu, 
ir po nuotrauka ten yra toks 
užrašas: „Teodoras Blinstrubas, 
of Lithuania, arrives in New 
York with displaced persons 
aboard liner Ernie Pyle. Ship 
landed in New York despite 
waterfront tieup caused by long-
shoremen's strike. Blinstrubas 
will make his home in Chicago. 
(AP Photo)". 

Taigi Alfonsas Nakas savo 
puikiu straipsniu davė man pro
gos prisiminti ir savo kelionę 
tuo ištaigingu ir gražiu laivu 
„Ernie Pyle'. Ačiū jam už tai. 

Teodoras Blinstrubas 

o**, KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKIRD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 

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

Parduodamas pastatas. Pa
jamos — 3 nuomos. Nereikia re
montų. Viduje gražiai išdekoruo-
tas. Kaina apie $80,000. Skam-

, bintl 523-4188. Kalbėti angliškai. 

For Sale by Owner 
4 bdrm., 21/2 bath; remodeled bath & kit-
chen; finished basement: garage, side 
drive, Could be related living. Many extras; 
centrai aircond.; very clean; vic. 73 & St. 
Louis. $86,900. Call 925-8933. 

COMMUNITY REALTY 
581-9500 

We pay cash for real estates— 
any size, any condition. 

Ask for Robert 

Homor Townshlp. 3 mieg. „ranch" sti
liaus namas su rūsiu; 2.20 akrų sklypas. 
Galima laikyti arklius. Reikia šiek tiek pa
tvarkyti. Tik $129,900. 

Namas apžiūrėjimui! Šešt. ir sekmd.. 
balandžio 8 ir 9 d., 1-4 v. p.p. Pradėkite 
naują gyvenimą liuksusiniame VVarner Ave 
„tovvnhome", Lemonte. 2 mieg, 3 
prausyklos, didelė virtuvė, valg. kamb., 
salonas su balkonu, šeimos kamb su ži
diniu; 2 auto garažas. Arti apsipirkimo 
centrų. Skambinkite ir sužinosite daugiau 
detalių. • • < 

OLSICK * CO., REALTORS' 
11SO Stata Street 
Lemont, Illinois 60439 
(312) 257-7100 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tai . — GA 4-8854 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to savairagularly! 

Pradedant 1966 m. nesos 2 d., kas šeštadieni 
6:40 Nei 10 v.v. 

per WPNA (buv. WOPA stotis) 1490 AM 

Žemė L 
,,Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika • sveikata - moterų p — i • sportas • BtaratOra - kinas 

Labanaktis, vaikučiai 
..Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 

6:30 v.v. Iki 8:40 v.v. 

Alliance Communications, Inc. 
408 South Osk Park Avenue, Oak Psrk, II- 80302 

tel. nr. 848-6980 

Paid and 
Compounded 

Ouarterly 

Vtfflft 
see us for 
financing. 

AT OUR LOVY RATES 
VA/ITM R I P A V M f N ' 

TO »«T V O U « l * C O * / < * 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

DAŽYTOJAI! 
Lauko ir vidaus darbai 

5 metų patirtis 
Dirbame švariai, nebrangiai. 

Skambinti po 6 v.v. 478-1974 

REAL ESTATE 

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

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

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

5953 S. Kedzia Ava. 
Chicago, IL 60629 

Tai. 436-7878 

Namai apžiūrėjimui 
Sekmadieni, balandžio 9 d., 1 - 4 v. p.p. 

7320 S. Rlchmond — 6 kamb. mūrinis 
namas, 3 dideli mieg.; 11/2 prausyklos; iš
tisas rūsys; 2 auto. garažas; uždara 
vasarinė veranda; didelis sklypas; daug 
priedų. Skambinkite dabar. 

No. 424 — 53 4 Kolin. 2 butų apt Tik 
$94,900! 3 mieg kamb kiekv. bute; didelis 
valg. kamb. sav.; ištisas rūsys; 2 auto. 
garažas; naujas stogas, karšto vandens 
katilinė; nuomininkas moka už šilumą; 
aukšta nuoma. Skambinkite dabar. 

8638 S. Keeler 3 mieg. „split-level"; 
sumoderninta virtuvė ir vonios kamb.; šo
ninis įvažiavimas; 2V2 auto. mūrinis ga
ražas. Gražus šeimos kamb. su Vi 
prausyklos; centralinis šald.. daug priedų; 
puikiai išlaikytas, labai švarus. Malonumas 
tokį namą turėti! Skubėkite, skambinki
te 436-8600. 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 & 438-8800 

FOR SALE 

Baldų ir įvairių namų apyvokos 
reikmenų išpardavimas (base
ment sale) balandžio 8-15-22 d. 
(šeštad.), 10 ryto - 5 v. p.p. 

3904 W. 66th St., Chicago. 

FOR RENT 

Išnuomojamas 1 modernus bu
tas Marquette Parko apylinkėje; I 
a., 4V2 kamb. (2 mieg.). Su šiluma 
ir oro vėsinimu. 

Skambinti 598-8193 

Anatolijus Kairys 

EPIGONAI 
Naujas politinis romanas apie tai, 
kaip šiame amžiuje mitologinė
mis priemonėmis vaikai arba jų 
įpėdiniai vaduoja savo pavergtus 
kraštus, kuriuos jų tėvai jiems pa
vedė išlaisvinti. 

Kaina su persiuntimu $12.00, 
Illinois gyv. dar prideda 80 ct. III. 
valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 Wast 63rd St., Chicago, III. 
80829. 

INSUR*0 

Mutual Federal 
Savinas and Loan 

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

Hours: Mon. Tua. Frl. 9-4 Thur. 9-8 Sat. 9-1 
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

WeDo 
DIGITAL CONVERSION 

vaizdajuosčių |§ IR Į 
PAL, SECAM, NTSC 

Greitas patarnavimas, žemos kainos. 
Parduodame 110-120 video, 
TV ir elektrinius reikmenis 

/fi&b (312) 338-9033 
International Export House. 

15750 S. HARLEM ^ 1 2 ^ 2 3 2 1 w D E V O N AVE. 
ORLAND PARK, IL 60462 CHICAGO. IL 60659 

532-7799 312-338-9033 

I 
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Balio Gajausko su šeima sutikimas Dulles aerodrome Washingtone. Nuotr. A. Pakštienės 

MOSU KOLONIJOSE Hot Springs, Ark. 

Ayer, Mass. 

A.A. ALBINAS JODKA 

Didijį Penktadieni kovo 24 d. 
Š iame miestuky buvo palaido
t a s a.a. Albinas Jodka. (Žiūr. tos 
d ienos „Draugą") . Velionis 
ki lo iš Šv. Pranciškaus parapi
jos Lawrence, Mass., kur gimė 
ir augo. Vėliau persikėlė į Ayer 
ir ten išbuvo visą gyvenimą. 
Nors vedė airių kilmės Trudy 
Harnedy, niekada neužmiršo 
savo lietuviškos kilmės. Vyras ir 
žmona abudu įvertino vienas 
k i to kilmę. Palinkę į estradinę 
m u z i k ą , ši pora ruošdavo 
populiaraus stiliaus programas 
kasme t savo Šv. Marijos para
pijoj. 

Kai kun. Vincas Valkavičius 
vikaravo šioj parapijoj, Jodkienė 
užsispirdavo, kad jos vyras 
Alb inas su kunigu bū t ina i 
padainuotų bent 2 a r 3 lietu
v i škas liaudies dainas . Per 
velionio laidotuves keli šeimos 
nar ia i apibūdino mirusio lietu

viškumą, p r i m i n d a m i , kad 
šeimoj n u o l a t a t š v ę s d a v o 
Velykas su kiaušinių žaidimais. 
Tėvas Albinas Jodka vis lauk
davo plotkelių per paštą nuo 
bičiulio kun. Valkavičiaus kai 
jis persikėlė į dabartinę parapiją 
(Šv. Jurgio, Norwood, Mass.). 
Taip pat dalino marškinius sa
vo sūnums, kad pasidižiuotų lie
tuviškais užrašais. Prieš porą 
metų Albinas su žmona aplankė 
jo brolį marijonų kongregacijos 
narį kun. Mykolą Jodką. 

Albino mirt is paliko Ayer'o 
miestuko gyventojus t ik ra i 
nuliūdusius, nes velionis su 
žmona buvo labai veiklus ne tik 
savo parapijoje, bet ir visuo
menėje. Galbūt jo didžiausias 
palikimas kitiems buvo jo did
vyriška kova su vėžiu, nes jis 
gyveno d a u g i l g i au n e g u 
daktarai numatė. Per laido
tuves buvo sakoma, kad Albino 
žmonos meilė buvo tokia stipri, 
kad padėjo j am kentėti ir gyven
ti ilgiau, negu rodos būtų buvę 
galima. 

- V.V. 

A . A . 
ONA D A M B R A U S K I E N Ė 

Staiga ir ne t ikė ta i pasišaukė 
mirties angelas Oną Barauskai
tę Dambrauskienę amžinybėn. 
Dar sekmadienį ji dalyvavo 

A. a. Ona Dambrauskienė 

l ietuviškose pamaldose, t ik 
p a s i s k u n d ė , k a d negera i 
jaučiasi ir išskubėjo namo, bet 
nei j i , nei n i e k a s k i t a s 
nejautėme, kad ta i buvo Onutės 
gyvenimo paskutinioji diena. J i 
mirė ankst i rytą pirmadienį, 
kovo 13 dieną. Poeto A. Tyruo-
lio žodžiais t a r ian t , „Ateis 
diena, o gal tai bus naktis, gal 
vakaras , gal rytas, kai reiks 
išeiti į sritis dar niekad, niekad 
nematytas" . 0. Dambrauskie
nės gimtinė Raseinių apskritis, 
Šiluvos valsčius. Mirė sulaukusi 
82 metų amžiaus. Anksčiau 
gyveno Chicagos Bridgeporte, 
prieš 17 metų persikėlė su vyru 
Petru į Hot Springs, nutarę čia 
p r a l e i s t i savo gyvenimo 
saulėlydį. Velionė mėgo darbuo
tis savo gėlių daržely, daly
vaudavo visuose vietovės lietu
vių renginiuose, minėjimuose 
bei gegužinėse, mielai rėmė 
lietuvišką veiklą. 

Atsisveikinimas su mirusiąja 
ir rožinis buvo Caruth laido
t u v i ų namuose. Re l ig ines 
apeigas atliko kun. J. Burkus. 
Lietuvių Bendruomenės vardu 
su velione atsisveikino LB pirm. 
S. Ingaunis; radijo „Leiskit į 
Tėvynę" vardu — S. Smaižienė; 
Balfo vardu — A. Sadauskas; 
Altos vardu — pirm. A. Bertulis; 
Moterų Seklyčios vardu — L. 
Gudelienė. Kovo 16 dieną Šv. 
Marijos bažnyčioje kun. J. 
Burkus aukojo gedulingas šv. 
M i š i a s , jam p a t a r n a v o T. 
Jankus . Mišių skaitinius skaitė 
J. Stasiūnaitis. Gražiai giedojo 
moterų chorelis giesmę Panis 
Angelicus atliko D. Vilimienė įr 
R. Sabaliūnienė. Po pamaldų 
velionės palaikai nulydėti ir 
palaidoti Crestvievv kapinėse, 
lietuvių sekcijoje. Karsto nešėjai 
buvo V. Bertulaitis, V. Bielinis, 
S. Ingaunis, J Miežinskas, J. 
Samait is ir P Švilpa, kryžių 
nešė St. Dimgaila. Liūdintis 
našlys Petras Dambrauskas 
pakvietė visus laidotuvių daly
vius į Trumpet restoraną gedulo 
pietums. 

Ilsėkis ramybėje, mieloji Onu
te, tebūnie Tau lengva šios ša
lies žemė. 

Sal . Smaižienė 

Laiškas 
A P I E PUNSKĄ 

Viešėdamas Punske, iš labai 
artimo šiai šeimai žmogaus 
gavau žinias, kad Rimas Vaina 
yra Varšuvos Politechnikos 
docentas, sesuo Marytė — vice-
direktorė ir brolis Viktoras, 
kuris savo automobiliu mane ir 
labai daug kur vežiojo, jį gavo 
iš Kanados lietuvių. Kadangi 
teta gyvena Kanadoje, tai tikrai 
buvo daug neapsirikta. Gaila, 
kad tuo metu buvo vasaros 
atostogos ir aš pats negalėjau 
Politechnikos institute ir gim
nazijoj pat ikr int i , ar Rimas yra 
docentas ar tik darbuotojas, taip 
pat ar Marytė yra vicedirekto-
rė gimnazijoj, amatų mokykloj 
ar pradžios mokykloj. Pas brolį, 
gyvenantį Chicagoj, kurio aš 
visai nepažįstu, buvo taip pat 
per toli kreiptis. Kas liečia 
„žalą" Punsko lietuviams dėl jų 
veiklos ir gyvenimo aprašymo, 
tai nemanau, kad ji buvo mano 
padaryta, nes iki šiol iš pačių 
punskiečių girdėjau tik pagyri
mus, o ne bent kokią kritiką. 
Gal kar ta i s jau ilgesnį laiką 
gyvenant Amerikoje ir pats Al
girdas Jonas Vaina yra atitrū
kęs nuo dabartinio gyvenimo 
Punske. 

Su ger iausiais linkėjimais 
Punsko lietuviams. 

A n t a n a s L a u k a i t i s 
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S O V I E T A I KASA 
A F R I K O S AUKSĄ 

Šių m e t ų pradžioje Sov. 
Sąjunga pasiuntė 64 geologus į 
vaka r inės Afrikos va ls tybę 
Mali, padėti surasti naujų aukso 
kasyklų. Prie Kalana kasyklų 
jie pradėjo ir bendrą projektą. Iš 
Kalana apylinkių tikimasi iš
kasti 85,000 tonos nerafinuoto 
aukso. Šios srities auksas y ra 
ypač švarus: vienoje tonoje nera
finuoto aukso yra net 45 gramai 
gryno aukso. 

Skyręs gyvenimą smulkme
noms, tapsi smulkmena. 

J. Gliaudą 

V_> 

PARDUODAME IBM KOMPIUTERIUS 

PATARIAME, KOKIE MODELIAI 
TURI DIDŽIAUSIĄ PAKLAUSĄ LIETUVOJE 

IR, REIKALUI ESANT, 
PADEDAME JUOS REALIZUOTI 

JŪS GALITE PASIRINKTI [VAIRIUS IBM TIPO KOMPIUTERIUS, KURIŲ 
GREITIS IKI 20 MHZ., HARD DRIVE GALINGUMAS NUO 40 iki 380 MB., 
EGA MONITORIUS, IR PRINTERIUS, KURIŲ KAINOS DAUG ŽEMESNĖS, 
NEGU KITOSE KOMPIUTERIŲ PARDUOTUVĖSE. 

SKAMBINKITE DABAR 
IR TEIRAUKITĖS ARŪNO 
DARBO TEL. (312) 346-2048 
NAMŲ TEL. (312) 839-5829 

PARDUODAME i i i TOiMTEM 

P A D ĖK A 
A.tA. 

BRONIUS KASAKAITIS 
Mirė š.m. vasario mėn. 1 d. Čikagoje; palaidotas lietuvių 

Šv. Kazimiero kapinėse. 
Noriu padėkoti visiems, suteikusiems velioniui paskutinį 

patarnavimą ir palydėjusiems i amžino poilsio vietą. 
Dėkoju kun. kan. Vaclovui Zakarauskui už maldas 

laidotuvių namuose, už atnašautas gedulingas Mišias ir už 
religines apeigas kapinėse. Dėkoju kun. Jonui Borevičiui už 
pasakytą pamokslą gedulingų Mišių metu. Dėkoju muzikams 
Matiukams už smuikavimą per minėtas Mišias. 

Dėkoju už, įvairių organizacijų vardu, tartus jautrius atsi- • 
sveikinimo žodžius Audronei Gulbinienei, Ignui Andrašiūnui, 
Stasiui Briedžiui, Domui Adomaičiui ir Teodorui Blinstrubui. 
Dėkoju Vaclovui Mažeikai už atsisveikinimo iškilmių 
pravedimą. 

Dėkoju LST Korp! Neo Lithuania nariams už garbes sargybą 
laidotuvių namuose ir už karsto nešimą. 

Dėkoju visiems, kurie užprašė šv. Mišias, prisiuntė gėlių, 
pareiškė užuojautą ir velionio Broniaus intencija aukojo Tau
tos Fondui ir kitur. 

Dėkoju laidotuvių direktoriui D. Petkui už nuoširdų 
patarnavimą. 

Dar kartą visiems širdingai dėkoju. 
Žmona Birutė Kasakaitiene 

GAIDAS-DAIMID 
EU DE I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOiME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

1410 S o . 50 th Av. , C i c e r o 
T e l e f o n a s - 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir S U N Ū S 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h v v e s t H w y . - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9 2 3 6 S . R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 

Sallv Donald M.. J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1 4 2 4 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o I l l i n o i s 
PAT ARNAlMA CUKAGO-IK BEI PRlKMIESClUOSE 

T e l . 6 5 2 - 5 2 4 5 
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x Ratilio, Vilniaus univer
siteto folklorinis ansamblis, at
vyksta j Chicagą balandžio 21 
d., penktadieni, 7 vai. vak. ir tą 
dieną koncertuos Jaunimo cen
tre. Po koncerto kavinėje susi
t iks su lietuviais. Antras 
koncertas bus balandžio 23 d., 
sekmadieni, o po koncerto visi 
galės susitikti mažojoje salėje 
atsisveikinimo vakarienei. 
Bilietus jau galima gauti Vaz-
nelių parduotuvėje. 

x Arvydas Paltinas, buvęs 
Klaipėdos „Kopų balsai" estra
dinio ansamblio vadovas, o 
dabar Vasario 16 gimnazijos 
dainavimo ir muzikos moky
tojas, drauge su žmona sol. Nele 
koncertuoja Floridoje. Chicagoje 
koncertuos balandžio 16 d. 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre. 

x Visuotinis metinis susi
rinkimas kviečiamas balandžio 
16 d., sekmadieni, 12 vai. dienos 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. Susirinkimą daro 
Lietuvių Moterų federacijos klu
bų Chicagos klubas. Susi
rinkime bus diskutuojami atei
ties darbų planai, bus taip pat 
idomi programa. 

x Rita Markelytė Dagienė 
dainuos Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje balandžio 16 d., 
sekmadienį, 3 vai. po pietų. Rita 
Dagienė yra studijavusi muziką 
Illinois universitete ir kompo
ziciją Roosevelt universitete, 
kur įsigijo magistro laipsnį. Dai
nuos didžiųjų pasaulinių kom
pozitorių ir Gruodžio kūrinius. 

Sakių apskrities klube susi
r inkimas bus sekmadienį, 
balandžio 9 d., 1 vai. po pietų 
Zigy Kojak salėje, 4500 So. Tal-
man Ave. Po susirinkimo bus 
vaišės. 

x Adolfas Leksas, Western 
Springs, 111., aplankė „Draugą", 
pratęsė prenumeratą su visa 
šimtine. A. Leksą skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
auką labai dėkojame. 

x Viktoras Memenąs iš Bir-
mingham, Mich., su prenumera
tos pratęsimo mokesčiu atsiuntė 
ir 20 dol. dienraščio stiprinimui. 
V. Memeną skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už auką la
bai dėkojame. 

x Kareckų šeima Lietuvoje 
ieško savo giminaičių, gyve
nančių JAV. Žinoma, jog Vero
nika Kareckaitė, gimusi 
1908-1910 m. Naujamiestyje. 
Panevėžio apskrityje, iš Lie
tuvos išvažiavo 1929. Ilgą laiką 
gyveno pavarde Veronika 
Priller, pagal adresą 35-12 99 
St. Corona 68, N.Y. Žinančius 
ką nors apie Veroniką Karec-
kaitę-Priller ar jos giminaičius, 
prašome skambinti į Chicagą 
telefonu (312) 430-7272. 

(sk) 
x „Nuo Plungės iki Maro

ko" — Kazio Pabedinsko kny
gos sutiktuvės JC kavinėje 
penktadienį, balandžio 7 d. 7:30 
v.v. 

(sk) 
x Albinas Kurkulis, akcijų 

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

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX FIRST, Rimas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636^169. 

(sk) 

x JAV Jaun imo sąjungos 
Chicagos skyriaus bendras 
susirinkimas bus sekmadienį, 
balandžio 9 d., 12 vai. JAV Lie
tuvių Bendruomenės patalpose, 
2711 W. 71 St. Susirinkime kal
bės JAV LB krašto valdybos pir
mininkas dr. Antanas Razma 
apie santykius tarp Jaunimo 
sąjungos ir Liet. Bendruomenės. 
Visas jaunimas prašomas bū
tinai dalyvauti susirinkime ir 
diskusijose. 

x Lietuviškos Knygos klu
bas prašo atsakyti iki balandžio 
25 d., kas siūlomų knygų nepa
geidauja. Neatsakius iki tos 
dienos knygos bus visiems na
riams siunčiamos neatsiklau
sus. Kartu prašo atsiųsti ir 
mokestį už knygas, nes tai 
palengvina administracijos dar
bą ir išlaidas vėliau siunčiant 
priminimus. 

x Lietuvių Operos bilietus 
į Verdi „Trubadūro" operos 
spektaklius, kaip ir praeityje, 
platins Vaznelių Gifts Interna
tional parduotuvė. Ten galima 
užsisakyti ir vietas autobusui, 
kuris nuveš į Morton mokyklą 
abiejų dienų spektakliams. 

x Marijos aukšt. mokyklos 
moksleivės eis kartu su St. Rita 
moksleiviais balandžio 14 d., 
penktadienį, į Camiskey Park. 
kur bus White Sox žaidimų ati
darymas. Moksleivės kelionę 
pradės 9:15 vai. ryto ir eis į St. 
Rita mokyklą. 

x „Draugo" renginių ka
lendoriuje nebuvo paminėtas 
JAV LB krašto valdybos ren
giamas Vilniaus folklorinio an
samblio koncertas balandžio 21 
ir 23 dienomis. ,,Ratilio" 
koncertai bus Chicagos Jauni
mo centre. Ši žinia kalendoriui 
nebuvo atsiųsta. 

x J u l i u s Ba l sys , Los 
Angeles, Cal., pratęsė prenu
meratą, pridėjo 20 dol. auką už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. Nuoširdus ačiū. 

x Viktoras Chainas, Nap-
les, Fla., parėmė „Draugą" 30 
dol. auka ir pratęsė prenumera
tą vieneriems metams. V. Chai-
ną skelbiame garbės prenume
ratorium, o už auką dėkojame. 

x J u r g i s Stanislavičius, 
prieš karą buv. „Aušros" gim
nazijos mokinys, norėtų susi
rašinėti su Amerikos lietuviu. 
Rašyti: Lithuania, Vilnius 
232055, Antakalnio 68-62. 

(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 i 
Lietuvą. Romas Pūkštys, 
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 
susitarus. Pirmad. uždaryta. 
Tel . 312-436-7772, namų 
312^30-4145. 

fsk) 

Sol. Nelė Paltinienė, atlikdama estradinių dainų koncertą, dainuoja ne tik scenoje, bet ir 
vaikščiodama salėje. Nuotrauka iš 1987 m. Margučio surengto koncerto Jaunimo centre. Šiemet 
Paltinų koncertas Chicagoje Jaunimo centre rengiamas balandžio 16 d. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x ETCHED IN AMBER 
režisavo Rasa Allan Kazlas. 
Programą sudaro maždaug 40 
lietuvių poetų poezija. Jų tarpe: 
J. Degutytė, V. Mykolaitis-Pu
tinas, H. Nagys, S. Nėris ir daug 
daugiau. Programos recenzijos 
ypatingai geros New Yorke ir 
Bostone. Bus du spektakliai 
Pasaulio lietuvių centre, bal. 8, 
7:30 v v. ir bal. 9, 2:30 v. p.p. 
R e z e r v a c i j o m s s k a r r b < " * ; 

257-87K7. A u k a $10.00. 
(sk) 

x Vykstantieji i Lietuvą 
šią vasarą galės patys pasi
rinkti dienų skaičių Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje ar Palangoje, 
t.y. visas 15 d. vienoje vietoje, ar 
po kelias dienas skirtingose vie
tose. Grupė išvyksta liepos 29 
d. Lydi R. Pūkštys. Kreiptis 
American Service Travel Bu-
reau, tel. 312-238-9787. 

fsk) 

ILLINOIS VALSTIJOS 
ATSTOVĖ LIETUVIŠKAI 

PAPUOŠTA 

Buvo paprašyta Birutės 
Vindašienės, Vidurio Vak. 
apygardos pirm., li tuviš-
kai-velykiškai papuošti Penny 
Pullen's raštinės langus. Ji yra 
State Representative, jos offisas 
yra 22 Main, Park Ridge, IL. 

Langus papuošė Asta Spur-
gytė, Daiva Petersonaitė ir Ra
sa Miliauskaitė. Vienas langas 
papuoštas velykinėmis dekora
cijomis — margučiais, juostomis, 
gintaru, verbomis, koplytėle ir 
t .t , o kitas langas daugiau 
politine tema — knygomis, nuo
traukomis iš Lietuvos demonst
racijų, tautiniais drabužiais 
aprengtos įvairios lėlės ir kt. 
Įvairūs asmenys paskolino 
mums jų brangenybes, kad galė
tumėm papuošti jos langus. 

x Antanina Račiūnienė iš 
Chicago, 111., lankėsi „Drauge". 
pratęsė prenumeratą su visa 
šimtine. A. Račiūnienę skelbia
me garbės prenumeratore, o už 
auką labai dėkojame. 

x Regina Griškelienė, Chi
cago, 111., mūsų nuoširdi rėmėja, 
pratęsė prenumeratą su visa 
šimtine. R. Griškelienę įrašome 
į garbės prenumeratorių sąrašą, 
o už rėmimą savos spaudos la
bai dėkojame. 

x Dr. Kastytis Jučas , der
matologas (tel. 925-2670) veda 
radijo programas 1490 AM ban
gomis kiekvieną šeštadienį 7 
vai. ryto. Šį šeštadienį, balan
džio 8 d. dr. Alan Lushkin, Pres. 
St. Luke ligoninės profesorius, 
kalbės tema „Kasdieninės aler
gijos, jų problemos ir priemonės 
joms išvengti". 

(sk) 

x Reikalinga moteris ap
tarnauti invalidę-moterį Flo
ridoje. Kambarys, maistas ir 
mėnesinis atlyginimas pagal 
susitarimą. Skambinti darbo 
dienomis vakarais: 7-10 v.v. 
Tel.:l-(813)-347-4083 arba 
H813)-360-0480. 

(sk) 
x Mes, grupė Lietuvos me

dicinos seserų, kreipiamės į tau
tiečius: norime atkurti Lietuvos 
Gailestingųjų Seserų sąjungą 
(gyvavusią 1921-1940). Prašome 
atsiliepti buvusias Lietuvos 
GSS nares ar jų artimuosius. 
Atsiminimai, išsaugoti doku
mentai, to meto GSS veiklą 
nušviečiantys spaudiniai, nuo
traukos labai padėtų Lietuvos 
GSS atkūrimui. Mūsų adresas: 
Lithuania 232000 Vilnius, K. 
Požėlos 6/1, klinika „Raudona
sis Kryžius", Birutė Būdvy
tienė. 

(sk) 

Esame girdėję, kad 12 m. jau ji 
yra prašiusi pabaltiečių papuošt 
jos raštinės langus ir kad šįmet 
gražiausiai atrodo. 

Šiame laikotarpyje daugiau 
žmonių domisi lietuvių politika, 
ir šitaip skleidžiama amerikie
čiams daugiau informacijos. 
Kviečiame sykiu ir lietuvius 
pasižiūrėti šių papuoštų langų. 
Papuošalai bus visi atsiimti šeš
tadienio vakare, tai iki tada 
galima juos pamatyti. — M. 

SEKTINAS PAVYZDYS 

Draugo „Skautybės kelyje" 
perskaitęs apie skautų atsikū
rimą Lietuvoje, „Lituanicos" 
tunto skautas vytis Tomas 
Valaitis atsiuntė čekį skautų 
Lietuvoje paramai. 

Jei mes su drebančiomis šir
dimis skaitome tas ypatingas 
naujienas ir džiaugiamės 
skautybės atgimimu brangia
jame krašte, tai atrodo, kad taip 
ir turi būti. Bet kai po Jaunimo 
centrą ir Rako stovyklavietę 
vedžioti, varinėti, mylėti ir 
saugoti „vaikai" taip parodo — 
greitai trauki senus sąrašus iš 
dėžių, ieškai jų draugininkų pa
vardžių, verti albumų lapus. 

Nuotrauką išrinkau Tomo su 
Cindy. Manau, kad pirmuose po 
vestuvių metuose jiems ta yra 
svarbiausia. Tuo pačiu 
dalinuosi žiniomis ir džiaugs
mu. Užaugęs „Lituanicos" 
tunte nuo 1970 m., skautas 

vytis Tomas Remigijus Valaitis 
daugumai Chicagos lietuvių 
greičiausiai yra prisimenamas 
kaip „Aido" orkestro būg
nininkas. Tarp 1979-1988 m. 
pagal jo taktą Chicaga šoko ves
tuvėse, baliuose, svarbiuose ir 
ne taip svarbiuose banketuose. 
O jo paties vestuvėse su Cindy 
Michalski 1988 m. gegužės 14 d. 
maršą grojo kiti, nes „Aido" na
riai — jo geriausi draugai buvo 
jo pabroliai. 

Mokslas, sportas, muzika ir 
lietuviškoji veikla užpildė Tomo 
jaunystę ir paruošė gyvenimui. 
Baigė Marąuette Parko lietuvių 
parapijos ir K. Donelaičio lit. 
mokyklas, priklausė „Ram-
byno" ir Jaunimo centro tau
tinių šokių grupėms bei chorui, 
„Neries" krepšinio ir tinklinio 
komandoms. Amerikiečių mo
kyklose nuo pradinės priklausė 
sporto (krepšinio ir futbolo) 
komandoms ir orkestrams. 1981 
m. sėkmingai baigė St. Lau-
rence gimnaziją. Illinois uni
versitete 1986 m. gavo bakalau
rą iš Structual engineering. 
Studijuodamas buvo tinklinio 
komandos narys, su kuria savo 
divizijoje Midwest Region 
laimėjo pirmą vietą. 

Tomo tėveliai yra Jonas Remi
gijus ir s. Irena Valaičiai, sesuo 
Julija ir brolis Andrius. Seneliai 
— Bronė Navickienė ir Vladas 
Vytauskas, Agota ir Feliksas 
Valaičiai. 

Tomas ir Cindy, kuri Illinois 

Cindy ir TomHR Valaičiui 

univers i te te įsigijo fizinės 
terapijos specialybę, abu dirba 
savo profesijose, gyvena savo 
namuose Napervil le . Šiais 
metais Tomas, šalia darbo, dar 
tęsia studijas MBA laipsniui. 

A. Namikienė 
MOKYTOJOS IŠ LIETUVOS 

MOKOSI CHICAGOJE 

Šie mokslo metai buvo įdomūs 
Montessori auklėtojoms tuo, 
kad, D. Petrutytės ir S. Vaiš
vilienės iškviestos, trys lopše
lių-darželių auklėtojos Lietuvoje 
čia buvo supažindintos teore- . 
t i škai i r p rak t i ška i su 
Montessori metodu. 

Birutė Musneckienė dirba 
Šiauliuose logopediniuose vaikų 
namuose, našlaičių namuose. 
Vieni yra tikra prasme našlai
čiai, kiti alkoholikų vaikai ar 
paimti iš tėvų dėl kitų priežas
čių. Birutė Montessori susi
domėjo 1987 m., turėjusi progos 
asmeniškai peržiūrėti nuvežtus 
nuotraukų albumus. Daugiau 
su Montessori medžiaga susipa
žino Kaune Pedagoginiame mu
ziejuje, ku r y ra nuvežta 
Montessori medžiaga. Suprasti 
Montessori jai, kaip ir kitoms 
mokytojoms, padėjo dr. O. 
Keturakienė, kuri su D. Petru-
tyte dirbo a.a. M. Varnienės 
vedamoj Montessori mokykloj 
Nepriklausomybės laikais. 

Vida Gasperka i tė d i rba 
Vilniuje darželyje vaikams su 
regėjimo problemomis. Kai 
kurie vaikai yra beveik akli, 
kiti bent kiek mato. Susipa
žinusi su Montessori, ji mato 
daug galimybių ją pritaikyti 
savo vaikams, ypač pojūčių 
lavinamoji medžiaga padėtų 
šiems vaikams susipažinti su 
juos supančiu pasauliu. 

Greta Navickienė d i rba 
Kaune, reguliariame darželyje. 
Su Montessori susipažino Peda
goginiame muziejuje, o daugiau
sia iš dr. O. Keturakienės, kuri 
yra pradininkė viso montesso-
rinio judėjimo Lietuvoje. Jos 
straipsniai apie Montessori 
auklėjimo būdą yra spaus
dinami įvairiuose žurnaluose. 
Šiuo tarpu ji rašo lietuviškai 
knygą apie Montessori. 

Prieš Gretai atvažiuojant čia 
buvo įsteigta Montessori drau
gija, įregistruota su Kultūros 
fondu. Nuo 1989 m. rudens jos 
tikisi atidaryti Montessori klasę 
Kaune. 

Mūsų tikslas buvo tas tris 
mokytojas, kiek galima per 
kelis mėnesius, paruošti taip, 
kad jos savo darbu galėtų tą 
idėją platinti Lietuvoje, kur šiuo 
tarpu dirva yra paruošta ir la
bai t i n k a m a naujiems 
auklėjimo vėjams. 

Lengva buvo su jomis dirbti, 
nes visos trys neblogai susigau
do anglų kalboje, tad be mūsų 
asmeniškų pokalbių, klasių ste
bėjimo ir praktiško darbo kla
sėje, d a r galėjo ska i ty t i 
reikalingą spaudą. 

Naujai Montessori klasei 
Kaune padėti mes asmeniškai 
nupirkome kai kurią aparatūrą. 
Taip pa t Žiburėlis, Vaikų 
namai, Varnas Center, Beverly 
ir D. P e t r u t y t ė suaukojo 
nemažai dėvėtos Montessori me
džiagos, kuri kargo bus persiųs
ta į Lietuvą. Amerikos Lietuvių 
Montessori draugija padarė 
gražų gestą, apmokėdama per
siuntimo išlaidas, taip pat 
paskyrė 100 dol., už kuriuos 
buvo nupirkta Montessori kny
gos. 

Labai įdomu buvo pastudijuo
ti iš Lietuvos atvežtą „Vaikų 
ikimokyklinio ugdymo koncep
cija", projektą, atspausdintą 
..Tarybinio mokytojo" 1988 m. 
gruodžio 7 d. Tai projektas nau
jos programos, kuri nuskambėjo 
labai montesoriškai: raginama 
lopšelyje — darželyje turėti 
maišyto amžiaus vaikus, kad 
situacija būtų panašesnė į 
šeimos padėtį negu mokyklą. 

Mums, nežinantiems jų praei
ties praktikos „koncepcija" tuo 
jdomi. kad ten dėstoma kaip 
buvo daroma, po to, kaip turėtų 

IS ARTI IR T0U 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Brooklyno, N.Y., Apreiš
k imo lietuvių parapija šiemet 
švenčia savo įsikūrimo 75-rių 
metų jubiliejų. 50 metų kuni
gystės jubiliejų švenčia birželio 
3 d. tos parapijos klebonas kun. 
Jonas Pakalniškis. Jubiliejinės 
iškilmės bus gegužės 21d. Kul
tūros židinyje. Taip pat bus 
išleidžiama sukaktuvinė knyga 
su parapijos istorija ir sveiki
nimais. 

— Danutė ir Juozas Mitkai 
Los Angeles, Cal., gavo liūdną ( 
žinią, kad Vilniuje vasario 12 d. 
mirė jų duktė Danutė Mitku-
tė-Liugienė. Velionė buvo Sibi
re septynerius metus ir grįžo su 
palaužta sveikata. Pereitais 
metais su vyru aplankė savo 
tėvus ir kitus artimuosius. 
Lietuvoje liko vyras ir trys 
vaikai, Los Angeles sesuo Vio
leta Gedgaudienė su vyru Min
daugu ir brolis Giedrius. 

būti daroma ateities lopšeliuose-
darželiuose. Šį pavasari gegužės 
pabaigoje, jau dvejų metų plana
vime įvyks trumpas Montessori 
kursas — seminaras. 

Šio seminaro organizavimą 
perėmė Švietimo ministerija. 
Norima visos Lietuvos darželių 
vedėjas ir metodininkes supa
žindinti su Montessori. Vedėjos 
rūpinasi bendra darželio-lop
šelio būsena, o metodininkė — 
programa. 

Seminaras vyks Vilniuje, bus 
pakartotas Kaune. Ruošėmės 
keturios ten vykti, bet dėl 
giminių antplūdžio šiais metais 
vyksta D. Petrutytė ir M. Kuci-
nienė, kuri Seton mokykloje 
sudarė sąlygas Vidai ir Gretai 
dirbti klasėje kaip asistentėms. 
Meca Montessori mokytojų pa
ruošimo kurso direktoriai 
pasiūlė be mokesčio priimti 
kelias studentes iš Lietuvos, 
parūpinti gyventi šeimose, 
praktiką atlikt klasėse ir dar 
mokėti stipendijas. Tai nuopel
nas mūsų lietuvaičių mokytojų 
D. Petrutytės, M. Kucinienės ir 
N. Cijūnėlienės. 

Pedagoginis muziejus Kaune 
nuo gegužės mėnesio seminaro 
proga vėl išstatys visą Mon
tessori medžiagą. 

Stasė Vaišvilienė 
NEIŠMESKITE 

LAIKRAŠČIŲ IŠ LIETUVOS 

Kai šiuo metu Lietuvoje 
vyksta dideli pasikeitimai, ir 
laisvas žodis prasiveržė pro 
cenzūros užtvaras, tėn pradėjo 
eiti koks šimtas ar daugiau 
lietuviškos minties leidinių. 
Juos leidžia visi rajonai, Sąjū
džio skyriai, naujai susior
ganizavę rateliai. Tas viskas la
bai įdomu ir mums čia esan
tiems. Daugelis mūsų visokiais 
kanalais tų leidinukų vieną kitą 
gauname, paskaitę duodame 
kitiems, paskui numetam, 
užmirštam. O tačiau tai yra 
labai įdomi ir svarbi medžiaga, 
šaltiniai tiems, kurie seka ten 
vykstanti gyvenimą, reaguoja. 
J a u dabar kai kas kreipiasi į ati
tinkamas lietuviškas instituci
jas čiaklausia, ar mes neturim 
to ar kito leidinio. Todėl 
prašymas: kas tokių leidinių, 
laikraščių ar la ikraštėl ių 
gauna, turi, jeigu nerenka ir 
nekomplektuoja, teatsiunčia į 
Lituanistikos studijų ir tyrimo 
centrą — Pasaulio lietuvių 
archyvą, kur tokie spaudiniai 
renkami. Adresas: 5620 S. Cla-
remont, Chicago, IL 60636. 

Dar kartą: nenaikinkite, 
nenumeskite laikraščių iš 
Lietuvos. Ačiū! 

Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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




