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(Tęsinys) 

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

Pareiškimai ir protestai 
TSRS KP Generaliniam 
Sekretoriui M. Gorbačiovui 
Nuorašai: Lietuvos vyskupams 
vyskupijų valdytojams Panevėžio vyskupijos kurugų 

Pareiškimas 
3. Nevaržyti ruošti vaikus Šv. 

sakramentams, leisti vaikus ir 
jaunimą mokyti relgijos (kaip 
tai yra socialistinėse šalyse: 
Vengrijoje, Lenkijoje ir kt.). 

4. Katalikams netrukdyti 
švęsti privalomas religines 
šventes. 

5. Pripažinti parapijos reli
ginei bendruomenei juridinio 
asmens teises. 

6. Parapijos religinės bend
ruomenės vadovais (komiteto 
pirmininkais) turi būti kunigai, 
o ne pasauliečiai, to reikalauja 
dvasinė Bažnyčios paskirtis ir 
kanonai (ligoninės vadovais taip 
pat negali būti nei sanitarės, nei 

vairuotojai). 
7. Netrukdyti Bažnyčios 

vadovybei parinkti tinkamus 
kandidatus kunigystei, skirti 
Kunigų seminarijos vadovybę 
bei dėstytojus, parapijoms — 
kunigus, vyskupijoms — kandi
datus į vyskupus. 

8. Netrukdyti procesijai į ka
pines mirusiųjų pagerbimui 
Vėlinėse. 

Sąžinės laisvės negali būti, jei 
ateizmas palaikomas valstybi
niu mastu visomis priemonė
mis, o tikintieji diskrimi
nuojami. 

1988 m. gegužės mėn. 23 d. 
Pasirašė 95 kunigai. 

Skubiai skambinkime savo 
senatoriams 

Washingtonas. — Jungtinis 
Pabaltiečių komitetas (JBABC) 
— lietuvių, latvių ir estų ryšys 
su JAV Kongresu, praneša, kad 
Senate yra skleidžiamas laiš
kas, kuriame senatoriai prašo, 
kad Administracija peržvelgtų 
dabartine padėtį Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje ir iškeltų 
Pabaltijo klausimą į aukštesnę 
poziciją JAV užsienio politikoje. 

Prašome, kad kiekvienas 
l ietuvis paskambintų savo 
senatoriams ir paprašytų, kad 
jie pasirašytų šį laišką, kuris 
bus išsiųstas Administracijai 
balandžio 17 d. 

Paskambinus savo senato
riaus įstaigai sakykite: 

„Heilo, my name is , 
and I am one of your consti-
tuents. May I speak to your 
foreign policy legislative aide". 

Tam asmeniui pasakykite: 
,,I am calling to draw your 

attention to a letter, which I 
would likę the senator to sign. 
The letter is addressed to 

Etikos problemos Kongrese 
Washingtonas. — Atstovų 

rūmų speakeris Jim Wright ir 
jo rėmėjai pradėjo akciją, kad 
Etikos komitetas nepakenktų jo 
prestižui. Šios strategijos ėmėsi 
260 demokratų kongresmenų, 
kurie jį išrinko Atstovų rūmų 
speakeriu. Respublikonas N. 
Gingrich pradėjo šią jo bylą, 
apkaltindamas Jim Wright su 
visa eile etikos prasižengimų, 
kur ie reikal ingi Kongreso 
nar iu i . Buvo paprašytas 
Chicagos advokatas Richard J. 
Phelan, kad ištirtų šį klausimą, 
kuris surištas su finansiniais 
reikalais. 

Etikos komitetas dar turi nu
spręsti, ar patvirtinti nutarimą, 
kad Atstovų rūmų speakeriui 
būtų keliami formalūs kalti
nimai, kurie galėtu privesti prie 
jo atsistatydinimo iš Atstovų 
rūmų speakerio pareigų. Ad
vokatas W. Oldaker yra visą 
šios bylos medžiagą surinkęs į 
vieną knygą, kurią respubliko
nai reikalauja paskelbti viešai. 
Bet advokatas atsisako tai 

padaryti, kadangi finansinės 
speakerio transakcijos galinčios 
iškelti nereikalingų klausimų. 

Ryškėja Busho politinė kryptis 
Kad pavergtieji neatgautų nepriklausomybės per greitai 

Washingtonas. — Politinių 
žinių analizatoriams bei apžval
gininkams Washingtone yra 
įdomu sekti, kaip laikosi mūsų 
vyriausybė Gruzijos demonstra
cijų atveju. Atrodo, kad Busho 
administracija yra nepasi
ruošusi panašiems įvykiams So
vietų Sąjungoje arba atsidūrusi 
tarp buvusios politikos ir naujų 
interesų. Amerikos vyriausybės 
arba tiksliau sakant prezidentai 
seniai buvo ir yra už Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos nepriklau
somybes ir už didesnę kultūrinę 
ir politinę laisvę ne rusų 
tautybės žmonėms — gruzi
nams, armėnams, ukrainie
čiams, totoriams, kazakams ir 
azerbaidžianiečiams. Prieš Gor
bačiovo laikus tokie įvykiai, 

President Bush, and asks that, 
as part of the Administration's 
revievv of East-West relations. 
Secretary of State Baker ini-
tiate a review of U.S. policy 
toward the Baltic States, with 
the intention of making it one 
which is both more visible and 
activist. 

A ,Dear Colleague' letter was 
sent around on March 30th by 
senator Riegle, which explains 
the matter in full. Should you 
need more information, please 
call Jason in senator Riegle's of-
fice at 224-6785. 

This letter is very important 
to me. The deadline for signing 
it is April 17th. I hope my 
senator will support it by sign
ing it and letting me know that 
he has done so". 

Prašome, paskambinkite savo 
senatoriams, ir paraginkite 
savo draugus taip pat padaryti. 
Šis laiškas gali būti labai nau
dingas Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo žygiui! 

Saudi Arabijos karalius Fahd, dešinėje, Egipto prezidentas Hosni 
Mubarak, viduryje, ir princas Faisal, Saudi Užsienio reikalu ministeris, 
kairėje , meldžiasi Cairo mečetėje pabaigę pasitarimus. 

Stiprinama arabų vienybė 

Atstovų rūmų speakeris Jim Wright 

Iš VVashingtono pranešama, 
jog Atstovų rūmų komitetas 
nutarė, kad Atstovų rūmų 
speakeris Jim Wright pra
sižengė su Kongreso etikos 
taisyklėmis, imdamas dovanas 

Ammanas. — Jordano kara
lius Husseinas priėmė Egipto 
prezidentą Hosni Mubaraką ir 
eiptarė naujausią Izraelio 
pasiūlymą palestiniečių klausi
mais, įskaitant ir rinkimus oku
puotoje teritorijoje. 

Prez. Mubarakas pasakė, jog 
„nesą lengva pasakyti, kad mes 
su tuo pasiūlymu sutinkame". 
Jis sakė, jog arabų pritarimas 
tam planui priklauso nuo Pales
tinos Išlaisvinimo Organizacijos 
sutikimoji priimti. PLO iki šiol 
laikosi nusistatymo, kad rinki
mai užimtose teritorijose tegali 
įvykti tik tada, kai Izraelis iš 
ten pasitrauks. 

Rinkimai — pagrindinė 
tema 

Šis pasitarimas tarp Husseino 
ir Mubarako yra dalis visos ak
cijos, kuri šiuo metu vedama, 
nes karalius Husseinas gegužės 
2 d. atvyksta pasitarimams su 
prezidentu Bushu. Amerika 
bando nustatyti savo politiką 
Vidurinių Rytų klausimais. 
Prez. Mubarakas ir Izraelio 
premjeras Shamiras jau buvo 
Washingtone ir tarėsi tais pa
čiais klausimais, bet pažangos 
nedaug tepadaryta. Prez. 
Mubarakas pasakė, kad jis 
turėjo painformuoti karalių 
Husseiną apie svo pasitarimus 
VVashingtone. Jordano ir Egip
to pareigūnai sako, jog karalius 
ir prezidentas plačiai diskutavo 
Izraelio pasiūlymą pravesti 
r inkimus Gazos srityje ir 
Vakarų kranto žemėje, kuriuose 

iš Texas nekilnojamo turto part
nerio, kad sudarytų palankias 
sąlygas Kongrese pravesti 
palankiems įstatymams. Pini
ginės dovanos būdavo duodamos 
jam ir jo žmonai. Etikos 
komiteto balsavimai buvo slap
ti. Tuo buvo baigtas 10 mėnesių 
užtrukęs investigacijos proce
sas. Dabar Jim Wright turės 
progą apsiginti save Kongreso 
narių apklausinėjime. Net ir jo 
advokatas W. Oldaker pasakė, 
kad speakeris prasilenkė su tai
syklėmis. Jim Wright pareiškė, 
kad jis esąs nekaltas. 

išrinkti palestiniečiai galėtų 
tartis su Izraeliu apie savivaldą 
Izraelio priežiūroje. Arabų 
pasaulyje t teįžiūrima skep
tiškai. 

J o r d a n o ir Egipto viena 
nuomonė 

Vakarų diplomatai mano, kad 
rinkimai tu rė tų būti ir 
karaliaus Husseino pagrindinė 
tema VVashingtone. Jordano 
Informacijos ministeris pasakė, 
jog Izraelio rinkimų siūlymas 
yra toli nuo taikos reikalavimų. 
Prez. Mubarakas manąs, kad 
PLO nesipriešins rinkimams iš 
principo, bet esą reikalinga dar 
daug ką nugalėti. Spaudos kon
ferencijoje dalyvavo kartu kara
lius Husseinas ir prez. Mubara
kas, bet jie aiškiai nepasakė, ką 
jie sutarė, bet tik pasakė, kad 
„mūsų sutarimas visados yra 
vieningas". PLO vadai jau pasi
sakė, kad šiuo būdu būtų 
norima pakeisti PLO vadovybę. 

Egiptas grįžta i Arabų lygą 
Kita žinia, kurią praneša AP 

agentūra, yra tai, kad Saudi 
Arabijos karalius Fahd vizitavo 
Egiptą ir pasiūlė, kad Egiptas 
vėl būtų sugrąžintas j Arabų 
Lygą, iš kurios jis buvo paša
lintas prieš 10 metų, kai padarė 
taiką su Izraeliu. Karalius Fahd 
kelias dienas vedė pasitarimus 
su prez. Mubaraku. „Egipto 
sugrįžimu i Arabų Lygą bus 
sustiprinta arabų vienybė", 
pasakė karalius Fahd Egipto 
laikraščių redaktoriams. 

Ta pačia proga karalius Fahd 
pasakė: „Aš pažįstu dabartinį 
Amerikos prezidentą 15 metų ir 
aš gerai žinau, kad jis yra toli 
pramatąs". Jis taip pat pasakė 
ir toliau remsiąs PLO finan
siškai. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Wasbingtone Atstovų rū
mų Užsienio reikalų komitetas 
32 balsais prieš 6 patvirtino 
prezidento Busho prašymą skir
ti humanitarinę paramą Nika
ragvos laisvės kovotojams. Prieš 
pasisakė liberalinio nusistaty
mo demokratai, kurie net mais
tui, drabužiams ir vaistams 
nenorėjo, kad būtų skiriama 
parama. 

— Meks ikos vyriausybė 
nutarė pasiskolinti 3.5 bihjovius 
dolerių iš Tarptautinio pinigų 
fondo. Amerika šiai paskolai 
pritarė ir paragino Fondo tary
bą, kad ji būtų suteikta. Tuo yra 
keičiama Amerikos politika 
Meksikos atžvilgiu, kuriai 
dabar taikomos lengvatos. 

— Jungtinės Tautos New 
Yorke praneša, jog Vakarų 
valstybės pažadėjo 55 mil. dol. 
badaujantiems Sudano žmo
nėms padėti maistu ir vaistais. 

— Washingtone Senatas 
priėmė nutarimą, kad mažiau
siai valandinis atlyginimas 
būtų 4.55 dol. Prez. Bushas 
pasisakė už 4.25 dol. į valandą. 
Manoma, kad prezidentas nesu
tiks pasirašyti šio įstatymo. 

— Lenkijos LOT lėktuvų lini
ja pradės tiesioginius skridimus 
iš Varšuvos į Chicagos O'Hare 
aerouostą gegužės 26 d. Skridi
mai bus vykdomi 4 kartus 
svaitėje. Iš Chicagos bus galima 
skristi į Lenkiją antradieniais, 
ketvirtadieniais, penktadieniais 
ir šeštadieniais. 

— Solidarumo vadas, ką tik 
laimėjęs šios organizacijos 
oficialų pripažinimą veikti, tuoj 
pradėjo rūpintis Lenkijos eko
nomine padėtimi. Lech VValesa 
sako, kad ji yra „katastrofiškoje 
padėtyje". Jis ruošiasi vykti į 
Vakarų Vokietiją ir į Ameriką, 
kad gautų ekonomine paramą. 

— Maskvo je , Reuterio 
pranešimu, Gorbačiovas pasakė, 
jog Gruzijos nepriklausomybes 
reikalavimas kenkia jo reformų 
programai. 

— Tuniso gyventojai vėl išrin
ko savo prezidentą Ben Ali nau
jam penkių metų terminui. 
Tunisas skelbia, kad šio sek
madienio rinkimuose žmonės 

— VVashingtone Atstovų 
rūmai priėmė įstatymą, kad 
valstybės rinkimų rezultatai 
būtų skelbiami visose valstijose 
tuo pačiu metu, kadangi vaka
ruose laikas yra dviem valan
dom vėlesnis už rytinių valsti
jų ir rinkimų duomenų skelbi
mas turi įtakos dar nebalsa
vusiems vakarinėse valstijose. 

balsavo daugiau kaip 99% už 
dabartinį prezidentą. 

— Kinijos komunistinės vy
riausybės premjeras Li Peng 
pasakė reporteriams, kad nebus 
leidžiama kištis užsieniečiams į 
Kinijos vidaus reikalus politinių 
kalinių atžvilgiu. „Mes nelei
sime, kad užsieniečiai kalbėtų 
apie mūsų žmonių teises". 

kaip tankai Gruzijos sostinės 
gatvėse ir grubūs malšinimai 
demonstruojančių, būtų tuoj 
buvę pasmerkti. Bet šį kartą 
yra visai priešingai — rea
guojama labai susilaikančiai. 

Kad nepakenktų Maskvai 
Baltųjų rūmų spaudos direk

torius Marlin Fitzwater žur
nalistų buvo klausiamas apie 
įvykius Gruzijoje. Atsakyda
mas, jis ilgai vilkino atsakymą, 
ieškodamas nurodymų užrašuo
se, kol pagaliau tarė: „mes 
akylai sekame situaciją. Mes 
apgailestaujame žmonių gyvy
bes, bet mes neturime dau
giau ką pasakyti". Tačiau repor
teriams jis pasitaisė, kad tai gali 
būti tik jo paties nuomonė. 

Vienas administracijos oficia
lus pareigūnas išsireiškė, jog 
susilaikymo pagrindas glūdi 
tame, jog VVashingtonas nenori 
matyti, kad tautybių laisvės sie
kimas būtų toks greitas ir kad 
tos jėgos nepakenktų Maskvos 
vyriausybei. Tai galėtų pa
kenkti Gorbačiovo vidaus poli
tikai, regijoninių konfliktų 
tvarkymui ir nusiginklavimo 
pasitarimams. 

Valstybės departamento ofi
cialus pareigūnas, dalyvaująs 
sovietų politikos formulavime, 
išsireiškė, jog tai esą ne vaka
riečių reikalas raginti sovietų 
žmones būti moderuotais, kurie 
kovoja už savo tautines teises. 
Bet aišku, norėtų matyti, kad 
tuo būtų užtikrintas pastovu
mas demokratijai. Valstybės de
partamentas nesąs patenkintas, 
kad Gruzijoje buvo įvesta 
kariuomenė. Tai esą galį prives
ti prie decentralizacijos panai
kinimo. 

Įdomūs žiūrovai 
Amerikos susilaikymas, kai 

Maskva vėl naudoja represijos 
veiksmus Sovietų Sąjungos 
respublikose arba Rytų Europo
je, nėra be precedento, rašo 
New York Times. 1956 m., kai 
Sovietų t anka i riedėjo į 
Vengriją, Vakarai tai pripažino, 
bet sakėsi nieko negalį padaryti 
ir padėti laisvės kovotojams, 
kad nebūtų sueita į konfronta
ciją su Maskva. 

Amerikos vyriausybės parei
gūnas, kas liečia Gruzijos 
įvykius, taip pasakė: „Tai yra 
tikrai vidaus reikalas. Pagaliau, 
mes esame žiūrovai, susidomėję 
žiūrovai, bet tik žiūrovai". Bet 
jis sakė, jog tai nereiškia, kad 
amerikiečiams nerūpi žmogaus 
teisės. Užsienio kalbomis trans
liuojamose programose būtų 
galima, jei būtų kitaip pasa
kyta, užpilti daugiau žibalo į 
tautinių sąjūdžių židinius So
vietų Sąjungoje, bet tai padėtų 
sukelti gaisrą. To nenorima. 

Kad nesumažintų Sovietų 
teritorijos 

Busho administracijos eksper
tai mano, kad palaikymas 
tautybių reikalavimų Sovietų 
Sąjungoje, kas niekada nebuvo 
Amerikos tikra politika, galėtų 
vėl sąjūdžius padaryti šaltojo 
karo pėstininkais. Administra
cijos pareigūnai mano, jog 
aktyvus Amerikos įsijungimas 
galėtų būti Sovietų interpre
tuojamas kaip Vakarų pavyzdys 
bandąs išnaudoti Kremliaus 
atvirumą nuversti Sovietų 
imperijai. Bijoma, kad Polit-
biuro senieji nariai nepagal
votų, jog jų parodyta Vakarams 

gera valia būtų panaudota 
sumažinti Sovietų teritorijai ir 
jos galybei. 

Bet kokia apčiuopama; padi
dėjusi Amerikos parama tauti
nėms grupėms Sovietų Sąjun
goje galėtų Kremliuje sukelti 
aliarmą. Todėl norima tik būti 
stebėtojų rolėje. Gorbačiovas 
visados rasiąs išeitį. Kas vyksta 
šiandien Gruzijoje, yra tai, kad 
diktatūra praranda kontrolę, o 
Gorbačiovas turįs išmokti, kaip 
tuos pasikeitimus apvaldyti, 
sako oficialus administracijos 
pareigūnas. 

Skir t ingos pažiūros 
Tačiau New York Times 

pažymi, jog Amerika visados 
ski r t ingai laikėsi įvairių 
tautybių atžvilgiu Sovietų 
Sąjungoje. Pabaltijo valstybės 
buvo nepriklausomos valstybės, 
kaip dienraštis sako, nuo 1920 
m. iki 1940 metų, kai buvo jėga 
prijungtos prieš metus pasira
šyto Hitleno-Stalino pakto. VVa
shingtonas niekados nepripa
žino Latvijos, Lietuvos ir Esti
jos prijungimo prie Sovietų 
Sąjungos. Ir Valstybės departa
mento oficialiuose žemėlapiuose 
visda tai yra pažymėta. 

Dienraštis rašo, jog, kai 
Amerikos gen. konsulas Lenin
grade vizituoja Pabaltijo vals
tybes, jis visados atsisako 
susit ikt i su premjerais ar 
Komunistų partijos vadais tose 
respublikose. Tačiau taip nėra 
daroma su Gruzija, Armėnija ir 
kitomis tautybėmis, kurios yra 
Rusijos dominuojamos po caro 
laikų. Dienraštis sako, kad 
Amerikos politika tose srityse 
yra palaikyti didesnes laisves 
pagal 1975 m. Helsinkio susi
tarimus. 

Pasyvi Amerikos politika 
Pabaltiečių kilmės amerikie

čiai esą nepatenkinti Adminis
tracijos laikysena. Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vėliavos kabo 
Valstybės departamento vesti
biulyje šalia kitų tautybių 
vėliavų. Jų esama daugiau kaip 
150, kurių nepriklausomybes 
VVashingtono vyriausybė pripa
žįsta. 

Bet viršuj, kur politika ap
sprendžiama, niekas nepataria 
imtis iniciatyvos, kad toms vė
liavoms būtų artimoje ateityje 
su te ik ta t ikroji prasmė. 
Lietuvių Informacijos Centro 
vedėjas VVashingtone Viktoras 
Nakas New York Times kores
pondentui pasakė: „Mūsų 
politika yra labai pasyvi. Kai 
mes eidavome į Valstybės de
partamentą ir prašydavome juos 
padėti Pabaltijo nepriklausomy
bės veiklai, jie sakydavo, kad 
ten nėra nieko dėl ko reikėtų pa
dėti. Dabar, kai mes juos klau
siame, ką jie daro. jie atsako, 
kad nenori statyti į pavojų Gor
bačiovą". 

KALENDORIUS 
Balandžio 14 d.: Valerijonas 

ir Maksimas, kankiniai . 
Justinas. Liudvika, Vaišvydė, 
Tiburcijus, Visvaldas. 

Balandžio 15 d.: Petras Gon-
zalietis, Anastazija, Vilnius, 
Modestas, Vaidote. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:14, leidžiasi 7:29. 
Temperatūra dieną 60 1.. nak

tį 40 1. 



DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. balandžio mėn. 14 d 

/PORTO 

VALDAS ADAMKUS 
VILNIAUS U-TO GARBĖS 

DAKTARAS 
— „Lietuvos prezidentu jį 

išrinktų be jokios abejonės, jis 
taip plačiai žinomas ir popu
liarus..." — pasakė neseniai 
Chicagoje „Žalgirio" s-gos pirm. 
ir LTO k-to viceprezidentas 
Vytas Nėnius. 

Valdas Adamkus yra 
ŠALFAS s-gos centro valdybos 
pirm. ir Lietuvos sporto gyve
nime gerai žinomas. Juk 
neseniai, beveik išimtinai jo 
dėka, čia atvyko „Žalgirio" 
sportininkai. Pernai, kai A. 
Sabonis čia gydėsi, jis buvo 
nuolatinis tarpininkas tarp 
Portlando ir Lietuvos, o dabar, 
Lietuvoje turėjo keletą 
pasitarimų su Lietuvos Kūno 
Kultūros ir Sporto bei TOK-to 
atstovais dėl prasidėjusio bend
ravimo gairių, ateinančių metų 
vadovų suvažiavimo ar IV-jų 
PLS žaidynių, kurios 1991 m 
vyks Lietuvoje. 

Tačiau neapsiriksime pasa
kę, kad Lietuvoje V. Adamkus 
yra plačiau žinomas, kaip eko
logas. Jau 20 metų jis artimai 
dirba su Vilniaus universitetu, 
yra parašęs nemaža straipsnių, 
skaitęs paskaitų bei davęs dau
gybę patarimų. Prieš 10 metų 
kai universitetas šventė savo 
400 m. jubiliejų, jam buvo nu

matytas garbės daktaro 
laipsnis, tačiau saugumas to 
nepraleido. Už tai šiemet 410 m. 
u-to šventė buvo ypatinga — ji 
truko net 3 dienas. Kovo 30 d. 
vyko mokslinės konferencijos, 
kovo 31 d. gėlių vainikai buvo 
padėti u-to kieme prie mirusių 
profesorių antkapių, o iškilmių 
Aula buvo pripildyta u-to 
senato, profesūros ir kviestų 
svečių. Po trumpos u-to choro ir 
vargonų programos, u-to rekto
rius Jonas Kubilius perskaitė 
aktą ir įteikė garbės daktaro 
diplomus Valdui Adamkui, 
Frankfurto u-to viceprez. prof. 
W. Winkler ir Varšuvos u-to 
prof. Č. Olech'ui. 

Vakare priėmimas pas rek
torių J. Kubilių, o kitą dieną 
iškilmių pabaiga su operos 
„Norma" spektakliu. 

Jei dar pridursime kiek V. 
Adamkaus pastangų buvo įdėta, 
kad šiuo metu Lietuvoje spaus
dinamas rekordinis 325,000 
Šapokos Lietuvos Istorijos, 
nesistebėsime jo populiarumu ir 
pagerbimu. 

Ši V. Adamkaus kelionė buvo 
užbaigta spaudos konferencija ir 
20 min. pasikalbėjimo programa 
ekologiniais klausimais televi
zijoje. V.G. 

Garbės d a k t a r o la ipsniu apdovano tas inž. V a l d a s Adamkus , ŠALFAS s-gos pirm. Vi ln iaus 
un ive r s i t e t e t a r i a padėkos žodį. K e t v i r t a s iš kairės — univers i t e to rektorius Jonas Kubilius. 
Dešinėje, j uos tomis papuošt i , prof. W. W i n k l e r ir prof. Č. Olech. 

BURIUOTOJŲ NUO BALTIJOS 
KRANTŲ BELAUKIANT 

39-SIOS SPORTO ŽAIDYNĖS 
TORONTE 

XXXIX-sias Š. A. Lietuvių 
Sporto žaidynes vykdo Toronto 
lietuvių sporto klubai per 
specialų organizacinį komitetą. 

Šios žaidynės vyks solidarumo 
ženkle su Lietuvos Tautiniu 
Olimpiniu komitetu ir visais 
Lietuvos sportininkais, kadangi 
š.m. gegužės 13 d. yra paskelbta 
Olimpine diena Lietuvoje ir 
visame Pabaltijyje. 

Pagal preliminarinės registra
cijos duomenis 39-se žaidynėse 
bus vykdomos šios sporto šakos: 
krepšinis, tinklinis, ledo ritulys, 
kėgliavimas (Bowling), raket-
bolas (Racąuetball) ir skvąšas 
(Sąuash). Skvašas vykdomas 
žaidynėse pirmą kartą, kaip 
eksperimentinė šaka. Anksčiau 
planuotos šachmatų, plaukimo 
ir stalo teniso pirmenybės nebus 
vykdomos dėl nepakankamo 
susidomėjimo bei nepalankių 
aplinkybių. 

Krepšinis vyks šiose klasėse: 
Vyrų A, vyrų B, jaunių A (1970 
m. gimimo ir jaunesnių), jaunių 
B (1972 m. gim. ir jaunesnių) ir 
jaunių D (1976 m. gim. ir 
jaunesnių). Krepšinio varžybos 
vyks įvairiose salėse. Dalį 
rungtynių bus stengiamasi 
pravesti j au penktadienio 
vakare. Krepšinio varžybų 
vadovas — Rimas Miečius, tel. 
(416)234-0878. 

Tinklinis vyks vyrų, moterų 
ir mergaičių B (1972 m. gim. ir 
jaunesniu) klasėse. Varžybų 
vadovas — Mindaugas Leknic-
kas, tel. 1416)844-7000. Vyks 
šeštadienį ir sekmadienį. 

Ledo ritulys bus pravedamas 
tik vienoje vyrų klasėje. Vyks 
tik šeštadieni, gegužės 6 d., nuo 
10:00 v.r. iki 6:00 v.v., Erin 
Mills Twin Arena, ant Unity 
Drive, tarp Erin Mill Pkwy. 
ir Hwy 403, Mississauga, Ont. 
Ledo ritulio vadovas, Rimas 
Kuliavas, tel. (416)766-2996. 

Galutinė dalyvių registra
cija — krepšiniui, tinkliniui. 

ir ledo rituliui privalo būti 
atlikta iki balandžio 22 d. im
tinai, pas org. komiteto 
pirmininką Rimvydą Sondą, 
158 Howard Park. Ave., To
ronto, Ont. M6R 1V6, 
Canada. Tel. (416)769-0671. 

Po galutinės krepšinio, 
tinklinio ir ledo ritulio dalyvių 
registracijos, žaidynių vykdyto
jai praneš tvarkaraščius ir kitas 
informacijas. 

Kėgliavimo pirmenybės bus 
komandinės ir individualinės. 
Komandą sudaro 4 mišrios 
lyties žaidėjai,-os. Dalyvių skai
čius ir amžius neapribotas. 

Kėgliavimo varžybos vyks 
gegužės 6 d., Plantation Bow-
lerama, 5429 Dundas St., 
West Toronto, Ont. Tel. (416) 
239-3536. 

Kėgliavimo dalyvių regis
tracija — atliekama iki 
balandžio 29 d. imtinai, pas kėg
liavimo varžybų vadovę Audrą 
Danaityte. 425 Mill Rd. #10, 
Etobicoke, Ont. M9C 1Z2, 
Canada. Tel. (416)626-8894, 
namų, (416)2524659) darbo. 

Raketbolo ir skvašo varžy
bos vyks Racųuet & Fitness 
Academy, 401-405 West Mali, 
Etobicoke, Ont Tvarkaraštis: 
penktadienį, gegužės 5 d. nuo 
7:00 v.v. iki 10:00 v.v. ir šeš
tadienį, gegužės 6 d., nuo 9:00 
v.r. iki 6:00 v.v. Penktadienio 
varžybos pritaikytos Toronto ir 
artimų apylinkų žaidėjams. 

Raketbolo programoje — 
individualinės vienetų rungtys 
— vyrų (neriboto amžiaus), vyrų 
senjorų f45 m. ir vyresnių) ir 
moterų ( neriboto amžiaus) 
klasėse. 

Skvašo individualinės var
žybos bus vykdomos tik vienoje 
grupėje, be lyties ir amžiaus 
skirtumo. 

Raketbolo ir s k v a š o 
dalyvių registracija atliekama 
iki balandžio 29 d. imtinai. 

Su Lietuvos buriuotojais, šį 
pavasarį besiryžtančiais trimis 
jachtomis atlikti transatlantinę 
kelionę Klaipėda — New Yorkas 
ir atgal, palaikoma komunika
cija laiškais ir telefonu. Pasku
tiniame telefoniniame pasikal
bėjime su šios kelionės vadovu, 
Kauno dirbtinio pluošto įmonės 
jachtos „Audra" kapitonu Ignu 
Miniotu, balandžio 12 d. patir
t a , kad visi pas i ruoš imai 
kelionei vyksta sėkmingai ir 
pagal planą. Rėmėjų JAV-ėse 
parūpinti satelitiniai radijo 
siųstuvai jau baigiami įmon
tuoti ir pirmas ryšys jais su New 
Yorko radijo mėgėju Saulium 
Janusu bus mėginamas sekma
dienį, balandžio 16 d. Tikimasi, 
kad ryšys bus geras. Kelionės 
metu satelitinis radijo kon
taktas bus laikomas ir su 
Chicaga. 

Jachta „Lietuva" iš Klaipėdos 
yra išvykusi į Lenkiją, kur jai 
buvo gaminamos naujos burės. 

Jachtoms iš JAV grįžtant į 
Lietuvą - Klaipėdą yra užsi
registravę septyni lietuviai bu
riuotojai iš JAV-ių. 

Radijo siųstuvams ir kitoms 
reikalingoms priemonėms (su 
šia kelione susijusioms), buvo 
prašoma pritariančių tautiečių 
aukų. Anksčiau jau buvome 
paskelbę dalį aukojusių. Džiugu 
pranešti, kad vėlesniu laiku 
gauta parama iš: 

Clevelando Martyno Jankaus 
Budžių įgulos — $1,875. Įgulai 
vadovauja js Džinaras Kižys. 
Vajų pravedė jvs V. Petukaus-
kas. $1,000 aukojo Chicagos 
jūrų skautijos fondas, per js A. 
Butkevičių. Po $200 aukojo dr. 
S. Oželis iš Blumfieldo, B. Ja-

pas šių varžybų vadovą Vidą 
Lukošių, 67 Tilden Crecs., 
Weston, Ont . M9P 1V8, 
Canada. Tel. (416)245-2993 

Bendros pastabos 
Visi žaidynių dalyviai, tiek 

klubai, tiek individai, privalo 
Ijūti atlikę 1989 m. metinę 
ŠALFASS-gos narių registraci
ją savo sporto apygardose, ar, 
eventualiai, ŠALFASS-gos cen
tro valdyboje. 

Visų šių žaidynių sporto šakų 
smulkios informacijos yra 
praneštos visiems ŠALFASS-
gos vienetams ir kai kuriems 
individualinio pobūdžio šakų 
sportininkams, jei turėjome 
adresus. Informacijų reikalu 
prašome kreiptis į bet kurį 
sporto klubą, ar tiesiogiai į 
žaidynių org. k-to pirmininką 
Rimvydą Sondą. bei atitin
kamos sporto šakos varžybų 
vadovą. 

Varžybinio k-to pirmininkas 
yra Audrius Ši le ika, tel . 
'416)767-6520. 

ŠALFASS-gos centro 
valdyba 

sinskas, E.S.I. Insurance prezi
dentas ir sesė I. Liškevičiūtė, 
kuri taip pat atliko ir visą spau
dos darbą. $125 gauta iš jūrų 
skaut in inkių Zuzanos Juš
kevičienės ir Violetos Paulienės 
Kaziuko mugėje suruoštos spe
cialios loterijos. Po $100 auko
jo — js. A. Levanas, Kęstutis 
Puskunigis, dr. K. A. Jučas, 
Henri Misliauskas, jvs Br. 
Juodelis, Rimas Rudys, A. 
Montville-Bassett, dr. Algis 
Paulius, S.J. Neniškis, jūrų 
skautininkai dr. A. ir J. Aglins
kai, dr. Audrius Aglinskas ir 
šeima, Francis Šlutienė, F. ir T. 
Šlutų prekyba „Patria". $75 
aukojo A. E. Paulikas, kuris pa
rodė daug nuoširdumo padė
damas nupirkti visą komunika
cijos aparatūrą ir pats (šalia 
minėtos aukosi sumokėjo 147 
dol. už pagreitintą persiuntimą. 
Po $50 aukojo — J. V. Stankai, 
A. Lauraitis, jvs S. Makarevi-
čius, jvs B. Gurėnas, K. Krei
vėnas, dr. J. Prunskis, LA. 
Rimavičiai, B. Siliūnai, kurie 
taip pat linki „Gero vėjo!" lietu
viams buriuotojams šiapus ir 
anapus Atlanto. $40 aukojo R. 
Paškus. Po $25 - G. V. Rėklai
tis, vs A. Paužuolis, js G. 
Kaunas, s. dr. Povilaitis, vs S. 
Miknaitis, V. Trimakas, R. D. 
Giedraitis, Julius ir Pranė 
Pakalkai. $20 aukojo K. F. 
Černius. Į „Kasos" kredito uni
jos Chicagoje šiam reikalui ati
darytą sąskaitą buvo įnešti 
keturi čekiai $15, $20, $100 ir 
$140 sumoje. Aukotojų pavar
dės nežinomos. Aukojusius 
prašoma atsiliepti, kad būtų 
galima padėkoti ir išrašyti 
gavimo kvitus. 

Mūsų „pinginis buriavimas" 
jau beveik pusiaukelėje. Teks 
dar gerokai padirbėti, kad iki 
birželio mėn. surinkti reika
lingą sumą. Tikime, kad vėjas 
nenurims ir mūsų vajaus laivas 
la imingai pasieks uostą. 
Laukiame atsiliepiant brolių iš 
Kanados; esame dėkingi W. S. 
Kuzmai už vajaus pravedimą, o 
broliui Stundžiai už entuziazmą 
ir pagalbą. Laukiame buriuo
tojų iš Vakarų — Californijos ir 
Pietų — Floridos. Broliai jūrei
viai rytuose entuziastingai įsi
jungė į darbą. Sveikiname jūrų 
šaulius Chicagoje, ŠALFAS S-
gą ir jūrų skautiją už pagalbą ir 
darbą. Ačiū Clevelando jūrų bu-
džiams už sėkmingą vajų. Ačiū 
visiems! 

Tikime, kad į mūsų kvietimą 
atsiliepsite ir Jūs. Čekiai 
rašomi: Lithuanian Scouts 
Assoc. — Grandis — Lietuva. 
Čekiai siunčiami į: Account 
#2576, KASA Lithuanian Cre-
dit Union. 2615 West 71st St., 
Chicago, IL 60629. 

Informacijai kreipt is : L. 
Kupcikevičius. 6935 S. Maple-
wood, Chicago, IL 60629. 
Tel. (312)-434-9766. ar 

Nuotr. V y t a u t o Ylev ič iaus 

(312H76-3875, arba A. Le
vanas, 6134 S. Sacramento, 
Chicago, IL 60629. Tel. 
(312)-436-3095. 

Jūrų Skautiją ir 
ŠALFAS s-ga 

Futbolas Chicagoje 

PIRMENYBĖS 
PRASIDEDA 

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY OJSPS-161000) 

Published daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays, ihe 
Tuesdays following Monday observance of Legal Holidays as vvell as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago. IL 60626-5589. 

Second class postage paid at Chicago, IL. 
Subscription Rates' $70 00. Foreign countries $70.00 
Postraaster: Send address changes to Draugas — 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629. 
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 

nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumera ta m o k a m a iš anksto 

metams Vi metų 3 mėn. 
U.S.A $70.00 $40.00 $25.00 
Kanadoje (U.S.A. dol.) $70.00 $40.00 $25.00 
Užsxenyje (U.S.A. dol.) $70.00 $40.00 $25.00 
Savaitinis (Šešt. pried) $40.00 $25.00 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

MIRUSĮ BROLI 
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Nelė Mockūnienė, su 25 dol. 
auka Lietuvos buriuotojus 
transatlantinei kelionei pa
remti rašo: „Siunčiu kuklią 
paramą Lietuvos buriuotojams 
savo mirusio brolio a.a. jvs 
Vlado Šarūno atminimui. Jis 
buvo baigęs Buriavimo mokyk

lą Lietuvoje ir buvo daugelio 
jachtų kelionių su jūrų skautais 
dalyvis ir vadovas. Gero vėjo!" 
Sesei Mockūnienei nuoširdus 
aciu: 

Prieš pradedant futbolo 
pirmenybių rungtynes aikštėje, 
„Lituanica—Liths" vyrų ko
manda praėjusį sekmadienį, 
balandžio 9 d., žaidė bandomą
sias — pirmenybėms pasiruo
šimo rungtynes prieš lenkų ma-
jor divizijos komandą „Royal 
Wawel". Diena pasitaikė šalta 
ir vėjuota. Rungtynės buvo gyvos 
ir permainingos. Jas laimėjo 
mūsiškiai rezultatu 2:1. 
Įvarčius įkirto J. Magda. 

Pora jaunų žaidėjų — Tadas 
Glavinskas ir Didžbalis turėjo 
progos pasirodyti aikštėje. ! 

Netenka abejoti, kad jie yra lau
kiami komandoje. Laukiama ir 
daugiau naujų veidų. Geriausia 
pradėti nuo treniruočių. Jos 
vyksta antradienio ir ketvir
tadienio vakarais. Pradžia 6 vai. 
Treneris Don ir vadovas G. 
Bielskus laukia papildymų. 

Metro lygos pirmos divizijos 
pirmenybėse šįmet rungtyniaus 
13 komandų. Iš jų 5-6 rimtai 
pretenduos į divizijos čempionus 
ir tuo pačiu į major diviziją. 
Likusios komandos — taškų ir 
įvarčių pirmaujančioms koman
doms parūpintojai. Kurioje ka
tegorijoje bus „Liths"? — 
turėsime progos pamatyti ir 
įsitikinti. 

Kad „Liths" komanda praėju
siais metais nepakilo į major 
diviziją — gaila. Visi ženklai 
rodė, kad ji buvo pajėgi tai 
pasiekti. Tad kodėl pasiliko pir
moje divizijoje? Aiškinimas 
šiandien nieko nebepadės. Prie
žastis gerai žino ir supranta 
patys žaidėjai ir, reikia tikėtis, 
kad jie pasidarys ir reikiamas 
išvadas. Pirmoje divizijoje rung
tyniauti savotiškai nuobodu. 
Gal šįmet komandų sąstatai 
radikaliai pasikeitė? O gal ir 
vadovai? Jie labai svarbus 
veiksnys komandų egzistencijo
je. 

Visiems kantrybės ir 
ištvermės. 

J.J. 
SAVAITGALIO 
RUNGTYNĖS 

šį sekmadienį, balandžio 16 d., 
,Xituanica-Liths" komanda žais 
pirmąsias pirmenybių rungty
nes prieš vokiečių „Fortūną". 
Rungtynės bus Marąuettte 
Parko aikštėje. Pradžia 3 vai. po 
pietų. 

Šeštadienį, balandžio 15 d., 
„Liths" veteranai žais prieš vo
kiečių „Real F.C.", 5 vai. 
vakare, taip pat Marąuette 
Parko aikštėje. 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Past in inkams nuolaida 

2436 W . Lithuanian Plaza Court 
Tai. 925-8288 

507 S. Gllbart, LaGrange, IL . 
Tai. 352-4487 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel.434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Ots. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LJGOS 
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. LU 5-0348; Raz. PR 8-5533 
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. 

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

3900 W. 95 St. 
Tai. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kadzie Ava., 
Chicago, IN. 60652 

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

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir { namus 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai. pagal susitarimą 

5R. VILIJA R. KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

— Ambar Chlropractlc — 
5522 S. WoH Rd. 

Waatarn Springs, IL 
248-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dunda* Ava., Elgln. III. 60120 
Tai. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. _. . — • 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tai. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

SeiTkablnato Ir buto: OLymplc 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Cicero 

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

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71st St. — Tai. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchtgan Ava., Sulta 324 Ir 
5835 S. Pulaskl Rd., Chicago. IL 

Tai. 585-2980 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 
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Katalikiškasis momentas amerikiniame 

„EKSPERIMENTE" 
Liuteronų pastorius Richard 

John Neuhaus užpernai išėju
sioje savo knygoje rašė, kad 
JAV-ių kultūriniame gyvenime 
yra atėjęs vadinamasis katali
kiškasis momentas, t.y., „mo
mentas, kuriame JAV-ių Romos 
katalikų Bažnyčia turi prisiimti 
savo teisėtą rolę kultūrą for
muojančiame darbe, t.y., for
muojant religinėmis sąvokomis 
informuotą filosofiją amerikie-

gebėtų rasti bendrą kalbą 
moralės ir viešosios etikos klau
simuose su evangelinėmis pro
t e s t a n t ų konfesijomis, šis 
jungt inis balsas atstovautų 
didžiajai daugumai JAV-ių 
gyventojų ir jie galėtų paveikti 
ir šio krašto politinį, moralinį, 
teisinį ir socialinį atspalvį. Toks 
bendro religinio-filosofinio 
pokalbio įrankis yra minėtosios 
„prigimto įstatymo" teorijos. 

KOVINGI TĖVYNĖS VAIKAI 
Švenčių šventimas padarė žmones turtingesniais 

tiškajam reguliuotos laisvės . Jų visų bendroji prielaida yra 
(„ordered liberty") eksperimen
tui". Pereitą savaitę čia rašėme 
apie Robert Novak aiškinimą 
apie originalų, amerikietiškąjį 
laisvės supratimą, kaip regu
liuojamą visuotinos dorovės pa
garbos ir praktikos. 

Pasirodė aišku, jog jei piliečiai 
yra moraliai silpni, apatiški 
demokratinių pilietinių dorybių 
praktikoje, net ir pati demokra
tija gali lengvai pavirsti dikta
tūra. Lietuviai ta tema turi gerą 
moto: „Tas nevertas laisvės, kas 
negina jos". O šiame krašte ji 
ginama ne tiek ginklais, kiek 
drąsiu jos praktikavimu, ska
tinant ir visus kitus ją prak
tikuoti. 

Panašias pažiūras turi poli
tinės etikos filosofas katalikas 
George Weigel, davęs interviu 
National Catholic Register laik
rašty. Tik jis mažiau suromanti-
na demokratiją negu Novak. 
Kur Novak rašė, kad demokra
tinė politika yra sąveika tarp 
asmeniškų interesų ir įvairiai 
dalinamos ar grobiamos galios, 
Weigel prideda, jog į politiką 
įeina ir specifinės bend
ruomenės savęs supratimas, 
kaip jis pasirodo pasakojimuose, 
kuriais toji bendruomenė save 
nurodo („stories by which a peo-
ple identifies itself'), jų tautos 
istorijoje, kurios iškelti motyvai 
nurodo ir kaip tauta nori save 
suprasti. G. Weigel sako, jog 
Katalikų Bažnyčia JAV-ėse 
dabar turi galimybę vaidinti 
tokią kultūrą formuojančią rolę, 
bet jei ji to nori, ji turi giliau ir 
stipriau dalyvauti „amerikinio 
eksperimento" viešajame dialo
ge, o ne tik pasisakyti už ar 
prieš vienokį ar kitokį kon
krečių problemų sprendimą. 

Anot Weigel, būtina, kad 
Katalikų Bažnyčios balsas būtų 
girdimas JAV-ėse vykstančiose 
etikos diskusijose tiek politinėje 
plotmėje (pvz., kaip siekti 
pasaulinės taikos), tiek medi
cinos etikoje JAV teismuose 
(k.t. genetiniai eksperimenta
vimai, kada nutraukti išimtines 
priemones, ir t.t.), socialinėje e-
tikoje (moralinis auklėjimas 
viešosiose mokyklose, abortai, 
civilinės teisės ir t.t.), etika 
viešo susižinojimo tinkluose 
(žurnalistikoje, pramoginėse 
programose), darbovietėje ir be
galėje įvairių kitų sričių. Bet tai 
neturi būti savomis dogma
tinėmis pozicijomis, kurios 
pluralistinę bendruomenę tik 
suskirsto į grupes, neturinčias 
bendro pagrindo diskusijoms. 
Tokioje pozicijoje, anot Weigel, 
yra atsiradusios protestantų 
grupės, prie tokių etinių klau
simų eidamos iš savitų dogma
tinių pozicijų. 

Katalikai, tačiau turi iš seno
vės graikų adaptuotą ir per 
šimtus metų išvystytą prigimto 
įstatymo filosofinę tradiciją 
(„natūrai law philosophical tra-
ditions", lex naturalis), kuri 
kaip tik dėl to, kad nėra dogma
tinė, gali ypač naudingai pasi
tarnauti, įgalindama religinio 
elemento įvedimą į dialogą, pri
einamą įvairioms konfesijoms. 
O tai ypač svarbu, kadangi, pa
mačius, kaip kiekviena religinė 
konfesija suabsoliutina savo po
zicijas, pliuralistinėje bend
ruomenėje religinės pažiūros 
tapo suprivatintos ir tuo būdu 
išjungtos iš bendrojo etinio 
dialogo, jį paliekant sekuliaris-
tams. agnostikams, ateistams. 

Gi iš tikrųjų, jei katalikai su-

ta, kad Dievas savo įstatymus 
duoda ir per gamtos dėsnius, 
įdiegtus kiekviename žmoguje 
ir tvarinyje, ne vien tik per 
Bažnyčią ar Šventraštį, ir todėl 
jie yra ir kiekvienam žmogui 
asmeniškai prieinami, nežiū
rint religijos. 

Weigel sako, kad JAV vys
kupai ir patys jaučia savo tokią 
atsakomybę dalyvauti šiame 
viešame dialoge Amerikoje. 
Tačiau, jis sako, jiems nesiseka 
dėl to, kad prieš 15 metų buvo 
nuspręsta, jog vienintelis būdas, 
kaip jie gali šiame dialoge daly
vauti, tai pristatant smulk
meniškus konkrečių sprendimų 
pavyzdžius. Weigel supratimu, 
tuo sprendimu jie klydo todėl, 
nes dabar vyskupai nebema-
tomi kaip išmintingesnių, giles
nių diskusijų skatintojai/puose
lėtojai, o tik kaip vienos ar
gumento pusės palaikytojai tarp 
daugelio kitų. Tai, anot Weigel, 
įvyko, pvz. JAV vyskupų laiške 
apie branduolinių ginklų varto
jimą „The Challenge of Peace". 

Tame laiške, nors buvo apstu 
įvairių gynybinių sistemų 
moralinių vertinimų, Weigel 
pasigedo gero išdėstymo, kaip 
katalikiškoji-krikščioniškoji tra
dicija supranta taiką. Vyskupai 
neišaiškino katalikams savitą 
taikos sampratą, kaip tei
singumu pagrįstą politinę bend
ruomenę. Weigel sako, kad tai 
būtų buvęs esminiai svarbus 
įnašas į JAV-ėse einantį dialo
gą, kaip geriausiai skatinti 
taiką pasaulyje. Ir tą progą 
vyskupai praleido. 

JAV vyskupai turi ir labai 
svarbią rolę, parodant, kaip 
Amerikos Revoliucija, kurios iš
davomis šio krašto teisėtvarka 
yra pagrįsta, esminiai skiriasi 
nuo prancūzų revoliucijos. Wei-
gel mato didelį „supratimo 
plyšį" tarp Romos ir JAV 
vyskupų. Šventasis sostas 
nesupranta skirtumo tarp tų re
voliucijų ir tai, rašo Weigel, yra 
dėl to, kad savo ganytojiškuose 
laiškuose JAV vyskupai jo 
neaiškino ir JAV tikintiesiems. 
O skirtumas yra diena ir nak
tis. Amerikos Revoliucija buvo 
visų Vakarietiško civilizuoto 
pasaulio tradicijų tęsinys, anot 
Weigel, o prancūzų buvo visos 
tos sistemos paneigimas, pašali
nimas. 

Tad, kai kard. Ratzingeris iš-
sireiškia, jog kai kurių JAV-ių 
moralės teologų pažiūros plau
kia iš suburžuazinto krikščiony
bės supratimo, jis parodo, jog jis 
šį amerikietišką fenomeną klai
dingai sutapatina su europie
tiško sekuliarizmo apraiška. 
Weigel teigia, jog visos 
Amerikos negalima suprasti per 
europietiško sekuliarizmo priz
mę. JAV-nės nėra Kopenhaga, 
padidinta 10,000 kartų; visas 
Amerikos gyvenimas, ypač ti
kinčiųjų amerikiečių tarpe, tiek 
katalikų, tiek protestantų, nėra 
toks, koks vaizduojamas „Dal
ias" TV programoje, kaip kard. 
Gagnon yra išsireiškęs. 

JAV vyskupai turi didelį dar
bą prieš akis ne tik Romai, bet 
ir Amerikos tikintiesiems pa
rodyti, kaip tas, kas yra geriau
sia Amerikos demokratijos 
idealuose iš tikrųjų ir išplaukia 
iš to „prigimto įstatymo", kurį 
Dievas įdiegė į kiekvieno žmo
gaus širdį ir kuriuo jis 
kiekvieną, nuoširdžiai jo 
ieškantį žmogų traukia į save. 

a.j.z. 

Beveik prieš penkiasdešimt 
metų iš rytų atslinkęs baisus sli
binas su didžiu įniršiu pradėjo 
draskyti Lietuvos per trumpą 
laiką iš kultūrinių, mokslinių, 
humanitarinių, tautinio sąmo
ningumo šapelių susuktą liz
delį. Lyg pasakų drakonui vis 
plačiau atveriant nasrus ir vis 
su didesniu apetitu ryjant 
nekaltas aukas, kuone kiek
vienas pasijuto sekiojamas mir
ties šešėlio. Krašte nutilo juo
kas, daina, išnyko entuziazmas 
kūrybiniam darbui. Susidarė 
nuotaika į dainos lakštingalos, 
kurią klausiant, kodėl ji nebe
gieda ankstį rytą, gautas at
sakymas: kur aš čiulbėsiu anks
ti rytelį, piemens išdraskė mano 
lizdelį, vanagas išgaudė mažus 
vaikelius. Dainos vanagas lakš
tingalos vaikus tuojau surijo, o 
smakas iki prarijimo turėjo di
delį geismą mūsų tautos vaikus 
kankinti. Ir iš savųjų tarpo at
sirado tokių, kurie prisidėjo prie 
šio šėtoniško darbo. 

1953 m. giltinei kirtus mir
tiną smūgį, iš jo liekanų pradėjo 
augti naujos pabaisos, ne ką 
geresnės už savo pirmtakuną. 

BRONIUS VAŠKAITIS 

Tik tai į slibinų sostą iKopus šių 
dienų palikuoniui, padėtis pra
dėjo kiek skaidrėti: imta 
atskleisti ilgai alėptas kaltes, 
reikšti pagarbą jų aukoms, tie
sai, žmogaus kilnumui. Engia
miesiems tai buvo tarsi po bai
saus sapno malonus atsibu
dimas. Pradėję, kad ir nedrąsiai, 
Vinco Kudirkos ..Varpo" dū
žiams šaukti kelkite, kelkite, 
šimtatūkstantinė; minios už
pildė miesto aikštes ir su 
ašaromis akyse klausėsi 
pirmųjų tiesos žodžių. Susibė
gusių taurių patriotų tarpe buvo 
ir tautos kvislingu, judų ir 
kainų, legendarmiu konradų 
valenrodų, viešai neva nuolan
kiai tarnavusių priešui, o slap
tai, nuoširdžiai talkinusių savie
siems. Į minios džiaugsmą grei
čiausia jungėsi ir tūkstančių 
kankinių dvasios. Vietoje kelia
mų keršto kumščiu, spontaniš
kai susilietė rankos ir sudarė 
milžinišką grandine, savyje 
slepiančią nuostabiai didelę 
politinę jėgą. Po Lietuvos 

Du solistai Memories of Lithuania — vyčių Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjime Martiniųue pokylių salėje. Iš kairės: sol. Audronė Gaižiūnienė ir 
sol. Algirdas Brazis j . ^ ^ T a m u l a i č i o 

sparnu buvo priimti ir visi jos 
a tskalūnai bei palaidūnai. 

Susidarius dideliam tauti
niam potencialui, buvo nesunku 
išeiti su tautiniais, religiniais, 
kultūriniais reikalavimais. Per 
palyginus trumpą laiką buvo 
pasiekti dideli laimėjimai, kai 
kieno laikomi net šio mo
dernaus amžiaus stebuklais. 

Kaip žinia, pradžioje visos pa
stangos buvo koncentruojamos 
į tautinį atgimimą. Tačiau grei
tai pajusta, kad labai svarbūs 
yra ir moraliniai bei doroviniai 
reikalai — dvasinis atsinauji
nimas. Žinant, kad tuo nuolatos 
rūpinasi dvasiškija, išskirtinas 
dėmesys tiek tikinčiųjų, tiek 
ateistų buvo atkreiptas į aukš
tuosius Lietuvos Bažnyčios hie-
rarchus. Užsimota per spaudą ir 
asmeniniais pokalbiais su dva
siškiais galimai labiau sustip
r int i Bažnyčios autoritetą. 

Pirmuoju pasirinktas kard. 
Vincentas Sladkevičius, mūsų 
tautai Dievo duota didžioji 
dovana. Pas jį praėjusių metų 
lapkričio 5 d. vyko, kaip senais 
laikais nusikaltę didžiūnai pas 
popiežių, aukštieji valdžios bei 
komunistų partijos pareigūnai 
atsiprašyti už jų idėjos draugų 
anksčiau Bažnyčiai padarytas 
skriaudas. Tai buvo A. Brazaus
kas, V. Astrauskas, V. Saka
lauskas, L. Šepetys. Kardinolas 
svečiams padėkojo už Sv. 
Kazimiero bažnyčios ir Vilniaus 
arkikatedros grąžinimą. Pozi
tyviai įvertino jų sprendimą 
Visų Šventųjų dieną ir Vėlinių 
išvakares paskelbti nedarbo 
dienomis. Kardinolui prašant, 
pažadėta per televiziją trans
liuoti iškilmingas Kalėdų ir 
Velykų pamaldas. Atvykusieji 
kardinolui pasiūlė keltis į 
Vilnių ir apsigyventi buvu
siuose vyskupijos rūmuose. 

Po to jo vargingos būstinės 
Kaišiadoryse duris pradėjo vars
tyti korespondentai, norėdami 
su juo pasikalbėti. Bene pasku
tinis iš jų interviu su kardinolu 
Kalėdų švenčių išvakarėse 
turėjo Juozas Kučkailis, „Gim
tojo krašto" reporteris. 

Pirmas kardinolo pagei
davimas buvo, kad šis laikraš
tis neapsiribotų tik pasikal
bėjimo aprašymu, bet ir plačiau 
su skaitytojais dalintųsi kalė
dinėmis mintimis. „Norime, 
kad kalėdinės mintys, kurios 
praeityje turėjo labai didelę 
reikšmę, tą pačią reikšmę 
turėtų ir dabar. Ir kuo daugiau 
bus mūsų tautoje Kalėdų min-

Soliste Irena Milkevičiūtė, kuri dainuos „Trubadūro" operoje, šiandien 
švenčia savo gimtadienį. J a džiaugiasi ir ją sveikina Lietuvių Opera 
laukdama jos pasirodymo. 

t imis gyvenama, tuo tos 
dvasinės vertybės mūsų tautai 
dar labiau bus priimtinesnės ir 
mielesnės... Pagrindinis dalykas 
— mūsų tautos dorinis ir dva
sinis atsinaujinimas. Jis jungia
si ir turi jungtis su tautiniu atsi
naujinimu. Šituose dalykuose 
mes jau visi randame bendrą 
kalbą", aiškino kardinolas. 

Jo paski tintą,redakcija prieš 
pat Kalėdas išspausdino dar iu 
straipsnius. Juose ankstesnių 
metu kalėdiniai prisiminimai 
jungiami su dabartiniais. 
Saulius Šaltenis rašo: „Kokį 
šunišką gyvenimą turėjo nugy
venti vargšas provincijos 
šnipelis, slankiojantis Kūčių 
vakarą pagal stropiai uždangs
ty tus mokytojų langus ir 
surašinėjantis, kas tokie yra 
pasidavę reakcingiems prakar-
tėlės Kūdikėlio kerams ir 
Betliejaus šventės spindėjimui? 
Kaip turėjo jam būti šalta, tuš
čia ir nyku be šventinio stalo ir 
stebuklų laukimo, lygiai kaip ir 
baltiems kaip angelai su 
maskuojančiais chalatais tų 
laikų kovotojams už šviesų 
rytojų, šventų Kalėdų naktį" 
(„G.K.", Nr. 51). 

Kitame straipsnyje Juozas 
Markelevičius aprašo Kūčias, 
suruoštas Druskininkuose. Į jas 
buvo pakviesti ne tik vietiniai 
gyventojai, bet ir kurorte 
poilsiaujantys svetimtaučiai. 
Susirinkusieji buvo vaišinami 
tradiciniais kūčių valgiais ir 
supažindinami su to švento 
vakaro papročiais. Ruskeliai 
tarp savęs šnibždėjo: „Vidiš, oni 
prazdnujat, o my..." (Matai, jis 
švenčia, o mes...). 

Kun. Sigitas Tamkevičius, 
buvęs sąžinės kalinys, priminė, 
kad jų lagerinės Kūčios būdavo 
labai kuklios: virtos bulvės su 

lupynomis, žuvis, burokėlių 
salotos. Straipsnyje pridedama, 
kad pirmą kartą vaikai turėjo 2 
savaičių Kalėdų atostogas ir 
kad kai kurie iš jų pirmą kartą 
ragavo Kūčių valgius. 

Praėjusių Velykų rytą, pirmą 
kartą didžiulei miniai susi
r inkus į senąją Vi ln iaus 
katedrą, dėl kurios grąžinimo 
kietai kovota net ketvirtį šimt
mečio, pasveikinti prisikėlusį 
Kristų, kard. Sladkevičius tarė: 
„Netekome tautos gyvenime 
reikalingiausių dvasinių verty
bių, jautėmės ne kartą lyg 
nebyliai, be tiesos žodžio, 
bevaliai, surištomis rankomis 
kažkur vedami ar varomi. Mūsų 
tautos gyvenimas atrodė pra
radęs savo prasmę ir džiaugsmą. 
Pradėjome nepasitikėti ne t ik 
vieni kitais, bet ir bendrai visa 
gyvenimo tikrove. Praėjusieji ir 
šie metai mūsų tautos gyvenime 
prasmingų ir džiugių pasikei
timų metai. Mes vėl pamatėme 
vieni kituose ne klastingus prie
šus, o bendro tautos vargo bei 
likimo brolius ir seseris. Pano
rome savarankiškai, kūrybingai 
darbuotis tautos šviesesnės atei
ties labui". 

Dar pridėjus atgautus tau
tinius simbolius (himną, vėlia
vą, vytį, Gedimino stulpus), 
savo kalbai iškovotą valstybinį 
statusą, didingus Vasario 16, 
Vinco Kudirkos. Kristijono 
Donelaičio, nepriklausomos Lie
tuvos kariuomenės įkūrimo 
minėjimus, tėvynėje pasidaro 
nuostabiai gražus laimėjimų 
vainikas, be galo džiuginantis 
kiekvieną lietuvį, o ypač tą, 
kurio sieloje ir kūne yra likę 
dideli kančios randai. Už visą 
tai didi pagarba ir padėka tenka 
drąsiems, kovingiems pavergtos 
tėvvnės žmonėms. 

UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS 
RIMVYDAS SIDRYS 

Vaikščiojau kurį laiką pro vis daugiau aptemstan-
čias Gdansko gatves, norėjau susipažinti su vakaro 
miestu, žinojau, kad rytoj, dienos šviesoj jis kitaip 
atrodys. Miestas priminė ankstyvo pokario laikus. 
Žmonių nedaug, krautuvių langai vos vos apšviesti, jos 
daugiausia tuščios, tik prie vienos ilga eilė. Vienoj 
aikštėj viliojančiai spindėjo spalvoti bažnyčios vitražai. 
Įėjau į vidų. Akį tuoj pat rėžė disonansas. Dvi 
bažnyčios navos tamsios, o viena, šalutinė prožektorių 
buvo apšviesta kaip teatre. Tos šviesos išsklaidė, bet 
kokią religinę nuotaiką — ten buvo paroda, vaiz
duojanti Pilsudskio laidotuves. Didelių fotografijų eilė, 
procesijos, vėliavos, rimtų ponų veidai, konfederatinės 
kepurės. Viena nuotrauka buvo iš Vilniaus, Gedimino 
gatvės. — užpakaly matėsi katedra. Buvo man visai 
neaišku,kokia proga ši paroda buvo surengta. Gi-
neta-Pilsudskis mirė 1935 metais gegužės mėnesį, nei 
diena, nei metai su tokiom sukaktuvėm nesiderino. 
Priežastis gal tik ta, kad lenkai Pilsudskį vėl iš naujo 
pradėjo garbinti. Prisiminiau, kad, kai Olsztyne 
dūlinėjau po viešbučio svetainę, televizija irgi visą laiką 
rodė tik Pilsudskį. Ir ne bet ką, o kaip jis kovojo su 
bolševikais. 

Užėjau į kitą bažnyčią. Ji buvo miesto centre, tikrai 
įspūdingas milžiniškas pastatas iš raudonų plytų. 
Informacinis lankstinukas sakė, kad ši Šv. Marijos 
bažnyčia buvo didžiausias plytinis pastatas visoj 
Europoj. Ir čia vėl tas pats! Šoninės navos dalis buvo 

paversta į parodą, kuri subanalino bažnyčią ir mano 
jausme paliko ją netinkamą maldai. Paroda vaizdavo 
lenkų „Armija Krajovva", susidėjo daugiausiai iš foto
grafijų, galima buvo ir dalinai sekti, kad ir lenkiškai 
nemokant. Jos vaizdai mano mintis nubloškė į tuos 
laikus, kai mūsų sostinė buvo okupuota ir mes, 
gimnazistai, ruošėmės ginti tėvynę nuo priešų lenkų. 
Fotografijos ir žemėlapiai rodė, kaip lenkų partizanai 
1944 metais pavasarį, kurį laiką buvo užėmę Trakus. 
Viena fotografija rodė lietuvius belaisvius, jie buvo iš
rengti iki apatinių rūbų. Tų metų liepos mėnesį, fron
tui slenkant, interregnumo metu lenkų raiteliai buvo 
įsiveržė ir į Vilnių. Tai buvo atžymėta keliom foto
grafijom, kur vis tas pats raitas lenkas pozavo su mergi
nom ir vaikais. Dar eilė fotografijų, žuvusiųjų sąrašai, 
pozuojantys pulkininkai, kapitonai ir pagaliau viena 
nuo kurios man užvirė kraujas. Po jauno vyruko atvaiz
du buvo parašas: „Adam Jan Dowgird, komendant 
Kowno (Litwa Kowenska>". ..Kauno komendantas" 
buvo gal kokių 22 metų. su vos prasikalančiais 
ūsiukais, be uniformos, nutaisęs liūdną veido išraiš
ką. Buvo daug daugiau panašus į Šančių „Anteką", 
negu į komendantą. Sustojau nežinodamas ar pykti ar 
gailėtis lenkų dėl jų charakterio defekto, dėl jų pa-
ranoidiškų politinių užmačių. Atrodo, jie dar vis neat
sisako savo mesianizmo (..Lenkijos paskirtis — kentėti 
už kitas tautas ir jas valdyti"). Vakarų spauda tą 
bruožą apibūdina — megalomanija. lietuviškas vardas 
— grobuoniškumas. 

Tolimesnius eksponatus aš stebėjau su dvilypiu 
jausmu. Atrodo sovietai lenkų „armiją" susėmė ir 
išsiuntė į gulagus. Paskutiniai paveikslai jau buvo ne 
fotografijos, bet primityvūs piešinukai,vaizduojantys 
gyvenimą Vorkutos bei Mordovijos konclageriuose. 

Aš buvau paskutinis parodos lankytojas, man pa 
baigus, prižiūrėtojas užgesino šviesas ir išėjo su 
manimi iš bažnyčios. Lauke buvo tamsu, gatvių apšvie

timas tik simboliškas, krautuvės užsidariusios. Nu
tariau čia pat paklausti parodos prižiūrėtojo kaip 
patekti į Oliva — Gdansko priemiestį. Jis pusėtinai 
kalbėjo vokiškai ir iš pradžių bandė kelią aiškinti, bet 
pagaliau pasisiūlė mane ten palydėti, —jo namai irgi 
į tą pusę. Netrukus jau važiavom mano automobiliu 
ir jis rodė, kaip sukiotis po tamsias Gdansko gatves. 
Pokalbis, kaip ir visuomet tokiais atvejais sukosi apie 
tai, kaip aš patekau į Gdanską, iš kur aš, iš kokio 
krašto, iš kokio miesto, kur aš Lenkijoj dar buvau. — 
„A, tai jūs buvote Seinuose ir Punske. A, tai jūs 
lietuvis. A, Litauce!" Sekė trumpa pauza. — „Lietuva 
tėvyne mūsų" — apstulbau išgirdęs savo bendrakelei
vį kalbant lietuviškai. Pažiūrėjau į jį, jis gudriai šyp
sojosi. — „Tu didvyrių žemė" — deklamavo jis toliau 
visai taisyklinga lietuvių kalba — „Ar jūs lietuvis, ar 
jūs iš Vilniaus" — prapliupau aš jį klausti. Atsakymo 
jokio, tiktai gudri šypsena. Pakartojau klausimus 
vokiškai, — irgi tik tyla, atrodė, kad jis vokiečių kalbą 
staiga užmiršo. Sekė važiavimas nejaukioj tyloj, kurią 
jis staiga nutraukė, pareikšdamas, kad jis nori išlipti, 
nes jo namai čia pat. 

Kas toliau sekė. man lig šiol pasiliko neaiškios 
prasmės epizodas. Mano vadovas paaiškino, kad aš esu 
ant pagrindinio kelio, kuris veda į Oliva. Aš turiu 
važiuoti šiuo keliu septynis kilometrus ir tenai jau vėl 
paklausti kelio. Žiūrėdamas į skaitliuką pravažiavau 
aš tuos septynis kilometrus ir po kelių bandymų sura
dau vokiškai kalbantį vyrą. — O ne. jūs esat Zopot, ne 
Oliva. Oliva į tą pusę" — parodė man kelia atgai. Vėl 
važiavau žiūrėdamas į skaitliuką. Kai pravažiavau 
šešis kilometrus, atsidūriau Oliva priemiesty. Lig šiol 
man neaišku ar mano lietuviškai deklamuojantis 
bendrakeleivis taip fenomenaliai nesiorientavo savo 
mieste, ar jis norėjo man iškrėsti pokštą pagal ameriko
nišką ..Polish Joke" pavyzdį. 

(Bus daugiau) 
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VEIKLA BE REKLAMOS 

Š.m. kovo 30 dienos vakare 
Clevelando Lietuvių namuose 
įvyko metinis Clevelando Balfo 
skyriaus susirinkimas. Jaukia
me posėdžių kambaryje 
darbščios skyriaus darbuotojos 
ir darbuotojai sudarė malonią 
nuotaiką, paruošdami vaišes. 
Susirinkimas nebuvo gausus, 
bet buvo malonu susirinkusiųjų 
tarpe matyti Velykų dieną iš 
Lietuvos atvykusius laisvės 
kovotojus, Povilą ir Juditą 
Pečiulaičius. Prezidiumą suda
rė pirmininkauti pakviestas 
Edvardas Stepas, skyriaus pir
mininkas Vincas Apanius, iždi
ninkas Balys Steponis ir sekre
torė Kazė Vaičeliūnienė. Pirmi
ninkas Apanius susirinkimą 
pradėjo trumpu žodžiu, prista
tydamas darbo, prezidiumą ir 
pakviesdamas atsistojimu pa
gerbti mirusių narių atminimą. 
Stefanija Stasienė perskaitė 
praėjusių metų protokolą, kuris 
buvo vienbalsiai be pataisų pri
imtas. Pirmininkas Apanius 
trumpai paminėjo skyriaus fi
nansinį stovį, išvardino 
stambesnes aukas, jų tarpe pa
ramą Pečiulaičių kelionei į 
Ameriką ir 500 dol. min. Urb
šiui. Balys Steponis pranešė 
apie iždą. Aukų tarpe buvo 
paskirta 800 dol. Vasario 16 
gimnazijai. Aukotojų sąraše yra 
182 asmenys. Pajamų per pra
ėjusius metus buvo 7,839.18 
dol.. iš kurių centrui pasiųsta 
4,500.00 dol. Kontrolės komi
sijos pirmininkas Henrikas 
IdzSliš t rumpame raporte 
pareiškė, kad iždas esąs tvar
kingai vedamas. Kaip to 
reikalauja statutas, esamoji 
valdyba atsistatydino, bet 
rinkimų procedūra buvo supras
tinta ir sutrumpinta, nes susi
r inkimas paprašė valdybą 
palikti tame pačiame sąstate. 
Be didelių ginčų, susirinku
siems plojant, valdyba sutiko 
pasilikti kitai kadencijai. Šalia 
prezidiume minėtos valdybos, į 
ją įeina Genovaitė Aukš-
tuolienė, valdybos narė kultū
riniams reikalams, ir vicepirm. 
Albinas Karsokas. 

Klausimų ir sumanymų metu 
buvo pasiūlyta užmegzti tele
foninį pranešimų tinklą, o 
svečias iš Lietuvos Povilas 
Pečiulaitis buvo pakviestas tarti 
žodį. Savo ir savo žmonos vardu 
jis pareiškė padėką už finansinę 
paramą ir džiaugėsi po didelių 
vargų pagaliau pasiekęs laisvės 
kraštą. 

Sklandi ir neilga oficialioji 
susirinkimo dalis buvo charak
teringa organizacijai, kuri be 
didelės reklamos atlieka kon
kretų ir gyvybiniai svarbų 
darbą. Vaišių metu šeimy
niškoje atmosferoje buvo proga 
susipažinti su atvykėliais. Ne
noriai buvo skirstomasi, nes 
vyko įdomūs pokalbiai ir 
malonus tarpusavio bendra
vimas. 

DAINOS IR GINTARO 
VAKARAS 

Clevelando vyr. skaučių 
Židinys, veiklus ir darbštus 
skautiškas vienetas, kuriam va
dovauja v.s Aldona Miškinienė, 
balandžio 8 dienos vakare 
DMNP parapijos patalpose 
surengė jaukų ir originalų 
vakarą. Salėje ilgi stalai buvo 
padengti nuostabaus grožio gin
taro papuošalais, o prieš sceną 
buvo paruoštas specialus podiu
mas. 

Renginį pradėjo židiniečių 

pirmininkė Aldona Miškinienė, 
trumpu žodžiu svečius supažin
dindama su programa ir jos 
dalyviais: dainuojančiomis sesu
tėmis, dvynukėmis iš Detroito, 
Regina Puškoriene ir Kristina 
Zubrickiene, ir menininku iš _ 
Baltimorės Algimantu Grin-
talu, taip pat su atvykusia jo 
žmona Katherine, matematikos 
mokytoja. Dainuojančios sesu
tės, apsirengusios spalvingais 
tautiniais drabužiais, jautriai 
pritariant Kristinos gitarai, 
svečius nuteikė sentimentaliai 
ir romantiškai, sudainuodamos 
ištisą eilę lietuvių ir kitataučių 
kompozitorių dainų. Publika jas 
labai šiltai sutiko. 

Pirmai programos daliai pasi
baigus, Židinio atstovė Ingrida 
Bublienė supažindino su buvu
siais Lietuvoj partizanais ir 
kaliniais Judita ir Povilu Pečiu-
laičiais, prieš tris savaites atvy
kusiais į JAV-es pastoviam apsi
gyvenimui. Menininkas Algi
mantas Grintalis buvo paprašy
tas tar t i žodį. Jis jautriai 
pareiškė, jog čia jaučiasi esąs 
lietuviškoje šeimoje, tuo labiau, 
kad besimokydamas Vasario 16 
gimnazijoje buvęs aktyvus 
skautas. 

Antrąją programos dalį Kris
tina ir Regina atliko persiren
gusios ir savo išvaizda priminė 
lietuviškų rugienų aguoną ir 
rugiagėlę. Jų puikiai suderinti 
balsai ir profesionali gitaros 
palyda klausytojus nuteikė la
bai maloniai. Programą baigus, 
publika išprašė dar dviejų 
dainų. Dainuojančios sesutės 
buvo apdovanotos gėlių puokš
tėmis. 

Aldonai Miškinienei atidarius 
gintaro parodą, svečiai apspito 
stalus. Jei buvome pratę maty
ti palaidai išdėstytus gintaro-si-
dabro papuošalus, tai šį kartą 
„lietuviško aukso" dirbiniai 
buvo paruošti profesionaliai, su 
tikra juvelyriaus pagarba: visi 
papuošalai buvo specialiose 
dėžutėse su puikaus teksto lape
liais, net ir gintaro nepažįs
tančius supažindinant su jo 
kilme ir istorija. Auskarų, 
sagčių ir kitų papuošalų kainos 
buvo labai prieinamos, todėl pa
rodos metu buvo išpirktas jų 
didelis kiekis. 

Parapijos kavinėje židiniečių 
paruoštų vaišių metu turėjau 
progą pasikalbėti su Algiman
tu Grintaliu. Kilęs iš Biržų, 
Algimantas su savo šeima, kaip 
ir mes visi, pabėgo nuo raudono
jo teroro. Šešis metus mokėsi 
Vasario 16 gimnazijoje, o į JAV 
atvyko 1956 metais. Baigęs 
Marylando universitetą su ma
gistro laipsniu pritaikomojo pra
moninio meno srityje, jis jaučia
si esąs grynas menininkas, užsi
imantis tapyba ir skulptūra. 
Todėl ir jo gintaro dirbiniai nėra 
vien tik papuošalas, bet kiek
vienas jų yra originalus skulp
tūros kūrinys. „Sidabras man 
tarnauja tik gintaro grožiui įrė
minti, ne jį užgniaužti", sako 
menininkas. Ir tikrai, stebiu 
vidutinio dydžio medalijoną. 
Plonučiuose sidabrinės vielelės 
rėmuose laisvai kabo puikiai 
nušlifuotas, apvaliais kampu
čiais pailgo keturkampio gin
taro gabalėlis. Jo priekis yra 
beveik permatomas, o nugarėlė, 
kaip skydas, gelsvai balta. Tiek 
auskarai, tiek kiti papuošalai 
rodo gilų meninį jautrumą. 
„Man gintaras privalo likti tri
jose dimensijose", sako jis, ir aš 
pradedu suprasti jo meninį 
stil ių. Algimantas dėsto 
technikinėje aukštesnioje 
mokykloje pritaikomąjį pramo-

Laisvės kovotojai ir Sibiro tremtiniai Pečiulaičiai atvykę apsigyvenimui 
Clevelande. Iš k.: Povilas Pečiulaitis, žurnalistė Aurelija Balašaitienė, Judita 
Pečiulaitienė ir Mečys Aukštuolis. Nuotr. V. Bacevičiaus 

KODĖL VASARĄ 
NEGALĖJOME 

MAUDYTIS 
Kaip teršiami didieji ežerai 

B. STUNDŽIA 
(Pabaiga) 

1985 m. Dow chemical išleido 
į upę 11,000 litrų perchloro 
etyleno. Šis chemikalas, 
susimaišęs su užterštu dumblu, 
sudarė juodą, į dervą panašią, 
masę pavadintą „nuodingu 
gumulu", kuriame radosi virš 
18 pavojingų cheminių junginių 
su dioksinu, furanu ir benzenais 
imtinai. Dauguma, spėjama, 
yra karcinogeniški. Nara i 
bandė tą masę pašalinti, bet tai 
buvo milžiniškas darbas. 
Nuspręsta, kad tai neįmanoma 
padaryti ir palikta užmarščiai. 
Iš upės kai kurios vietovės ima 
geriamą vandenį. 

Ežerų pakraščiuose, mažose 
įlankėlėse statybos rangovai 
išpila į vandenį gatvių grindinio 
išlaužas, sugriautų namų laužą, 
iškastas rūsiams žemes ir taip 
daro papildomus sklypus staty
bai, parkams ir uostus jachtoms. 
Aišku, tas viskas irgi prisideda 
prie ežerų teršimo. 

Vasaros metu pastebėsite 
pakrantėse, kad vietomis van
duo panašus į žirnių sriubą. Tą 
padaro vandens augalai 
vadinami dumbliais (algės), 
kuriuos bangos išplauna į 
krantą. Ten dumbliai pūva 
skleisdami nemalonų kvapą. Jie 
užkemša vandens valymo filtrus 
ir palieka geriamam vandeniui 
nemalonų skonį. 

1909 m. buvo sudaryta Tarp
tautinė jungtinė komisija (TJK), 
kuri turėjo ežerus prižiūrėti, bet 
nedaug ką nuveikė. Be to, nu
tekamųjų vandenų valymo tech
nologija nebuvo moderni ir 
cheminiai, mikrobiologiniai, bei 
biologiniai vandens tyrimo 
metodai buvo truputį primity
vūs. Kai žmonės ėmė šaukti, 
kad Erie ežeras baigia „mirti", 
1972m. tarp JAV ir Kanados 
buvo pasirašyta sutartis, kurioje 
buvo numatyta sumažinti ežerų 
teršimą, pastantant eilę nu
tekamųjų vandenų valymo įmo
nių ir įpareigoti pramonę, kad 
kur galima, keistų gamybos 
technologiją ir įrengtų vandens 
valymo priemones. Taip pat 
buvo sutarta sumažinti fosfatų 
kiekį skalbimo priemonėse, nes 
nutekamų vandenų valymo 
įmonėse susidarydavo putų 
kalnai, o ežeruose fosfatai veikė 
kaip trąša vandens augalams. 

1978 m. pasirašyta dar viena 
sutartis, t ikriau sakant, tai 
buvo 1972 m. su'arties papil
dymas. 

Patobulėjo vandens tyrimo 
būdai 

ninj meną, o savo namuose turi 

Ką nuveikė valdžios? 
Nepaprastas pramonės au

gimas, ypač po antrojo pasau
linio karo ir spartus gyventojų 
šiame ežerų baseine daugėjimas 
grasina ežerams iš visų pusių. 
Tuo beatodairiniu ežerų teršimu 
ėmė rūpintis visuomenė ir pra
dėjo spaudimą į JAV kongreso 
ir Kanados parlamento at
stovus, kad imtųsi priemonių 
teršimui sustabdyti. 

tapybos ir skulptūros studiją. 
Jis didžiuojasi savo skulptū
romis, kurios puošia Baltimorės 
Lietuvių muziejų. Jo žmona jį 
skatina ir remia, ir Algimanto 
žodžiais, „yra mano širdis ir 
mano dešinioji ranka". 

Dainuojančios sesutės, Kristi
na ir Regina (buv. Butkūnaitės) 
klevelandiečiams yra pažįs
tamos ir iš senesnių gastrolių. 
Jos yra publikos mėgstamos ir 
yra dainavusios didesniuose 
lietuviškuose telkiniuose ne 
vien JAV, bet 1978 metais net 
ir tolimoje Australijoje. Abi 
baigė Michigano universitetą, o 
dabar tarnauja Fordo ligoninėje 
ir priklauso „Gabijos" tuntui. 
Tėvų skatinamos, jos savo 
gražia daina džiugina lietuvius 
jau nuo pat pradžios mokyklos 
dienų. Ištekėjusios turi savo 
vyrų pritarimą tęsti dainavimą 
toliau. 

Clevelando lietuviai Židinio 
vienetui yra dėkingi už tokį 
įdomų ir jaukų vakarą. 

Aurelija M. Balašaitienė 

Chemijoje padaryta pažanga 
tiriant vandenų teršimą. Atsi
rado modernesnių instrumentų 
galinčių nustatyt i ir labai 
mažus kiekius chemikalų van
denyje. Taip pat patobulėjo 
mikrobiologinai ir biologiniai 
tyrimo metodai. 

Chemijos laboratorijose ne-
bepasitenkinta eilinėmis anali
zėmis, kaip ta i 5 dienų bio
cheminio deguonies suvartojimo 
(BDS5), pakibusių ir ištirpusių 
nuosėdų, azoto junginių ir kelių 
metalų nustatymui; prisiėjo 
daryti sudėtingas ir brangiai 
atsieinančias analizes ne tik 
vandenyje, bet ir dugno nuosė
dose, žuvų audiniuose ir 
pramonės atliekose. 

Ir nestebėtina, nes šiais 
laikais naudojama per 70,000 
chemikalų, kurių pusė gali būti 
žalingi sveikatai. Didžiuose 
ežeruose nustatyta apie 800 
chemikalų. Aišku jų yra labai 
maži kiekiai, bet jų žala sveika
tai gali paaiškėti gal po 20 ar 30 
metų. 

Mikrobiologija tiria kokie 

mikroorganizmai randasi van
denyje, populiariai šnekant nu
stato bakterijas, virusus ir kita. 
Pagal jų analizių duomenis 
daug kur prie ežerų ir upių 
būna pastatyti paplūdymiuose 
užrašai „maudytis draudžia
ma". Daugelyje gyvenviečių, 
ypač senesnių, smarkiai lyjant, 
nutekamieji buitiniai vandenys 
susimaišo su lietaus vandeniu ir 
visoki mikroorganizmai išplau
kia į ežerus ir padaro paplū-
dymius nesaugius maudymuisi. 

Biologų įnašas 

Biologai nustato prie kokio 
užterštumo vandenyje gali 
išsilaikyti žuvys ir kitokie 
gyviai, ne tik vandenyje, bet ir 
ežerų ir upių dugno nuosėdose. 
Labiausiai susidomėta Erie ir 
Ontario ežerais. Šiuose ežeruose 
anksčiau veisdavosi įvairios 
žuvys, buvo žvejybos laivynas ir 
buvo matyti daug meškeriotojų. 
Bet dabar ten išliko tik keletas 
rūšių žuvų, kurias pagavus, 
nepatartina dažniau valgyti, ar
ba iš viso maistui nevartoti. 

Į laboratorijas atgabenama 
žuvys su visokiais augliais, 
dažnai piktybiniais. Cheminiai 
tyrimai nustatė, kad žuvų au
diniuose ir riebaluose susi
krauna nemažai chemikalų, 
dažnai nuodingų. 

1953 m. biologai paėmė iš Erie 
ežero dugno dumblo pavyzdžius 
ir ištyrę nustebo. Jie tikrino 
nimfų larves iš kurių išsivysto 
nariuotkojai vabzdžiai. Tie 
vabzdžiai yra svarbus maistas 
žuvims. Pusantrame kvadra
tiniame metre dumblo rasta 485 
negyvos nimfos ir nė vienos 
gyvos. Paprastai būna apie 1000 
su viršum viename kvadra
tiniame metre. 

Kaip bet kokia gyvybė gali 
dumble išsilaikyti, jei ten ran
dasi gyvsidabrio, chromo, kad
mio, cinko, kitų metalų ir 
organinių chemikalų, dar pasi
gamino ir nuodingo sieros 
sulfido! Palei tokias užterštas 
vietas trūksta deguonies. 

Ką turėtumėm daryti? 
Yra sakoma, kad žmogaus 

atsiradimas gamtoje tai beveik 
nesusipratimas. Iš vienos pusės 
sukuriami gražūs meniniai 
kūriniai, žavi muzika, daug kur 
prisodinta gėlių, medžių, o 
buičiai palengvinti statomi 
namai, vedami keliai, kuriais 
lekia tūkstančiai, išmesdami 
dujas, automobilių. Namuose 
mums reikia kuro, viryklų, 
šaldytuvų, skalbimo mašinų, 
televizorių, drabužių, apavo, 
maisto, knygų ir daugybės kitų 
daiktų. Trims dalykams pa
gamint i statomos įmonės, 
kurioms reikia žaliavų, o gamy
bos procesai pateikia atliekas. Iš 
mūsų namų nuteka buitiniai 
vandenys, kurie visokiais 
keliais suplaukia į ežerus ir į 
jūrą. Vandenų platybės atrodo 
tokios švarios, žydros ir 
patrauklios. Argi tokie dideli 
plotai gali būti užteršti? Pasi
rodo, kad ne tik jūros, bet ir 
vandenynai nuo teršimo nu
kenčia. Todėl laikas pabusti iš 
to miego, atidaryti akis ir apsi
dairyti aplink kur įmonių 
kaminai rūksta teršdami orą, 
kur ir kaip tvarkomi są
vartynai, ką įmonės daro su 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

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

^ MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste i< priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOUE TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

(Nukelta į 5 psl.) 

Pradidant I M S m. •apea 2 4., 
•:40 Iki 10 v.v. 

per WPNA (buv. WOPA stotis) 14S0 AM 

Žemė L 
..Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 

Labanaktis, vaikučiai 
..Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams' 

•:30 v.v. M 6:40 v.v. 

Alllance Communlcatlona, Ine. 
408 South Oak Park Avenue, Oak Park, IL 60302 

tai . nr. 848-8S80 

KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKIRD 

DANUTĖ SČERBAITĖ MAYER 

284-1900 
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo

savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaitel Mayar dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo 

S I M A I T I S REALTY 
Viktoras Šimaitia, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 Si Kedzie Ava. 
Chlcago, IL 60629 

Tel. 436-7878 

Namas apžiūrėjimui 
Sekmadienį, balandžio 16 d., 1 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W e s t 95th S t ree t 

T e l . — GA 4 -8654 

Kambarių, namų dažymas, 
elektros ir vandens vamzdžių 
TAISYMAS Skambinti Vytui 
925-5300. 

DAŽYTOJAI! 
Lauko ir vidaus darbai 

5 metų patirtis 
Dirbame švariai, nebrangiai. 

Skambinti po 6 v.v. 476-1974 

LITHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM 

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

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

4 v. 

8638 S. Keeler 3 mieg. „split-level"; 
sumoderninta virtuvė ir vonios kamb.; šo
ninis įvažiavimas; 2V2 auto. mūrinis ga
ražas. Gražus šeimos kamb. su V4 
prausyklos; centralinis šald , daug priedų; 
puikiai išlaikytas, labai švarus. Malonumas 
tokį namą turėti! Skubėkite, skambinki
te 436-8600. 

No. 424 — 53 & Kolln. 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. 

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 skub'ai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tei. — 434-7100 & 436-8600 

Namai apžiūrėjimui, sekmadienį, 
balandžio 16 d., 1 - 4 v. p.p. 

4 Valley View Orive, Lemont. 4 mieg. 
kamb . 1 akro sklypas; 16 x 17 pėdų ,,loft" 
pagnnd. mieg kamb:, puiki virtuvė pilna 
spintelių. $253,500. 

516 Keepata* Dr., Lemont. 4 mieg 
kamb̂  .'.Forrester" stiliaus namas, puikioj 
apylinkėj. 2Vį prausyklos, ištisas rūsys, 
atvira veranda, pagr. rrweg. turi vonią ir 
apsirengimo kambarį. Didžiulis šeimos 
kamb su židiniu. 2 auto. garažas. 
$179,900. 

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

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 

WeDo 
DIGITAL CONVERSION 

vaizdajuosčių iš IR Į 
PAL, SECAM, NTSC. 

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

A ^ b t (312) 338-9833 
International Export House. 

15750 S. HARLEM 
ORLAND PARK, IL 60462 

532-7799 

2321 W. DEVON AVE. 
CHICAGO, IL 60659 

312-338-9033 

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 et. III. 
valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 Wsst «3rd St., Chlesgo, III. 
9 0 6 2 t . 

ANATOLIJUS KAIRYS 

E P I G O N A I 



KAS NURODYS GAIRES? 
A U R E L I J A M . 

B A L A Š A I T I E N Ė 

Lietuvoje ir kitose Pabaltijo 
valstybėse vykstantys pasikeiti
mai ir drąsą įrodantis judėjimas 
mus jaudina ir džiugina. Infor
macijos mūsų spaudoje ir per 
radiją nestinga, bet tai tik 
stebėtojų vaidmuo. Laukiame 
oficialių pareiškimų iš mūsų 
veiksnių, kad nesiblaškytume, 
nežinodami, kaip pagelbėti, ar 
mūsų pagalba pasiekia tuos, 
kuriems ji labiausia reikalinga, 
ar ji tik pasitarnauja centriniam 
Maskvos kontrolės aparatui . 
Lietuvoje leidžiama „oficiali" 
spauda, gerokai pakeitusi savo 
veidą, jau skaitytoją supažin
dina su iki šiol slepiamais 
faktais. 

Sausio mėn. „Gimta jame 
krašte" vienas asmuo skun
džiasi, kad jo į Lietuvą pasiųstos 
knygos nepasiekia adresatų. 
Ypač l i t e r a t ū r o s muz ie ju i 
siunčiamos knygos. Vaclovas 
Sakalauskas, „Tėviškės" drau
gijos pirmininkas, pareiškė, kad 
visas knygas, kurios yra pašto 
pristatytos, perduoda nurody
tiems adresatams. Bet jis negali 
paaiškinti, ką daro sovietinis 
paštas su siuntomis. Taigi, prieš 
siunčiant ką nors vertingo, ver
tėtų įsitikinti, kad siuntos bus 
pristatytos, o ta ip pat tu r i 
mūsų veiksniai per Amerikos 
paštą pasiteirauti apie sovieti
nio pašto tvarką,nes ir pasta
rasis naudojasi tarptautinio paš
to lengvatomis, o jų bet kokia 
siunta turi pas iekt i š iapus 
Atlanto esančius adresatus. 

Antras toje pačioje laidoje 
įdomus laiškas „Sąjūdžio sekre-
tariato" vardu praneša, kad 
Šveicarijoje at idaryta sąskaita 
sąjūdžio veiklai remti. Sąskai
tą atidaręs... Klimaitis, kur is ir 
Lietuvoje buvo nušvilptas Vasa
rio 16-sios minėjimo metu, nes 
kalbėjęs, kad Lietuva esanti 
„laiminga Sovietų Sąjungoje" ir 
kad nepriklausomybė bū tų 
žalinga. Kodėl j is vis dar 

KODĖL VASARĄ... 
(Atkelta iš 4 psl.) 

a t l iekomis, a r v ie tovėse 
tinkamai išvalomi nutekantieji 
bu i t in ia i v a n d e n y s , k u r 
purškiami pesticidai ir kodėl? 
Dažnai jums paaiškins, kad kar
tais teršimas neišvengiamas, 
nes n e p r a k t i š k a , v a l y m o 
įrengimai brangiai kainuoja, 
baudžiant įmones jos žada užsi
daryti ir daug kas tada netektų 
darbo. Negalvokime, kad kas 
nors už mus rūpinsis teršimo 
stabdymu! Valdžios pareigūnai 
tik tada mus išgirs, kai t ikra i 
garsiai šauksime. Jie tik stebi 
kas dedasi aplinkoje ir t ik kar
tais pagarsina, kad padaryti 
tokie ir tokie nutarimai, išleis
tas įstatymas, kad kokia įmonė 
pažada teršimą sumažinti. Jų 
tikslas yra tik nuraminti visuo
menę, kad aplinka nuo teršimo 
saugoma. 

Renkant asmenis į miestų 
valdybas, kongresą, parlamen
tą, saugotis tokių, kurie viena 
šneka, kita daro. 

Dabar suprantame, kad mūsų 
planeta tokio gamtos niokojimo 
ilgai negalės pakęsti. Protėviai 
mums paliko vandenis, paly
gint švarius. Ar tokius palik
sime ateinančioms kartoms? 
Skaičiuojama, kad 2020 metais 
vien JAV didžiųjų ežerų baseine 
reikės 15 kartų daugiau žemės 
energijai vystyti, 13 kartų dau 
giau vandens aušinimui, 8 kar 
tus daugiau vandens pramonei. 
5 dirvų drėkinimui, dukart 
daugiau įmonių nutekamųjų 
vandenų valymui. Vieni moksli 
ninkai mums patars ir įspės, o 
kiti, dažniausiai dirbantieji 
pramonei, sakys, kad viskas bus 
tvarkoje ir nėra ko rūpint i s Bet 
mūsų niekas neturi užliūliuoti. 
nes pavojus yra rimtas ir ne 
taip toli. kaip kas galvoja 

a t s tovauja laisvojo pasau l io 
l ie tuviams, nors ne i mes jo 
neįgaliojome, nei j i s yra Lie
tuvoje pr i imt inas? Tie , kur ie jį 
toms pare igoms paskyrė , t u r i 
oficialiai ir viešai tą paskyr imą 
a t šauk t i . 

„ D r a u g o " vasar io 28 dienos 
laidos p i rmo puslapio ž inutė 
apie V a t i k a n o gal imą Lietuvos 
aneksijos pr ipaž in imą yra pa
k a n k a m a i suk reč i an t i . Kas t ą 
k laus imą ke l ia? Ar nepripaži
n imo pr inc ipas neliečia v isų 
trijų Baltijo valstybių vienodai? 
Va t ikano jur isdikci ja ribojasi 
grynai bažnytinės teritorijos sri
t imi, ir tai daugiausia liečia Lie
tuvą ka ip ka t a l i k i šką kraš tą . 
Ar ir vėl n o r i m a Vilniaus k lau
simą duoti į lenkų rankas , ku r i e 
kiekvienu momen tu mūsų inte
r e sams k e n k i a tiek laisvajame 
pasaulyje, t i e k Va t ikane ir So
vietų S-goje? Kas t ą nepripa
žinimo k laus imą išjudino, k a d 
net kard . V. Sladkevičius buvo 
pr ivers tas į jį reaguot i , k a i p 
p r a n e š a R e u t e r i o a g e n t ū r a . 
Bene pagr ind inė priežastis y r a 
V i ln i aus a rk ivyskupi jos pr i 
k lausomybė Lomžai ir l enkų 
pas tangos bažnyt inę teritoriją 
apspręst i j i e m s patogiais poli
t in ia i s motyvais . Je i V a t i k a n a s 
aneksiją pr ipažins , ta i , a n o t 
mūsų kardinolo, t a u t a suki l 
s iant i ir p r a r a s i a n t i t ikėjimą. 
Je i to nepada rys , pa l i ekan t 
„ s t a tu s q u o " , Vi ln iaus a rk i 
vyskupijos padėt is lieka k a i p 
buvusi , k a s l ie tuviams nepri
imtina, nes Vilnius visada buvo 
ir bus Lie tuvos sostinė. Va
t ikano požiūris į nepripažinimą 
šiuo metu n ė r a ak tua lus , pa
t iems Lietuvos gyventojams sie-
k a n t laisvės, o pripažinimas bus 
r e ika l ingas tada, ka i ta la isvė 
bus pas iek ta , kaip buvo ir pir
m a i s i a i s n e p r i k l a u s o m y b ė s 
metais . Tas k laus imas neva y r a 
ke l i amas ry š ium su ruoš iama 
popiežiaus kel ione į Lietuvą. 
Je i t a ke l ionė neigiamai a ts i 
l ieps į m ū s ų tėvynės padėtį, ją 
re ikė tų a t idė t i iki to laiko, ka i 
ji b u s la isva. Tada j i būtų t i k r o 
džiaugsmo šventė, be jokių poli
t in ių implikacijų. Pa t s ka r 
dinolas S ladkevič ius pare iškė , 
kad popiežiaus vizitas Lietuvo
je pake l tų Gorbačiovo prestižą 
Vaka ruose , tuo a išk ia i įrody
d a m a s , k a d jis n e t ik y r a 
Bažnyčios kun iga ikš t i s , be t ir 
t i k r a s l ie tuvis pat r io tas , k u r i s 
į įvykius ž iūr i gi l ia i , nepasi
duodamas momento nuota ika i . 
J u k sov ie t inės p ropagandos 
m a š i n a p o p i e ž i a u s v i z i t ą 
Lietuvoje t a i p iškeltų, jog visos 
pas tangos a t g a u t i nepr ik lauso
mybę bū tų sužlugdytos. 

Į visus t u o s k laus imus m u m s 
re ika l ing i oficialūs k laus imai . 
C l e v e l a n d e įvykusios B a l t ų 
La i svės lygos konferenci jos 

Pranė ir Kazys Mačiukai-Macke 

A.A. KAZYS 
MAČIUKAS-MACKE 

A . a . K a z y s M a č i u k a s , 
a tšventęs 92 metų amžiaus 
gimimo dieną, išsiskyrė iš mūsų 
ta rpo , pa l ikęs ateinančioms 
l ie tuvių k a r t o m s pavyzdžiu 
švyt in t į 70 metų ak tyvios 
veiklos dvasinį lobį, kuris yra 
apva in ikuo ta s Susivienijimo 
Lie tuv ių Amerikoje garbės 
nario vardu, o taip pat ir tos 
organizacijos 6-tosios apskrities 
valdybos garbės pirmininko 
aureole. 

A.a. Kazys Mačiukas, kilimo 
iš Biržų, į Ameriką atvyko 
paauglio amžiuje prieš pirmąjį 
didįjį karą su lietuviškos mo
kyklos pagr indais ir meilės 
jausmais tėvynei, nenorėdamas 
ta rnau t i rusų kariuomenėje. Su 
lašinių bryzu, duonos kepa
l iuku, su rožiniu, padarytu iš 
tėviškės medžių šaknų, slapta 
pasiekęs Hamburgo uostą, į 
Ameriką vyko priimtas į ne
didelį laivą. Kelionėje išbuvo 
audringoje jūroje 5 savaites. 
Nuvargęs , išbalęs ir išalkęs, 
l igas nugalėjęs, iš New Yorko 
atvyko į Chicagą. 

Dailios išvaizdos, nedidelio 
ūgio, pasižymėjęs mokslo gabu
m a i s , l i e t u v i š k a i š t v e r m e , 
d i e n o s v a l a n d o s e s t i p r i a i s 
raumenimis pelnė duoną, galvai 
duodamas darbo vakarinėje mo
kykloje, s ekmadien ius skir
d a m a s l i e t u v i š k a i ve ik l a i . 
Ne t rukus grei tai jis įsijungė į 
l ietuvišką ir amerikiečių gy
venimą, apsukr ia i siekė pro
fesinio darbo, sakydamas, kad 
rankos duotos ne tik fiziniam 
darbui , bet ir plunksnai . 

me tu Linas Norusis ir estų 
jaunosios kar tos atstovė rei
kalavo konkrečios veiklos, ne 
v ien posėdžių ir nuo t raukų 
ses i jų , s i ū l y d a m i ke i s t i 
a tgyvenusius , mėgėjiškus veik
los metodus ir ją perleisti pro
f e s i o n a l a m s . Minė t ie j i 
k laus imai bus tik tada tiksliai 
a t sakyt i , ka i jais rūpinsis pro
fesionalai ar tie, kurie yra prie 
mūsų visuomenės vairo ir jaus 
pareigą veikti . 

Kuo daugiau pasiekė profesi
niame gyvenime, parduodamas 
ir pirkdamas namus, tuo dau
giau dirbo, aukojo lietuviškai 
veiklai. Kai jis įsijungė į Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
veiklą, organizacija gyveno 
žydėjimo metus. Čia jis rado dalį 
Lietuvos su mokyklomis, įvai
riais kursais, vaidinimais, cho
rais, vasaros gegužinėmis. Kaip 
sumanus ir aktyvus narys, 
organizaci jos me t in iuose 
rinkimuose kopė aukštyn, eida
mas įvairias pareigas. Kai buvo 
suorganizuota SLA šeštoji 
apskritis, jungianti apie 20 
kuopų, jis taip pat valdyboje ėjo 
įvairias pareigas, o išrinktas 
pirmininku, pareigose pasiliko 
iki gilios senatvės. Turėdamas 
lietuviškos veiklos idealus, jis 
sakydavo, kad metai žmogaus 
nesendina, sendina t ik tingi
nystė ir išsižadėjimas siekti 
gražesnio, prasmmgesnio gyve
nimo. 

Organizacijos struktūroje pa
gal konstituciją t a rpusav io 
ryšių palaikyme visi nariai yra 
broliai ir seserys. Tas bro
liškumas buvo' nuoširdus "ir 
jausmingas ne t ik socialiniame 
gyvenime, bet i r kasdienybėje, 
stengiantis vienas kitam padėti 
įviar iuose r e ika luose . Tuo 
broliškumu ypač reiškėsi Kazys, 
o po vedybų ir žmona Pranė. 

Vedė Amerikoje gimusią 
lietuvaitę, taip pat aktyvią lie
tuviškoje veikloje, tėvų patriotų 
išauklėtą, amerikiečių mokyk
loje išmokslintą. Dabar jų 
namai buvo lyg įvairių organi
zacijų centru. Įsteigęs namų pir
kimo bei pardavimo įstaigą, 
greitai ją išplėtė. J i s buvo 

išrinktas dviejų lietuvių bankų 
direktoriumi, o įsijungęs į Chi-
cagos Lietuvių Prekybos rūmų 
veiklą, buvo ilgametis direk
torius ir kelias kadencijas pir
mininkas. 

Kazys Mačiukas su žmona 
Prane 'mirusia prieš kelerius 
metus) dalyvavo visuose SLA 
seimuose ir buvo ilgametis tos 
organizacijos įstatų komisijos 
narys. Pasižymėjo organizacijos 
narių verbavimo veikloje ir, bū
damas pavyzdys, visą šeimą 
apie 20 asmenų įjungė į SLA. 
Tėvo pėdomis seka s ū n u s 
Charles, jo žmona Irena ir vai
kaičiai. Charles dabar yra SLA 
6-tosios apskrities pirmininkas. 
Duktė Akvalina Petrauskis yra 
valdybos i žd in inkė , vy ra s 
Walter aktyvus narys, o taip pat 
ir jų vaikai. Džiugu matyt i , kai 
antros ir trečios kartos lietuviai 
seka tėvų, senelių ir prosenelių 
pėdomis. Organizacijos atlikti 
darbai švyti mums pavyzdžiu. 
103 metų veiklos istorija tai 
patvirtina, o antro šimtmečio 
veiklos darbai įgalina šios 
organizacijos rūmus, pastatytus 
ant tvirtų pamatų, ne t ik 
išlaikyti, bet ir gražiai papuošti 
lietuviškais darbais. 

Kai 1940 m. komunis ta i 
okupavo Lietuvą, Kazys Ma
čiukas įsijungė į kovą dėl 
laisvės, ypatingai Altoj ir Balfe. 
Rinko aukas, siuntė siuntinius 
į Europą, susirašinėjo laiškais. 
Namai pasidarė sandėliu, kur 
buvo sunešamos įva i r ios 
gėrybės, supakuojamos ir siun
čiamos. Siame darbe dideliu 
aktyvumu pasireiškė žmona 
P r a n ė , Frances v a d i n a m a . 
Organizuojant gegužines, su
sirinkimus bei pobūvius. Pranė 
buvo ne tik gera organizatorė, 
bet taip pat ir pasižymėjusi 
valgių gaminimo mene. Jų 
namuose viešpatavo biržie-
tiškas vaišingumas. Ir kai 
prasidėjo po antrojo didžiojo 
karo emigracija iš Europos į 
Ameriką, Mačiukai parūpino 
daug iškvietimų, globojo nau
j a k u r i u s , padėjo s u s i r a s t i 
darbus. 

Kazio sielai iškeliavus į am
žiną gyvenimą, kur susitiko su 
žmona P rane , jo p a l a i k u s 
maldai į bažnyčią ir į kapines 
palydėjo šeima, g iminės , 
draugai, pažįstami ar žinoję 
apie jo plačiašakę veiklą jo 
gerbėjai . Gausus dalyvių 
skaičius šermenyse ir kapinėse, 
buvo vaizdus paskutinis pager
bimas ir atsisveikinimas. 

Vytautas K a s n i ū n a s 

DRAUGAS, penktadienis. 1989 m. balandžio men. 14 d. 

A.tA. 
inž. JONUI DEKSNIUI 

Lietuvoje mi rus , jo broliui J.E. vysk. dr. ANTANUI 
DEKSNIUI gilią užuojautą reiškia ir kar tu l iūdi . 

kun. dr. Ignas Urbonas ir 
Bronius Kviklys 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to save regularly' 

1M.H Įin'iM'.ni n k . i - (Ir V v ' . r . i ' . i - B u ! M . - •-. :i - !•• :n< • 
Bendruomenės p i r m i n i n k u V y t a u t u Bi re ta 

<u Kanados Lietuviu 

Paid and 
Compounded 

Ouarterly 

Vtfflft 
see us for 
financing. 

AT OUR LOW RATES 

T O rit voun I N C O M I 

Mutual Federal 
Savinas and Loan 

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

Hours: Mon Tue Fri. 9-4 Thur. 9-8 Sat 9-1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

SUGRĄŽINS M I L I J O N U S 

Illinois Bell telefonų bendro
vė Chicagos gyven to j ams 
grąžins 10,370,000 dol., atitin
kamai numušdama sąskaitas 
nuo kelių centų iki kelių dole
rių. Teismas nustatė , kad buvo 
paimta daugiau, negu reikėjo. 

SKENDUOLIAI 

Balandžio 8 d rast i du sken
duoliai Chicagos apylinkėse: 
moters lavonas Michigan ežere 
prie 2300 North ir vyro lavonas 
Lit t le Calumet upėje. Policija 
tuoj ėmė ieškot: būdų skenduo
l ius atpažinti. 

A.tA. 
POVILAS PETRULIONIS 
Gyveno Chicagoje. Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. balandžio 13 d., sulaukęs 94 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, Prienų vaisė. 

Amerikoje išgyveno 37 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnėnas Jurgis Karalius ir 

jo sūnūs: Medardas su žmona Audrone ir Rytis. 
Kūnas pašarvotas balandžio 14 d., penktadienį, nuo 3 iki 

9 v.v. Petkus-Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks balandžio 15 d., šeštadienį. Iš koplyčios 

9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnėnas su šeima. 

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

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Ca l i fo rn i a A v e n u e 
Te le fona i — 523-0440 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 Sou th H e r m i t a g e A v e n u e 

Te le fonas - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4348 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

Te le fonas — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQLETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 S t . , C h i c a g o 
Te le fonas - 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So . 50th A v. . C i c e r o 
Te le fonas — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
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 
11028 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 974 -4410 
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 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

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

T e l e f o n a s - - 6 5 2 - 1 0 0 3 

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 So . 5 0 A v e . , C i c e r o I l l i n o i s 
PATARN Al -)A( H U A U U E BKIPRIEMIESCU OSE 

T e l . 652 -5245 



6 DRAUGAS, penktadienis , 1989 m. balandžio mėn. 14 d. 

x L i e t u v i ų O p e r a vis ieško 
naujų ir pajėgių solistų. Šių 
metų „Trubadūro" operoje lie
tuviai t u r ė s progą išgirsti lig 
šiol negirdėtą tenorą Ar tūro 
Spinetti iš New Yorko, kuris at
l iks „Manr ico" rolę. 

x S e k m a d i e n į , b a l a n d ž i o 
23 d., po „Ratilio" ansamblio 
koncer to y r a reng iama an
samblio nariams pagerbti vaka
r ienė J aun imo centro mažojoje 
salėje. Dar yra likę ribotas 
skaičius bilietų j vakarienę. J ie 
gaunami Vaznelių prekyboje. 

x L e m o n t o Mai ron io litu
a n i s t i n ė s mokyklos Pavasario 
balius bus šeštadienį, balandžio 
22 d. Meninę programą at l iks 
Jurgio Riškaus draugai Alida 
Vitai tė , Edis Tuskenis, J ū r a t ė 
Jakštytė-Landfield ir Juozas 
Kapačinskas . Visus Lemonto 
l ietuvius, ypač tėvelius, kurių 
vaikai mokosi, kviečiame daly
vaut i ir paremti mokyklą. 

x „ S o u t h w e s t N e w s - H e -
r a l d " balandžio 13 d. laidoje 
t a rp kitų y ra aprašytas kaip 
geras mokinys Aleksandras A. 
Tamulis , St. Ignatius aukšt . 
m o k y k l o s mok inys , g a v ę s 
stipendiją. J i s yra Audronės ir 
Arvydo Tamulių sūnus. 

x V i n c a s Pavilčius, nuolati
nis Jaunimo centro talkininkas, 
savo 80 metų jubiliejaus proga 
buvo savo draugų pagerbtas. Šia 
proga Jaun imo centro valdyba 
ir Moterų klubas surengė jo pa
gerbimą — vakarienę balandžio 
9 d. vakare . I kavinę prigužėjo 
gražus būrel is jo gerbėjų. Pr ieš 
vaišes invokaciją sukalbėti buvo 
pakviestas kun. J. Vaišnys. 
Salomėja Endrijoniene, val
dybos p i rmin inkė , jub i l i a t ą 
sveikino ir visų vardu įteikėjam 
dovaną. 

x L i t u a n i s t i k o s t y r i m o i r 
s tud i jų c e n t r o muz ie jus bus 
a t i d a r y t a s J a u n i m o cen t ro 
a n t r a m e aukšte sekmadienį 
balandžio 23 d. prieš Vilniaus 
univers i te to ansamblio ..Ra
t i l i o " koncer tą . Muz ie j aus 
apžiūrėjimas bus 10 v.r. iki 3 v. 
p.p., o formalus atidarymas bus 
1:30 v. p.p. Muziejaus statybą 
vedė a.a. Liudas Šimaitis ir 
Alfonsas Eitutis. Archi tektas 
Povilas Krutulis. 

x D a r i u s K a s i n s k a s , Fair-
port, N.Y., su prenumeratos 
pra tęs imu atsiuntė ir 30 dol. 
auką. D. Kasinską skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
paramą labai dėkojame. 

x L ie tuv ių O p e r a š ia is m e 
t a i s s t a t o Verdi „ T r u b a d ū 
r u s " . Premjera — balandžio 29 
d. 7:30 v.v. Antras spektaklis — 
balandžio 30 d. 3 v. p.p.. Morton 
High School Auditorium. 2423 
S. Austin Blvd., Cicero, 111. 
Bilietai j a u gaunami Gif t s 
In t e rna t iona l , Vaznelių preky
boje, 2501 W. 71 st St., Ch ica -
go, IL 60629. tel. 312-471-1424. 

(sk) 

x Lie tuv ių Dai lės Muzie
j a u s vaikų meno paroda pratęs
t a vieną savaitę: vyks iki 
balandžio 16 d. Čiurlionio gale
ri joje. Vis i , k u r i e domis i 
j a u n i m o kūryba, kvieč iami 
ats i lankyt i . 

(sk) 

x M a r i j a Nore ik ienė p r a 
n e š a savo klijentams, kad nuo 
balandžio 17 d. siuntiniai į 
Lietuvą bus priimami naujoje 
patalpoje, 2543 W. 71 St. (prie 
pat Petkaus). Įėjimas iš 71 g-vės. 
Dirbame pirmad. ir trecd. 10 v. 
ryto — 4 v. p.p. S k a m b i n t i 
v a k a r a i s 857-7281. 

(sk) 

x L ie tuvos V y č i ų 36 kuo
p o s susir inkimas bus pirma
dieny balandžio 17 d., 7:30 vai. 
vak. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos mokyklos salėje Brigh-
ton Parke. Džiaugiamasi Rūtos 
Juškienės perei tame susirin
kime paskaita. Liūstama ir vi
siems nar iams pranešama, kad 
mirė dvi šios kuopos narės — 
a.a. Ann Kvie tkus ir Mary 
Stankus. Taip pat raginami visi 
vyčiai p r i s i m i n t i p re l . D. 
Mozerio kunigystės jubiliejų ir 
jo iškilmingas pamaldas sekma
dienį 2:30 vai. p.p. 

x Muz. A r v y d a s ir sol. Nelė 
Pa l t ina i šiandien iš Floridos at
vyko į Chicagą. Ate inant į 
sekmadienį, balandžio 16 d., 3 
vai. p.p. Pal t inai koncertuos 
Jaunimo centre . Visuomenė 
kviečiama ats i lankyti . Bilietai 
gaunami Vaznelių parduotuvėje 
ir Margučio raštinėje. Koncerto 
dieną bilietų bus galima įsigyti 
Jaunimo centro kasoje. 

x Kun . A l b e r t a s Ul ickas , 
svečias iš Lietuvos, sekmadie
nį, bal. 16 d., 12 vai. a tnašaus 
Mišias Šv. Onos bažnyčioje Be-
verly Shores, Indianoje. Visi toje 
apylinkėje gyvenantieji lietu
via i k v i e č i a n i d a l y v a u t i . 
Svečias yra brolis Stasės Kas-
nickienės, gyv. Harbord, MI. 

x Žemaičių Ku l tū ros k lubo 
metinis narių susir inkimas bus 
trečiadienį, balandžio 19 d., 1 
valandą po pietų Zigmant Kojak 
salėje. 4500 So. Talman Ave. 
Nariai prašomi atsi lankyti , nes 
yra svarbių reikalų aptart i . Po 
susirinkimo bus vaišės. 

x K o m p . V l a d o J a k u b ė n o 
85-rių metų gimimo sukakčiai 
paminėti rengiama vakaronė 
gegužės 12 d., penktadienį, Jau
nimo centro kavinėje. Loreta 
Tam u lyte-Vendauskiene skai
tys paskaitą apie kompozitorių, 
padainuos jo sukur tų dainų sol. 
Aldona Bun t ina i t ė , o Algi
mantas Kezys parodys filmą iš 
komp. VI. Jakubėno gyvenimo. 
Vakaronę rengia VI. Jakubėno 
draugija. 

x J o h n K o n t a u t a s , Cen-
terville, Mass., kiekvieneriais 
metais pratęsdamas prenume
ratą prideda didesnę auką. Šiais 
metais taip pat pridėjo 20 dol. 
dienraščiui ir 10 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių. J. 
Kontautą skelbiame garbės pre
numeratorium, o už auką labai 
dėkojame. 

x B. P l iuškev ič ius , St. Pe-
tersburg Beach, Fla., žinoda
mas sunkią lietuviškos spaudos 
dos padėt į , p r a t ę s d a m a s 
prenumeratą, pridėjo ir 30 dol. 
auką. B. Pliuškevičių skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
auką labai dėkojame. 

x Gre i t p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apvl inkėse. Skambinki te 
R E MAX F I R S T . R i m a s 
S t a n k u s , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x Vais ta i i r med ic in inės 
p r i emonės į Lietuvą! Siunčia
me ir video, stereo magnetofo
nus, siuvimo mašinas ir pan. 
Prekes pristatome per UPS į ki
tus JAV miestus. Sudaromi iš
kvietimai, siunčiame kargo į 
Lie tuva. R o m a s P ū k š t y s , 
T r a n s p a k , 2655 W. 69th St., 
Chicago, IL 60629. Darbo va
landos: 12-6 v . p .p . ka sd i en , 
šeštd. 10 v.r. - 4 v. p .p . , a r b a 
sus i t a rus . P i r m a d . užda ry t a . 
Te l . 312-436-7772, n a m ų 
312-430-4145. 

(sk) 

x A lb inas K u r k u l i s , akcijų 
brokeris, dirbąs su R o d m a n & 
R e n s h a w , Inc . , patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7918. 

(•k) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Liturginiam seminare Šv. Antano parapijoje Cicero kovo 11d. Iš kairės: muz. Dalia Viskontienė, 
ses. Igne, Saule Jautakaitė ir Aldona Prapuolenytė. 

> 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

KANADOJE 
— Dr. P e t r u i i r I r e n a i Lu

k o š e v i č i a m s , ilgai gyvenu
siems Montrealyje ir išsikelian-
t iems į Torontą, buvo surengtos 
š a u n i o s i š l e i s tuvės Aušros 
Vartų parapijos salėje. Išleistu
vės buvo sausio 29 d. ir jose daly
vavo labai daug žmonių ir 
beveik visi lietuviai veikėjai. 
Buvo daugybė atsisveikinimo 
kalbų, pasakytų įvairių or
ganizacijų vardu, nes Lukoševi
čiai jose uoliai darbavosi. 

— Genovai te i Bre ichmanie-
ne i šiemet buvo paskirta kultū
r inės ir visuomeninės veiklos 
premija, kuri kasmet skir iama 
ku r i am nors pasižymėjusiam 
veikėjui . Pr ieš a š tuoner ius 
metus tokia premija Hamiltone 
buov paskirta Elenai Kuda

bienei, režisierei ir aktorei. G. 
Breichmanienės nuopelnai, kad 
ji jau 40 metų vadovauja šokių 
grupei „Gyvatarui" ir dalyvauja 
v i su o me t Šokių šven tė se . 
Žymenį įteikė per Vasario 16 
minėjimą Hamiltone Kultūros 
komis i jos p i rm. R. Luko-
ševičiūtė-Kurienė, pasakydama 
žodį ir apibūdindama G. Breich
manienės darbus. 

— A. a . B ron ius Ceika, 70 
metų amžiaus, mirė vasario 23 
d. Delhi ir palaidotas to miesto 
kapinėse, dalyvaujant miniai 
žmonių. 

— A. a. P . E. Urbe l ienė , 84 
metų amžiaus, Delhi gyventoja, 
mirė vasario 22 d. Palaidota Do
ver kapinėse. J i testamentu 
paliko savo turtą palaidojimui, 
Šv. Kazimiero parapijai ir Lie
tuvių fondui. 

L I T U R G I N I S SEMINARAS 

,.Lietuviai yra labai svetingi, 
vaišingi — ta prasme bendruo
meniški. Reikalinga ištirti, kaip 
lietuvių kultūra švenčia svar
bius gyvenimo įvykius (gimimą, 
brendimą, santuoką, mirtį ir 
kt.). Ant šių pagrindų galima, 
statyti ir bendruomeninę litur
giją", aiškino kun . Michael 
Weston vysk. P. Baltakio Sielo
vados ta rybos sukv ie s t ame 
liturgijos seminare kovo 11 d. 
Šv. Antano parapijos Cicero 
salėje. Pasitarime dalyvavo 48 
asmenys iš dvylikos parapijų bei 
misijų penkiose valstijose, įskai
t a n t 15 va rgon in inkų bei 
muzikų. 

Trijų valandų pokalbyje su 
diskusijomis liturgistas kun. 
Vveston išdėstė metmenis apie 
l i turgijos vyksmą, tarnybą, 
sudėtį ir kokybę, įjungdamas 
klausimus bei pasisakymus iš 
dalyvių registracijos anketos. 
Siekiama kuo pilnesnio visų 
dalyvavimo liturgijoje, kuri lei-

x A n t a n a s Masionis , Fair 
Lawn, N.J., mūsų bendradarbis, 
rėmėjas, pratęsdamas prenu
meratą, pridėjo ir 30 dol. auką 
d i en ra šč io s t i p r i n i m u i . A. 
Masioniui, mūsų garbės pre
numeratoriui , už auką labai 
dėkojame. 

x J u o z a s R u d z i n s k a s , 
Union Pier. Mich., pratęsdamas 
p r e n u m e r a t a , pr idėjo visą 
šimtinę. J. Rudzinską skelbia
me garbės prenumeratorium, o 
už auką labai dėkojame. 

x Smagiai pasi l inksminsi te 
Lie tuvos D u k t e r ų P a v a s a r i o 
bal iuje gegužės 13 d., 7 v.v. 
Jaunimo centre. įdomi pro
grama, svajinga šokių muzika, 
gausūs laimikiai. Stalų rezerva
cijos ir fantai laukiami dr-jos 
raštinėje, 71-os ir Fairfield g. 
Visuomene maloniai kviečiama! 

(sk) 

x N o r m a n B u r s t e i n , ži
nomas kail ininkas, parduoda 
kailius su didele nuolaida lietu
viams: Skambint i vakarais; 
677-8489. 

(sk) 

x Dr. Kas ty t i s J u č a s , der
matologas (tel. 925-2670) veda 
radijo programas 1490 AM ban
gomis kiekvieną šeš tad ien į 7 
va i . r y t o . Šį šeštadieni, ba
landžio 15 d. dr. prof. Gunar 
Anderson iš Pres . St. Luke 
ligoninės kalbės tema: „Nuola
tinės nugaros problemos". 

(sk) 

x Pigia i p a r d u o d u Lietuvo
je t inkamus kompiuterius ir 
kitą elektroninę techniką. Tel. 
312-839-5829. 

(sk) 

x J e i nori te padė t i savo 
giminėms Lietuvoje pinigais, 
skambinkite: 312-434-2655 po 4 
v. p .p . 

(sk) 

džia, į ga l ina ir i š l a i s v i n a 
žmones kar tu melstis, atsiliep
ti į Jėzaus Kris taus t a rnys tę ir 
mokymą teisingumo, meilės ir 
t a ikos va i s ia i s . K a l b ė t o j a s 
pakartotinai ryškino, kad gera 
liturgija žydi svetingoje nuotai
koje, kuri būt ina k iekvienam 
žmogiškui ryšiui: „Negal ime 
maldos galios srauto a tver t i , 
kol netampame svetingi", ka ip 
moko Evangelija. „Jėzus m u m s 
padengia stalą, maitina žodžiu 
ir valgiu". 

Apžvelgdamas šv. Mišių eigą, 
kun. Weston aiškino, kad įžan
ginės apeigos turi padėti pajusti, 
kad visi susirinkę yra Kr i s t aus 
kūnas, kiekvienas š iam susi
rinkimui reikalingas. Žodžio 
l i turgi jos v e i k s m a s y r a 
klausytis ir girdėti apie Dievo 
meilę, kurios žmonės neužsi
tarnavo, ir Kristaus kviet imą. 
Remdamasis Bažnyčios ir J A V 
vyskupų dokumentais, paskai
tininkas pabrėžė, kaip svarbu 
kun igams r ū p i n t i s g e r o s 
kokybės ir žmogaus š i r d į 
paveikiančiais pamokslais. Eu
charistinėje maldoje visų susi
rinkusių maldos gal ia per
duodama k u n i g u i , kad š i s 
laimintų atneštas dovanas ir 
visą bendruomenę. Mišių pabai
goje žmonės yra išsiųsti, įsi
pareigoję svetingumą tęsti t a rp 
tų, kurie bažnyčios pa s t a t e 
nebūna. 

Mišių kokybė priklauso nuo 
visų bendruomeninių t a rnybų 
pastangų. Kunigai pasisako, 
kad apie 15-20% kokybės pri
klauso nuo jų, o žmonės kunigo 
vaidmeniui priskiria nuo 50 ligi 
90% liturgijos kokybės. Labai 
svarbu parapiečiams su kuni 
ga i s bei k lebonu i š v y s t y t i 
jaukius santykius. 

Neaptardamas kiekvienos li
turgijos tarnybos (kunigo, skai
tytojo, diakono, patarnautojų, 
choro ir kt.,. kun. Weston iškėlė 
penkias l i tu rg inės kokybės 
savybes: pr is i jungimas p r i e 
bendruomenės, tikėjimas, pa
vyzdys, tarnavimas, mokyma
sis. 

Po Šv. A n t a n o pa rap i jo s 
moterų paruoštų pietų ž iūrė ta 
filmutė iš liturgijos l ietuvio 
kunigo vadovaujamoje parapijo-
je Sibire, o tada keturi p rane 
Šimai įvedė į ilgesnes diskusijas 
būreliais. Aldona Zailskaitė (Šv. 
Antano parapija, Cicero' apibū 
dino skaitytojų vaidmenį, pas: 
ruošimą, kursus. Muz Dalia 
Viskontienė (Prisikėlimo para
pija, Torontas) išryškino, kaip 
stengiamasi žmones į t raukt i i 
giedojimą, giesmes pa r ink t i 
pagal dienos skaitinius, choro ir 
dalyvių santykį. Kazys Skais 
girys <Švč. M. Marijos Gimimo 
parapija, Chicaga) ragino gies
mes su gaidomis spausdinti 
mišiolėliuose pagal l i turginį 
metą. Darius Polikaitis (Švč. M. 
Marijos Gimimo parapija, Chi
caga) pasiūlė, kaip pr i t raukt i 
jaunimą ir kaip atėjusiam pa 
dė t i d a l y v a u t i , y p a t i n g a i 
bendramečių pavyzdžiu, ka ip 

daroma jaunimo Mi šiomis Mar-
ąuet te Parko parapijoje. 

Sąvadoje ska i ty to jų t e m a 
kalbėjusių būrel is nuspendė, 
kad skaitytojams reikia kirčiuo
t ų t e k s t ų , r e n g t i n i j i e m s 
seminarai ir kas mėnesį studiji
nis vaka ra s , naudotini kitomis 
kalbomis leidiniai skaitytojams 
į ska i t in ius įsigilinti. 

Muzikos bei giedojimo sekcija 
pasakė, kad skatint inas bendras 
giedojimas, pr i ta ikytas metų 
l a ikams ir pagal vietos sąlygas 
(ar y ra choras a r ne ir t.t.), per 
4-5 metus žada paruošti giesmy
ną, siūlo mišiolėliuose atkarto-
t in ių psalmių melodijas at
spaust i , pripažįsta, kad gie
dojimo vedėjas re ikal ingas. 

Li turginio planavimo būrelis 
pakartojo vyskupų nuosprendį, 
kad parapijose būtini liturginiai 
komiteta i ir parapjos tarybos 
v isuot inė (tikinčiųjų) malda 
turė tų būti sukur ta tai dienai ir 
ta i bendruomenei , įjungtinos 
l ietuviškos tradicijos ir šventės 
į liturgiją, puoselėtinas sve
t ingumas, atkreiptinas dėmesys 
į j aunas ir į mišr ias šeimas. 

S e m i n a r ą l a i šku sveikino 
vysk. P. Ba l tak i s ir Šv. Antano 
klebonas kun. J. Šarauskas. Re
gistracija ir pasi tar imo sąly
gomis rūpinosi Aldona Pra
puolenytė su t a lka . Vaizdajuos-
tėn seminarą įrašė Vida Kupry
tė. Sielovados tarybos reikalų 
vedėja ses. Igne išsiuntinėjo 
seminaro san t rauką dalyviams 
bei lietuvių parapijoms, kvies
dama klebonus paskirti asmenį, 
su kuriuo būtų galima palaikyti 
ryšius l i turginia is klausimais. 

AS 

L I E T U V I Ų P E N S I N I N K Ų 
M E T I N I S S U S I R I N K I M A S 

Balandžio 6 d. 1 vai. p.p. 
Šaul ių salėje įvyko Chicagoje 
gyvenančių lietuvių pensininkų 
met inis narių susir inkimas iš
klausyt i valdybos ir revizijos 
komisijos veiklos pranešimų, 
ap tar t i einamuosius reikalus ir 
savo tarpe pabendraut . Atvyko 
apie 175 nariai. Pirm. St. Vana-
gūnas, pasveikinęs gausiai susi
r i n k u s i u s na r ius , perska i tė 
šiam susirinkimui paruoštą dar
botvarkę, o sąjungos valdybos 
sekr. A. Zaura perskaitė iš
samiai ir sklandžiai jo parašytą 
p raė jus io s u s i r i n k i m o pro
tokolą, kuris pri imtas be jokių 
pakei t imų bei papildymų. 

Atsistojimu, susikaupimu ir 
tylos minute pagerbt i savo 
žemiškąją kelionę šiais metais 
b a i g ę ir n e b e g r į ž t a m a i 
amžinybėn iškeliavę mūsų są
jungos nariai: Teofilija Čepulio-
nis , Marta Daraška, Stasys 
Kužmarskis ir Petras Norkaitis. 
O dangaus Valdovo pašaukti į 
jo amžinuosius sodus 1988 m. 
i ške l i avo : Ona Radausk i e -
nė-Marcinkienė, Leonas Pabrė
ža, Stasys Dagys, Jonas Aninke-
vičius. Elena Tamošiūnienė, 
Kazė Jameikienė, Pe t ras Moc-
kai t is , Juzė Stulgienė, Akvilė 
Malėtienė, Julija Sinkevičiūtė, 
Stasys Aukštuolis, Jonas Pali-
l iūnas, Juozas Pet rauskas ir 
Vincas Vasiliauskas. 

Priimti ir plojimais patvirtinti 
naujai į mūsų tarpą įstoję na
riai: Elena Pajeda, Aleksas Šim
kus , Robertas Mingėla, Antanas 
Gustaf, Jonas Kernagis , Eli-
z a b e t h Sosevich ir Bruno 
Matelis. 1988 m. mūsų eiles dar 

Apolonija Steponavičiene, atlikusi Jaunimo centre liaudie? 
Nuotr. 

buvo papildę: Jonas Dekeris, 
Kazė ir Večislovas Brazai , 
Malvina ir Petras Zdanavičai, 
Povilas Buikis, Jadvyga Tama-
ševičienė, Elena Šniokaitė, Sta
sys Čarneckis ir Jonas Kviet-
kauskas. 

Pirm. St. Vanagūnas trumpai 
apžvelgė valdybos veiklą, pa
informavo apie įvykusius susi
r inkimus, valdybos posėdžius, 
minėjimus. Priminė, kad pagal 
mūsų veikiančius nuosta tus 
mirusiųjų narių šeimoms ar 
nurodytoms organizacijoms su 
užuojauta įteikiama 25 dol. 
auka. Sergantį narį aplankius 
namuose ar ligoninėje su linkė
jimais į teikiamas ir vokelis su 
15 dolerių, bet apie ligą valdyba 
turi būt i informuojama nedel
siant. Nutar ta birželio pradžioje 
suruošti pobūvį su šilta vakarie
ne. Pareikštas pageidavimas 
suruošti išvykų. 

Sąjungos „finansų ministeris" 
J. Blažys perskaitė 1988 m. pi
niginės apyvartos apyskaitą. 
Metų bėgyje pajamų g a u t a 
1,630 dol. Tai narių mokesčiai, 
nuošimčiai už banke laikomas 
santaupas ir pelnas iš laimė
jimų pravedimų. Paaukota lie
tuviškoms organizacijoms ir lie
tuviškoms radijo valandėlėms 
380 dol . . mirusiųjų n a r i ų 
šeimoms 150 dol. ir sergantiems 
nar iams 243 dol. 

Revizijos komisijos aktą iš 
1989 m. kovo 31 d. perskaitė 
Juozas Tamulis. Konstatavo, 
kad pateisinamieji dokumentai 
ižd. J . Blažio patvir t int i jo 
parašu, laikomi tvarkingai su
grupuot i ir a t i t i nka kasos 
knygos įrašus. Visi pranešimai 
susirinkusiųjų narių patvirtinti 
plojimais. 

Paskut inius įvykius ok. Lie
tuvoje nušviesti valdybos buvo 
pakviestas iš Lietuvos 1981 m. 
pabėgęs ekologas dr. Kazys 
Eringis. Jis savo paskaitoje pri
minė tą gyvenimą, apie kurį 
rašė LKB kronika, Kalantos 
susideginimą, Kaune Maironio 
jau viešą minėjimą, smulkiau 
panagrinėdamas 1988 m. įvy
kius: Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdžio veiklą, birželio mėn. 
t r ėmimų viešus minėjimus, 
Molotovo-Ribbentropo pakto ir 
slaptų protokolų viešus minėji
mus. Palietė ir 1989 m. kovo 
mėn. Sov. Sąjungoje ir Lietuvoje 
įvykusius rinkimus. Paskaitė ci
tatų ir ištraukų iš ok. Lietuvos 
spaudos. Pirm. St. Vanagūnas 
prelegentui nuoširdžiai padė
kojo, o susirinkusieji padėką 
pareiškė aplodismentais, 
tais. 

Malonių ir darbščių šeimi
ninkių visi buvo pavaišinti 
sumuštiniais, kavute ir pyra
gaičiais. 

L. K. 

A d v o k a t a s J o n a s C i b a i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . — 776-8700 

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

unu reciiai). 
Tamii laino 
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