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Prez. Vytauto Landsbergio 
pareiškimas

Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos

Tariasi Rusijos, Ukrainos 
ir Gudijos vadai

O gal Sausio 13-oji ir buvo su jo žinia?

buvo laikomos Vilniaus ir Kau
no arkikatedrose, kitose Lie
tuvos bažnyčiose.

„Pusę amžiaus iš tautos at
minties buvo stengiamasi iš
trinti žymaus mokslininko 
filosofo, vieno iš Lietuvių ka
talikų mokslo akademijos kū
rėjų, Ateitininkų vado, pasku
tiniojo prieškario laikų Vytauto 
Didžiojo universiteto rektoriaus, 
profesoriaus Stasio Šalkauskio 
vardą. Tačiau tautos priešams 
to padaryti nepavyko: per gilios 
buvo Stasio Šalkauskio idealizmo 
šaknys. Profesorius ir po mirties 
liko didžiuoju kovotoju už mūsų 
tautos ateitį”, — rašoma konfe
rencijų ciklo „Tautos gyvybės 
pamatai” programos įžangos 
žodyje. Konferencijos iki gruo
džio 15 dienos vyks didžiuosiuo
se Lietuvos miestuose.

Išleistas Stasio Šalkauskio 
jubiliejinis medalis, sukurtas 
videofilmas apie mokslininką 
filosofą ir jo šeimą — Vilniuje 
gyvenančią žmoną — dailininkę 
Juliją Šalkauskienę bei sūnų 
fiziką Julių Šalkauską.

Mediciniška pagalba
Žymus JAV ortopedijos ir 

traumatologijos specialistas, 
Yale universitete profesorius K. 
Keggi Vilniaus universitetinėje 
greitosios pagalbos ligoninėje 
kartu su vietos specialistais 
atliko penkias sudėtingas klu
bo sąnario operacijas. Sunkiems j 
ligoniams įsodino savo atsivež
tus sąnario protezus. Profesorius 
iš JAV pareiškė, kad turi konk
rečių idėjų dėl artimesnio ben
dradarbiavimo su Vilniaus chi
rurgais. Ilgesniam laikui į 
Lietuvą K. Kreggi atvyks kitų 
metų pavasarį.

Kultūrinio gyvenimo kronika 
keliais sakiniais

...Antano Škėmos 80-ųjų 
gimimo metinių proga Vilniaus 
senamiesčio teatrs pastatė jo 
dramą „Živilė”. Laikraštis 
rKovo 11” atspausdino istorinę 
Antano Škėmos nuotrauką iš 
1961 metų Santaros-Sviesos 
suvažiavimo, po kurio, važiuo
damas namo, rašytojas žuvo 
autokatastrofoje. Pateikiama 
laikraštyje ir ištrauka iš Antano 
Škėmos „paskaitos apie pasau
lį” (1948-1949).

...Gruodžio 5 dieną Vilniaus 
arkikatedroje V.A. Mozarto 
„Reųuiem” atliko Lietuvos na
cionalinis simfoninis orkestras, 
Kauno valstybinis choras, solis
tai. Šiuo koncertu Lietuvoje 
užbaigtas V.A. Mozarto kūrybos 
festivalis, skirtas jo mirties 
200-osioms metinėms. Kartu su 
Lietuvos kolektyvais Mozarto 
kūrinius atliko svečiai iš Austri
jos, Baltarusijos, Čekijos ir Slo
vakijos, JAV, Lenkijos, Rusijos, 
Šveicarijos, Vokietijos.

...Marijampolėje atidaryta 
Motiejaus Valančiaus blai- 
vystės sąjūdžio arbatinė ir 
religinės literatūros bei 
devocionalijų parduotuvė „Die
medis””. Blaivystės sąjūdis, 
atgaivindamas šio šimtmečio

Vilnius. Gruodžio 5 d. (Elta)
— SSSR prezidentas M. Gorba
čiovas, kalbėdamas per televi
ziją, trumpai palietė padėtį 
kaimyninėse Baltijos šalyse. 
Klausimo forma buvo teigiama, 
jog „kitataučių piliečių” padėtis 
ten pablogėjusi. Kam iš tikrųjų 
rūpi, tas gali atvykti, pavyz
džiui, į Lietuvą, susipažinti ir 
palyginti su žmonių gyvenimo 
sąlygomis Sovietų Sąjungoje. 
Laiškai su nusiskundimais į 
Maskvą buvo inspiruojami jau 
prieš dvejus metus, ruošiant so
vietų prievartos veiksmus prieš 
Baltijos tautų siekį atgauti ne
priklausomybę. Buvusio Mask
vos režimo užsakymu laiškų yra 
siuntę ir Lietuvos kompartijos 
pučistai, maldaudami įvesti 
„prezidentinę” karinę
diktatūrą. Todėl dabartiniai 
prezidento M. Gorbačiovo žo
džiai apie analogiškus laiškus ir 
jo „šalies” susirūpinimą dėl 
prašymų kažką „apginti”, 
žinant ir apie ginkluoto KGB 
pogrindžio veiklą Lietuvoje, 
turėtų sukelti tikrą tarptautinį 
susirūpinimą Baltijos šalių sau
gumu.

Pripažįsta ir gerbia Ukrainą
Lietuvos Respublikos Aukš

čiausioji Taryba priėmė 
pareiškimą, kuriuo pripažįsta ir 
gerbia gruodžio 1 d. Ukrainos 
liaudies referendumu išreikštą 
suverenią valią dėl Ukrainos 
nepriklausomybės ir savaran
kiškumo.

Papildomomis žiniomis, Lietu
vos prez. Vytautas Landsbergis 
pasiuntė sveikinimo telegramą 
Leonidui Kravčiukui, pasvei
kindamas jį Ukrainos preziden
tu išrinkimo proga, o Lietuvos 
radijas pranešė, kad jį pakvietė 
atvykti ir į Lietuvą su valsty
biniu vizitu.

Ambasada Briuselyje
Gruodžio 4 dieną Lietuvos 

Respublikos reikalų patikėtinis 
Belgijoje Rimantas Morkvėnas 
pasirašė nuosavybės aktą, 
kuriuo Lietuva oficialiai tapo 
savininke dailaus trijų aukštų 
pastato Briuselyje, Maurie 
Lietart gatvėje, prestižiniame 
ambasadų rajone. Čia įsikurs 
mūsų pasiuntinybė.

Landsbergis Prancūzijoje
Gruodžio 5 dieną į Paryžių per 

Varšuvą išvyko Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. Gruodžio 6 dieną 
jis dalyvaus iškilmingame Lie
tuvos ambasados atidaryme. 
Numatyta, kad Lietuvos par
lamento vadovą Eliziejaus rū
muose priims Prancūzijos prezi
dentas Franęois Mitterrand. 
Planuojami susitikimai su at
sakingais pareigūnais iš Ekono
mikos ir Finansų ministerijų.

Stasio Šalkauskio 
atminimui

Lietuvoje minimos profeso
riaus Stasio Šalkauskio mirties 
50-osios metinės. Gruodžio 4-ąją
— tą dieną, kai užgeso šio didžio 
žmogaus gyvybė, ant jo kapo se
nosiose Šiaulių kapinėse buvo 
uždegtos atminimo žvakelės, 
padėta vainikų, gėlių. Šiaulių 
pedagoginio instituto salėje su
rengtame minėjime pranešimus 
apie profesorių Stasį Šalkauskį 
skaitė buvę jo mokiniai, mokslo 
darbų tęsėjai. Stasio Šalkauskio 
atminimui skirtos šv. Mišios

Washingtonas. Gruodžio 4. 
— Čia prasidėjo antroji Vidurio 
Rytų taikos sesija, kai arabų 
delegacijos susėdo prie stalo, 
kurio antroje pusėje nebuvo 
žydų valstybės delegacijos, kuri 
boikotuoja šiuos pasitarimus iki 
pirmadienio.

Arabų delegaciją sudaro Jor
dano, Sirijos, Libano ir pales
tiniečių atstovai. Šios delega
cijos kalbėtoja su spauda pasa
kė, jog Izraelis labai pigiomis 
priemonėmis delsia laiką, kai 
tuo pačiu metu nutaria įsteigti 
naują karinį postą Vakarų 
kranto sirtyje ir steigia naujas 
kolonijas okupuotose žemėse.

(žeidimas visiems
Arabų delegacija daugeliu 

atvejų Washingtone rado daug 
sau palankių nuomonių. Tai 
aiškus visuomenės reiškiamas 
jiems palankumas, sako Reute
rio žinių agentūra savo praneši
me spaudai. Trys arabų delega
cijos — Sirijos, Libano ir bendra 
palestiniečių-Jordano buvo pri
imtos Valstybės departamente. 
Izraelis pareiškė, jog JAV netu-

pradžios tradicijas, tokias ar
batines žada steigti ir kituose 
miestuose bei miesteliuose prie 
bažnytinių bendruomenių.

...Bendromis Vyriausybės 
ir Vilkaviškio vyskupijos jėgo
mis Marijampolėje kuriamas 
krikščioniškosios kultūros cen
tras. Programa bus finansuoja
ma iš valstybės biudžeto.

...Palangoje įvyko Rytprūsių 
vokiečių vaikų-našlaičių draugi
jos „Edelweisas” suvažiavimas. 
Po karo sovietų armijai okupa
vus Rytprūsius, šie vaikai, gel
bėdamiesi nuo bado ir persekio
jimų, perbėgo į Lietuvą, slaps
tėsi lietuvių šeimose. Suvažia
vime dalyvavo apie 100 žmonių, 
buvo atvykęs Vokietijos kon
sulas Manfredas Bervinskas.

Amerikiečiai, kurie buvo pagrobti Libane, ir dabar jau visi išleisti 
į laisvę. Iš kairės pusės: Jeremy Levin, Beiyamin Weir, kun. Lavvrence 
Martin Jenco, Terry Anderson, David Jacobsen, Thomas Sutherland,

Frank Herbert Keed, Joseph Čicippio, Edvvard Austin Tracy, Alann Steen,. 
Jesse Turner, Robert Polhill. Trys — William Buckley, Peter Kilburn ir 
William Higgins buvo nužudyti.

Kai prieš savaitę George W. Bush, prezidento vyriausias sūnus, atėjo į Baltųjų rūmų štabo 
viršininko kabinetą ir pasakė John Sununu, jog jis padarytų prezidentui didelę paslaugą, jei jis 
pasitrauktų iš tų pareigų, buvo aišku, kad tik kelių dienų klausimas: šiandien John Sununu jau 
yra įteikęs savo rezignacijos raštą prezidentui, šioje nuotraukoje matome John Sununu, antrąjį 
iš kairės, Baltųjų rūmų buvusį štabo viršininką kartu su prezidentu, centre, vykstant į užsienį. 
Kairėje, pačiame krašte JAV Saugumo tarybos viršininkas Brent Scovvcroft, o dešinėje — Marlin 
Fitzvvater, Baltųjų rūmų spaudos direktorius.

Izraelis boikotuoja 
pasitarimus

retų drąsinti arabų jų tiksluose.
O arabai pareiškė: „Izraelio 
tuščios kėdės yra įžeidimas 
pasauliui ir šių pasitarimų 
globėjams (Amerikai ir Sovietų 
Sąjungai), nepaf .-isinamas, ap
gailėtinas ir ardantis taiką 
aktas”, sakė prof. Hanan 
Ashrawi, kuris tęsė arabų 
nuomonę toliau, sakydama: 
„Izraelis net nesilaiko manda
gumo dėsnių ir neatsiuntė net 
ką nors, kuris atsiprašytų dėl 
savo nedalyvavimo daugelio 
sutartu laiku. Tai yra labai 
aikšus pareiškimas, kad Izraelis 
negalvoja rimtai apie taiką”.

Gi Izraelio užsienių reikalų 
viceministras Benjamin Neta- 
nyahu Washingtone žurnalis
tams atskirai kalbėjo, jog „visas 
pasaulis žino, kad Izraelio 
delegacija bus Washingtone 
pirmadienį. Arabai tai žinojo, 
bet jie ėjo į kambarį, žinodami, 
kad jis bus tuščias”. Jis teigė 
spaudai, kad Izraelis esąs rim
tai nusiteikęs diskutuoti taikos 
klausimus.

Amerikos nepasitenkinimas
Sirijos delegacijos vadas 

Mowafak al-Allaf pareiškė, jog 
Sirija yra labai nusivylusi 
Izraelio elgesiu ir kad nuo 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
priklauso tolimesnė šių derybų 
eiga.

Valstybės departamento 
spaudos direktorė Margaret 
Tutwiler panašiai pareiškė 
žurnalistams, kad Amerika yra 
taip pat nepatenkinta Izraelio 
neatvykimu į pasitarimusz 
„kambariai buvo jiems paruošti 
ketvirtadieniui kaip ir kitoms 
dienoms”.

Izraelio pareigūnas pasakė, 
jog Valstybės sekretorius James 
Baker III nesitarė su jais dėl 
laiko. Ryšiai su Izraeliu nesą 
tokie šilti su JAV pareigūnais, 
kokie jie buvo anksčiau.

TRUMPAI
IŠ VISUR

— Maskvoje sužinota, jog 
Sovietų delegacijos vadai 
deryboms su Baltijos valstybė
mis bus pakeisti, pasakė Latvi
jos atstovas Janis Peters. 
Derybų delegacijos bus Sovietų 
Užsienio reikalų ministerijos 
jurisdikcijoje. Kremlius šioms 
deryboms teikiąs labai svarbią 
rolę. Kas bus nauji delegacijų 
vadai, Peters negalėjo pasakyti.

— Kai Albertas Šimėnas, 
Lietuvos Ekonomikos mi
nistras, sugrįžo iš pasitarimų su 
Azerbaidžano, Kirgizijos ir Ta
džikistano respublikų vadais, 
pranešė, jog prekyba bus dar 
vykdoma rubliais, bet jau į 
susitarimą buvo įrašyta, kad 
Lietuva gali bet kada pradėti 
atsiskaitymą ir savo valiuta.

— Ignalinos atominės energi
jos jėgainės apylinkėje Sovietų 
kariškiai nori išdėstyti savo 
raketas. Protesto telegramą 
Zigmas Vaišvila. Lietuvos vice
premjeras, tuoj pasiuntė Sovietų 
Gynybos ministrui E. Šapošni- 
kovui ir priminė, kad toks 
raketų pervežimas į kitą vietą 
turi būti Lietuvos vyriausybės 
leistas.

— Latvijos Respublikos par
lamentarai sutiko su ministro 
pirmininko Ivars Godmanis 
reikalavimu perorganizuoti visą 
Latvijos vyriausybę. Jo nomi
nuoti ministerijų ministrai buvo 
patvirtinti.

— Lazdijų muitinė praeityje 
buvo stipriai saugojama sovie
tų kareivių, bet nuo lapkričio 27 
dienos perėjimas atidarytas visų 
kraštų žmonėms. Vizos yra 
reikalaujamos, nežiūrint iš 
kokio krašto būtų keleivis. Tai 
pirmas Lenkijos-Lietuvos per
ėjimo punktas keleiviams.

— Latvijos vyriausybė sutiko 
bendradarbiauti su Kanados ir 
Anglijos prokuratūromis ap- 
klausinėjant nacių karo meto 
nusikaltėlius.

Maskva. Gruodžio 4. — Prez.
M. Gorbačiovas, rašo Reuterio 
žinių agentūra, po milžiniško 
ukrainiečių pasisakymo už savo 
nepriklausomybę, iškėlė savo 
politinės ateities klausimą, mal
daudamas kitas sovietines 
respublikas pasirašyti jau ir 
politinę sutartį, kad nebūtų 
susilaukta galutinio sąjungos 
subyrėjimo.

Jis atrodė pavargęs, ir kartais 
visai desperatiškas, kai kalbė
jo antradienį televizijoje, jog 
krašto respublikų išsiskirsty
mas atneš ekonominį sugriuvi
mą, saugumui pavojų ir naujo 
pasaulio tvarkai grėsmę, jei 
nebus priimta jo siūloma unijinė 
sąjunga. O kai jis tuo metu 
drmatiškai kalbėjo televizijoje, 
tai tuo pačiu metu vyko pasi
tarimai Sovietų valstybės 
ateities klausimais be Gorba
čiovo ir todėl galima jau manyti, 
kad likimas sprendžiamas ir be 
jo dalyvavimo. Bet savo praneši
me likusių respublikų parla
mentarams ir sovietų žmonėms 
kalbėjo be susilaikymų, kad 
kraštui gresia pavojus, tėvynė 
yra pavojuje ir kad didžiausia 
grėsmė yra krašto valstybingu
mui. Jo kalbos jau darosi pana
šios, kad gali kilti susirėmimai 
ir net civilinis karas tarp tau
tybių, primena Reuterio 
agentūra.

Kijevas nebekreipia dėmesio
Politinė sutartis turinti būti 

pasirašyta nedelsiant, kalbėjo 
Gorbačiovas, kartais žiūrėdam as 
į tekstą. „Mano pozicija yra 
aiški, aš esu už naujų suverenių 
valstybių uniją... Mes negalime 
ilgiau delsti. Prarastas laikas 
gali būti katastrofiškas. Politi
niai manevravimai yra nepriim
tini”.

Kijeve jo kalbai nebuvo skiria
ma dėmesio. Rusijos prez. Jelci
nas, kuris šiuo metu turi dau
giau galios negu Gorbačiovas, 
penktadienį važiuoja į Gudiją

Lenkiame galvas Mozarto genijui
Vilnius. (Elta) — Sekmadienį, 

lapkričio 17 dieną, Vilniaus Šv. 
Jono bažnyčioje pradėtas V.A. 
Mozarto muzikos festivalis, 
skirtas jo mirties 200-osioms 
metinėms.

Festivalio rengėjai — Lietuvos 
tautinė filharmonija kartu su 
Operos ir baleto teatru nutarė 
kiek galima plačiau pristatyti 
klausytojams Mozarto palikimą, 
įtraukdami į programą ir retai 
atliekamus, mažiau žinomus 
kūrinius. Koncertai vyks 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 
Panevėžyje, Alytuje. Drauge su 
Lietuvos meno vienetais bei so
listais Mozarto kūrinius atliks 
svečiai iš Austrijos, Baltarusi
jos, Čekijos ir Slovakijos, Jung-

— Japonijos parlamentarai 
nubalsavo, jog pirmą kartą 
leidžia savo karines pajėgas 
siųsti į užsienį, Jungtinių Tautų 
taikos saugojimo dalinius.

susitikti su respublikų vadais ir 
su naujuoju Ukrainos preziden
tu, kurį Rusija jau pripažino. Ši 
naujoji viršūnių konferencija 
jau vyks be Gorbačiovo Gudijos 
sostinėje Minske. Konferencija 
prasidės šį šeštadienį. Bet kokie 
nutarimai bus daromi be Gorba
čiovo dalyvavimo.

Pasveikinimas Ukrainai
Bet Gorbačiovo kalba sudarė 

įspūdį, kad tai jo paskutinis 
žodis ir buvo didelis kontrastas 
prieš Jelcino pareiškimą, kad 
Rusija pripažįsta Ukrainos 
valstybę. Ir kad rusų-ukrainie- 
čių bendradarbiavimas galėtų 
būti modeliu naujai draugystei. 
Jelcino pareiškime rašoma, jog 
tarpvalstybiniai ryšiai tarp 
Rusijos ir Ukrainos turi būti 
kuo greičiau plečiami draugiš
kumo ir gerų kaimynų pavyz
džiu. Pareiškimo gale Jelcinas 
sveikino naują Ukrainos valsty
bę. Jame niekur nebuvo pami
nėtas Gorbačiovas ir Kremlius. 
Užsienio diplomatai sako, kad 
tai galutinis Sovietų Sąjungos 
palaidojimas.

Be Lenkijos ir Kanados pripa
žinimų pareiškimų, prisidėjo 
dar ir Vengrija su Rumunija 
pareikšdami, kad paskelbs savo 
diplomatinį pripažnimą.

Tačiau mus stebina Gorbačio
vo gruodžio 3 d. per televiziją 
pasakytas dar ir toks dalykas, 
kad Baltijos valstybėse vyksta 
diskriminacija prieš mažumas. 
Baltijos valstybės neduodančios 
pilietybės kitų tautybių gyven
tojams ir tai turi būti pamoka 
kitoms respublikoms, kurios 
siekia nepriklausomybės. Jis sa
kėsi gavęs daugelio rusų laiš
kus, kurie gyvena Baltijos 
valstybėse, kad jiems panei
giamos pilietybės teisės. Gor
bačiovas pasakė, kad tie žmonės 
kreipiasi į Maskvą ir prašo, kad 
juos apgintų, pranešė ir „Lais
vosios Europos” radijas savo 
laidose.

tinių Amerikos Vasltijų, Lenki
jos, Rusijos, Šveicarijos, Vo
kietijos.

Šis festivalis, kaip teigia jo 
rengėjai, — baigiamasis Mozar
to metų akcentas. Visus šiuos 
metus Lietuvoje dažniausiai 
buvo atliekami Mozato kūriniai. 
Juos skambino tuoj po sausio 
13-osios tragiškų įvykių į 
Lietuvą atvykęs pasaulinio gar
so vokiečių pianistas Justus 
Francas. Mozartas skambėjo VI 
tarptautiniame styginių kvar
tetų festivalyje, su jo kūryba 
atvėrė muzikai savo duris seno
sios Vilniaus rotušės didžioji 
salė.

Gruodžio 5-ąją — V.A. Mozar
to mirties dieną — Vilniaus 
arkikatedroje skambės iškiliau
sias jo kūrinys — „Reguiem”.

KALENDORIUS

Gruodžio 6 d.: Mikalojus, 
Gertrūda, Bilmantas, Norvyde, 
Tolutis, Vėtra.

Gruodžio 7 d.: Ambrozijus, 
Daugardas, Taute, Urbonas.

ORAS CHICAGOJE

Saulė teka 7:02, leidžiasi 4:20.
^Temperatūra dieną 29 1.,

naktį 19 1.
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/PORTO APŽVALGA

NAUJOJI ŠALFASS-GOS 
CENTRO VALDYBA

Visuotiniame ŠALFASS-gos 
suvažiavime, įvykusiame 1991 
m. lapkričio 16 d. Clevelande, 
patvirtinta naujoji ŠALFASS- 
gos centro valdyba, sudaryta 
išimtinai iš Toronto sporto dar
buotojų, savo pirmajame posė
dyje lapkričio 27 d. pareigomis 
pasiskirstė sekančiai: Audrius 
Šileika — pirmininkas, Mindau
gas Leknickas — I-sis vicepirmi- 
ninkas/pirmininko pavaduo
tojas, Rimas Miečius — II-sis 
vicepirmininkas varžybiniams 
reikalams, Sigitas Krašauskas 
— sekretorius, Algirdas 
Bielskus — generalinis sekre
torius (gyvena Clevelande, 
Ohio), Rimas Kuliavas — narys.

Taipogi centro valdybon yra 
kooptuotas Jonas Gustainis 
kaip iždininkas ir Audra Danai- 
tytė — narė.

Oficialus ŠALFASS-gos Cen 
tro valdybos adresas yra:

ŠALFASS Centro Valdyba, 
arba Lithuanian Athletic Union 
of N. America, c/o Audrius 
Šileika, 150 Colbeck St., Toron
to, Ont. M6S 1V7, Canada. Tel. 
(416) 767-6520, Fax (416) 
481-6407.

Informacinių aplinkraščių, 
įvairių nuostatų ir narių re
gistracijos reikalais prašome 
kreiptis į generalinį sekretorių 
Algirdą Bielskų, 3000 Hadden 
Rd., Euclid, OH 44117, USA. 
Tel. (216) 486-0889.

Sporto apygardų ir paskirų 
sporto šakų komitetai bei kiti 
pagalbiniai ŠALFASS-gos or
ganai yra persiorganizavimo 
stadijoje ir bus paskelbti vėliau.

Iki tai bus padaryta, visi ligšio
liniai pareigūnai prašomi tęsti 
savo pareigas.

ŠALFASS-gos Revizijos 
komisija ir Garbės teismas

ŠALFASS-gos Revizijos komi
sija buvo perrinkta tame 
pačiame suvažiavime. Ją sudaro 
klevelandiečiai: Vytautas Jokū
baitis — pirmininkas, Romanas 
Vodopalas ir Vladas Čyvas — 
nariai.

ŠALFASS-gos Garbės Teis
mas buvo irgi perrinktas tame 
pačiame suvažiavime. Jį sudaro 
šie sporto darbuotojai: Pranas 
Berneckas (Torontas) — pirmi
ninkas, Jonas Nešukaitis (To
rontas), Algis Rugienius, Ipoli
tas Janušis ir Narimantas 
Udrys (visi 3 detroitiškiai) — 
nariai.

42-sios ŠALFASS-gos 
Žaidynės Toronte

42-sios Š. Amerikos Lietuvių 
Sporto žaidynės įvyks 1992 m. 
gegužės 8-9-10 d., Toronte, Ont.

Žaidynių programoje — 1992 
m. ŠALFASS-gos krepšinio, 
tinklinio, ledo ritulio, šachma
tų, kėgliavimo, raketbolo, 
skvašo ir stalo teniso pir
menybės. Jei bus palankios 
sąlygos, galbūt bus vykdoma ir 
lauko teniso bei plaukimo 
pirmenybės.

Išsamesnės informacijos bus 
skelbiamos artimoje ateityje.

ŠALFASS-gos centro 
valdyba

Kauno „Žalgirio” krepšinio komanda. Iš k. sėdi — Audrius Jonušas, Darius Lukminas, Šarūnas 
Budrys, Darius Maskoliūnas ir Saulius Štombergas. Stovi — dr. Vitas Budginas, trenerio asis
tentas Vidas Viri ickas, Arminas Visockas, Gintaras Einikis, Mindaugas Timinskas, Gintas 
Sivickas, Tauras Stumbrys ir treneris Modestas Paulauskas. Nuotr. B. Žemaičio
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ŠALFAS CENTRO 
VALDYBAI PASIKEITUS

Praėjusiame (lapkričio 16 d.) 
ŠALFAS sąjungos suvažiavime 
buvo išrinkta nauja centro 
valdyba. Iš tikrųjų ji nebuvo iš
rinkta, nes jokių kandidatų 
sąrašų neatsirado. Kanados 
atstovai buvo pakviesti sudaryti 
centro valdybą, nes jie kan
didatavo praėjusiais metais. Jie 
buvo nepatenkinti buvusia 
C.V., ją kritikavo, kaltino ne
veiklumu. Buvo kalbama net 
apie atsiskyrimą. Dabar sąjun
gos vairas jų rankose trejiems 
metams, tikriausiai su pra
tęsimu ketvirtiems, iki pat V 
PLS žaidynių 1995 m. Turės 
užtektinai laiko išlyginti visus 
nesklandumus, parodyti savo 
sugebėjimus, pagyvinti veiklą.

Teisybė, kad senoji C.V. nieko 
daug nenuveikė, per pasku
tinius metus ji rinkosi vos 
keliems posėdžiams, net 
nepajėgė susirinkti savo ka
dencijos užbaigimo posėdžiui. 
Nežiūrint to, ji nuveikė tikrai 
nemažiau, kaip kitos centro

valdybos — turbūt net daugiau. 
Jai teko pareiga ir garbė 
suorganizuoti išvykos į IV PLS 
žaidynes komitetą, kurį sudarė 
C.V. nariai. Jų atliktu darbu 
buvo patenkinta Lietuva, visi 
dalyvavę sporto klubai, sporti
ninkai ir visi dalyviai. O 
varžybinis kalendorius taip pat 
buvo įvykdytas tvarkingai ir 
sėkmingai. Dėka Algirdo Biels- 
kaus — C.V. generalinio sekre
toriaus. Be jo sąjungos veikla 
bematant sustotų. Jis suko 
sąjungos ratą buvusiai centro 
valdybai, taip, kaip ir daugeliui 
C.V. prieš tai. Be jo sutikimo 
nesiryžo sąjungos vairą perim
ti nei Kanados atstovai.

Štai 1991 metų sportinės veik
los santrauka: — IV PLS 
žaidynėse dalyvauta su 14 spor
to klubų, 18 komandų, viso 388 
dalyviais. Apie žaidynes jau 
buvo plačiai rašyta.

Vasario 23 d. Kanadoje vyko 
slidinėjimo varžybos, kuriose 
dalyvavo 86 slidinėtojai —

JAV jaunimas IV-se PLS Žaidynėse. Nuotr. J. Gelžučio

rekordinis skaičius.
Balandžio 13-14 d. Chicagoje

vyko Sąjungos metinės varžy
bos, kuriose dalyvavo 17 klubų 
su 400 sportininkų. Varžybų 
programoje buvo krepšinis, 
tinklinis, ledo ritulys, kėglia- 
vimas ir šachmatai. Krepšinio 
varžybose dalyvavo 19 vyrų ir 4 
jaunių komandos. Tinklinio 
varžybose buvo 5 vyrų koman
dos, bet nei vienos moterų — tai 
pirmas kartas. Ledo ritulio 
varžybose 4 komandos. Sumoje 
dalyvių daug, tačiau krepšinio 
ir tinklinio prieauglio klasių pa
dėtis darosi liūdnoka.

Birželio 29-30 d. Toledo mies
te lauko teniso pirmenybės. Į 
geras aikštes dalyvių susirinko 
nedaug, bet gana geros kokybės.

Rugpjūčio 24-25 d. Wasagoje 
(prie Toronto) įvyko softbolo 
varžybos, į kurias suvažiavo 
rekordinis komandų skaičius — 
16.

Rugpjūčio 31 - rugsėjo 1 d. 
Clevelande įvyko golfo koman
dinės ir individualinės varžybos.

Rugsėjo 14-15 d. Parmoję, 
Ohio, Clevelando „Žaibas” suor
ganizavo pabaltiečių ir lietuvių 
lengvosios atletikos pirmeny
bes.

Rugsėjo 14 d. įvyko medžiokli
nių šautuvų šaudymo varžybos 
Hamiltono „Giedraitis” šau
dykloje; rugsėjo 21 d. latvių 
šaudykloje „Berzaine” vyko 
smulkaus kalibro, o rugsėjo 28 
d. toje pačioje vietoje pistoletų 
šaudymo varžybos. Visos trejos 
varžybos vyko kartu su latviais 
ir estais. Joms vadovavo 
Sąjungos šaudymo vadovas 
Balys Savickas.

Spalio 19 d. Genevoje, Ohio, 
Sąjungos biathlono ir karinių 
šautuvų sekcijos vadovas pulk. 
A. Gaikauskas suorganizavo 
karinių šautuvų šaudymo 
pirmenybes.

Lapkričio 3 d. Toronte įvyko 
pabaltiečių plaukimo varžybos. 
Dalyvavo ti1 uviai, todėl
lietuvių pirmenybės oficialiai 
nebuvo užskaitytos.

Ir pagaliau reikia pažymėti 
Chicagos futbolo klubo „Litua
nica” veiklą. Jos dvi komandos 
dalyvavo IV PLS žaidynėse 
Lietuvoje. Jos dvi komandos re
guliariai dalyvauja amerikiečių 
pirmenybėse ir puikiai mums 
atstovauja. Tai vienintelis mūsų 
futbolo klubas, vienas iš geriau
siai organizuotų, sėkmingai 
veikiąs jau daugiau negu 40 
metų.

Dar turime Chicagoje ir lietu
vių lauko teniso klubą, kuris 
kas mėnesį ruošia taip 
vadinamas ,,round robin” 
varžybas; į jas susirenka po 
40-50 žaidėjų.

Pabaigai pridurkime įvairių 
krepšinio ir tinklinio komandų 
dalyvavimą įvairiose lygose ar 
amerikiečių turnyruose, įvairių 
apygardų ar miestų mažesnes 
varžybas ar draugiškas 
rungtynes.

Susumavus matome, kad 
ŠALFAS s-ga dar gyva, veikla 
kai kur pagyvėjo, kai kur

ŽALGIRIS AMERIKOJE - 1991
Lapkričio mėnesį vėl teko 

pamatyti Lietuvos „Žalgirio” 
krepšinio komandą rungtyniau
jant prieš įvairias JAV universi
tetų komandas. Nežiūrint „Žal
girio” komandos jauną žaidėjų 
amžių, ji gražiai atsilaikė ir vis 
dėlto sugebėjo išplėšti pergalę 
apie pusę loštų rungtynių. Susi
darė įspūdis, kad Lietuvos krep
šinio talentas yra neišsemia
mas, nes geri rezultatai buvo 
pasiekti, nežiūrint to, kad 
„Žalgirio” pagrindiniai žaidėjai 
šiuo metu žaidžia už užsienio 
komandas. Na, bet dėl to yra 
proga išryškinti jaunų žaidėjų 
talentą.

Aš pats mačiau dvejas 
„Žalgirio” rungtynes: prieš 
Bradley ir prieš Eastern Illinois 
universitetų komandas. „Žalgi
ris” užtikrintai laimėjo šiuos 
susitikimus su 15-kos ir 14-kos 
taškų persvara. Rungtynėse 
prieš Bradley „Braves” „Žalgi
ris” užsivedė su pirmu metimu 
ir po to niekad neprarado savo 
vyravimo. Susitikime su Eas
tern Illinois „Panthers” pirmas 
kėlinys baigėsi 11 taškų „Žalgi
rio” nenaudai, nors mūsų vyrai 
lošė gerai. Po antro kėlinio 
švilpuko „Žalgiris” parodė kaip 
jie iš tikrųjų gali lošti. Galima 
tik spėlioti ką treneris Paulaus
kas pasakė žaidėjams per 
puslaikį. Bet tas pasikalbėjimas 
pakėlė „Žalgirio” žaidimo lygį, 
kuriam Eastern Illinois ne
galėjo prilygti: rungtynės bai
gėsi 85:71 „Žalgirio” naudai.
Per šias dvejas rungtynes 

puikiai pasirodė 22-jų metų 
6’10” aukščio centras Gintaras 
Einikis. 17 metų krašto puoli
kas Mindaugas Timinskas, 21 
metų gynikas Tauras Stumbrys, 
na, ir žinoma, jau daug kam 
pažįstami gynikai: komandos 
kapitonas Darius Lukminas ir

veteranas puolėjas Arlinas 
Visockas. Reikia atkreipti 
dėmesį, kad pusė komandos 
narių yra maždaug 18-kos me
tų amžiaus, taip, kad galima 
sakyti, jų krepšinio karjera tik 
prasideda. Dirbant ir treni
ruojantis galima tikėtis gerų 
rezultatų.

Komandos treneris šiais 
metais buvo Modestas Pau
lauskas, savo laiku buvęs 
Sovietų Sąjungos krepšinio 
komandos pažiba. Paulauskas 
yra paskirtas 1992 metų 
Lietuvos Olimpinės krepšinio 
komandos treneriu-pavaduo- 
toju. Vyriausiu treneriu yra 
paskirtas Sargūnas, kuris jau 
daug metų įdėjęs į krepšinio 
tobulinimą Lietuvoje. Esu 
tikras, kad Lietuvos olimpinė 
krepšinio komanda su tokiais 
patyrusiais veteranais kaip 
Marčiulionis, Sabonis, Kur
tinaitis, ir Chomičius bus viena 
iš geriausių komandų Barcelo- 
nos Olimpiadoj.

Benius Žemaitis

* * * Baikšti katė — drąsi pelė.
Škotų patarlė

Viskas iš pradžių atrodo 
mažu, o paskui auga; tik 
nuoskauda iš pradžių atrodo 
didelė, o paskui mažėja.

Arabų priežodis

DR. KENNETH 4. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Penelnlnkame nuolaida 

4007 W. 59 St.
Tel. (312) 735-5556 

507 S. Gllbert, LaGrange, IL. 
Tel. (708) 352-4487

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 VVest Avė., Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Naparvllla 
708-355-8776

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel.: 708-857-8383

sumažėjo, kai kurie klubai 
sustiprino veiklą, artimiau 
bendrauja su Lietuvos klubais, 
juos kviečia į mūsų žaidynes, ar 
jau pradeda planuoti daly
vavimą V-se PLS žaidynėse. Kai 
kurie savo iniciatyva, net pra
dėjo vajų Lietuvos olimpiniams 
sportininkams paremti. Puikus 
pavyzdys yra Detroito „Kovas”, 
kuris jau įteikė tam reikalui 
3000 dol. čekį ir žada jį dar 
padidinti.

Naująją centro valdybą su
daro Ą. Šileika, M. Leknickas, 
R. Kuliavas, R. Miečius, S. Kra
šauskas, visi iš Toronto ir A. 
Bielskus, nenuilstantis sąjun
gos spiritus movens, iš Cleve
lando. Sąstatas žymiai jaunes
nis, bet turi patyrimo, turi 
aktyviai dirbančių sporto dar
buotojų, turi gerų norų. O jų 
norai, jų pačių pareiškimu, yra 
pagyvinti Sąjungos veiklą ir, 
svarbiausia, daugiau pastangų 
teikti prieaugliui ir jaunimui.

Linkime jiems geriausios 
sėkmės!

V. G.

Laiškas
APIE EUROPINĮ FUTBOLĄ

Betvarkydamas savo popiery- 
ną, užtikau metus saugiai 
užsilikusį „.Draugo” numerį, 
kuriame Kazys Baronas savo 
„Europietiškose nuotrupose” 
rašo, kad jau tąsyk, daugiau 
kaip metai, atsisakė lankyti fut
bolo rungtynes ir pasitenkina 
stebėdamas ištraukas prie tele
vizijos aparato. Kodėl?

Baronas taip aiškina: „Fut
bolo rungtynių metu miesto gat
ves bei stadionius užvaldo chuli
ganai, sukeldami peštynes, ne 
tik futbolo aistruolių tarpe, bet 
taip pat užpuldami visiškai 
nekaltus praeivius, daužydami 
krautuvių langus, grobdami 
alkoholį, cigaretes, maistą” 
(„Draugas”, 1990 lapkričio 23).

Bent Muenchene su tokiomis 
blogybėmis neteko susidurti, 
nors nuo 1977 daugiausia olim
piniam stadione praleidau 
nemažai popiečių, stebėdamas 
FO Bayern vienuolikės (daug
kartinis Vokietijos meisteris) 
žaidimus. Paskutinį iki šiol 
kartą olimpiniam stadione bu
vau šiemet spalio 26, kai pirme
nybių dvikovėje FC Bayern nu
galėjo Brussia Mosnchenglad- 
bach 3-D (36,000 žiūrovų). Per 
14 metų mačiau vien tik FC 
Bayern 75-rias rungtynes (spor
to mėgėjui statistika ne pro 
šalį).

Per visą tą laiką neturėjau nė 
mažiausio nemalonumo. 
Žinoma, kartais tai šen, tai ten, 
pasitaiko neigiamybių, apie 
kurias skaitom spaudoje, bet tai 
ne taisyklė. Elegantiškuose 
rėmuose ir aplinkoj — Muen
cheno olimpiniam stadione — 
futbolo rungtynės buvo ir liko 
miela pramogėlė.

Kęstutis Čerkeliūnas

DR. VIJAY BAJAJ, 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. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. (1-312) 735-4477;
Rez. (708)246-0067; arba (708)248-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą

Kab. tel. (1-312) 585-0348;
Rez. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6-9: antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6.
Kab. tel. (1-312) 471-3300;

Rez. (708) 442-8297
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kedzle Ava., 
Chicago, III. 60652

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

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

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 
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Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
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Cardiac Diagnosis, Ltd. 
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S. PRASAD TUMMALA, M.D.

PETER STECY, M.D.
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D. 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Nauji pacientai priimami Ir laukiami)

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

6132 S. Kedzle, Chicago, III.
Tel. (1-312) 925-2670 

1185 Dundee Ava., Elgin, III. 60120 
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Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius
2618 W. 71 st St.

Tel. (1-312) 737-5149
Vai. pagal susitarimą.

Palo* Vision Center, 7152 W. 1271 h St.
Palos Hgts, III. Ketv. vai. 3-6 v.v.

Tel. (708) 448-1777

DR. DANA M. SALIKUS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

Tel. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTlS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street

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

Kabineto tel. (1-312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545

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

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

Valandos pagal susitarimą
Tel. (1-312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarttan Medical Center- 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ava., Sūdė 310, 

Naparvllla IL 60863 
Tel. 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą



Nekaltai Pradėtoji —

NAUJOJI IEVA
IŠKILMES IR 

VIZITAI ROMOJE
L. TULABA

Advento pradžioje dera švęs
ti Marijos Nekalto Prasidėjimo 
šventę, nes ta švente atžymime, 
kad Marija buvo pirmoji iš žmo
nių, kurioje Kristus nugalėjo 
nuodėmės tamsą, kai Dievas ją 
pačią apsaugojo nuo gimtosios 
nuodėmės.

Advento metu gamta padeda 
įsijausti į tamsos nuotaiką. Die
noms sutrumpėjus, trumpiau 
galime džiaugtis saulės duoda
ma dangaus mėlyne, pasaulio 
spalvingumu, jos žvilgėjimu 
apsnigtoje gamtoje. Kai šiuo 
metu žemės šiaurinis pusrutulis 
nusigręžia nuo saulės šilimos, 
gamta sustingsta, apmiršta. 
Apmiršta ir žmogus, jei jis 
neturi priemonių kaip nors atsi
spirti tai tamsai, šalčiui, kurie 
sutrukdo ir žmonių bendra
vimą. Gi tamsoje ir šaltyje 
sunkiau keliauti pas vieni 
kitus, žmonių bendravimas 
daugiausia vyksta butuose ar 
kitose vietose, kur žmonių susi
tikimai jau yra neatsitiktiniai, 
o kviestiniai. Nepakviestieji 
lieka tamsoje šalti.

Žiemos metu išlaikyti gyvybę 
reikia daug pastangų. Fizinei 
gyvybei išsaugoti reikia 
rūpintis šilima, šviesa. 
Ypatingų pastangų reikia ir 
dvasinei gyvybei — nuotaikai 
išsaugoti. Kur galim, visur 
kabiname kalėdines lemputes, 
skleidžiame kalėdinę muziką, 
parašome bičiuliams ir net visus 
metus nematytiems draugams 
ir pažįstamiems sveikinimus, ir 
net buriamės vargšams padėti. 
Žmogus visomis priemonėmis, 
kaip gali kovoja su tamsa ir 
šalčiu.

Advento metu tiek Mišių li
turgijoje, tiek ir Valandų litur
gijoje Bažnyčia — visi mes tikin
tieji, kurie tose pamaldose daly
vaujame — savo maldose ir Šv. 
Rašto skaitiniuose mini žmo
nijos laukimą per tūkstančius 
metų žadėtojo Išganytojo, kuris 
į nuodėmės tamsumo prislėgtą 
žemę atneš šviesą — taiką, 
ramybę, visuotinę gerovę. Ad
vento metu leisdami sau pajus
ti tamsą, įsijausdami į žmonijos 
ilgėjimąsi Išganytojo, mes 
ruošiamės patys jį naujai priim
ti. Leisdami sau pilniau pajus
ti savo pačių ilgėjimąsi Dievo, 
savo silpnumą, nuodėmingumą, 
giliau suprantame kaip labai 
mums jo reikia, ir todėl galime 
džiaugsmingiau švęsti į žemę 
atėjimą to, kuris yra gyvenimo 
šviesa.

Advento metu leidžiame sau 
pajusti, kiek daug žalos žmogui 
— mums padaro nuodėmė, kaip 
esame bejėgiai prieš ją be Dievo 
pagalbos, ir todėl jos prašome, 
laukiame. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo šventė mini, kaip Die
vas per vieną žmogų — Mariją 
pats atėjo nuodėmės pavergtai 
žmonijai į pagalbą, nuo pat jos 
pačios gimimo pradėdamas 
žmonijos išganymo, atpirkimo iš 
nuodėmės darbą. Todėl pirmasis 
skaitinys šios šventės Mišiose 
(kuri šįmet yra švenčiama šeš
tadienį gruodžio 7 d. dėl to, kad 
jos tradicinė data išpuola per 
antrąjį Advento sekmadienį) ir 
yra iš Pradžios knygos, bet ne 
žmogaus sugundymas ir nupuo
limas rojuje, o Dievo pasikal
bėjimas su nusidėjusiais 
žmonėmis ir pažadas jiems (Pr. 
3:9-15). Būdinga, kad po žmo
gaus nusikaltimo, užuot baudęs 
ar sunaikinęs žmogų, Dievas 
nubaudė ne žmogų, o jo suve
džiotoją — angį: „Kadangi tai 
padarei, tu būsi prakeikta tarp 
visų gyvulių ir laukinių žvėrių, 
tu šliauši pilvu ir ėsi dulkes per 
visas savo gyvenimo dienas. Aš 
sukelsiu nesantaiką tarp tavęs 
ir moteries, tarp tavo atžalos ir 
jos palikuonies. Jis sutrins tau 
galvą, o tu tykosi jo kulno”.

Čia būtina suprasti, kad šia

me skaitinyje kalbama ne apie 
biologinio gyvio — angies — 
atsiradimą ar sukūrimą, o apie 
Dievo nuosprendį tam, kuris 
suvedžiojo rojuje gyvenantį, 
nekaltą, blogio nepažįstantį 
sutvėrimą — žmogų. Šiame 
skaitinyje nuodinga gyvatė — 
angis yra Suvedžiotojo įvaizdis 
ir jame matome, kaip žiauriai 
Dievas baudžia savo kilniausio 
kūrinio suvedžiotoją. Dievas net 
ir prieš Kristaus atėjimą, jau 
Senajame Testamente yra gai
lestingas silpnam žmogui.

Siame skaitinyje sužinome, 
kad Suvedžiotojas — įkūnytas 
blogis — nėra Dievui priešinga, 
jam lygiai stipri galybė, kaip 
anuomet tikėjo ir dar šiandien 
tiki šių dienų pagonys — Kris
taus nepažįstantieji, bet tik 
Dievo tvarinys, kuris savo 
pažeminimą užsitarnavo savo 
suktu veiksmu. Sužinome taip 
pat, kad Dievas „sukėlė nesan
taiką” tarp šio Suvedžiotojo ir 
jo apgauto žmogaus — visų 
žmonių motinos — Ievos. Ir ne 
tik tarp jų, bet ir tarp visų Suve
džiotojo „atžalų” (kuriuos pa
gimdo Suvedžiotojas) ir Ievos 
palikuonių — žmonių, būtent 
mūsų. Reiškia, dar toli prieš Iš
ganytojo atsiuntimą, iš tiesų, 
tiesiai po pirmojo nusikaltimo, 
žmogus junta pasišlykštėjimą — 
priešiškumą nuodėmei — 
gundytojams, ir tas jausmas yra 
Dievo įdiegtas žmogų apsaugo
ti nuo nuodėmės.

O Ievos palikuonis tam Suve
džiotojui sutrins galvą, nors jis 
ir tykos žmogaus silpniausios 
vietos — kulnies, kuri kaip tik 
ir yra arčiausiai tos žemės, 
kuria Suvedžiotojas šliaužioja. 
Ir čia nekalbama apie planetos 
žemės fizinį paviršių, bet apie 
tas negyvas liekanas — dulkes, 
kuriomis Suvedžiotojas minta ir 
kuriomis žemėje gyvenantis 
žmogus vaikšto, neišvengiamai 
į jas remiasi, ant jų stovi.

Ypač šis paskutinis pažadas 
nuo pirmųjų krikščionybės 
dienų buvo laikomas mesijiniu, 
kalbantis apie Kristaus išganin
gą veikimą, sunaikinant 
nuodėmę. Iš tiesų, jokiam ki
tam, prieš Kristų buvusiam 
pranašui — Senojo Testamento 
veikėjui negalima būtų priskir
ti Suvedžiotojo sutriuškintojo 
rolės. Kristus tai padarė savo 
mirtimi ir prisikėlimu. O Suve
džiotojas net ir Kristų gundė — 
tykojo jo kulno — dykumoje per 
jo žmogiškus poreikius (Mt 
4:1-11) — per jo silpniausias 
žmogiškumo vietas.

Paralelę tarp Suvedžiotojo su
gundytos ir jam paklususios Ie
vos ir jam niekad nepasidavu- 
sios, išskirtinai tik Dievui 
paklususio žmogaus — Marijos 
pirmas išveda šv. Justinas 
Kankinys, miręs Romoje 165 m. 
Anot jo, kaip Ieva, paklususi 
Suvedžiotojui pasidarė nupuolu
sio žmogaus motina (todėl visi 
gimstame su gimtąja nuodėme), 
taip Marija (dėl to, kad ji buvo 
apsaugota nuo gimtosios nuo
dėmės) paklususi Dievui, nors ir 
nesuprasdama, „kaip visa tai 
gali įvykti” (Lk 1:45), tapo 
Motina to, kuris sutriuškino 
angies galią savo paties paklus
numu Dievo — savo Tėvo valiai.

Nekalto Prasidėjimo šventė 
mums primena, jog per krikštą 
ir mes tampame išlaisvinti nuo 
gimtosios nuodėmės — to 
paikumo, kuris mus padaro 
bejėgius atsispirti Suvedžio
tojui. Tik turime būti tikrieji 
Kristaus sekėjai, kaip ir Mari
ja buvo. Turime įgyvendinti 
visas Dievo duodamas malones 
— ypač per Adventą, kai jis 
mums padeda suvokti, kokia 
gili yra mūsų tamsuma be Kris
taus šviesos.

a.j.z.

Sekmadienį, lapkričio 17 d., 
Šv. Tėvas Jonas Paulius II iš
kilmingomis apeigomis Šv. Pet
ro bazilikoje Vatikane paskelbė 
šventuoju Juozapą Rapolą Kali
nauską, karmelitą. Lenkai jį 
laiko savu, bet savu galime 
laikyti ir mes lietuviai, nes 
gimė ir augo Lietuvoje, Vilniu
je, ir tikriausiai jo gyslose tekėjo 
lietuviškas kraujas, kaip ir 
daugelio mūsų sulenkėjusių 
didikų. Gimė 1835 rugsėjo 1 d. 
Vilniuje. Mokėsi Vilniuje ir 
Petrapilyje. Tapo inžinierium. 
Specializavosi karo inžinerijoje. 
1863 metų sukilimo metu prisi
dėjo prie sukilėlių. Buvo suim
tas ir pasmerktas mirčiai. Mir
ties bausmė buvo pakeista į 
ištrėmimą Sibiran.

Tremtyje pasižymėjo šventu 
gyvenimu. Po 10 metų atsiradęs 
laisvėje, įstojo į Karmelitų ordi
ną. Ruošėsi kunigystės šventi
mams, mokydamasis Austrijoje 
ir Vengrijoje. Kunigu buvo 
įšventintas 1881 metais. Ilgesnį 
laiką gyveno ir mirė Wadovicų 
vienuolyne 1907 lapkričio 15 d. 
Visų buvo laikomas tikru šven
tuoju. Tokiu dabar pop. Jonas 
Paulius II, kaip tik kilęs iš 
Wadovicų, jį oficialiai paskelbė.

Į iškilmes buvo pakviestas 
dabartinis Vilniaus arkivysku
pijos valdytojas vysk. J. 
Tunaitis. Jis atvyko ir buvo 
pakviestas su kai kuriais kitais 
parinktais vyskupais konceleb- 
ruoti su Šv. Tėvu. Iškilmėse Šv. 
Petro bazilikoje dalyvavo ir 
prezidentas V. Landsbergis. Jis 
buvo priimtas kaip valstybės 
galva ir pasodintas šalia Lenki
jos prezidento Lech Walensa. 
Popiežius savo kalboje apibūdi
no naują šventąjį italų, lenkų ir 
lietuvių kalba. Visa šitai 
nuaidėjo per italų spaudą su 
labai palankiais Lietuvai ko
mentarais.

Vysk. J. Tunaitis buvo du kar
tus priimtas pas popiežių. 
Šventam Tėvui rūpi Lietuvos ir 
Vilniaus arkivyskupijos reika
lai, kur yra įvairių sunkumų. 
Lietuvai yra sunkumų atsistoti 
savarankiškai ant savų kojų ir 
būti užtikrintai saugumu, kai 
vis dar krašte yra raudonosios 
armijos daliniai. Vilniaus 
vyskupijai, o taip pat ir Lietuvos 
vyriausybei yra problemų su 
lenkiška mažuma, kuria per 
nelyg pretenduoja rūpintis 
Lenkija tiek politinėje, tiek 
bažnytinėje sirtyse. Bažnyti
niais klausimais, kas liečia

SVEČIAS NEBUVĖLIS
ANDRIUS NORIMAS

Romanas
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— Ne, argi jie ne gražūs?
— Labai puikūs!
Visų dėmesį patraukia garsus šauksmas. Viena 

meksikietė, vardu Silvija, ištraukia savo pačios duotąją 
dovanėlę.

— Ką dabar daryti?
— Ar negalima būtų sukeisti?
— Reikėtų traukti iš naujo.
Triukšmas, kalbos, juokas ir įvykio nagrinėjimas, 

dešimtį kartų aiškinimas kitiems priėjusiems tęsiasi, 
kol pobūvio komitetas nutaria Silvijai dar kartą ban
dyti laimę, o jos dovanėlę padeda atgal ant dovanų 
staliuko ir to pat numerio bilietėlis įmetamas į indą. 
Ištraukusi kitą bilietą Silvija pasitenkina saldainių 
dėžute. <

Bekramsnojant, besidžiaugiant ir vyną begurkš
nojant, į moterų būrį įsimaišo ir keli vyrai, gretimoje 
patalpoje geležiniais karštais lygintuvais išlyginą 
pasiūtus moteriškus drabužius. Daugumas jų jau 
pagyvenę ir net pražilę žmonės.

Prie Birutės prisigretina jau iš anksčiau jai žinomas 
lietuvis amerikietis Paul Yatkus. Susitikdamas Birutę 
keltuve arba praeinančią pro jų plačiai atdara siena 
skyrių jis visada pasveikina ją amerikietišku „helio”. 
Todėl jos bendradarbės jau spėjo praminti Paulių Biru
tės „boyfriendu”, atseit, artimu draugu ar kone 
meilužiu.

lenkišką mažumą, buvo kalbė
tasi su vysk. J. Tunaičiu. Bet 
ypač buvo laukiama atvykstant 
kard. V. Sladkevičiaus pasita
rimams visais klausimais, kad 
būtų galima rasti visiems paten
kinamą sprendimą. Kaip bebū
tų, Vilniaus arkivyskupija 
Lietuvai negali nestovėti visais 
atžvilgiais pirmoje vietoje. 
Gaila, labai gaila, kad kar
dinolas sveikatos sumetimais 
bent tuo tarpu negalėjo atvykti. 
Nuvyko pas jį į Kauną kalbėtis 
vienas iš Vatikano Valstybės 
sekretoriato aukštų pareigūnų.

Vilnius yra mūsų sostinė. Vil
niuje jau pradeda įsikurti dip
lomatinis korpusas su nuncija- 
tūra priešakyje. Vilniuje at
sikuria vienuolynai, su vienuo
liais, atvykstančiais iš Lenkijos. 
Vilniuje mes laukiame naujo 
arkivyskupo. Jo greito paskyri
mo turėtume prašyti Šv. Tėvą.

Pirmadienį, lapkričio 18 d., 
buvo priimtas pas Šv. Tėvą 
iškilmingoje audiencijoje mūsų 
prezidentas V. Landsbergis. Jis 
painformavo Šv. Tėvą apie 
politinę padėtį ^Lietuvoje ir 
prašė Šv. Sosto užtarimo 
tarptautinėje plotmėje, kad bū
tų užtikrinta kraštui tikras bei 
pilnas savarankumas-nepri- 
klausomybė nuo Sovietų 
Sąjungos. Taip ,pat kad būtų 
suteikta visokeriopa parama 
ūkiniam atsistatymui. Prezi
dentą V. Landsbergį palydėjo 
mūsų diplomatinis atstovas prie 
Šv. Sosto St. Lozoraitis, jo brolis
K. Lozoraitis ;įp prezidento 
palyda iš Lietuvos. Priėmimas 
buvo šiltas, kokio tik galėjome 
tikėtis. Prezidentas V. Lands
bergis pakvietė Šv. Tėvą ap
lankyti Lietuvą. Buvo užtikrin
tas, jog šis yra jau nuo metų 
didis troškimas. Tikėkime ir 
prašykime Dievą, kad visa tai 
kaip galima greičiau taptų 
realybe.

Prezidentas V. Landsbergis 
nesitenkino vien audiencija pas 
popiežių. Jis aplankė ir Italijos 
vyriausybės aukščiausius parei
gūnus: prezidentą, ministerį pir
mininką, senato pirmininką. Su 
visais kalbėjosi Lietuvos 
reikalais: painformavo apie 
padėtį ir prašė politinės ir 
ūkinės paramos. Susitiko taip 
pat su naujai paskirtu Italijos 
ministeriu — atstovu Lietuvai.

Prezidentas V. Landsbergis 
susitiko taipgi su Romos lie
tuviais. Sekmadienį po pamaldų 
Šv. Petro bazilikoje lietuviai

susirinko Lietuvos atstovybėje 
prie Šv. Sosto, kur vyko svečio 
pagerbimui priėmimas. Po mi
nisterio S. Lozoraičio pasvei
kinimo žodžio V. Landsbergis il
goje kalboje supažindino mus su 
padėtimi Lietuvoje. Pabrėžė, 
kad daug yra sunkumų įvairaus 
pobūdžio. Dėl ateities reikia bu
dėti ir bijoti. Bet tikimasi 
išvairuoti kraštą į pilną pergalę. 
Tačiau reikės, kad žmonės 
priimtų ir pakeltų būtinas 
aukas.

Vakarienei svečiai buvo 
pakviesti ir dalyvavo kolegijoje. 
Nuotaika buvo jauki. Turėjome 
progos gražiai pasivaišinti ir 
naudingai pasikalbėti.

TARP PRAEITIES 
IR ATEITIES

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Ilgi vergijos tėvynėje ir išei
vijos gyvenimo dešimtmečiai 
savaime sukūrė ir tradicijas, 
kurių tarpe reikšmingą vietą 
užėmė įvairūs tautos įvykių 
minėjimai, ypač Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo Vasario 
16 diena. Iškilmingos, turi
ningos, kartais gerokai ištęstos 
programos su prakalbomis ir 
meninėmis dalimis gaivino išei
vijos dvasią, skatino kovoti už 
Lietuvos nepriklausomybės ats
tatymą, visai neseniai tai buvus 
beviltišku troškimu. Balsus 
gaudančių politikierių audrin
gais plojimais sutiktos kalbos ne 
visada pateisino jų pažadus, bet 
tautinės ištikimybės ir kovos 
dvasia išsilaikė stovyklose ir po 
laisvojo pasaulio dangumi, o ir 
pavergtoje Lietuvoje slapta liko 
išsaugotos trispalvės ir neuž
miršti Tautos himno žodžiai ir 
melodija.

Ir štai pereitų metų kovo 11 
dieną Lietuvos parlamento sesi
joje su nepaprasta drąsa ir 
rizika Lietuva paskelbiama ne
priklausoma. Tas beveik ne
įtikėtinai drąsus žingsnis 
nuskambėjo po visą pasaulį ir 
tapo kitiems pavergtiesiems 
pavyzdžiu, kad galima taikingo
mis priemonėmis, apsiginkla
vus vien drąsa tvirtu pasiry
žimu, siekti savo kilnaus tikslo 
ir tapti laimėtoju, nors ir savo 
laisvę ar net gyvybę išstatant į 
pavojų. Tai ypač istoriška diena, 
kuri simbolizuoja atstatytą Lie
tuvos laisvę, nors dar apsuptą 
svetimos kariuomenės tankų ir 
teriojamą žiauriais puolimais, 
pareikalavusiais beginklių au
kų. Kovo 11 bus aukso raidėmis 
įrašyta į Lietuvos istorijos 
knygą.

Tenka nugirsti, kad mūsų or-

Gal tokios nuomonės ir padrąsintas Paulius išdrįs
ta užkalbinti Birutę.

— Heilo, Birute! Kaip tau?
— Ačiū, neblogai. O kaip jums sekasi?
— Well, gali sakyt, kad pusėtinai gerai.
— Linksmas balius, ar ne?
— Je! Kožną metą čionais tokį padaro. Ašai čionais 

jau fiftyn jyrs dirbu.
— Ar nenusibodo vis vienoj vietoj?
— Šiūr, kad nubosta! Darbas visados nubosta. O 

namieje ir: vis viens ir viens...
— Ar vis dar nevedęs?
— No... Da singelys... Neišgaliu rasti tokios, va... 

kaip tamista...
Birutė priima tai už komplimentą ar juokavimą.
— O, tokių, kaię aš, tai pilni pašaliai! Ir dar 

geresnių, jaunesnių! Žinau, kad juo senesnis vyras vis 
jaunesnės moters ieško.

Pražilęs Paulius tarytum negirdi beveik jam 
taikomo posakio.

— O sakykie... Ar tamista turit vaikų?
— Turiu du. Dukterį ir sūnų.
— Ar dideli?
— Duktė jau devynioliktus eina, o sūnus šešio

likos.. O, ne! Jau greit bus septyniolikos!
— Matai! O pati vis dar tokia jauna atrodai! Tai 

su tokiais dideliais vaikais jau ne taip sunku, ar ne? 
Tik... kad vienai pačiai užsidirbti reik... Negi nieks ir 
nepaalpina?

— Ne. Dirbu viena. Vaikai turi mokytis.
Paulius nutyla, tarytum kažką svarstydamas. 

Žilais paausiais, kiek palinkęs, bet beveik lieknas ir 
plonas. Jo žalsvos akys labai išraiškingos. Birutė pati 
sau jį apibūdindavo „akys kaip į krantą ištrauktos 
žuvies”. Kairiajame skruoste nežymus randas, matyti,

Pirmadienį atvyko į Romą ir 
apsistojo kolegijoje vysk. J. 
Preikšas su prel J. Juodeliu. Jie 
dalyvavo Ispanijoje viename 
suvažiavime. Romoje pabus 
kelias dienas. Antradienį 
(XI. 19) atvyko taip pat vysk. V. 
Michelevičius. Jis dalyvaus 
Europos vyskupų sinode. Deja, 
neatvyko kard. V. Sladkevičius, 
nežiūrint, kad buvo labai lau
kiamas. Popiežius deda daug 
vilčių susirenkančiame Europos 
vyskupų sinode, ypač kas liečia 
suartėjimą centrinės ir rytų 
Europos hierarchų suderintai 
veiklai krikščioniškos Europos 
ateičiai.

ganizacijos jau planuoja atei
nančių metų vasario 16 minėji
mą... Šiais metais kovo 11 
praėjo be ženklo, be menkiausio 
užsiminimo. Ar tai reiškia, kad 
išeivija dar nepripažįsta Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo, kaip tą jau padarė visi 
civilizuoto pasaulio kraštai, 
įskaitant ir ilgokai delsusią 
Ameriką?

Pamilus ilgametę minėjimų 
tradiciją, nevertėtų nustumti 
Vasario 16 akto, nes jis sukūrė 
Lietuvos Respubliką, kuri ir 
okupacijos metais išliko pripa
žinta visų didžiųjų demokratijų, 
įteisinus „nepripažinimo poli
tikos” principą. Bet jokiu būdu 
nebegalima ignoruoti kovo 11, 
kurios dėka tėvynė vėl lais
va. Laiko tarpas tarp vienos 
ir kitos šventės yra nedidelis, tai 
būtų praktiška sujungti abu mi
nėjimus, kovo 11 ypač ir išskir
tinai pagerbiant. Programa 
turėtų būti oriai linksma, be 
ašarų ir sentimentų, tik turėtų 
atspindėti mūsų džiaugsmą ir 
laimę. Jau dabar rūpinamasi 
aukų pasidalinimu ir kitais 
šalutiniais reikalais, ignoruo
jant svarbiausią idėją — laisvės 
atgavimą. Jei pagerbiame ne
priklausomybės kovose žuvu
sius, tai pagerbkime ir nukan
kintus partizanus, kurių bijo
damiesi rusai kolonistai vengė 
masiniai brautis į vis dar 
galutinai nenualintą ir pakan
kamai duonos turinčią Lietuvą. 
Pagerbkime ne vien mirusius ir 
žuvusius, nepamiršdami ir kru
vinojo sausio sekmadienio aukų, 
bet pagerbkime ir gyvuosius, 
kurie Lietuvos laisvę skelbė, dar 
patys būdami sovietiškame 
kalėjime, rizikuodami savo 
laisve ir gal net gyvybę.

nuo peilio, rodė audringesnę praeitį. Smakras tarsi pa
dalintas į dvi dalis gilia raukšle. „Presseris”, kaip 
tokius darbininkus čia vadina, laiko puodelį su vynu. 
Staiga išlenkia ligi dugno likutį ir padeda čia pat ant 
stalo, jau apkrauto visokiomis liekanomis. Paskui 
nedrąsiai prisiliečia prie Birutės alkūnės, priartina 
veidą visai arti ir pusiau šnabždomis netikėtai 
užklumpa:

— Ar eitum už manęs?
Birutė pažvelgia į plačiašnervį ir padribusių žandų 

vyrą. Raudonis nudažęs jo skruostus, net randas skiria
si šviesesniu ruoželiu. Nepažindama šio žmogaus net 
kaip bendradarbio ji širdyje nusijuokia.

— Ar juokaujat, mister Yatkus?
— No! Aš esu very serious! Noriu ženytis...
— Na, tai aš jums rimtai ir atsakysiu. Esu iš

tekėjusi ir turiu vyrą. Jis gyvas ir gyvena Lietuvoj. Dar 
neseniai gavau iš jo laišką... Ir siuntinį išsiunčiau — 
paketą.

— O!.. O aš maniau, kad esi našlikė! Man sakė, kad 
gyveni viena ir neturi vyro.

— Reikėjo pirmiau manęs pasiklausti, o ne kokių 
bobų.

— Sorry... Aš parprašau!.. Ale dabar jau duoda ir 
divorsus, jagut su vyru ilgai negyveni!

— Nesvarbu, kad negyvenu, kad ir dvidešimt 
metų! Bažnyčios šliūbas suriša visam amžiui.

— O, tai tamista dar prisilaikai bažnytinių šliū- 
bų? Čia Amerika, pas mus jau taip nedaro... Sorry... 
O aš turiu du auzus ir Pontiaką. Gerai gyventum...

Net ir į tokį svarų Pauliaus argumentą Birutė 
linguoja galvą.

— Ačiū, ne!
(Bus daugiau)

Viktoras Nakas, pradėjęs dirbti 
Lietuvos ambasadoje Washingtone, 
D.C. Čia Vilniaus KGB rūmuose 
laiko Katalikų Žinyną, kurio daug 
egzempliorių buvo šiuose rūmuose.

Laukiu naujoviško, džiaugs
mingo mūsų tautos šventės 
minėjimo, iš kurio išeitume su 
šypsena, užsidegę troškimu 
įsitraukti į Lietuvos valstybės 
atstatymo darbą, pakeliant jos 
ekonomiką ir mokslą, atgaivi
nant sugriautą žemės ūkį. Kiek
vienas eilinis visuomenės narys 
tą padaryti gali. Tam nereikia 
nei didelių organizacinių pa
stangų, nei specialaus mokslo, 
tik meilės ir noro prikelti 
Lietuvą, kad ji galėtų eko
nomiškai nepriklausyti nuo 
Sovietų Sąjungos, kaip vis dar 
tebetvirtinama, kad Lietuva be 
Maskvos neišsivers. O nuo ko 
nepriklausoma Lietuva priklau
sė, sukūrusi savo tvirtą valiutą 
ir savo gaminiais konkuravusi 
su kitais Europos kraštais tarp
tautinėje rinkoje? Artėjančios 
Kalėdų šventės teikia puikią 
progą individualiai nudžiuginti 
savo tautiečius, jiems siunčiant 
naudingas dovanas. Tie, kurie 
Lietuvoje neturi giminių ar 
draugų, gali savo aukomis pri
sidėti prie mūsų labdaros orga
nizacijų, kurių turime apsčiai. 
„Nešdami džiaugsmą kitiems, 
randame savąjį”, sakė Platonas.

Neignoruokime kovo 11, neuž
mirškime ir Vasario 16. Tik jų 
abiejų junginys nusako mūsų 
tautos istorijos bangavimą, 
nelaimes ir džiaugsmus. Kovo 
11 ignoravimas reikštų, kad 
mes vis dar nepripažįstame 
Lietuvos laisvės paskelbimo. Ar 
tai atleistina ir teisinga? Mes 
esame linkę gėrėtis praeitimi, ją 
iškelti, bet retai temetame 
žvilgsnį į rytojų, kuriame yra 
mūsų tautos ateitis ir egzisten
cija. Žvilgsnis į praeitį telieka 
mūsų jėgų šalitnis, bet žvilgsnis 
į dabartį ir ateitį turi tapti mū
sų gyvenimo kelrodžiu. Tegyvuo
ja laisva Lietuvos respublika, 
savo nepriklausomybę paskel
busi 1990 metų kovo 11 dieną!
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GRAŽI KALĖDINĖ 
DOVANA

Clevelando Dievo Motinos pa
rapijos choras, vadovaujamas 
muz. Ritos Čyvaitės-Kliorienės, 
sveikina visus gražia kalėdine 
dovana, seniai lauktu įrašu 
„Prakartėlėn skubu” — 
kasete ir „compact disc”. Šis 
kalėdinių giesmių įrekordavi- 
mas praturtina labai negausius 
lietuviškų giesmių įrašus. Čia, 
be žinomų tradicinių giesmių, 
įrašyta ir naujų kompozitorių 
kūrinių. Su šia prasminga 
dovana parapijos choras švenčia 
ir savo intensyvios muzikinės 
veiklos pirmąjį dešimtmetį.

Štai kokius kūrinius klausy
tojas girdi šioje kasetėje. Jų net 
13. J. Govėdo — „Prakartėlėn 
skubu”, ž. kun. St. Ylos; A. 
Mikulskio „Lopšinė Jėzuliui”, ž. 
A. Mikulskio; prancūzų giesmė 
„Mes girdėjom angelus”, aranž. 
R. Čyvaitės-Kliorienės; C. M. 
von Weber ,,O mažasis 
Kūdikėli, sol. Virginija Bruožy- 
tė-Muliolienė; A. Vanagaičio 
„Kalėdų pasveikinimas”, ž. 
Margalio; J. Govėdo „Žemėn 
taiką nešu”, ž. kun. St. Ylos; 
tradicinė lietuvių giesmė 
„Sveikas Jėzau gimusis”; F. 
Gruberio „Tyli naktis”; J. S. 
Bacho „Prie prakartėlės”, ž. J. 
Krūmino, sol. Virginija Bruožy- 
tė-Muliolienė; lenkų giesmė 
„Gul šiandieną” liet. žodžiai 
vysk. A. Baranausko, aranž. M. 
W. Posegate; J. Govėdo „Kalė
dinė lopšinė”, ž. kun. St. Ylos; 
A. Adam „Šventa naktis”, liet. 
žodžiai V. Švarcienės ir J. Nau
jalio „Linksma giesmė”.

Giesmės rekorduotos Cle
velando Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalbos šventovėje. Įra
šas Suma Recording Studio, 
Painesville, Ohio, 1991. 
Giesmių muzikinė palyda: var
gonai, trimitas, fleitos, klarne
tas, saksofonas, altas, varpeliai. 
Redagavimas — Rita Čyvai- 
tė-Kliorienė ir Paul Hamann. 
Viršelio piešinys — Teresės 
Beržinskienės.

Kartu su puikiai techniškai 
atliktu įrašu yra ir choro va
dovės, choro nuotraukos, gies
mių tekstai ir choro veiklos 
dešimtmečio apžvalga. Repre
zentacinis profesionaliai paruoš
tas leidinys.

DMP choras per pirmąjį savo 
dešimtmetį išvystė išskirtiną 
muzikinę veiklą. Be giedo- 
jimo-koncertų Dievo Motinos 
šventovėje didžiųjų švenčių, 
minėjimų ar sukakčių pro
gomis, choras yra dalyvavęs 
Lietuvos krikšto 600 metų 
jubiliejaus proga Romoje (čia 
Rita dirigavo ir jungtiniam 
lietuvių chorui Laterano bazi
likoje), Chicagoje, Roches- 
teryje ir Clevelande. Su Toron
to choru „Volunge” koncertavo 
Pasaulio Lietuvių IV Kultūros 
kongrese Toronte ir Lietuvių 
dienų proga Clevelande ir kar
tu su „Grandinėle” yra davęs 
koncertų. Dalyvavo VII Lietu
vių dainų šventėje Chicagoje.

Nuo pat įsikūrimo šiam cho
rui vadovauja muz. Rita Čy- 
vaitė-Kliorienė, aukščiausiais 
pažymiais baigusi Clevelando 
valstybinio universiteto pianino 
klasę (prof. Andrius Kup
revičius, dir.), aktyviai lietuvių 
veikloje dalyvaujanti nuo 1974 
metų. Jos įkurtas lietuvių stu
denčių vokalinis vienetas „Neri
ja” plačiai išgarsėjo su savo kon
certais Šiaurės ir Pietų Ameri
koje ir savo išleistomis dviem 
plokštelėmis, kurios buvo išpar
duotos rekordiniu laiku.

Devynerius metus, iki 1990 
metų Rita Čyvaitė-Kliorienė 
dirbo su Lietuvių sceniniu liau
dies šokių ansambliu „Grandi
nėle”, būdama muzikos vadovė, 
dirigentė aranžuotoja. 1986-88 
buvo Lietuvių muzikos sąjungos 
pirmininkė, o kaip VII Dainų 
šventės repertuaro komisijos 
vicepirmininkė, suorkestravo 
dalį šventės dainų ir buvo viena 
iš jos dirigenčių.

„Tikimės, kad šios giesmės 
skambės Jūsų namuose per visą 
Kalėdų laikotarpį ir padės 
išlaikyti Jūsų širdyse gyvą 
šventišką nuotaiką, kurią iš 
savo prakartėlės mums siunčia 
gimęs Kristus” — sakoma juos
telės aplanke.

Clevelande kasetės sutiktuvės 
rengiamos gruodžio 8, sekma
dienį, 4 vai. p.p. Dievo Motinos 
parapijos svetainėje. Parapijos 
choras kviečia visus atsilankyti 
ir kartu su juo praleisti sek
madienio popietę. Čia bus 
galima įsigyti ir kasetes po 10 
dol. ir „compact disc” — po 15 
dol. Jas galima užsisakyti pa
rapijos knygyne pas Andrių 
Mackevičių, 18022 Neff Rd., 
Cleveland, Ohio 44119.

TYLIAI PRALEISTOS 
SUKAKTYS

Nors įsteigti Clevelande 
lietuvių katalikų parapiją ban
dymas buvo pradėtas jau 1887 
metais (kun. Stanislovas Ko- 
lesinskis ir kun. Juozas Mašio
tas), bet parapijos įsteigimo me
tais reikia laikyti 1895 metus, 
kai kun. Juozas Dielininkaitis 
pradėjo laikyti reguliarias lietu
viškas pamaldas dar ir dabar te
besančioje Šv. Petro bažnyčioje, 
Superior ir 17 gatvėje; jis 
vyskupo ir buvo paskirtas 
klebonu. Parapijai parinktas 
Šv. Jurgio vardas. Vadinas, dau
giau kaip prieš šimtmetį lietu
viai imigrantai, pasitraukę iš 
caristinės Rusijos, suprato savo 
parapijos reikalą ir reikšmę 
lietuvybei ir katalikybei, norėjo 
melstis gimtąja kalba.

Kun. Juozas Jankus, atvykęs 
iš Lietuvos, 1901 m. pastatė 
medinę bažnyčią prie E. 21 ir 
Oregon gatvių. 90 metų 
sukaktis! Kun. Juozas Hala- 
burda, klebonavęs nuo 1907 iki 
1919 metų, nupirko žemės 
sklypą Superior ir 65 gatvėje ir 
kleb. kun. Vincentas Vilkutai- 
tis pastatė dabartinę Šv. Jurgio 
parapiją, mokyklą ir salę 1921 
metais. Taip šie pastatai jau 70 
metų tarnauja Clevelando lietu
viams.

Po klebonų Halaburdo, Vilku- 
taičio, Barčio ir Ivanausko, 
dabar parapijai vadovauja kun. 
Juozas Bacevice-Bacevičius, jau 
Amerikoje gimęs kunigas. 
Parapijai priklauso daugiau 
negu 200 parpiečių, o sekmadie
niais į lietuviškas pamaldas —. 
Sumą susirenka kelios dešimtys 
tikinčiųjų. Parapiečiai įvairiau
siais būdais padeda parapijai fi
nansiškai išsilaikyti, dosniai 
aukodami sekmadienių rinklia
vose, rengdami įvairiomis pro
gomis pietus, festivalius, laimė
jimus. Ir š.m. rudens festivalis, 
lapkričio 10 d., praėjo labai 
sėkmingai. Didelę parapijos 
pajamų dalį sudaro du kartu per 
savaitę vykstą bingo žaidimai.

Erdvioji parapijos salė dabar 
retai tenaudojama lietuvių 
kultūriniams renginiams, šios 
rūšies veikla dabar koncent
ruojasi Dievo Motinos parapijos 
ir Lietuvių namų patalpose. Šv. 
Jurgio parapijos šalpos centras

Lietuvių Fondo pokylyje vienas iš jaunimo stalų. Iš kairės sėdi: Edvardas Mickus, Audrė Slana, 
Rima ir dr. Linas Sidriai; stovi: dr. Jonas ir Judy Sidriai, Jeanne ir John Volmer, Vytas Saulis 
ir viešnia.

• Perkant ar Parduodant
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir Parduodame Namus,
• Apartmentus ir Žemę.
• Pensininkams Nuolaida.

VLIKO SEIMO POKYLIS
JURGIS JANUŠAITIS

Lapkričio 3 d. Lietuvių Tau
tiniuose namuose pasibaigus 
Vliko seimo posėdžiams, visi 
skubėjo ruoštis į iškilmingą 
Vliko seimo darbų užbaigtuvių 
pokylį, kuris vyko gražiame 
Martiniųue restorane.

Seimui artėjant, spaudoje 
rašėme, kad šiame pokylyje 
dalyvaus Lietuvos respublikos 
ministeris pirmininkas 
Gediminas Vagnorius ir jo 
palyda. Banketas ir buvo skir
tas pagerbti aukštąjį Lietuvos 
vyriausybės svečią. Propa
guojant pokylį, ministerio pir
mininko dalyvavimas lietuvių 
visuomenėje sukėlė didelį su
sidomėjimą. Pokylio rengimo 
pirmininkei Irenai Kriaučeliū- 
nienei gerai sekėsi. Per trumpą

jungiasi į apylinkės gyventojų, 
patekusių į skurdą, paramą.

Didelę parapijos finansinės 
atsakomybės naštą pakelia pa
rapijos taryba, kurią šiais 
metais sudaro: Antanas Bace
vičius, Marytė Trainauskaitė, 
Algirdas Matulionis, Ona Gri- 
gonytė, Jonas Misevičius, Liu
cija Tamošiūnienė, Kęstutis 
Tamošiūnas, Kristina Alšė- 
nienė, Stepas Juodvalkis, Vir
ginija Juodišiūtė-Rubinski.

V. Rociūnas

TARPTAUTINĖ ŠVENTĖ

III Tarptautinė liaudies, meno 
šventė gruodžio 14, šeštadienį, 
7:30 vai. vak. vyks Palace teat
ro salėje. Tarp penkiolikos iš
kiliųjų tautinių grupių šokėjų, 
dainininkų, instrumentalistų 
dalyvauja ir „Grandinėlė”. Ren
gėjas Clevelando tautybių tar
nybos centras, kurio egzekuty- 
vinis direktorius yra Algis 
Rukšėnas ir Clevelando dien
raštis „Plain Dealer”. Pro
gramos vadovas ir pranešėjas, to 
dienraščio tautybių skyriaus 
redaktorius, žurnalistas Wil- 
liam F. Miller.

Bilietus galima užsisakyti iš 
anksto tel. 241-6000. Kaina 12 
dol. Pensininkams ir vaikams — 
10 dol.

ADVENTO SUSIKAUPIMO 
DIENA

Visi kviečiami dalyvauti 
vienos dienos susikaupime, 
rengiamame „Ateities” klubo 
gruodžio 14, Dievo Motinos pa
rapijos svetainėje. Susikaupimo 
dienos — rekolekcijų vadovas 
kun. dr. Kęstutis Trimakas. Dėl 
platesnių informacijų skambinti 
į DMP kleboniją tel. 531-4263 ar 
Klubo pirm. Romui Bridžiui tel. 
481-9097.

V. R.

4'1;
laiką ji suorganizavo tikrai 
gražų pokylį, kuriame dalyvavo 
susimokėję po 30 dol. arti pus
penkto šimto skėčių.

Pasklido gandhs, kad minis
teris pirmininkas su visa paly
da pokylyje nedalyvaus ir jau jie 
O’Hare aerodrome.

Į Martiniųue salę rinkosi 
Chicagos lietuvių visuomenė, 
organizacijų atštovai.

Pokylį pradėjo Irena Kriauče- 
liūnienė, pažymėdama, kad 
turinti pranešti, kad Lietuvos 
ministeris pirmininkas Ge
diminas Vagnorius su palyda 
pokylyje nedalyvaus.

Pirmininkė Irena Kriauče
liūnienė savo žodyje pasidžiau
gė Lietuvos nepriklausomybe, 
tautos ryžtu, Vliko pastangomis 
padėti atgauti Lietuvai laisvę, 
pasveikino diplomatinę tarnybą 
ir svečius. Maldą sukalbėti pa
kvietė evangelikų vyskupą H. 
Dumpį. Pokylio metu kalbėjo 
Lietuvos ambasadorius Stasys 
Lozoraitis ir ambasadorius prie 
Jungtinių Tautų Anicetas 
Simutis. Jų žodis buvo trumpas, 
Vliko seimo darbus teigiamai 
vertinantis. Prisiminė ambasa
dų rūpesčius, padėkojo Vliko 
seimui už paskirtus po šimtą 
tūkstančių dolerių ambasadų 
išlaikymui. Kvietė vieningai 
žvelgti į Lietuvos ateitį, Vlikui, 
darbą baigus, persiorganizuoti 
ir Lietuvai teikti materialinę 
pagalbą ir prisidėti prie jos eko
nominio atkūrimo. Visas jėgas 
dabar turime sutelkti savajai 
žemei ir jos šviesesnei ateičiai.

Seimo pokylyje buvo pagerbti 
pirmieji Vliko kūrėjai A. Damu
šis, J. Bieliukas. Ilgametis Vliko 
veikėjas Domas Krivickas įteikė 
Vliko pirmininkui dr. Kaziui 
Bobeliui žymenį už vadovavimą 
Vlikui. Dr. Kazys Bobelis savo

PASSBOOK
SAVINGS...

the best way to save regularly!

Mutual Federal 
Savings and Loan

221 2 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

Nuotr. J. Tamulaičio

žodyje įvertino išeivijos lietuvių 
pastangas kovoje už Lietuvos 
laisvę, dėkojo visuomenei už 
didelę Vliko veiklai paramą ir 
Tautos fondui aukas ir ta pro
ga įteikė žymenis kan. Vaclovui 
Zakarauskui už ilgametį 
spaudos darbą ir Vytautui Jokū
baičiui, išdirbusiam Vliko 
valdyboje dešimtį metų. Pa
sveikinti pokylyje daly
vaujantys Lietuvos Sąjūdžio 
atstovas A. Skaisgiris ir Lietu
vos dailininkų parodos or
ganizatorius Budrys.

Meninę programą atliko 
mūsų rašytoja, daugelio premijų 
laureatė, aktorė ir režisierė 
Birutė Pūkelevičiūtė. Ji 
vienintelė programos atlikėja. 
Nuostabiai jautriai perteikė 
svečiams fragmentą iš savo 
romano „Devintasis lapas”. Epi
zodas apėmė Lietuvos laisvės 
kovos periodą, kurį vykdė 
Liėtuvos partizanai. Su giliu 
įsijautimu, žodingumu ir 
jautrumu klausytoją vedžiojo 
Lietuvos laukais, giriomis, vie
tovėmis, kur neatlaidžią kovą 
už Lietuvos laisvę vedė mūsų 
tėvynės sūnūs. Jai baigus 
skaityti, salė sudrebėjo nuo aud
ringų plojimų. Birutei Pūkelevi- 
čiūtei įteiktos padėkos gėlės. 
Pagaliau pokylis baigėsi. Irena 
Kriaučeliūnienė nuoširdžiai 
tarė padėką mūsų diplomatams, 
rašytojai Birutei Pūkelevičiūtei 
ir visiems svečiams.

Svečiai skirstėsi ir grįžo į 
kasdieninį gyvenimą, darbus, 
savus rūpesčius. Bet daugelis 
prisimins šį istorinį Vliko 
seimą, nutarimus, renginius. 
Lietuvos vaduoti nebereikės. Ji 
laisva, nepriklausoma respub
lika. Išeivija, ne tik vien 
Vlikas, sudėjo milžiniškas 
pinigų sumas laisvės kovai ves
ti. Visiems priklauso padėka. 
Dabar išeivijos laukia nauji 
rūpesčiai, kaip geriau padėti 
nepriklausomai Lietuvai.

see us for 
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AT OUR LOW RATES

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATEREAL ĖSTATE

RIMAS L. STANKUS

č^ntl inz KMIECIK REALTORS K-K' l,U,/zys 7922 S. Pulaski Rd.
fcl. 4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER

284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti na

mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui.

RESORT COTTAGE FOR SALE 
Lake property, New Buffalo, Ml 
All-year round impeccable 3 bdrm. 
„split-level” w. party size fam. rm.; fire 
place; double „jacuzzi”; Florida rm.; 
fully furnished; % bl. from pvt. beach 
on lake Michigan — just add your 
boat! Asking 150’s.

Jane Whlte 
RE/MAX SOUTHVVEST 

Tel. 708-974-1110

HELP VVANTED

Ieškoma kompanijonė ir padė
jėja namų ruošoje. Atskiras kam
barys, išlaikymas, alga pagal 
susitarimą.

Kreiptis: tel. 312-436-1395

LIVE-IN COMPANIONS 
CNA & HOMEMAKER

Immediate openings Chicago, South 
side. Billingual, Slavic helpful. Excellent 
vvages and benefits.

CALL ADRIANNE 
(708) 798-8966 

CONCERNED CARE, INC.

IEŠKOME NAMŲ RUOŠOS 
DARBININKŲ!

Darbas pietinėje Chicagos dalyje. 
Reikia gyvent kartu. Pageidaujama, kad 
mokėtų slavų kalbas. Gera alga, priedai.

Skambint ADRIANNE:
(708) 798-8966 

CONCERNED CARE, INC.

„JUSTITIA”
Dvisavaitinis Lietuvos teisininkų laik
raštis, informuoja, svarsto Lietuvos 
teisinės sistemos reformų problemas, 
įstatymus ir jų projektus, nusikals
tamumo problemas, teisininkų veiklą ir 
t.t. Talpina ir žymiausių teisininkų 
konsultacijas įvairiais klausimais. Laik
raštis leidžiamas nuo 1989 m. gruodžio 
mėn. Metinė prenumerata, $16. 
Užsisakyti galima per Juozą Arelį, 855 
Greener PI., Falrvlevv PA, 16415. 
Tel. (814) 474-2206.

LAIKO PAGRĖBSTAI 
Vlada* Kulbokas

Atsiminimai

Kritikos apžvalgų knyga ir re
cenzijos: Alksnėnų Madona; 
kankinys kun. J. Dabrila; 
suvalkiečių ūkis — sodyba, darbai, 
darbininkai, valgiai; šeimos istorija 
— studijos, mokytojavimas 
Plungėje, Pasvaly, Vilniuje; 
gyvenimas Austrijoje, Vokietijoje, 
Amerikoje; darbas „Lietuvių Encik
lopedijoje”. Kaina su persiuntimu 
10 dol. Illinois gyventojai dar pri
deda 64 et. Valstijos mokesčio. Už
sakymus siųsti:

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ava., 
Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233
INCOME TAX — INSURANCE

• Namų pirkimas ir pardavimas
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba
• Veltui namų įvertinimas
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Visi agentai kalba lietuviškai
• Nuolaida pensininkams

19 MLS
ŠIMAITIS REALTY

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena Bllnstrublenė,

Realtor Assoc.
Nuosavybių pardavimas. Income Tax..

5953 S. Kedzie Avė.
Tel. 436-7878

Gražus „split-level” namas Hlllvlew 4, 
Lemonte.
Plytelėmis išklotas prieškambaris, salonas 
turi skliautų lubas ir ,,Bow" langą; didžiulis 
valg. kamb., virtuvė, židinys; 4 mieg. ir 2 
vonios. $162,900

Dviejų metų namas Lemonte.
Puikiai tinka pirmąkart namą perkančiam. 
Salonas, valg. kamb., virtuvė; 3 mieg. 2 vo
nios; žemesniajame aukšte šeimos kamb.
$138,900

Oituiy^

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

FOR RENT

Išnuomojamas vyresnio am
žiaus porai patogus butas pirma
me aukšte arti Marquette Pk. 
bažnyčios. Teirautis iš ryto asme
niškai, tel. 312-737-7202.

MISCELLANEOUS_________

A VILIMAS 
M O V I N G

Tel. 376-1882 ar 376-5996
1O°/o—2O°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus.

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 VVest 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654

(312) 581-8654

ELEKTROS 
(VEDIMAI — PATAI9YMA.

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

HANDY MAN

All type of work!
Consciencious & Reasonable

Jei turite rūpesčių namų re
monte, skambinkite KASTYČIUI, 
tel. 312-376-1440 nuo 7 v.v. Dir
bu Chicagoje ir priemiesčiuose.

Ar Jūs patenkinti savo drauda Ir Inves
tavimais? Paskambinkite Ir palyginkite.
Gal mes galėsime sutaupyti jums pinigų.

Angelė Kavakas
(708) 579-5585 arba (708) 257-8652

ThePrudential (įįj>
Vidutinio amžiaus moteris

iš Lietuvos ieško darbo,
tel. 312-778-0574

SŪDYTOS SILKĖS 
IŠ KANADOS

Užsisakykite šventėms 
jau dabar!

20 svarų statinaitė — $32 
8 svarų statinaitė — $16 

Skambinkite:
708-532-5961

/



Telšių motinos ir močiutes džiaugiasi gautomis dovanomis iš Caritas ir LKR šalpos.
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GINTARINIS KAMBARYS
KAZYS BARONAS

Boris Jelcino viešnagės metu 
Vokietijoje vėl iškilo „Gin
tarinio kambario” klausimas. 
Šis „aštuntas pasaulio 
stebuklas” po antro pasaulinio 
karo sukėlė daug įvairių spėlio
jimų ne vien tik dėl jo vertės 
(apie 200 mil. dol.), bet gal 
daugiau dėl jo meninės pusės.

Gintarinis kambarys priklau
so prie svarbiausių 18 š. meno 
kūrinių. Mažai mene nusima
nantis Prūsijos karalius 
Fridrichas Vilhelmas I dar 
vadinamas „Soldatenkoenig — 
kareivių karalius” 1716 m. tą 
kambarį padovanojo Rusijos 
carui Petrui I. Iki to laiko gin
tarinis kambarys buvo Berlyno 
pilyje. Užsakymą įrengti gavo 
trys vokiečiai, išklodami sienas 
įvairiom gintaro spalvom, 
vėliau numatant perkelti į 
Šarlotenburgo pilį. Iškloto gin
taro plotas buvo 55 kv. metrai. 
Prie to dar priklausė įvairūs 
gintariniai papuošalai.

Carienė Elzbieta visą meną 
perkėlė į vasarnamį „Carskoje 
selo” — caro kaimą netoli St. 
Petersburgo.

1942 m. vokiečiams užėmus 
šią vietovę, jie visą gintarinį 
kambarį perkėlė į
Karaliaučiaus pilį. Pradėjus 
Rytprūsių sostinės bombar
davimus, visas gintaras buvo 
sudėtas į dėžes ir paslėptas 
rūsyje. Nuo to laiko ir dingo visi 
gintaro pėdsakai.

Atsakingas gintaro perkėli
mui ir apsaugai buvo tuometi
nis Rytprūsių „Gauleiteris” ir 
Ukrainos Reicho komisaras 
Erich Koch, 1958 m. Lenkijoje 
nuteistas mirties bausme, 
vėliau pakeičiant kalėjimu iki 
gyvenimo pabaigos. Užklaustas 
apie gintarinį kambarį Koch 
tuoj pat atsakė nieko nežinąs. 
Jeigu E. Koch ir ką nors žinotų 
— šią paslaptį jis nusinešė į 
kapą.

Archeologo Aleksandro Briu- 
sovo teigimu (jis ėjo meno kari
ninko pareigas Karaliaučiuje) 
didesnė dalis gintaro sudegė 
1945 m.

Dar viena grupė ieškojo 
pėdsakų Karaliaučiaus alaus 
daryklos rūsyje, tačiau vėl be 
pasekmių. Kita versija sako, 
kad visas gintaras buvo pakrau
tas į „Vilhelm GurtlofF’ laivą ir 
su pabėgėliais sovietinių lėk
tuvų nuskandintas Baltijos 
jūroje. Tuo tarpu lenkų šaltiniai 
nurodo, kad gintaras buvo pa
krautas „Robert Ley” laive ir 
taip pat paskendo jūroje.

Ieškota gintaro Dancigo 
apylinkėse. Iš čia pėdsakai ėjo 
į rytų Vokietiją, Tiuringijos apy
linkių kasyklas, pilis, griuvė
sius. Manding, visi paieškojimo 
darbai buvo bevaisiai.

Galų gale sustota ties „Olgos 
projektu” t.y. planuota fiurerio 
požemio buveinė Tiuringijos 
„Jonastal” vietovėje. Visa sritis 
šiuo metu okupuota raudonar
miečių.

Lapkričio mėnesį Maskvos 
laikraštyje „Rabočnaja tribūna” 
pasirodė Aleksandro Nadžarovo

serija straipsnių, nurodant Ohr- 
druf vietovę. Rusas remiasi 
gautais archyviniais dokumen
tais. Savo teigimą jis grindžia 
gautos slaptos tarnybos raštais.

Ir KGB buvo susidomėjusi 
brangiu turtu, ieškodama jo 
keletą metų, tačiau taip pat be 
jokių pasekmių. Vėliau paieško
jimo darbą perėmė buv. Rytų 
Vokietijos slaptoji tarnyba.

BATERIJOS IR JŲ 
REIKŠMĖ

Kur nepažvelgsime, bus 
baterijos. Jos yra žaisluose, foto 
aparatuose, elektroniškuose 
įtaisuose. Vienur jos yra 
matomos, kitur — nematomos. 
Maža baterija, patalpinta 
žmogaus kūne, reguliuoja pulsą. 
Palubėje pritvirtintas gaisro 
aliarmas turi savyje irgi 
bateriją. Kaip yra įvairių prie- 
tasių, taip yra ir įvairių 
baterijų. Iš visko matyti, kad 
baterijos yra svarbus elektros 
šaltinis. Be baterijos neuž- 
vesime automobilio motoro. 
Nusilpus baterijoms, sustos 
laikrodžiai, nebeveiks radijo 
aparatai, neatliks savo paskir
ties gaisro aliarmai.

Kasdieniniam gyvneimui yra 
dvejopos baterijos: vienos, 
kurioms nusilpus, galima jas 
atgaivinti, o kitos — joms 
išsieikvojus, belieka išmesti. 
Žinoma, pirmosios yra daug 
brangesnės. Be to, joms reikia 
ir specialaus kroviklio, kuris 
yra irgi brangokas.

Šiomis dienomis prancūzų 
automobilių gamintojas Peu
geot pristatė publikai kiaušinio 
pavidalo elektrinį automobilį. 
Trijų vietų prototipas išvysto 68 
mylių per valandą greitį ir su 
pilnai prikrauta baterija 
greitkeliu nuvažiuoja 68 
mylias. Sumažinus greitį iki 56 
mylių, padaro 68 mylias miesto 
judėjime. Baterijos prikrovi- 
mas trunka 6 valandas. Bet 
specialus kroviklis per 10 mi
nučių suteiks energijos nuva
žiuoti 12 mylių. Peugeot 
mechanikai per keletą minučių 
pakeitė išviršinį raudoną 
kevalą į žalią. Ateityje 50 
vairuotojų mėgins būsimą 
susisiekimo prieomnę įvairiose 
miesto sąlygose.

Palikime daktarams baterijas, 
kurios reguliuoja širdies plaki
mą. Užmirškime ir automobilio 
baterijas, nes čia norima kalbėti 
apie baterijas, kurios yra prieš
gaisriniuose aliarmuose. Yra 
faktai, kurie liudija apie išsi
gelbėjimą gaisrui dar neįsilieps
nojus. Jautrūs dūmams prietai
sai sukelia aliarmą, kada juos 
pasiekia dūmai. Dūmams 
pasiekus prietaisą, baterijų 
pagalba spiegiantis balsas 
prikels ir giliai įmigusį. Čia vėl 
reikia priminti, kad tik bateri
jos pilnos energijos pasieks savo 
tikslą.

Kaip žinoma, su laiku silpnėja 
ir baterijų pajėgumas. Baterijos 
pardavinėjamos visur. Rasime

Dabar vėl tvirtinama, kad 
gintaro kambarys tikrai yra 
paslėptas Ohrdruf apylinkėse. 
Prieš atžygiuojant amerikie
čiams į Tiuringiją įėjimas buvo 
išsprogdintas, užverčiant 
didžiausiais uolos gabalais. 
Bunkeris yra kalnuose 2.5 km. 
ilgio.

Lapkričio mėn. 21-24 d. Vokie
tijoje viešėjęs Boris Jelcinas 
pareiškė spaudos atstovams, kad 
vietovės paslaptį jis žinąs, bet 
paslapties išduoti nenori, 
nežiūrint kiekvieną dieną 
statytų tuo reikalu klausimų.

jas žaislų krautuvėse, maisto 
prisipirkimo centruose, net ir 
turguose. Laimei didieji baterijų 
gamintojai pradėjo savo gami
nius datuoti. Data ant baterijų 
daug pasako. Pvz. naudoti prieš 
1992 metų sausį. Jeigu data yra 
labai artima, baterija yra 
išgulėjusi lentynose ilgesnį 
laiką. Belieka ieškoti šviežesnių 
gaminių.

Kada ir kaip dažnai keisti 
baterijas? Jeigu radijo silpnai 
besigirdi, laikrodis sustoja ėjęs 
ar automobilio motoras nebeuž- 
siveda, laikas krauti bateriją 
arba ją keisti nauja. Kitas 
reikalas yra gaisro aliarmo prie
taisas. Čia turėtų būti kaip 
taisyklė: kartą metuose. Kada? 
Priklauso no individo. Daugelis 
keičia baterijas per Naujuosius 
metus. Lengva atsiminti.

Gaisro aliarmų — dūmų pra
nešėjų (smoke detector) bateriją 
tikrinti kas mėnesį, paspaudus 
tikrinimo mygtuką arba užde
gus ką nors rūkstančio. Taip pat 
kartą per mėnesį patartina 
išsiurbti dulkes bei voratink
lius, kurie gali susilpninti 
prietaiso jautrumą. Geriausiai 
kiekviename aukšte turėti po 
vieną tokį įtaisą. Net ir rūsyje. 
Jeigu miegama uždarytame 
kambaryje, ir čia reikia turėti 
vieną. Nereikia jų virtuvėse,

TORGSYN 5542 Geary Blvd.,
San Francisco, C A 94121

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ POPULIARIAUSIAS PREKES!

VISIEMS AMERIKOS LIETUVIAMS!
Jūsų draugams ir giminėms Lietuvoje trūksta maisto. Pripildykit jų tuščius šaldytuvus dabar! Nėra 
muito! Prekės pristatomos į namus veltui! Pristatymas trunka 5 dienas Maskvos rajone, arba 15-20 
dienų kitose USSR respublikose:

TAIP PAT GALIMA SIŲSTI:

TV, VCR’S 
TELEFONAI 
CAMCORDERS 
Voltažas 127/220 
TV PRIIMTUVAI 
per satelitą Europai 

Pinigų keitimas

Žsmlsuslos kainos JAV-bėsa. Priimam užsakymus talafonu 
U visų JAV mlaatų Ir U kitų kražtų. Parduodama automobiliui 
giminėms Sov. Sąjungoj. Parvedama pinigus.

Mūsų parduotuvė siunčia visokių rūšių radijus ir elektroninius prie
taisus į Sov. Sąjungą su apmokėtu, arba neapmokėtu muitu.

PALAIDOTAS 
A.A. POVILAS GAUČYS

Niūri ir lietinga diena Kaune. 
Privatininkas (privatus taksi) 
veža plačia Jonavos gatve ir 
priveža prie didžiulio pastato. 
Laidojimo įstaiga. Šalta. Tam
soka. Įeinu. Tamsoka didžiulė 
salė su durimis į atskiras kdply- 
čias. Prie vidurinės koplyčios 
pamatau a.a. Povilo Gaučio 
nuotrauką su užrašu, jog čia jis 
pašarvotas. Įeinu. Sėdi keletas 
žmonių. Jūra gėlių. Tarp baltų 
chrizantemų aukštai ant kata
falko guli žilas senukas. Pri
einu. Bruožai pažįstami, nors 
daug metų nematyti, tik žandai 
labai jau įdubę.

Ant šilko pagalvės ramiai il
sisi tėvų žemėje miręs rašytojas, 
vertėjas, daugelį metų atsto
vavęs Lietuvai Pietų Ameriko
je. Guli ramus šaltame, aukštų 
skliautų kambaryje ir lyg 
klausosi tylios tylios muzikos. 
Mirga žvakių šviesa ir lempu
tės. Povilas Gaučys laukia iš 
Amerikos atvykstančio sūnaus 
ir tada atsiguls amžinam 
poilsiui Petrašiūnų kapinėse. O 
dabar guli sesers ir brolio 
dukros dr. Gražinos Jurelevi- 
čienės globoje.

Sekmadienio vakare atkalbė
tas rožančius.

Pirmadienį, lapkričio 25 d., 10

nes kepimo dūmai gali nereika
lingai užaliarmuoti. Jeigu vo
nios kambaryje garai iššaukia 
aliarmą, perkelti prietaisą į kitą 
vietą. Jeigu prietaisas pradeda 
čirpėti, nieko nelaukus keisti 
bateriją. Su Naujais Metais 
keiskim senas baterijas nau
jomis. Niekuomet atsarga nėra 
padariusi gėdos.

Edmundas Jakaitis

Mielam draugui

A. t A.
ZIGMUI MIŠAUSKUI

Amžinybėn taip staigiai iškeliavus, liūdinčius žmoną 
TEOFILIJĄ ir visus jo gimines nuoširdžiai užjaučia 
ir kartu liūdi.

Aleksandra Vidugirienė 
Elena ir Vytautas Vidugiriai

A.tA.
SKIRMANTUI OKUI

Amžinybėn iškeliavus, jo motiną JUZĘ, seseris 
NIJOLĘ, DANGUOLĘ, BIRUTĘ ir jų šeimas nuošir
džiai užjaučiame.

Vytautas ir Aldona Raulinaičiai 

St. Petersburg Beach, FL

Telefonai:

Galite patys sudaryti siuntinį pasirinkdami prekes iš 
mūsų katalogo arba pridėti, ką norit. Pareikalavus, 
katalogą pasiųsime veltui.

MC 145 ŠVENTINIS siuntinys 18 Ibs 
MC 146 ŠEIMAI siuntinys 18 Ibs
MC 152 MĖSOS siuntinys 18.1 Ibs
MC 153 ŠEIMININKEI siuntinys 17.4 Ibs 
MC 154 VAIKAMS siuntinys 13.4 Ibs

$129
$114
$124

$89
$95

vai. ryto pamaldos katedroje. 
Jas laikė kunigas Algis Tur
činskas, Kauno kunigų semina
rijos prokuratorius. Giedojo 
Kauno filharmonijos kvintetas 
—- solistai. Po egzekvijų ir 
gedulingų pamaldų grįžome į 
koplyčią paskutiniam atsisvei
kinimui su a.a. Povilu Gaučiu. 
Mirusiojo kūno katedroje nebu
vo. Mirusiųjų neveža į bažnyčią. 
Gal tai dar vis 50 metų prie
spaudos ir persekiojimų paliki
mas? Prokuratorius minėjo, jog 
kaimuose visą laiką vežė miru
sius į bažnyčią, bet čia dar ne.

Koplyčioje irgi gieda filharmo
nijos giedotojai. Giesmių yra ir 
senų (Viešpaties Angelas) ir 
naujų (Avė Maria). Nežinau, 
kieno kūrinys yra Avė Maria. 
Skambėjo įspūdingai.

Atsisveikinimo giesme tė
viškėn grįžęs numirti Lietuvos 
sūnus išvežamas amžinam poil
siui į Petrašiūnų kapines.

Ilga eilė automobilių seka 
karstą. Du policijos automobi
liai tvarko eismą. „Policija 
tvarko eismą tik žymiem žmo
nėm” kažkas pastebi.

Tarp pušaičių smėlio ir molio 
duobė. Ten deda karstą. At
sisveikina Rašytojų sąjungos 
vardu Sventickas. Kauno mies
to tarybos vardu sudie sako pir
mininkas Vygantas Grinius. 
Altos Madisono skyriaus vardu 
— Romas Vasys. Užsienio rei
kalų ministerio pavaduotojas 
Rolandas Rasulevičius, knygi
ninkas Maksvytis perduoda 
rašytojų A. Kairio ir A. Šeš- 
plaukio paskutinį sudie, Dalia 
Kuicinienė — Maironio muzie
jaus vardu. Artimieji nuleido 
kapą duobėn. Artimieji užbėrė 
kapą smiltim.

415-752-5546 
415-752-5721 
415-752-5721 (FAX)

* Prancūziški vaistai
• Šeimos vaistinėlė (kit)
• Vaistai vaikams (kit)
• Maistas vaikams ( kit)
• Automobiliai (LADA) nuo $6,600
* Šaldytuvai nuo $500
* Health Spa pasiteiraukite
* Kondominiumai Pasiteiraukite
* Indų plovimo mašinos nuo $500
• Skalbimo mašinos nuo$550
• Mini-traktoriai nuo $2,000
* Įvairios prekės Pasiteiraukite

KOMPIUTERIAI 
Su rusišku raidynu

Valandos: plrm.-trečd. 11-6, 
ketvlrtd.-šeitd. 11-7

Sūnus, anūkas, marti ir 
vienintelė likusi sesuo Jadvyga 
Žvirblienė bei laidotuvėmis 
besirūpinanti ir prie ligonio 
paskutines valandas budėjusi 
brolio duktė dr. Gražina Jurele- 
vičienė dalyvius pakvietė pietų.

Darganotą ir šaltą lapkričio 
dieną skirstėsi laidotuvių daly
viai, palikę gėlėmis, vainikais ir

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Jau praėjo vieneri metai, kai netekome mūsų mylimo ir 
brangaus Brolio

A.fA.

Juozo
Baltramonaičio

Kuris atsiskyrė su šiuo pasauliu 1990 m. gruodžio 12 d. 
Už jo sielą bus atnašaujamos šv. Mišios š.m. gruodžio 14 d. 
9 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Chicagoje.

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose ir paprašyti Visagalio suteikti a.a. 
Juozui Amžiną Ramybę.

Likome nuliūdę: seserys — Elena Dubauskienė, 
Matilda Barskevčienė ir brolis Augustinas.

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.

Marąuette Funeral Home
2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345

Hills Funeral Home
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455

Petkus-Butkus Funeral Home
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650
708-652-1003

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti

skambindami l-(312)-476-2345

ANTHONY B. PETKUS DONALD M. PETKUS
DONALD A. PETKUS

GAIDAS-DAIMID
E U D E I K IS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hvvy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago

Visų telefonas: 708-974-4410

degančiomis žvakutėmis ap
dengtą kapą.

Ilsėkis ramybėje savo žemėn 
grįžęs numirti Lietuvos sūnau.

Birutė Kožicienė

Ugnis, kurią savyje uždegi 
prieš savo priešą, dažniausiai 
patį degins labiau kaip priešą.

Kinų priežodis
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x Dainavos ansamblio iž
das beveik tuščias. Padėkime, 
kad ansamblis toliau galėtų 
tęsti savo veiklą, dalyvaudami 
šio vakaro Dainavos ansamblio 
rengiamoj vakaronėj Jaunimo 
centro kavinėje. Visi remia an
samblius iš Lietuvos, dabar yra 
laikas paremti vietini ansamblį. 
Vakaronėj bus filmas ir spurgos. 
Pradžia 7 vai. vak.

x Lietuvių Prekybos rūmai
rengia kalėdinį pobūvį' 
trečiadienį, gruodžio 11d., Palos 
Country Club, 131-st ir South- 
west Highway vietovėje. So
cialinė programa prasidės 6:30 
vai. vak. Lietuviškas stalas, 
įimant ir kugelį, bus 7:30 vai. 
vak. Muzikinę programą ir 
kalėdinę nuotaiką sudarys Faus
tas ir Herkulis Stroliai. Visi 
kviečiami dalyvauti ir pasi
kviesti svečius.

x Šv. Kryžiaus ligoninė ren
gia prieššventinį koncertą. Kon
certą atliks Katalikų choristų 
draugija, dainuodama ir 
giedodama kalėdinius kūrinius. 
Koncertas bus gruodžio 18 d., 
trečiadienį, 7 vai. vak. Šv. 
Kryžiaus ligoninės koplyčioje.

x Šiaulių Dramos teatro 
aktoriai atvyksta į Chicagą 
šeštadienį, gruodžio 7 d., ir 
sekmadienį, gruodžio 8 d., Jau
nimo centre suvaidins A. Kairio 
veikalą „Mūsų vaikai”. Jų 
atkvietimu ir pragyvenimu 
Amerikoje rūpinasi „Vaidilu
tės” teatro vadovybė. Visi kvie
čiami vaidinimo pažiūrėti, ypač 
kad Audrė Budrytė iš Chicagos 
yra vaidintojų tarpe.

x Lietuvos Vyčių tautinių 
šokių šokėjai atliks programą 
Mokslo ir pramonės muziejuje 
gruodžio 15 d., sekmadienį, 5 
rvlp.p. Šokėjai parodys tautinių 
šokių grožį. Šiai grupei vado
vauja Frank Zapolis. Atliks 
kalėdinę programą. Kviečiami 
visi lietuviai savoje programoje 
dalyvauti.

x Inž. Vytautas Vidugiris,
Rancho Palos Verdes, Cal., 
veiklus visuomenininkas, JAV 
Respublikonų tautinių grupių 
konvencijoje lapkričio 8-9 
dienomis Washington, D.C., 
buvo išrinktas tos organizacijos 
vicepirmininku. V. Vidugiris 
taip pat yra Californijos valsti
jos Respublikonų tautinių 
grupių pirmininkas.

x Vytauto D. Šaulių rink
tinė maloniai kviečia jus at
silankyti į lietuviškas tradicines 
Kūčias. 1991 m. gruodžio 15 d. 
2:30 v. p.p. Šaulių namuose, tel. 
312-376-0551. Lietuviškas Kū
čių maistas. Programoje: 
Rinktinės moterų dainos. 
Vienetas vadovaujamas muz. 
Sodaičio. R-nės valdyba.

(sk)
x Naujų Metų sutikimo po

kylis įvyksta gruodžio 31 dienos 
vakare Jaunimo centre, kurį 
rengia Lietuvių Opera. Pokylio 
šeimininkas — Jurgis Vidžiū
nas, tad jo telefonu 
312-767-5609 paskambinus, 
galima sužinoti visas to pokylio 
informacijas ir užsisakyti stalus 
arba tik vietas prie jų. Pokylio 
pradžia 7:30 v.v.

(sk)
x 55 SVARŲ MAISTO siun

tinys KALĖDOMS yra pats 
mėgstamiausias Lietuvoje: 
mėsa, dešros, sūris, aliejus, ka
va, cukrus, riešutai ir kt. 
ŠVENTINĖ NUOLAIDA - 
TIK $85. Turime ir kitokių. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772.

(sk)

x Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininkas Gražvydas La
zauskas pasiuntė raštą prezi
dentui G. Bushui, prašydamas 
po Ukrainos balsavimų ir nu
sprendimo paskelbti nepriklau
somybę Jungtinių Amerikos 
Valstybių oficialaus pripažini
mo.

x Lietuviškas laikraštis 
turėtų būti kaip dovana Kalė
doms užsakytas jauniems stu
dentams, gyvenantiems toliau 
nuo tėvų, jaunoms šeimoms, tik 
kuriančioms naują gyvenimą, ir 
pažįstamiems, kurie yra ati
trūkę nuo lietuviško tautinio 
gyvenimo. Geriausia kalėdinė 
dovana — spausdintas lietuviš
kas žodis.

x Rytas Vygantas ir Ka
rolis Užgiris vaidins miego 
nykštukus, kurie miške užbūrė 
Jonuką ir Gretutę saldžiai 
pamiegoti. Po pasirodymo Kalė
dų senelis aplankys vaikučius. 
Vaikų Kalėdų Eglutė įvyks 
gruodžio 8 d. 1 vai. p.p. Jaunimo 
centro mažojoje salėje.

x Visi gimnazistai nuo 
pirmokų iki ketvirtokų kvie
čiami šį sekmadienį, gruodžio 8 
d., 12:30 v.r. atsilankyti Atei
tininkų namuose Lemonte 
studentų ateitininkų ruo
šiamoje popietėje „Universiteto 
misterija”. Lietuviai universite
tų studentai neformaliame 
pašnekesyje pasidalins įspū
džiais apie universiteto 
gyvenimą ir studijas. Bus gar
di pica, įvairūs pamfletai ir įdo
mios žinios. Visi laukiami.

x Domutė Petrutytė yra pa
kvietusi penkias Montessori 
auklėjimo ir mokymo metodo 
specialistes susipažinti su 
Montessori praktika Amerikoje. 
Jos visos yra iš Lietuvos ir dir
ba mokyklose. D. Petrutytė jas 
visas atvedė į „Draugo” įstaigą 
susipažinti su lietuviška spau
da ir jos darbais išeivijoje.

x Marijos aukšt mokyklos 
ispanų kalbos mokytoja Mary 
Kay McGowan-Klock yra Gol- 
den Apple Avvard 1992 m. 
kandidatė. Janet N. Hively, 
pažymėjimo fondacijos egzeku- 
tyvinė direktorė, pasveikino šią 
mokytoją kaip nominuotą 
pažymėjimui.

x Bronius Juodelis, buv. 
JAV LB krašto valdybos sekre
torius, rašo: „Užbaigus trijų 
metų JAV LB krašto valdybos 
pareigas, reiškiame Jums nuo
širdžią padėką už JAV LB dar
bų ir reikalų aprašymus, kurie 
daug prisidėjo prie mūsų veiklos 
sėkmingumo. Atsidėkodami už 
Jūsų prielankumą ir paramą 
JAV LB veiklai, siunčiame 
mažą dovanėlę, 200 dol. čekį”. 
Už vertinimą palankiai mūsų 
pastangas Jums padėti, ir už 
Jūsų realią auką, tariame nuo
širdų ačiū.

x DĖMESIO! Šiaulių dra
mos teatro spektaklis, „Protė
vių dangaus žiūrėtų”, turėjęs 
įvykt gruodžio 7 d., 2 vai. Jau
nimo centre, atšaukiamas, ak
toriams nespėjus atvykti į 
Chicagą. Nauja spektaklio 
data bus paskelbta „Drau-

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161.

(sk)
x Akcijų, bonų bei kitų ver

tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andrius Kurkulis, 
tel. 312-977-7242’dirbą su Rod- 
man & Renshaw, Ine. Chicago
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-800-423-2294.

(sk)

Aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis pokalbyje su savanoriais-kurėjais 
Detroite. Iš kairės: Stasys Šimoliūnas, Vytautas Landsbergis ir Vincas Tamošiūnas.

Nuotr. Algio Rugieniaus

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
JAUNIMO CENTRO 
METINĖ ŠVENTĖ

Savo metinę šventę Jaunimo 
centras surengė gruodžio 1 d. 
Pradžia šv. Mišiomis jėzuitų 
koplyčioje. Jas aukojo iš 
Lietuvos studijoms pagilinti 
atvykęs kun. P. Gudelis, kuris 
jau greit išvyksta naujoms pa
reigoms Klaipėdoje. Pamoksle 
jis priminė mūsų tautos 
reikalus, ypač jaunimo ugdymo 
svarbą. Per Mišias giedojo Mar
garita ir Vaclovas Momkai,
vargonavo M. Motėkaitis.

Po pamaldų didžiojoje salėje 
vyko vakarienė su kultūrine 
programa. Vakaro vadovė buvo 
Marytė Utz. Pasveikinusi 
atvykusius ji priminė, kad jau 
35 metus Jaunimo centras pa-

x Aldona Zailskaitė, turinti 
teologijos magistrą, kalbės 
Advento seminare Šv. Antano 
parapijos salėje, Cicero, III., 
sekmadienį, gruodžio 8 d., 12 
vai., po lietuviškų Mišių (11 
vai.), tema „Gyventi sau ar Die
vui: Iššūkis Apreiškimo Jonui 
knygoje”. Visi apylinkių lietu
viai po Mišių kviečiami prie 
kavos ir pyragaičių adventinėje 
nuotaikoje ruošti ir save Kris
taus atėjimo šventei.

x Aniceta Januška, Milton, 
Mass., pratęsė prenumeratą, pa
rėmė „Draugą” 25 dol. auka, o 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių pridėjo penkinę. A. 
Janušką skelbiame garbės 
prenumeratore, o už palaikymą 
lietuviško žodžio labai 
dėkojame.

x Jonas Indriūnas iš Chi
cago, III., „Draugo” garbės 
prenumeratorius, rėmėjas, pra
tęsė prenumeratą su 20 dol. 
auka. Už kalėdines korteles ir 
kalendorių pridėjo kitą 20 dol. 
Už rėmimą savos spaudos ta
riame nuoširdų ačiū.

x Jūratė Bukauskas iš
Chicago, III., buvo atvykusi į 
„Draugą” ir pasirinko įvairių 
leidinių už 101.80 dol. ir dar 
paaukojo 10 dol. lietuviškos 
knygos palaikymui. Labai 
dėkojame.
x KŪČIŲ STALUI - „ŽAIBO” Nr. 12 

10 sv. miltų, 5 sv. cukraus, 1 sv. 
aguonų, 1 sv. cinamono, 39 oz. 
pupelių kavos,1 dėž. razinų, 1 
dėž. slyvų, 64 oz. aliejaus, 1 dėž. 
šokoladinių saldainių — $100.00 
„ŽAIBAS” 9525 S. 79th. Avė., 
Hickory Hills, IL 60457 - 
Telef. (708) 430-8090.

(sk)

x TIK 79 ct. SVARAS už 
siuntinių persiuntimą į Lietu
vą su pristatymu į namus. Sve
čiams iš Lietuvos tik 69 ct. 
svaras. Savo daiktus siųskite 
mums paštu arba UPS. Mini
mumas — $20. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772.

(sk)

tarnauja lietuviškai vi
suomenei. Šių rūmų pamatų 
prakasimas įvyko 1956 m., o jau 
kitais metais įvyko rūmų ati
darymas. Dėkojo juos 
įkūrusiems lietuviams jėzui
tams, dėkojo juos administ
ruojančiai valdybai. Juk šie 
rūmai tapo mūsų jaunimo švie
timo centru. Čia parodos, 
čia tiek renginių.

Jaunimo centro tarybos pirm.
V. Momkus priminė centro 
vedėjos S. Endrijonienės 
nuopelnus, dėkojo gausiai susi
rinkusiems rėmėjams, skatino 
nepamiršti šio centro, kur mes 
su krikščioniška meile 
glausimės prie Rūpintojėlio. 
Maldą kalbėdamas vysk. H. 
Dumpys skatino paruošti sielas 
Viešpaties atėjimui.

Visi svečiai buvo pavaišinti 
skaniai paruošta šilta vaka
riene. Solistei D. Stankaitytei 
susirgus, meninę programą 
atliko solistai Margarita ir 
Vaclovas Momkai, susirinku
siems padainuodami duetų: 
„Auksiniai lapai” iš operetės 
„Sidabrinė diena” (muz. Br. 
Budriūno), „Banguok vandeny
ne” (Alg. Bražinsko), „Pamario 
pasaka” (Al. Jurgučio). Gausiais 
plojimais publika dar išprašė 
bisui „Oi, berneli, vientury” (J. 
Tallat Kelpšos). Jų dainoms 
palydą sudarė muz. M. Mo- 
tekaitis.

Jaunimo centro vadovė S. 
Endrijonienė savo baigia
majame žodyje priminė, kad per 
centrą yra perėję tūkstančiai 
svečių. Čia veikia lituanistinės 
mokyklos, Pedagoginis lituanis
tikos institutas, čia muziejaus 
eksponatai, meno galerija, meno 
parodos, Lit. tyrimų centras, 
tautinių šokių repeticijos ir pro
gramos, archyvai, čia gausūs 
meno ir valstybės aukštieji 
svečiai iš Lietuvos, čia jaunimo 
šokiai, poezijos vakarai, paskai
tos, minėjimai, ateitininkų ir 
skautų susirinkimai, seimai, 
suvažiavimai.

Tačiau pastatas jau 34 metų, 
reikia remontų, reikėjo stogą at
naujinti, atsirado nenumatytų 
išlaidų 18,000 dol. Į pagalbą 
atėjo kun. Krištanavičiaus fon
das, Lietuvių fondas ir buvo 
galima išsimokėti. Atsirado

Zigmas Vaišvila, vicepremjeras ir Saugumo viršininkas, kalbasi su Rasa Raz
gaitiene, atvykusia į Lietuvą iš Amerikos.

stambesnių aukotojų: I. 
Kairytė, I. ir L. Kriaučeliūnai, 
dr. P. ir St. Kisieliai. Atsirado 
šimtininkų, kurie bus skelbiami 
„Mūsų žiniose”. Jaunimo cen
tro kavinėje kalba iš Lietuvos 
atvykstantieji parlamentarai, 
ministeriai. čia nuolat pa
tarnauja V. Pavilčius be atly
ginimo. Moterų klubas puošia 
salę, kas sekmadienį budi krau
tuvėlėje. Ir šį vakarą scenoje 
buvo daili eglutė — Moterų 
klubo dovana, šiaudinukus jai 
padovanojo Keraminienė iš 
Rockfordo, M. Mikutaitis įdėjo 
naujas šonines duris. Be atly
ginimo talkina A. Paužuolis, 
Ign. Navickas, V. ir A. Vala
vičiai, A. Čepėnas. Dėkojo solis
tams Momkams bei jiems 
akomapanavusiam M. Mo- 
tekaičiui, programos pravedėjai
M. Utz., ūkvedžiui A. Vait
kevičiui, kuris ir sirgdamas 
nemetė darbo. Apgailestavo 
mirtį valdybos narių V. Rupin- 
sko, J. ir J. Daunorų. Dėkojo 
vakarienę paruošusioms O. Nor
vilienei ir A. Lietuvninkienei, 
daug bilietų išplatinusiai S. Pie
menei bei salę puošusiai Z. 
Žilevičienei.

Reiškiant padėką už didelį 
pasitarnavimą pati S. Endri
jonienė papuošta korsažu. 
Toliau vyko laimėjimų 
traukimai — po 200, taipgi 300 
dol. Tarp laimėtojų buvo net iš 
Mississippi, Pensylvanijos, o di
džiausią laimikį — 500 dol. bi
lietą pirkusi jį paskyrė 
Jaunimo centrui, įrašydama ne 
savo, o Jaunimo centro vardą. 
Šventė praėjo malonioj 
nuotaikoj.

Juoz. Pr.

TARPTAUTINIS TEATRO
FESTIVALIS VILNIUJE

Jeigu nebus nenumatytų pa
sikeitimų, tai festivalis bus ren
giamas 1993 m. gegužės 10-24 
d. Vilniuje. Tai tarptautinės 
reikšmės įvykis. Kad tokiam 
festivaliui yra parinktas 
Vilnius, tai yra nuopelnas 
Chicagoje gyvenančio Bernard 
Sahlins. Kas yra tas Sahlins? 
Jis yra vienas iš „Second City” 
teatro, taip pat ir Chicagos tea
tro organizatorių. Taip pat jo

IS ARTI
LIETUVOJE

— Vysk. K. Paltaroko pa
minklo Pamūšy konkursas pa
skelbtas „Lietuvos aide”. 
Pasiūlymai prašomi pateikti iki 
gruodžio 10 d. Tuo reikalu Lie
tuvoje rūpinasi komiteto pirm. 
dr. J. Genys, kuris dabar savo 
kursą dėsto Kauno ir Vilniaus 
universitetuose. Pamūšio pa
rapiečiai jau susidomėję pa
minklo pašventinimu: vietos 
valdžia aptvėrė kapines, o para
piečiai ruošiasi bažnyčią dažyti 
ir įrengti apšildymą.

J. A. VALSTYBĖSE
— Prel. Jono Kučingio, Los

Angeles, Calif., sukomponuotas 
giesmes „Mariją mylėti” ir „At
siklaupęs prieš altorių”a 
lapkričio 17 d. Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje 
atliko duetas Vida Vilkienė ir 
Antanas Polikaitis ir solo Ja
nina Čekanauskienė. Pensijon 
išėjęs Šv. Kazimiero parapijos 
ugdytojas prelatas Kučingis 
dėmesį skiria literatūrai ir 
muzikai. Pasirodė jo nauji talen
tai. „Atsiklaupęs prieš altorių” 
— žodžiai Maironio, „Mariją 
mylėti” — nežinomo autoriaus, 
paimti iš 1988 Lietuvoje išleis
tos knygos „Dievo tautos litur
ginės valandos”.

— Visos bibliotekos tar
nautojos iš laimės esame tie
siog pasimetusios, rašo Palan
gos viešosios bibliotekos vedėja 
Loreta Turauskaitė, gavusi 
Juozo Kojelio dovantų knygų 
siuntą. Dalis knygų buvo skir
ta Kretingos gimnazijai. Lietu
vos mokyklų ir miestų, ypač 
provincijos, bibliotekos knygų 
(lietuvių ir anglų kalbomis) la
bai laukia. Pasiuntimas ne
brangus: iš pašto gautu M-Bag 
pašto maišu galima pasiųsti 70 
svarų knygų siuntinį, mokant 
tik 72 centus už svarą.

dėka Vilniaus Jaunimo teatras 
buvo pakviestas gastrolėms į 
Chicagą. Jis yra lankęsis jau 
daug sykių Vilniuje, kur artimai 
susipažino su rėžis. Eimuntu 
Nekrošium, kurį jis labai ver
tina. Jo manymu, Nekrošius yra 
tarpe penkių geriausių režisie
rių. Jis taip pat mano, kad 
Vilnius yra labai tinkamas 
tokiam tarptautiniam festi
valiui.

Kadangi toks festivalis turi ir 
valstybinės reikšmės, tad jo 
rengimą globos Lietuvos Kultū
ros ir Švietimo ministerija. Pa
skutiniu metu kai kurie Lietu
voje priimtieji įstatymai yra 
nepalankūs išeivijai, tačiau be 
išeivijos negali apsieiti. Tokiems 
renginiams reikia ir išeivijos 
talkos. Tad tam tikslui yra susi
daręs organizacinis komitetas. 
To komiteto pirmutinis išėjimas 
į viešumą buvo priešpiečių for
ma, kurie buvo surengti 
gruodžio 1 d. Janinos ir Ira 
Marks rezidencijoje. Rašantysis 
į tokią turtingą kompaniją 
pateko Birutės Jasaitienės 
dėka. Paskutiniu metu mes, 
kaip minizingeriai (viduramžių 
keliaujantieji dainininkai) 
keliaujame iš rezidencijos į re
zidenciją. Tose rezidencijose 
vyksta svarbi veikla. Lietuviai 
dažnai turime nepalankią 
pažiūrą į biznio žmones. Gal dėl 
to mums ir yra sunku į viešumą 
ir didžiąją spaudą išeiti.

Viduramžių kultūra ir 
civilizacija kaip tik ir rėmėsi 
pirkliais. Italijoje menas sužy
dėjo, kadangi ji buvo ant to laiko 
prekybinių kelių ir dėlto tur
tingi pirklių miestai. Tas pat 
buvo Šiaurės ir Baltjos pajū
riuose, didieji miestai išaugo 
Hanzos (pirklių sąjungos) glo
boje. Tik pro mus, kadangi bu
vome nuo jūros atskirti, šimt
mečiai praėjo mažai pėdsakų 
tepalikdami. Reikia džiaugtis, 
kad savo ir draugų tarpe turime 
St. Balzeką, Eileen Mackevich, 
Janiną ir Irą Marks, ir gal
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išrinkta nauja Balfo Wa- 
shingtono skyriaus valdyba. 
Lapkričio 18 d. po skanios vaka
rienės buvusios pirmininkės dr. 
Danutės Harmon namuose nau
ja valdyba pasiskirstė parei
gomis: pirmininkė — Marijona 
Dymšaitė Ogden, vicepirmi
ninkas — Juozas Simanis, vice
pirmininkė — Ramunė Kara- 
nauskaitė Jonės, sekretorius — 
Mindaugas Juodeika ir iž
dininkė — Gina Skučienė.

— Mečys ir Irena Šilkaičiai 
iš Santa Monicos, Calif., iš
sikelia į Floridą, kur anksčiau 
yra gyvenę. Tuo tarpu išvyksta 
tik Mečys. Praėjusiais metais 
Mečys Šilkaitis buvo Lietuvių 
Fronto bičiulių L. Angeles 
sambūrio pirmininkas, 
suorganizavęs literatūros 
vakarą ir politinių studijų 
savaitgalį. Šiais metais jis buvo 
Lietuvių Bendruomenės Santa 
Monica apylinkės pirmininkas. 
Išvykdamas šias pareigas 
perveda kitam valdybos nariui. 
Visi apgaili, netekę darbštaus ir 
pareigingo visuomenininko.

— Lietuvių informacijos 
centras New Yorke, įkurtas 
kun. K. Pugevičiaus ir vado
vaujamas Gintės Damušytės, 
užsidaro, nes dabar žinios 
gaunamos tiesiog iš Lietuvos ar 
per Vilniuje einančią Eltą. Jos 
padalinys Washingtone, D.C., 
kuriam vadovavo Viktoras 
Nakas, taip pat uždaromas. 
Gintė Damušytė dabar dirba 
Jungtinėse Tautose, o Viktoras 
Nakas Lietuvos ambasadoje 
Washingtone.

— A. a. Aldona Krulikienė,
anksčiau su vyru a.a. Kazimie
ru gyvenusi Nevv Yorke, 
lapkričio 13 d. mirė St. Peters
burge, Fla. Ten anksčiau mirė 
ir jos vyras. Liko sūnus Ričar
das su žmona Kristina ir trys 
anūkai.

daugelį kitų, kurių aš nežinau. 
Pas J. I. Marks surengti 
priešpiečiai nebuvo tik pasižmo- 
nėjimui, bet ir lėšų sutelkimui. 
Dalyvaujantieji šimtines paklo
jo, tad gavosi gana apvali suma. 
Nebuvo lietuviams įprastų 
kalbų. Pranešimą tepadarė Ber
nard Sahlins, kuris supažindino 
su šio susitikimo tikslais. Api
būdino rengiamo festivalio 
apimtį ir jo prasmę. Jo žodžiais, 
Lietuvos teatras šiuo metu per
gyvena krizę. Valstybė nebegali 
taip remti, kaip rėmė anksčiau. 
Be to, anksčiau teatras, nors ir 
siaura prasme, buvo rezisten
cinių minčių užuomazga. 
Žmonės eidavo, kad išgirstų 
nors ir užmaskuotą opozicinę 
mintį. Dabar to nebėra, tad 
teatre jau yra ir tuščios eilės. 
Teatre, kaip ir bendrai 
sovietinėje santvarkoje, yra 
daug nereikalingų etatų. Ne
gaunant didelių subsidijų, 
reikės išmokti kitaip dirbti.

Be jau minėto B. Sahlins, su 
kuriuo teko susipažinti, 
dalyvavo Eileen Mackevich, Ex- 
eeutive producer humanities 
festival, Pat Michalski, gu
bernatoriaus asistentė tautybių 
reikalams, St. Balzekas ir dar 
daug pažįstamų ir nepažįstamų 
veidų. Viso „brunch” komiteto 
neišminėsiu, jeigu neklystu, 
jam vadovavo Dalia Anysas. 
Taip pat stipriau reiškėsi Alė 
Kėželienė, jos rolės tame komi
tete neteko išsiaiškinti, šis 
komitetas, atrodo, nesirengia 
tuštinti pensininkų kišenių. Bet 
daugiau kreipsis į jaunesniąją 
intelektualų ir profesionalų 
kartą. Tad sėkmės jam!

J. Žygas
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