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(Tęsinys) 
Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Žinios iš vyskupijų 
LTSR Ministrų Tarybai 
LTSR Švietimo Ministerijai 
Klaipėdos rajono vykdoma

jam komitetui 

Klaipėdos rajono laikraščio 
„Banga" redakcijai 

Nuorašas: Telšių vyskupui Antanui 
Vaičiui 

Kun. Antano Šeškevičiaus, Kazio, 
ir Klaipėdos rąj. Gargždų para
pijos tikinčiųjų 

Pareiškimas 
(3) Sekretorė nukrypsta nuo 

temos ir moko, kad tikintysis, 
pažindamas mokslo tiesas, 
„pats įsitikina, kad jokio dievo 
nėra, kad religija — tuščia misti
ka". Kai tuo tarpu vienas di
džiausių šio šimtmečio moksli
ninkų A. Einšteinas teigia: „Aš 

Didysis gamtininkas Karolis 
Darvinas (1509-1882) laiške 
Fordyceui kategoriškai pa
reiškia: „Niekad savo darbuose 
nebuvau ateistas, niekad 
neneigiau Dievo". Paklausi 
pradedanti protauti vaikelį'- „Ar 
tas laikrodėlis pats savaime at-

neįsivaizduoju mokslininko be sirado?" Jis tuoj atsako: „Kaip 
religijos... Pasaulis yra didelis jis atsiras savaime, be laikro-
ūkis, labai gerai sutvarkytas, 
todėl turi būti ir šeimininkas". 
Elektroninės mašinos išradėjas, 
profesorius, inžinierius tvirtina: 
,3ūtų aiškus pamišimo ženklas, 
jei kas tvirtintų, kad elektroni
nės smegenys galėjo atsirasti 
savaime, be jokio protingo pla
nuotojo. Bet ką reiškia jos, 
palyginus jas su gyvo žmogaus 
smegenimis? Tai tik juokingas 
vaiko žaislelis. Jei skaičiavimo 
mašina negalėjo a t s i ras t i 
savaime, be planuotojo, tai kaip 
būtų galėjusi savaime atsirasti 
nors viena gyvo organizmo 
ląstelė , kur ios nė iš tolo 
negalima lyginti su tobuliausia 
suplanuota mašina? Aš negaliu 
tikėti, nes mano protas mane 
verčia t ikė t i Dievą" 
(Hathavays). 

dininko?" O sekretorė J. Surp-
lienė tiki, kad net visas pasaulis 
savaime atsirado. Ar gali būti 
didesnis absurdas už ateizmą? 
Tai didžiausia mokslo ir logikos 
priešingybė. „Mokslininkai yra 
patys religingiausi žmonės" 
(Einšteinas). 

2. Laidotuvės ne pagal įsta
tymus. Sekretorė cituoja 48 re
liginių susivienijimų nuostatą, 
kuris leidžia atlikti pamaldas be 
valdžios atsiklausimo religinio 
kulto pastatuose, ir 50-tą, kuris 
draudžia religines procesijas, 
apeigas.. . lauke be at
siklausimo. Jį pabrėžia, kad aš 
su tikinčiaisiais 50-to nuostato 
ir nesilaikau, nes palydžiu 
laidotuvių procesiją į kapines. 

(Bus daugiau) 

Ar Hitleris kalbėjo 
Britanijos parlamente 

Washingtonas. — Sovietų 
Komunistų partijos generalinis 
sekretorius M. Gorbačiovas pa
kviestas kalbėti Kongrese. 
Tokia garbė bus su te ik ta 
priešui, rašo AP agentūra. 

Kongr. Diek Cheney, respub
likonų konferencijos vada3 
Atstovų rūmuose, pasakė, kad 
šis pakvietimas yra ne vietoje. 
Cheney pasakė, kad jam labai 
rūpi, kad Sovietų Sąjunga vis 
dar pažeidžia žmonių teises, 
išskerdė šimtus tūkstančių 
žmonių Afganistane ir privertė 
milijonus pabėgti į egzilę, dar 
nepasitraukia iš Rytų Europos 
ir daro karinius žygius išplėsti 
savo imperiją į Pietų Afriką ir 
į Centro Ameriką. 

Kongr. Dan Burton iš India
nos ta ip pasakė apie šį 
pakvietimą: „tai yra analo
giška, kaip kad Hitleris būtų 

pakviestas' kalbėti Britanijos 
parlamente". Burton ir kiti 
respublikonai pasisakė bandy
sią užblokuoti jo kalbą Kon
grese. 

Kongr. Robert Walker iš 
Pennsylvanijos nori surinkti 
pakankamai Kongreso narių 
parašų, kurie pasisakytų prieš 
Gorbačiovo kalbą. Gi sen. 
Jesse Helms iš Šiaurės Caro-
linos valstijos pasakė, jog jis 
apgailestauja padarytą spren
dimą pakviesti „komunistą 
diktatorių" kalbėti Kongrese. 
Sen. Helms ir kiti senatoriai 
ruošiasi panaudoti visas par
lamentarines formas, kad Gor
bačiovo kalbos neįvyktų. 

Čia pravartu prisiminti, jog 
Amerikos ir Sovietų delegacijos 
baigė Genevoje pasitarimus be 
sutar to galutinio sutarties 
teksto. 

Terorizmas Uatuvoje 
New Yorkas . — Lietuvių In

formacijos Centras , kur io 
skyriai veikia New Yorke, Wa-
shingtone ir Romoje, praneša 
apie LTSR prokuratūros įspė
jimą trim piliečiam Nijolei 
Sadūnai te i , kunigui Rokui 
Puzonui ir Robertui Grigui. 
Sovietų žnių agentūros TASSO 
žiniomis, apie iį įspėjimą spalio 
28 d. esąs pranešęs ir Vilniaus 
radijas. Trys ne tik Lietuvoje, 
bet ir užsienyje plačiai žinomi 
l ie tuvia i ka ta l ika i esą 
kaltinami taikos demonstracijos 
Vilniuje šių metų rugpjūčio 23 
d. organizavimu, grasinant, kad 

Protesto demonstracijos 
Latvijoje 

Sovietų melas glasnost laikais 

Viena deta lė iš laisvės demonstracijų Rygoje. Civiliai apsirengęs policininkas suima istorijos 
mokytoją Valdis Torins . kuris neša plakatą, demaskuojantį stalinizmą Latvijoje. Šalia, dešinėje, 
moterys deda gėles prie Laisvės paminklo. Lai dzi\ o briva Latvija' 

Išleistas kun. Matulionis 

būsią areštuoti ir nuteisti jei ir 
toliau dalyvaus pagrindinių 
žmogaus teisių ir religinės 
laisvės gynyboje. 

Lietuvių Informacijos centras 
primena, kad Sadūnaitės 
Puzono ir Grigo terorizavimas 
prasidėjo tuoj pat po taikos 
demonstracijos (Vilniuje. 
Rugpjūčio 28 dienos vakare jie 
buvo atskirai pagrobti ir KGB 
agentų vežiojami po Lietuvą ir 
Baltarusiją, visaip bauginant ir 
grasinant sušaudymu. Sadū-
nai tę terorizavo ištisas 30 
valandų. Kun. Puzonas ir 
Grigas buvo primušti, prigąs
dinti ir paleisti nepažįstamose 
vietovėse toli nuo namų. 

Roma. — Vatikano radijo 
dienraštis, cituc damas spaudos 
agentūras, praneša, kad iš so
vietinio lagerio yra paleistas 
kun. Jonas Kastytis Matulionis. 
Žinią Maskvoje spaudos agentū
rom perdavė buvęs sąžinės kali
nys rasas Aleksandras Ogorod-
nikovas, kuris buvo telefonu su
sisiekęs su Vilniumi. 

Kun. Jonas Kastytis Matulio
nis po jo areštavimo 1984 m. 
lapkričio mėnesį kalėjime ir 
lageryje buvo išlaikytas beveik 
ištisus trejus metus. Sovietinio 
teismojam paskirta trejų metų 
bausmė turėjo baigtis šių metų 
lapkričio 8 d. Taigi, paleidimas 
buvo paankstintas tiktai keliom 
savaitėm, nors iš Lietuvos ir iš 
užsienio nuolat ėjo prašymai į 
Maskvą, kad kun. Matulionis, 
kaip nieku nenusikaltęs, būtų 
tuoj paleistas iš lagerio. Vie
nintelis jo „nusikaltimas" buvo 
tai, kad Vėlinių proga Kybar
tuose surengė procesiją iš bažny
čios į kapines. 

P r a r a d o sve ika t ą 
kalėj imuose 

Kunigo Matulionio sveikata 
visada buvo labai silpna. Nepa
keliamos priverčiamųjų darbų 
lagerio sąlygos ją visai palaužė. 
Spaudos agentūros rašo, kad iš 
kunigo Kastyčio bepaliko „tik
tai griaučiai", nes jo svoris yra 
sumažėjęs iki 40 kilogramų. 
Paskutiniu laiku lageryje jam 
nuolat buvo siūloma pasirašyti 
malonės prašymą, prisipažįs-
tant prie teismo primestų taria
mų nusikaltimų. Tačiau kun. 
Matulionis n e s u t i k o veid
mainiauti ir kalbėti prieš savo 
sąžinę. Į prievartavimus jis 
visada atsakydavo: mane nutei
sė neteisingai. 

Norėdamas išvengti nuolati
nių prievartavimų, j is parašė 
laišką prokurorui, prašydamas, 
kad paliktų lageryje iki baus
mės pabaigos. 

Kada bus iš la isvint i kiti? 

Vatikano radijo dienraštis, 
pagal agentūrų pranešimus, 
skelbdamas žinią apie kun. 
Jono Kastyčio Matulionio išlais
vinimą, primena ir kitų dviejų 
lietuvių kunigų — Alfonso Sva
rinsko ir Sigito Tamkevičiaus 
likimą. Abiejų kunigų padėtis 
kelia didelį susirūpinimą. 

Jau trys mėnesiai niekas, net 
šeimos nariai Lietuvoje, neturi 
jokių žinių apie kun. Alfonsą 

Svarinską, kuris sovietiniuose 
lageriuose jau yra iškalėjęs 
dvidešimt metų. Jo sveikata 
esanti t a ip pablogėjusi, jog 
paskutiniu metu yra deda"mos 
pastangos jį perkelti į Vakarus, 
kad čia galėtų būti tinkamai gy
domas. 

Ką r e i šk ia Karčevo 
už t ik r in imas 

Užsienio spaudą pasiekė 
žinia, kad kun. Sigitui Tamke-
vičiui paskirtoji šešerių metų 
lagerio ir ketverių metų trem
ties bausmė esanti sumažinta. 
Nuo 1983 m. gegužės mėnesio 
kalinamas kun. Tamkevičius iš 
lagerio būsiąs paleistas ateinan
čių metų gegužės mėnesį. Ket
veri metai tremties esą su
mažinti iki dvejų metų. Bet 
jeigu tai yra tiesa, — klausia 
užsienio spauda, — ką reiškia 
Maskvos Religijų Reikalų Tary
bos pirmininko Karčevo užtik
rinimas Amerikoje, kad iki lap
kričio mėnesio Sovietų Sąjungo
je būsią išlaisvinti visi sąžinės 

belais viai?! Vatikano radijo 
dienraštis primena, kad Lietu
voje šių metų pradžioje 46.000 
asmenų pakartotinai pasirašė 
prašymą, kad visi trys lietuviai 
kunigai iš lagerių būtų tuoj 
išlaisvinti ir grąžinti į pastora
cinį darbą Lietuvos vyskupijose. 

Žmogaus teisių 
komisija 

Belg radas . — Jugoslavijos 
komunistų partijos narių politi
nis organas „Socialistų sąjun
ga" formaliai pareikalavo, kad 
krašto vyriausybė sudarytų 
valstybinę komisiją, kuriai būtų 
pavesta tirti žmogaus teisių 
padėt į Jugoslavijoje. Kaip 
praneša oficialioji jugoslavų 
žinių agentūra „Tanjug", par
tiečių politinė komisija atkreipė 
valdžios dėmesį į tai, jog kai 
kurios žmogaus teisių gynybos 
tarptautinės organizacijos, kaip 
Amnesty International ir kitos, 
yra apkaltinusios Jugoslaviją 
žmogaus teisių bei laisvių pa
žeidimais. Komisijos nuomone, 
tokie kaltinimai privalo būti 
nuodugniai ištirti. Komisija pa
žymi, jog nėra tikslinga Jugos
lavijai reiškiamus kaltinimus 

TRUMPAI 
iŠ VISUR 

— JAV Kongreso komitetas, 
kuris tyrinėjo Irano ginklų par
davimo reikalus, paskelbė savo 
pranešimą, kuris išleistas 470 
puslapių knygoje. Ją bus galima 
įsigyti Washingtono knygų 
krautuvėse. 

— Maskvoje išmestas iš Po-
litbiuro Boris Yeltsin paskirtas 
naujoms pareigoms statybos 
industrijoje. 

— Londone požeminio trau
kinio nelaimėje, kai įvyko 
gaisras, žuvo 32 asmenys, nes 
dūmai užtvindė susisiekimo 
tunelius. 

— Nikaragvos sandinistų 
prez. Ortega pasiūlė vieno 
mėnesio ginklų paliaubas, 
kurios turėtų prasidėti gruo
džio 5 d. 

— Maniloje suimtasis komu
nistas Juanito Rivera atskleidė 
partijos planus žudyti policinin
kus ir kariškius. Iki šiol jie jau 
nužudė tik šiais metais 130 poli
cininkų. 

— Prancūzijos prezidentas 
Mi t t e rand pirmą kar tą 
pareiškė, kad jis žinojo, jog 
prancūzų kompanija nelegaliai 
parduoda ginklus Iranui, bet jis 
prisiekė, kad jo Socialistų parti
ja iš to nepasipelnė. 

— Kinijos žinių agentūra 
praneša, jog premjeras Zhao 
Ziyang tik prieš dvi savaites 
patvirtintas Komunistų partijos 
vadu, formaliai paprašytas 
rezignuoti iš premjero posto. 

— Beirute taip vadinama Abu 
Nidai palestiniečių teroristų 
grupė pagrobė prancūzų laivelį 
iš Izraelio okupuotos Gazos sri
ties su aštuoniais Izraelio pilie
čiais. Grobikai pasakė, jei Izra
elis mėgins keršyti, tai pagrob
tieji bus tuoj sušaudyti. 

— Londone Vakarų saugumo 
agentūros sutarė bendradar
biauti prieš Libijos Qaddafį. 
kuris siunčia ginklus Airijos 
suki lė l iams ir teroristams 
Europoje. 

— Toronto laikraštis Star 
p raneša , kad iš Varšuvos 
Tautinio baleto pabėgo penki 
baleto šokėjai. Baleto vadovybė 
jų net nebeieškojo. 

— New Yorke iš varžytinių 

Ryga* — Pasaulio žinių agen
tūros pranešė, jog suplanuotos 
tautinės demonstracijos Lat
vijos sostinėje Rygoje Latvijos 
nepriklausomybės šventės die
ną vakar įvyko, nors šimtai poli
cininkų ir civilinės milicijos 
būriai petys prie pečio buvo 
apsupę centrinę aikštę ir nelei
do demonstrantams į ją 
žygiuoti. 

Pr ieš demonstracijoms 
prasidedant, Helsinkio 86 grupė 
išleido pareiškimą, dar prieš 6 
vai. vak., kai turėjo prasidėti 
protesto prieš sovietus de
monstracijos, kad būtų išvengta 
kraujo praliejimo ir apsaugoti 
Latvijos patriotai nuo išnie
kinimo. 

Daug suareštuota 
Latvijos nepriklausomybės 

dieną iki pietų žmonės ateida
vo su gėlėmis prie Laisvės 
paminklo Rygos centriniame 
parke ir jas ten padėdavo. Bet 
po pietų policija uždarė visą 
plotą, mašinų judėjimas buvo 
nukreiptas kitomis šalutinėmis 
gatvėmis, visi autobusai buvo 
sustabdyti ir negalėjo priva
žiuoti prie aikštės, o žmonėms 
buvo neleidžiama net į tą pusę 
eiti. 

Rygos ir Maskvos šaltiniai 
praneša, kad du Latvijos laisvės 
kovotojai, įskaitant ir Janis 
Barkans, kuris yra vienas Hel
sinkio 86 grupės vadų, buvo lai
komi arešte visą dieną. Dienos 
metu, kai minios žmonių bandė 
prieiti prie Laisvės paminklo ir 
nusilenkti, buvo daug suareš
tuota ir nuvežta. 

2stocWolm 

SttacSm 

FINLAND 
Heteinki. 

KgMNGRAD} Vilnius* i 

P0LAND \ 
S0VIET UNION 

Ką skelbia komunistai 

Bet oficiali Sovietų Sąjungos 
žinių agentūra Tass pranešė, jog 
po pietų buvo suorganizuota 
protesto demonstracija prieš 
Ameriką, kurios Kongresas lap
kričio 18-ją paskelbė Latvijos 
nepriklausomybės diena. 
„10,000 Latvijos sostinės gy
ventojų pareiškė savo protestą 
prieš Washingtono kišimąsi į 
suvereninės sovietų respublikos 
reikalus", paskelbė „Tass" 
agentūra. Buvo padarytas 
plakatas, kuriame išrašyta: 
„mes pasirinkome savo 
gyvenimo būdą 1940 ir mes nuo 
jo nepasitrauksime". 

Amerikos „kaltė" 

Mokyklos, kurios yra netoli 
Laisvės paminklo , buvo 
uždarytos ir mokiniai išvežti už 
miesto kitiems užsiėmimams. 
Fabrikuose ir auklėjimo įstai
gose buvo iškabinti pranešimai, 
draudžiantys dalyvauti tą dieną 
demonstracijoje. Jie būsią 

baudžiami. Rygos meras Alfred 
Rubiks pareiškęs, kad AmeriKa 
kišasi į mūsų vidaus gyvenimą. 
pažeisdama mūsų orumą, rašo 
Tassas. Studentai ir profesūra 
buvo verčiami pasirašyti pro
testo peticijas prieš Ameriką, 
praneša Nevv York Times. 

Vakarų korespondentai iš Ry
gos telefonu šias žinias perdavė 
Vakarų Europos žinių agentū
roms. Studentija buvo įspėta 
neiti prie Laisvės paminklo, nes 
gali prarasti studento statusą. 
Chicago Tribūne dar prideda, 
kad ten minia tyliai stovėjo 
prieš policininkų blokada, bet 
kreipė savo žvilgsnius į Laisvės 
paminklą. 

Vėliava ant prezidento kapo 

Prancūzų žinių agentūra dar 
prideda, kad buvo iškelta di
džiulė raudona-balta-raudona 
vėliava, kuri kaip laisvos Latvi
jos simbolis buvo padėta ant bu
vusio prezidento Janis Cakste 
kapo, netoli esančiose kapinėse. 
Agentūra dar rašojog JAV Ats
tovų rūmų Užsienio reikalų 
komitetas buvo priėmęs rezo
liuciją, kad prez. Reaganas 
iškeltų savo reikalavimą, kad 
nebūtų trukdomos demonstraci
jos Latvijoje. 

Reuterio žinių agentūra pri
mena Pabaltijo tautų istorinius 
faktus. Ji rašo, jog Latvijos 
laisvės paminklas buvo pasta
tytas 1935 m.,tik 5 metai prieš 
tai, kai Stalinas prijungė Lat
viją prie savo imperijos kartu su 
Lietuva ir Estija, kai susitarė su 
Hitleriu, pasirašydami paktą. 

Demonstravo Liepojoje ir 
Washingtone 

VV'ashingtone gautomis žinio
mis — disidentiniai žinių šalti
niai per Maskvą Vakarus infor
muoja, kad Latvijos nepriklau
somybės šventės dieną lapkričio 
18, Rygoje vyko latvių demons
tracijos, kuriose buvo reika
laujama Latvijai laisvės, buvo 
nešamos nepriklausomos Latvi
jos vėliavos, giedamas Latvijos 
himnas ir kt. Nors policija bu
vo užtverusi ištisus miesto kvar
talus, demonstracijose dalyvavo 
tūkstančiai žmonių, buvo susi
rėmimų su policija, yra areš
tuotų. Pranešama taipgi apie 
aštrias demonstracijas ir ant
rajame didumu Latvijos mieste 
Liepojoj. 

Latvių studentai demonstravo 
ir šio krašto sostinėje Wa-
shingtone. Reikalaudami Lat
vijai laisvės, jie buvo gran
dinėmis prisirakinę prie ce
mento stulpų prieš Sovietų am
basadą. Reikėjo gaisrininkų ir 
policijos toms grandinėms nu
kirsdinti. Vakarinėse žiniose tai 
buvo parodyta visai Amerikai 
pagrindiniuose televizijos 
kanaluose. 

dėl žmogaus teisių pažeidimų bus parduotas Adolfo Hitlerio 
laikyti kaip eilinius antiko- pistoletas su jo inicialais, kurį 
munistinius ir antijugoslaviš- po karo Vokietijoje rado ameri-
kus išsišokimus. kietis karys. 

— Maniloje sen. Ponce Enrile 
ragina vyriausybę atsiriboti nuo 
Washingtono įtakos. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 20 d.: Feliksas Va-
lua, Maksencija. Andė. Jovydas, 
Rūstulė. Benignas. 

Lapkr i č io 21 d.: Rufas. 
Amelberga, Avilkenis, Eibare. 
Vygandas. 

ORAS 
Saulė teka 644. leidžiasi 4:27. 
Temperatūra dieną 38 1., 

naktį 20 1. 



DRAUGAS, penktadienis, 1987 m. lapkričio 20 d. 

/PORTO APŽVALGA 

LOS ANGELES „BANGA" RUOŠIASI 
III P.L.S. ŽAIDYNĖMS 

Los Angeles „Bangos" klubas, 
kuriam ilgus metus vadovauja 
Algis Sekas, buvo pats pirmasis 
pareiškęs norą dalyvauti IlI-se 
P.L.S. žaidynėse Adelaidėje. 
Lėšų telkimui organizuojamas 
vajus, planuojamos įvairios 
pramogos. Patys sportininkai 
jau pradėjo rimtą pasiruošimą 
aikštėje. Vyrų tinklinio koman
dos treniruotės vyksta kas 
pirmadienį. Komanda jau daly
vavo pabaltiečių turnyre, kur 
finalinėse rungtynėse pralai
mėjo stipriai latvių komandai. 
Amerikiečių lygoje pasirodymas 
kol kas taip pat silpnokas, nes 
komandai trūksta ūgio ir il
gesnio pasiruošimo, o labiausiai 
sužeisto R. Jociaus. Komanda 
sudaro: Burokas, R. ir A. 
Jarašiūnai, Koklys, Kulikaus
kas. Lizdenis. Norkus, Petraitis, 
Polikaitis, Radvenis ir Vilkas. 

Moterų tinklinio komanda 
pradės treniruotes tuoj po. N. 
Metų. Ji tikriausiai bus gero pa
jėgumo, nes trys žaidėjos žaidžia 
universitetų komandose. Ko
mandą sudaro: Baumeraitė. 

Koklytė, Janulaitienė, Jasai
t ienė, Jonėnaitė , Reader , 
Tomkutė, Rugienaitė ir Žiūrai-
tė. Komandos t renerė V. 
Karalienė. 

Su Los Angeles „Banga" vyks 
ir trys šachmatininkai: Baltutis, 
Kulikauskas ir Palčiauskas, 
kuris šiuo metu yra pasaulio 
meistras korespondencinėse 
varžybose. 

Plaukimo varžybose „Bangai" 
atstovaus broliai Lileikiai , 
kurie I-se ir Il-se P.L.S. 
Žaidynėse laimėjo aukso me
dalius. 

Šalia žaidynių Adelaidėje 
„Banga" suinteresuota rungty
niauti Sydnėjuje ir Melbourne. 

Ta pačia proga iš Los Angeles 
pranešama, kad ateinančių 
metų gegužės mėn. Los Angeles 
mieste ruošiamas maratonas, 
kuriame dalyviai kviečiami at
stovauti savo tautybėms. No
rintieji daugiau informacijų pra
šomi kreiptis į A. Seką, 10281 
Jon Day Dr. Huntington Beach, 
Ca. 92646. 

V. 
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Kauno „Žalgirio" krepšinio komandos kapitoną Valdą Chomičių ir Vilniaus „Statybos" žaidėją 
Šarūną Marčiulionį su lietuviškuoju Marąuette Parku Chicagoje supažindina sesutės Dalia ir 
Rūta Musonytės. 

JAV UNIVERSITETŲ 
KREPŠININKAI RUNGTYNIAUJA 

SU SOVIETŲ RINKTINE 

R. DIRVONIS JAV LB 
TARYBOS SUVAŽIAVIME 

Rimantas Dirvoms JAV LB Tarybos 
nuvažiavime. 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos suvažiavime, kurs 
praėjusį savaitgalį vyko St. Pe-
tersburge. Floridoje, dalyvavo 
Rimantas Dirvonis, kaip LB 
atstovas, o taip pat ir kaip 
ŠALFAS s-gos centro valdybos 

oficialus įgaliotinis. Jis ten 
turėjo progos p r i s t a ty t i 
Clevelando suvažiavime 
išrinktą naują ŠALFAS sąjun
gos centro valdybą ir jos svar
besnius uždavinius bei tikslus, 
prašydamas pritarimo ir finan
sinės paramos. Naująją 
ŠALFAS s-gos C.V-bą sudaro: 
V. Adamkus, R. Dirvonis. R. 
Puodžiūnas, A. Lauraitis, Z. 
Žiupsnys ir V. Grybauskas. Į ją 
dar numatomi pakviesti Algir
das Bielskus iš Clevelando ir 
Rūta Pauperienė iš Chicagos. 
Vienas iš pačių didžiausių nau
jos valdybos uždavinių yra III 
P.L.S. Žaidynės, kurios prasidės 
1988 m. gruodžio 26 d. ir baigsis 
1989 m. sausio 2 d. Adelaidėje, 
Australijoje. Jose vien iš JAV-
ių planuoja dalyvauti arti 150 
sportininkų, kas, žinoma, pa
reikalaus didelių pastangų ir 
darbo, o tuo pačiu ir didžiulių 
išlaidų. O tai įvykdyti be LB 
Tarybos pritarimo bei moralinės 
ir finansinės paramos būtų 
beveik neįmanoma. 

V. G. 

Sovietų Sąjungos krepšinio 
rinktinė šiuo metu lankosi 
JAV-ėse ir čia numačiusi visą 
eilę rungtynių su šio krašto 
universitetų komandomis. Pa
žymėtina, kad šioje rinktinėje 
yra ir trys lietuviai, tai Kauno 
„Žalgirio" žvaigždės Valdas 
Chomičius ir Rimas Kurtinaitis, 
o taip pat ir Vilniaus „Statybos" 
Šarūnas Marčiulionis, kuriuo, 
ypač gėrisi amerikiečių radijo ir 
televizijos sporto komentatoriai 
bei sporto spaudos reporteriai. 

Pirmosios rungtynės spalio 25 
d. ivyko Milvyaukee su to miesto 
profesionalų komanda „Bucks", 
kuriai Sovietų rinktinė pralai
mėjo 27 taškų skir tumu 
(127:100). . ... 

Lapkričio 4 d., rungtynėmis 
prieš Illinois State universitetą, 
kurias Sovietų rinktinė laimė
jo 71:62, pradėtos rungtynės su 

amerikiečių universitetų 
komandomis. Po šio Sovietų 
rinktinė pasiekė dar tris lai
mėjimus, lengvai nugalėdami 
Georgia Tech, North Carolina 
State ir San Diego universitetų 
komandas. 

Lapkričio 17 d. Las Vegas žai
džiant su stipria vietos uni
versiteto komanda, laimė nusi
gręžė nuo Sovietų rinktinės. 
Nors pirmame kėlinyje Sovietai 
vedė 44:33 tšk.. antrame kėliny
je amerikiečiams „pa
sispaudus", Las Vegas koman
da laimėjo 93:86 tšk. santykiu. 

Tolimesnės rungtynės 
numatytos: lapkričio 18 d. — 
rungtynės su Arizona State uni
versitetu. Lapkr. 20 d. — su 
Vandderbilt u-tu. Lapkr. 21 d. 
— su Indianos u tu. Lapkr. 23 d. 
su — North Cąrolinos u-tu. Pas
kutinės šio turo rungtynės nu-

Nuotr. Dainos Juozevičienės 

matytos lapkr. 24 d. prieš Ken-
tucky u-tą. Visos šių universi
tetų komandos gana stiprios, 
todėl bus įdomu stebėti šias 
rungtynes ir jų išdavas. 

Lietuviams žaidėjams linkime 
sėkmės ir malonių prisiminimų 
iš susitikimų su Amerikos lie
tuviais. 

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

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

DEGUTIS - MARATONO 
LAIMĖTOJAS 

Didž. Britanijos Londono 
maratone bėgo 21,000 bėgikų, 
laimėtojas — lietuvis. 

Londono maratonas įvyko 
1987 m. gegužės 17 d. Jame 
dalyvavo 21,000 bėgikų iš įvai
rių pasaulio šalių. Lenktynių 
kelio ilgis — 26 mylios. Jo pra
džia — garsiajame „Greenvvich 
Park'", pabaiga — prie 
parlamento rūmų. 

Šiame maratone jau antrą 
kartą dalyvavo Paulius Degutis, 
42 metų amžiaus „Lloyd" banko 
vedėjo asistentas Southend-on-
Sea. Šį kartą jis pasiekė West-
minsterio tiltą per 3 vai. 48 
minutes, laimėdamas maratono 
medalį. 

Jau dabar jis pradėjo rengtis 
dalyvauti ateinančių metų 

Kauno „Žalgirio" krepšinio žvaigždė Rimas Kurtinaitis su Chicagos lietuvių jaunimu. I* k.: Jonas 
Račkauskas, Jr.. Rimas Kurtinaitis, Dalia Polikaitytė ir Donatas Siliūnas. 

Nuotr. Rūtos Musonytės 

Paulius Degutis, Didž. Britanijos 
maratoniniame bėgime laimėjęs pir
mos vietos medalį. 

maratone ir jį laimėti trečią 
kartą. Be to, Paulius Degutis 
žaidžia „Lloyd" banko futbolo 
komandoje šeštadieniais ir va
dovauja to banko socialiniam 
klubui, turinčiam 3000 narių. 
Pasikalbėjome su ' „Southend 
Evening Echo" sportiniu kores
pondentu pasisakė esąs geras 
bėgikas, savo treniruotėse kar
tais per mėnesį bėgąs 60 mylių. 

Paklaustas kodėl tai daro, 
Paulius atsakė mėgstąs bėgio
ti,nes esą sveika kūnui, o daly
vauti Londono maratone su 
visais pasualio garsiais bėgikais 
yra kažkas nepaprasto. 

Paklaustas, kaip jam šiais 
metais sekėsi bėgti, Paulius at
sakė vienu metu buvo apsi
skaičiavęs, kad nubėgsiąs per 
3.5 vai., bet po 23 mylių kelio 
pajuto kojose silpnumą ir beveik 
norėjo sustoti. Didžiulės minios 
žiūrovų šaukė: „Bėk ir laimėk, 
o aš kiekvieną minutę jais 
džiaugiausi ir pagaliau 
laimėjau: buvo užkabintas jau 
antrą kartą ,Londono Mara 
thon' medalis ant mano kaklo". 

S. Kasparas 

DR. KENNETH J. VERKI* 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 

2433 W. Uthuantan Plaia Cotirt 
tai. mmmm 

FUTBOLO SEZONO 
UŽBAIGIMO POKYLIS 

„Lituanicos" futbolo klubo 
tradicinis balius rengiamas 
Tautiniuose namuose, 6422 S. 
Kedzie, lapkričio 28 dienos 
vakare. Šokiams gros „Gintaro" 
orkestras, bus puiki vakarienė. 
Apie dalyvavimą prašoma iš 
anksto pranešti skambinant 
telefonu (vakarais) 476-9100. 
Visi sportininkai ir futbolo mė
gėjai kviečiami. 

MIRĖ 
A. BRATANAVIČIUS 

Sportininkai neteko draugo ir 
sporto darbuotojo, kai rugpjūčio 
4 d. Adelaidėje mirė Aleksand
ras Bratanavičius, sulaukęs 80 
m. amžiaus. 

Kaune baigęs mokslus, dirbo 
valstybiniame banke, buvo 
geras šachmatininkas ir sporto 
mėgėjas. 1945 m. pabaigoje 
Muencheno lietuvių stovykloje 
buvo vienas iš sporto klubo 
, ,Gintaro" steigėjų ir jo 
pirmininkas. 

Iškeliavęs į Australiją ilgus 
metus vadovavo Geelongo spor
to klubui „Vyčiui". Šis klubas 
iš krepšinio komandos išaugo į 
vieną pirmaujančių lietuvių 
sporto klubą Australijoje ir yra 
laimėjęs nugalėtojo titulus ne 
vienoje sporto šakoje. Pats velio
nis yra laimėjęs ne vieną 
šachmatų turnyrą ir buvo 
pakeltas į „Vyčio" klubo garbės 
narius. 

1973 m. atsikėlęs į Adelaidę, 
jis įsijungė į Adelaidės „Vyčio" 
klubo eiles ir dar kuri laiką 
aktyviai reiškėsi šachmatuose. 
Mėgo lietuvišką literatūrą ir 
rėmė lietuvišką veiklą. Po 
sunkios ligos, 1987 m. rugpjūčio 
mėn. 4 d. mirė. 

DR. VUAY SAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS UGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
(AuĮhsi nuimami onis) 

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Straat, CMeasa 
Tsi. 434 6343 (veikia 24 vai.) 

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

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS HA2BKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

•L 471 3303 . ras. 442-3207 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kastais Ava., 
CMcsfO, M. 30052 

Pirm., antr.. kstv. ir psnkt. 
pagal susitarimą 

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-O067; arba 246-6581 

SR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MED1CAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIU UGOS 

23SS W. • • St. 
Tai. 773-3331 

12-2 v. p.p.; trse. 12 • 2 v. p.p. 
psnkt.: 1 • 3 v. p.p. . 

3300 W. 95 St. 
Tai. 422-3101 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medtcal Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

Naimx:5«4-5527 

•R. ALSIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURC.IIA 
6132 S. Kedzie. Chicago. III. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee A ve.. Flgin, I I I . t>0120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVttRJS 

JOKSA 
V A I K Ų LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie A ve.. Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S LIGOS 

KOSMETINĖ C HIRL'RC ,t|A 
Valandos p<iK.it susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusiu venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. M H M Road. Tel. 535-2302 

Valandos pagal susitarimą 
Penfct., antr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuotu ir Į namus 

Tel. mmmm s-1311 
WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 

S. Amerikoje, ypač Chicagoje 
būrys buvusių Muencheno sto
vyklos gyventojų atmintyje jis 
liks prisimintinas, kaip sporto 
darbuotojas ir geras lietuvis. 

Vai.: pirm., antr. kstv. ir psnkt. 
nuo 12-3 vai. popiet ir 4-3 vai. vsk 

Trsc tr sėst uždaryta 
Tel. ofiso ir buto: OLymcic 2-4159 

DR. f. KISIELIUS 
O D Y T O I A S IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th A ve.. Cicero 
Kasdien 1 iki i* vai vak 

išskvrus treč" Sėst 12 iki4 vai popiet 

DR. IRENA KVRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTMODONTICS — karūnėles. 
tilteliai, plokšteles ir bendroji praktika 

2353 W. 33 St. CMcaflS 
Tel. 473-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETRBKIS 
DANTV C Y D Y T O I A 
8104 S. Roberts Road 

1 mvli.i i vakarus nuo Mariem A ve 
Tel. 563-070O 

Valandos papai susitarimą 

DR. FRANK PLECRAS 
•Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikr ina akis Pritaiko akinius ir 

..C ontact lenses" 
2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149 

Vai papai susitarimą L'/darvta treč. 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

I . ItPSfnM. ^re. V . 
Specialvbė — Chirurgija 
2454 W«st 71st Street 

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

3 iki 7 v.v Tik susitarus 

DR. AHTANAS 6. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plauliu ligos 

2SM W. T1st 3 t , C m i l Į I , m. 
Ta t : 43*4100 

112)301 

INKSTŲ POSLĖS IR 
PROSTATO CHIRURGIJA 

2656 W . 63rd Street 
Vai.: antr. 1-4 p p. ir ketv 2-5 p p 

§est pagal susitarimą 
Ofiso te l . 776-2880, rez. 440-5545 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 iv. 81»t Street 

Ofiso tel. RE 7.1160; 
Reiid. 385-4011 

Dr. TumZZanioom^^rmt' 
DILS. UL 

SPECIALYBE - VIDAUS LrCOS 
2454 W. 71»l Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12. Penkt 2-7 

NAMCY STREITMATTER, M.D. 
KAROfOLOat 

2414 W. 71 Street 
Tol. 4344777 

Valandos pagal susitarimą 

Mm • • I i i f i m t s . RU* S.C 
Specialybė — Vidau* ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 565.7756 

JONU P. WAITKUS, M.O., FAC6 
•MCI0LHT0I CMtUUHUAl 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2763 W. 43 6L, Tel. 327-3231 
Kalbame lietuviškai 

Ketv. Ir penkt nve 3-7 v.v. 



Kai ką nustebino 

SINODO IŠVADOS 
Spalio 30 pasibaigęs vyskupų pakeitimams ar net kad jų ' 

sinodas Romoje apie pasauliečių krašto Bažnyčiai jie būtų ne-
rolę Bažnyčioje kai ką nustebino naudingi. Popiežiškos socialinių 
savo galutinėms popiežiui pa- pareiškimų komisijos vadovas 
teiktomis išvadomis: nežiūrint ark. John P. Foley kėlė kiau
to, kad iš 230 delegatų, net 32 simą, iki kokio laipsnio turėtų 
delegatai ar referentai iš įvairių šventimu nereikalaujančios tar-
kraštų kėlė ar minėjo moterų nystės būti atviros visiems 
rolę bažnytinėse tarnystėse, nė tikintiesiems ir kaip tai paveik-
viena iš paskirose darbo grupėse tu kunigo rolės sampratą, 
suformuluotųjų konkrečių re- Jėzuitas teologas kun. J. 
komendacijų šiuo klausimu Fessio, vienas iš popiežiaus pa-
nepateko į galutinį viso sinodo skirtų ekspertų, rašte paskleis-
priimtų 54 rekomendacijų tame sinodo dalyviams išsamiai 
sąrašą. ! gvildeno šiuos klausimus. Jis 

Tik angliškai ir prancūziškai rekomendavo, kad sinodas 
kalbančios grupės priėmė re- nepatvirtintų jokių rekomen 

KATALIKIŠKOJI LIETUVA 
GARSIAI SKAMBĖJO PASAULYJE 
Pasikalbėjimas su Lietuvos krikščionybės jubiliejaus rengimo 

komiteto vykdomuoju pirmininku Jonu Kavaliūnu 
VYTAUTAS KASNIŪNAS 

komendaciją apie mergaites 
Mišių tarnautojas. Tad tik ma
žuma siūlė tą rekomendaciją 
komisijai. Tad nenuostabu, kad 
komisija šios rekomendacijos 
neįtraukė į galutinį sąrašą. 

Tačiau priešingai ):ai kurių 
konservatorių nugirstam atsi
dusimui — „Mes feministus nu-
galėjom!", tai nereiškia, kad 
pasaulio vyskupų nuomone mo
terų klausimas jau išspręstas. 
Anaiptol. Moterų klausimus/in
teresus bažnytinėje tarnyboje 
palaikantieji pabrėžia 19-tą re
komendaciją, kurioje Šv. Tėvas 
yra prašomas persvarstyti 1972 
m. (pop. Pauliaus VI laiku) iš
leistą dekretą „Ministeria 
Quaedem", kuriame pažymėta, 
kad nuo to laiko leidžiama pa
sauliečius vyrus įvesdinti į pa
tarnautojo (acolyte) ir lektoriaus 
tarnystes, kas anksčiau tebuvo 
leidžiama tik žemesniuosius 
šventimus turintiems. Aiški
nama, kad tame dokumente, 
kalbama tik apie vyrus, nes var
tojamas žodis „pasaulietis" 
vyriška gimine, ne moteriška, 
tad kai kas sako, kad čia aiškiai 
išjungtos moterys, nors kiti ir 
nurodo, kad dažnai dėl papras
tumo vartojama vyriškoji gimi
nė, nors sampratoje įskaitoma ir 
moterys. 

Taigi vyskupai siūlo Šv. Tėvui 
šį dekretą persvarstyti ir kalbi
niai išaiškinti. Tai rišasi ir su 
kitomis rekomendacijomis, ku
rios aiškiau pasisakė apie mo
terų rolę Bažnyčioje, nors jau ne 
altoriaus tarnystės kontekste. 
Vienas visuotiniai priimtų 
siūlymų ragina Bažnyčią pripa
žinti ir naudotis moterims duo
tomis dovanomis. Kitas aiškiai 
rekomenduoja vengti išsireiš
kimų, kuriais pažeidžiamas tei
singumas, išjungiant moteris. 

Taigi yra pagrindo teigti, kaip 
tai padarė kard. Bernardinas, 
vienas iš sinodo delegatų, kad 
moterų rolių klausimai pozity
viai figūravo ir viso sinodo min
tyse. Tačiau reikia neužmiršti, 
kad sinodo rolė yra grynai pa
tariamoji, ne sprendžiamoji. 
Sprendimai, kuriuos pop. Jonas 
Paulius II savarankiškai išleis 
vėliau Apaštališkuoju atsi
šaukimu, pasirodys vėliau. 

Informacijos apie tai, kas dėjo
si mažose darbo grupėse rodo, 
kad iš dvylikos darbo grupių 
dauguma — jų priekyje angliš
kai ir prancūziškai kalbančios 
grupės — palaikė moterų pri
ėmimą į šventimų nereika
laujančias tarnystes. Mažesnis 
skaičius parėmė moterų diako-
nėmis šventimus. Šių grupių re
komendacijų tarpe ir buvo tos 
trys, liečiančios moterų pri
ėmimą į visas šventimų ne
reikalaujančias tarnystes; lei
dimą moterims tarnauti Mi
šioms, atsižvelgiant į vietos ti
kinčiųjų nuotaikas; ir rekomen
dacija toliau studijuoti moterų 
diakonių klausimą. 

Nors niekas viešose kalbose 
prieš tas nrit is nepasisakė, 

dacijų, kurios greitai atmestų 
ilgalaikes tradicijas, keltų 
abejones apie Bažnyčios drau
dimą šventinti moteris į 
kunigus i?* galbūt apsunkintų 
popiežiaub darbą, stengiantis 
šiuos klausimus rišti neatsi
žvelgiant į spaudimus iš šalies. 

Nors moterų rolės klausimais 
nuomonės įvairavo, visi sutiko, 
kad ankstyvesnieji Šv. Sosto 
dokumentai nepakankamai aiš-
kiai apibūdino, kurios iš 
bažnytinių tarnysčių iš tikrųjų 
tokios yra. Šis pareiškimas ypač 
sutapo su Trečiojo Pasaulio 
vyskupų dažnai išreiškiamu 
prašymu, kad bazių bendruome
nėms vadovavimas, t.y. pasau
liečių vadovavimas tikinčiųjų 
bendruomenėms be kunigų, 
būtų pripažintas kaip oficiali 
bažnytinė tarn; tė, ar net, kad 
šie asmenys būtų švenčiami 
„daliniais kunigais". Ir šios 
nuotaikos sudaro pagrindą Re
komendacijai nr. 18, kuri prašo 
peržvelgti 1972 m. dekretą apie 
tarnystes, aiškiai definuojant 
jame vartojamus terminus ir 
aiškiai nusakant tinkamumo 
kriterijus kiekvienai bažnytinei 
tarnystei. 

Pasibaigus sinodui, ark. R. 
Weakland, kuris sinodo metu 
aktyviai propagavo klapčiukių 
klausimą, pareiškė: „Nežen
gėme atgal. Galutinė išvada 
buvo pozityvi ir atvira tolimes
nei eigai. Kadangi sinodas yra 
atviras kiekvienai kultūrai, jo 
išvados ir turi būti bendro pobū
džio". Ark. John May, taip pat 
propagavęs moterų priėmimą į 
šventimų nereikalaujančias tar
nystes, pareiškė, „Čia ir yra 
sinodo procesas — ieškojime 
išeičių, kurios būtų visiems 
priimtinos". Jis paaiškino, kad 
dėl delegatų įvairumo ir ne
galima tikėtis, kad sinodo išva
dos būtų labai specifiškos, bet 
užtat popiežius yra laisvas spe
cifiškai kalbėti. 

Kard. J. Bernardin sutiko: 
„Mes aiškiai pamatėme, kad 
esame pasaulinė Bažnyčia. 
JAV-ėse mums svarbu būti jaut
riems ,amerikietiškajam paty
rimui' — bet turime išgirsti ir 
katalikus kituose pasaulio 
kraštuose, kurių rūpesčiai visai 
kitokie". Ark. Weakland pri
tarė: „Dabar reikia kelti klau
simą, ar norime šias tarnystes 
taip griežtai apriboti, definuoti? 
Aš nežinau, ar pageidautina 
,suklerikalinti' pasauliečius". 

Nežiūrint nuotaikų įvairumo 
dėl priimtinumo kriterijų 
tarnystėms, aiškiai iškilo ben
dra viso sinodo nuotaika, kad 
susirūpinimas pasauliečių 
rolėmis bažnytinėse tarnystėse 
neturėtų nustelbti pagrindinio 
pasaulietiško pašaukimo, 
būtent, krikščioninti kasdieni
nį gyvenimą — šeimoje, darbo
vietėse, moksluose, ekonominia
me gyvenime, kultūriniame 
gyvenime ir politikoje. 

Mums lietuviams, švenčiant 
krikščionybės 600 metų ju
biliejų šie klausimai irgi aktu
alūs, siekiant ir savo lietuvišką 

Netoli nuo Chicagos prie Mi-
chigano ežero rytinio pakraščio L 
50 mylių kelio nuo didmiesčio vykstantį ALĘ. Katalikų federa-
yra nedidelis bažnytkaimis Be- cijos kongresu ir jo programą, 
verly Shores, garsus savo grožy- Pasirinktas vėlyvas ruduo, kad 
bėmis amerikiečių tarpe, bet Lietuvių operos choras turėtų 
dar garsesnis visame pasaulyje, pakankamai laiko gerai pasi-
kur tik lietuviai susisuko ruošti didžiajam koncertui, 
didesnį lizdą, kur šeštadieniais kuris bus lapkričio 28 d., šešta-
lituanistinėse mokyklose čiul- dienio vakare, Morton audi-
bėjo jaunimas. Čia gyvena torijoje Cicero. Taip pat 
buvęs ilgametis Pasaulio Lie- tikimės, kad ilgasis Padėkos 
tuvių Bendruomenės švietimo savaitgalis palengvins su-
komiteto pirmininkas, Lituanis
tikos katedros pradininkas, pra
vedęs jos įkūrimui pirmojo treč
dalio aukų vajų, dabartinis Lie
tuvos krikščionybės jubiliejaus 
rengimo komiteto vykdomasis 

važiuoti į Chicagos iškilmes ir 
iš toliau. 

— Kokia iškilmių progra
ma? 

— Minėjimas pradedamas pa
dėkos Mišiomis Šv. Antano 

pirmininkas Jonas Kavaliūnas, bažnyčioje Cicero. Norima pa-
Metai išsitiesė dešimtmečiais, dėkoti Dievui už Lietuvos krikš-
bet visuomeninėje veikloje čionybę ir už jos žiedą — palai- orkestruotą, o po to J. Starkos 

kūrybinio darbo vaisius — 
koncertas su D. Mongirdaite, D. 
Stankaityte, T. Freerer ir di 
džiuliu simfoniniu orkestru. 
Pradedama VI. Jakubėno „De 
profundis", vienu iš ver-
tingiausių lietuviškų kūrinių 
mišriam chorui, kur Bern. Braz
džionio žodžiais iš gilumos šir
dies šaukiamasi Viešpaties pa
galbos, ir baigiama Maironio 
„Lietuva brangi", muzika J. 
Naujalio, išplėtota J. Juzeliūno, 
naudojant tradicines ir moder
niškas harmonijas. Taip pat 
gėrėsimės M. K. Čiurlionio 
simfonine poema „Jūra", pirmą 
kartą išgirsime K. V. Banaičio 
operos „Jūratės ir Kastyčio" iš
tisą, nesutrumpintą pirmąjį 
veiksmą, Arūno Kaminsko per 

nepasikeitė ir dažnai birz-
giančio telefono numeris, o įvai
riaspalviai pašto ženklai tebe-
lenktyniauja pasaulio konkur
se. 

Kaip įprasta mažame bažnyt
kaimyje, su Jonu Kavaliūnu 
susitinku ankstyvą rytmetį 
suskambėjus bažnyčios varpui. 

mintąjį arkiv. Jurgį Matulaitį, 
kuris ir šią bažnyčią 1926 m. pa
šventino. Mišias lakys vysk. P. 
A. Baltakis, OFM, vysk. V. Briz-
gys, vysk. A. Deksnys, vysk. P. 
Rodriguez drauge su lietuviais 
kunigais. Tai bus kaip tik Pa
dėkos dieną, lapkričio 26, 10 

perliuką „Tušti paliktieji 
namai", sukurtą K. Bradūno žo
džiams. Tai aukšto lygio lietu
vių kompozitorių simfoninis 
koncertas, kokio Chicaga ne
greitai vėl susilauks. 

Akademijos ir koncerto bilie
tai gaunami Vaznelių prekybo-

Jonas Kavaliūnas, Lietuvos krikščionybės 600 metų sukakčiai rengti komite 
to vykdomasis pirmininkas. 

Nuotr. «J. Tamulaičio 

vai. rytą. Šeštadienį 12 vai. bus Je- Cia pat gaunami ir autobusų 
bilietai važiuoti į koncertą iš 
Marąuette Parko ir Brighton 

Po to yra kelionė į paštą. Čia jis iškilmingos Mišios už Lietuvą 
pakeičia išsiunčiamų vokų Švč. M. Marijos Gimimo 
ryšulį su dar didesniu, dažnai bažnyčioje Marąuette Parke, 
netelpančiu pašto dėžutėje, ir koncelebruojant lietuviams 
vėl skuba į darbo kambarį, kur vyskupams su vysk. A. Abromo-
netrukus suskamba rašomoji vičiu ir lietuviais kunigais, pa-
mašinėlė. Įsipareigojimas rapijos chorui giedant kun. G. 
didelis ir svarbus, darbo valan- Šukio mišias. Jubiliejaus pa-
dos išsitiesia iki neapibrėžtos grindinės Mišios bus sekma-
vėlumos. Retkarčiais vėlybos dienį, lapkričio 29, 3 vai. popiet 
nakties ramybėje susitinku su katedroje (735 N. State St.). Iš-
Jonu Kavaliūnu pasivaikšči- kilmingas Mišias laikys kardi-
jimo takuose, kur, eidami nolas J. Bernardin su lietuviais 
rudens lapų išklotais kilimais, vyskupais ir kunigais. Kar-
pasidaliname aktualijomis. Ma- dinolas ir pamokslą sakys. A. 
tomos elektros šviesos anoje Mikulskio MiSias ir lietuviškas 
pusėje ežero suriša su Chicaga, giesmes giedos jungtinis Cle-
su lietuvių sostinės gyventojais, velando, Dainavos, kazimie-
Taip ir gimė šis pasikalbėjimas, riečių ir Lietuvos vyčių choras 
Lietuviai gyvena prasmingai di- su Čiurlionio kanklių ir B. 
džiaisiais krikščionybės minėji- Pakšto birbynių ansambliais, 
mo siekiais. Diriguos Rita Kliorienė, seselė 

— Chicagoje rengiamas Teresė Papšytė, Emilija Saka-
Amerikos pagrindinis krikš- dolskienė. Iškilmes filmuos 
čionybės jubiliejaus minėji- televizija. 
mas. Kai kas būkštauja, kad Penktadienio vakare 7 vai. 
pasirinktas blogas laikas, kai vak. renkamės į akademiją su 
kas primeta, kad programa kun. dr. A. Paškaus paskaita „I 
labai išplėsta? ką mus kviečia tautos krikštas" 

— Kaip teisingai pastebėjote, ir į literatūros vakarą su L. An-
Chicagoje bus Amerikos pagrin- driekum, K. Bradūnu, Bern. 
dinė Lietuvos krikščionybės ju- Brazdžioniu, Č. Grincevičium ir 
biliejaus šventė. Tai savaime A. Kairiu. Jubiliejaus laurea-
praplečia programą. Be to, nu- tams bus įteiktos premijos, 
statant iškilmių tvarkaraštį, Kitą vakarą, šeštadienį, 7:30 
turėta galvoj tuo pačiu metu vai. Lietuvių operos choro ilgo 

Parko 
Pirmosios iškilmių dienos 

vakare, Padėkos dienos 6 vai., 
lapkričio 26 d., atidaroma Bro
niaus Kviklio labai turtinga 
eksponatais vaizdinė, dokumen
tinė paroda „Krikščioniškoji 
Lietuva". Ji visomis iškilmių 
dienomis veiks Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje. Po ati
darymo pabendravimas Jauni
mo centro kavinėje. Jaunimo 
centre taip pat veiks kun. K. 
Kuzminsko suorganizuota „Lie
tuvos katalikų bažnyčios kroni
kos" paroda. 

— Šventės programa yra 
plačios apimties. Ne paslap
tis, kad tokio masto rengimai 
yra susiję su gausiomis išlai
domis. Kaip komiteto finansi
niai reikalai? 

— Nuo pat jubiliejaus ruošos 
pradžios lėšų telkimas reikalau
ja ypač daug energijos ir laiko. 
Išsiuntinėjome per 50,000 laiš
kų, daugiau, negu ligi šiol bet 
kuri kita organizacija. Atsiliepė 
labai nedidelis nuošimtis ir 
todėl neaišku, ar suvesime 
galus su galais, nes renginiai 
Chicagoje taip pat reikalauja 
daug išlaidų. Bet tikime, kad 
lietuvių visuomenė supras savų 

renginių jubiliejui paminėti 
svarbą ir užpildys bažnyčias ir 
auditorijas. Bažnyčiose — Sv. 
Antano, Švč. M. Marijos Gi
mimo, taip pat katedroje - bus 
tik po vieną rinkliavą vokeliais 
ir aukos eis tiesiog jubiliejaus 
naudai. Taigi kiekvienas dar 
turėsime progą jubiliejų savo 
auka paremti. 

— Plačioji Chicagos ir jos 
apylinkių visuomenė su ne
kantrumu laukia šių didžiųjų 
iškilmių. Ko Jūs, pirmininke, 
iš savo pusės dar pageidau
tumėte ir lauktumėte iš lie
tuviškosios visuomenės? 

— Suprasti įvykio dydį. Daly
vauti. Juk čia ne eilinė šventė. 
o Lietuvos krikščionybės 600 
metų jubiliejus, Lietuvos isto
rijoje pirmą kartą tokiu mastu 
švenčiamas, iš Romos ir Vil
niaus banguojąs per visą pa
saulį, paliesdamas visus lie
tuvius, nežiūrint kur jie būtų. ir 
sukeldamas Lietuvai tokį sve
timųjų dėmesį, kokio ligi šiol ne
same turėję. 

Ačiū Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus minėjimo komiteto 
vykdomajam pirmininkui Jonui 
Kavaliūnui už išsamų pasikal
bėjimą, įsigyvenę į šio krašto 
Padėkos dienos šventė« gilią 
prasme, tradicijas, mes. minė

dami Lietuvos krikščionybės ju
biliejų, dvasioje susijungsime di
džiosios padėkos jausmuose, 
visa tai papuošdami lietuviškos 
širdies deimantais. Mes su pasi
didžiavimu įrašysime savo var
dus į šių istorinių dienu dalyvių 
skaičių. 

VALYTOJA TAPO 
MILIJONIERE 

Marik Hanik, 70 m., visą 
gyvenimą praleidusi tuose 
pačiuose namuose Chicagoje, 
dabar varytoja, valstybinėje lo
terijoje r;kričio 10 d. laimėjo 
milijomt d< !f>rių. Pirmiausiąjį 
padalysianti auka bažnyčiai, o 
kitus pinigus padėsianti j banką 
— juodai dienai. 

MILIJONAI MOKYKLOMS 

Chicagos arkivyskupija 51 
mokyklai, esančiai neturtėlių 
rajonuose, išdalino 2.4 mil. dol. 
Pagal reikalą tos katalikų 
mokyklos gavo nuo 8,000 iki 
170.000 dol. Vyskupija siekia 
kasmet per 10 metų sutelkti į 
mokyklų šalpos fondą po 10 mil. 
dol., kad būtų galima šelpti 
finansiniu sunkumų spaudžia
mas kataliku mokyklas. 

ORIENTAS 
LIETUVIŠKOMIS 

AKIMIS 
RIMVYDAS SIDRYS 
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karščio banga. Bet nenuostabu, Jakarta stovi beveik teris, jis vis tiek turėjo svitą kaip ministerio. Nemanau, 
ant pusiaujo. Singapūras irgi stovi beveik ant puriau- kad jis daug ka iš to muziejaus atsimins, sustojo salėj 
jo^bet Singapūrą vėsina jūra, kuri miestą apsupa iš visu tik minutei ir tuoj visi nužygiavo tolyn. 
pusių. Jakartą supa augmenija, tokia vešli, tokia tirs- Vienas muziejus dienos dar neužpildo, pradėjom 
ta, tiesiog agresyvi: atrodo lyg ji nori įsibrovėli žmogų viešbutininkų klausti, ka dar idomaus galima būtų 
iš savo srities išstumti. Čia turbūt ir sausa lazda, ikiš Jakartoj pamatyti. Iš suglumusiu veidu tačiau paju-
ta į žemę, sužaliuotų. tom. kad nelabai daug kas yra įdomaus Jakartoj. „O, 

Nuvažiavom į viešbutį ir nuo to važiavimo tuoj pat tiesa, jūs turite pamatyti uostą, labai įdomus". Prie 
reikėjo ilsėtis. Teko stumtis per vos judantį eismą ir viešbučio stovėjo būrelis vyrukų su automobiliais ir po 
kėpuoti melsvą sudegusio benzino debesėlį. Viešbu- varžytinių, kas mus veš. vėl ėmėm slinkti gatvėmis. 
čio duše nebuvo karsto vandens, bet ir nereikėjo; iš padengtomis benzino dūmais. Uostas buvo prie upės 
šalto krano bėgo vienodai drungnas vanduo. Kambarys ir vien tik buriniu laivu, okeano laivai negalėjo prie 
buvo vėsinamas, bet nuo to darėsi dar sunkiau išeit jo priplaukti. Tie maži buriniai laivai palaikė preky-
į lauką. bą tarp salų dabar ir lybiai taip pat paskutinius kelis 

Sykį atvažiavus, tačiau reikėjo išeit pasižiūrėt mies šimtus metu. Maži. bet raumeningi vyrukai užsidėję 
to, Mes pataikėm išsirinkt viešbutį pačiam miesto cen sunkius maišus bėgte bėgo per siauras lentas paties 
tre, prie parko. Parko aikštėj stovėjo didžiulis baltas tas nuo pakrantės j laivą. Kai išsitraukiau foto apa-
obeliskas, kurio viršūnę sudarė liepsnos pavidalo švy- ratą, bent keli su šypsenom sustojo pozuoti. Matėsi, kad 

mažose grupėse buvo iškelti šių Z S S S ^ ^ ^ m į ^ i 
pasiūlymų teologiniai-pastora- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t i e k 
ciniai sunkumai. Kai kurie vys-
kupai iš nevakarietiškų kraštų, 
kuriuose bendrai moterys nesi- - .'—- • , . .. 

. . . . . ,. . * . . . . ateistini persekiojimą 
reiškia prie altoriaus, pareiškė, ^ wwr * ~ 
kad jie nejaučia reikalo tokiems 

Singapūras sparčiai keičiasi. Visur dygsta nauji 
dangoraižiai išstumdami senus kvartalus. Kažin kaip 
ilgai dar Singapūras išlaikys savo kultūrinę mišrainę. 
Tipišką simbiozę tarp seno ir naujo mano atminty 
atstovauja vaizdas, matytas kiniečių šventovėj Tiun. 
Šventovė buvo Konfucijaus pasekėjų maldos vieta. Ne-
buvo čia Budos statulų, tik daugybė stalų su kinie- t ^ j ^ p ^ ^ ^ j i e didžiavosi savo raumenimis ir savo darbu Jie man 
tiškaisirasais^ipskritų, spalvotų žibintų rūkstančių v i [̂ valdovas D a b a r t a č i a u nepagarbūs priminė Lietuvos kaimo bernus žmones, kurie savo 
smilkalinių virbalų. Buvo aukuras kaip atviras pečius indoneziečffli i n k J p r a v a r d ž i u o j a n e p a d ^ u v a r . r a n k u d a r b u u ž s i d i r b a d u o n a , v i s u o s e kraštuose yra 
kuriame ruseno ugnis. Jaunas kinietis vienoj rankoj . . .. ^J^ » *• • • • x „«,.<.£.-.* 

i XJ. .• .. • u * • • i i;. .. du. Netoliese buvo etnografinis muziejus, užėjom jo panašu:-. 
^ l r f o o ^ t i r s t a i p M u k s ^ p o 1 ^ ^ p e l , U ^ m ū m į M u z i e j u s ^ d I n d o n e z i a v r a įdomesne negu uostas buvo rinka, čia pat pašonėj. 
įrašais ,r jis juos vienqĮ pc.kitopagarbiai dejc,, ugnj, k o n ^ i m a n t i ^ M 1 s i m t U 8 J^k B u v o č i a i r p a ž į s t a m ų d a r ; 0 V l ų . m o , k q . a g u r k ų . Tm 
Kitoje rankoje jis laike lėktuvo bilietą. Jo užpakaly pro ^ „ ^ ^ ^ ^ ^ ^ „ „ j ; j i e buvo didesni negu mes ip^ate matyti. įvairiom 

Javos sala yra tirščiausiai apgyventa vieta visam spalvom mirguliavo tropiniai < :siai. Ne visi buvo jie 
pasauly, tuo tarpu Boruco (Kalimantau) bei Celebes mums pažįstami Buvo pilna mango ir rambutanų — 
(Sulawesi) yra grynos džiunglės, vietiniai gyventojai tai įdomus vaisius raudonas, pasišiaušęs minkštais 
ir dabar dar civilizacijos yra nepaliesti, gyvena beveik spygliais, kai nulupi žieve randi lyg maža mandariną. 

_ _ Troškus ir dusinantis Jakartos oras apglėbė mus akmens amžiuje. Iš visų išsiskyrė Bali sala, matėsi Buvo čia mums iš Singapūro pažįstamas žvaigždės vai-
materialistinio"pasaulio spau- vos išlipus iš lėktuvo. Net norėjosi pažvelgt į viršų ar jog ši sala yra skirtinga nuo visų, savita, tiesiog sius. iš šono žiūrint pailgas, bet perpjautas, tikra pen-
dimą laisvuose kraštuose, tiek m e 9 ne P° šiltadaržio stogu. Tas karštis, ta drėgmė, vys- nepriklausanti Indonezijai. Mums bežiūrint Bali ekspo kiakampe žvaigždelė, o skonis — sustingęs limonadas. 
ateistini persekiojimą Lietuvo- tančių gėlių kvapas, deja susimaišęs su benzino kvapu, natus sugarmėjo į salę būrys Žmonių, visi kaip karei- Buvo guava. kurios sunka tokia gardi. nors pats vaisius 

Iš visų Oriente lankytų miestų Jakarta buvo karščiau- viai vienoda eisena. Jų priešaky ėjo taip gerai iš foto- —nelabai. 
a.j.z. | sia vieta. Čia amžina vasara ir niekad nesibaigianti grafijų pažįstamas H. Kissinger. Nors jau nebe minis-

išriestus ir slibinais dekoruotus maldyklos stogus ma
tėsi dangoraižiai. 

Jakarta 

,Bus daugiau-
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msitim 
„SKEVELDRŲ" 

SUTIKTUVIŲ PROGA 

Aurelijos Žižniauskaitės-Bala-
šaitienės-Zitkuvienės rašytojos, 
žurnalistės ir visuomenininkės 
naujojo romano „Skeveldros" 
sutiktuves suruošė Clevelando 
skautininkių draugovė spalio 
25, Lietuvių namuose. Arti 
pusantro šimto svečių atsilankė 
į įdomią literatūrinę popietę. 
Programoje: draugovės pirm. 
Ir. Gedrienės įvadinis žodis; 
Vilija Nasvytytė-Klimienė pri
statė prelegentę dr. Jolitą Ka
valiūnaitę. Akrono universiteto 
prancūzų literatūros profesorę, 
aptarti „Skeveldrų" romaną, jo 
žmogų ir jo pasaulį. Vilija 
mėgino surasti priežastis, kodėl 
Aurelija rašo: pačios romano 
autorės žodis, o vėliau vaišės ir 
pasisvečiavimas. Įdomiai susta
t y t a ir vykusiai pravesta 
programa. 

Jau pats faktas, kad į tokį 
grynai literatūrinį renginį tiek 
klevelandiečių susirinko, rodo, 
kad dar ne visi pasitenkina 
vien šokiu ar geromis vaišėmis 
su priedais tokiomis susitikimo 
progomis, bet ieško ir kažko 
gilesnio, prasmingesnio. Tik 
gaila, kad šiame renginyje buvo 
maža atstovų kartos, kuriai 
autorė šią knygą dedikuoja. Jos 
žodžiais: „kartai, kuri augo, 
brendo ar gimė toli nuo savo 
tėvų žemės, kad Sangailių ir jų 
gyventojų likime ji galėtų įsi
sąmoninti lietuvių tautos trage
diją, ją suvokti ne vien protu, 
bet ir jausmais". Turėkime vil
ties, kad jie šį naująjį kūrinį 
perskaitys ir susimąstys apie jų 
tėvų nueitą tremties kelią iki 
įsikūrimo dienų šiame kon
tinente. O ar ne gražu būtų, kad 
ši knyga, pagal D. Graniną, 
būtų verta skaityti du kartu, jei 
ji to verta. Apie tai pasisakys li
teratūros žinovai ir skaitytojai. 

Literatūrinis kraitis 

Aurelijos Zižniauskaitės (g. 
1923.IX.25, Radviliškyje) litera
tūriniai gabumai buvo pastebėti 
Šiaulių mergaičių gimnazijoje. 
Ji savo talentui neleido užmigti, 
bet jį" ugdė, studijuodama Vy
tauto D. universitete Kaune ir 
Westem Reserve universitete 
Clevelande. Savo kūrybos derlių 
autorė visuomenei yra pa
teikusi: „Jolantos", „Užbur
tame rate" ir „Vidurnakčio 
serenados" romanuose, kurie 
1966-68 metais buvo spaus
dinami ..Draugo'' skiltyse. 1971 
m. ji laimėjo „Dirvos" novelių 
premiją už „Raudoną au
tomobilį", 1982 m. išleistas 
pirmasis jos novelių rinkinys 
„Susitikimas pamary". Parašė 
„Vilniaus pilies legendos" lib
retą, kuriai muzika sukūrė 
komp. Aloyzas Jurgutis ir pasta
tė „Dainavos" ansamblis Chi-
cagoje. Šis muzikinis veikalas 
buvo atvežtas ir Clevelande. 
Šiais metais Aurelija atidavė į 
skaitytojo rankas savo naująjį 
romaną „Skelveldros". kuris 
turėtų būti trilogijos pirmoji 
knyga. Antroji dalis jau esanti 
parašyta ir trečioji ruošiama. 
Kada jos bus užbaigtos ir išleis
tos, autorė dar nieko tikro pa
sakyti negalinti. 

Romanas „SkeveMros", 424 
psl. knyga, kietais viršeliais, 
skoningai „Vilties" draugijos 
leidyklos Clevelande išleista su 
parama mecenato Marcelino 
Žitkaus. (jos vyro) ir kitų 25 
rėmėjų, kurie išvardinti knygos 
pabaigoje. 

Mūstl išpiviins k a r t a i crimu-

siai Lietuvoje, šiame romane su
kurta fikcija gal daugeliui gali 
priminti to meto išgyventą 
tikrovę. Pati autorė sako, kad 
romaną rašiusi aštuonerius 
metus ir jame aprašomi asme
nys esą jo vaizduotės padarinys, 
bet čia esą įpinta ir nemažai 
autobiografinio elemento. Pažįs
tant autorę ir žinant jos gyve
namąją aplinką Lietuvoje, per
skaičius šią knygą, galima su
tikti su jos pastabomis. 

Po oficialiosios dalies sutiktu
vėse Aurelija autografavo „Ske
veldras" naujiems skaitytojams. 
Autorė yra paruošusi novelių 
rinkinį ir sukūrusi eilėraščių. 

„Nerašyti negaliu" 

Savo gausiais žurnalistiniais 
straipsniais mūsų periodikoje 
Aurelija Balašaitienė y ra 
pasisakiusi įvairiais literatūros, 
švietimo, kultūros ir dienų 
aktualijų klausimais. Nemaža 
jų sukėlė kontraversijų ir žurna
listė yra susilaukusi ir aštresnių 
pasisakymų prieš jos teigimus. 
Bendrai, jos pasisakymai spau
doje daugelio teigiainai verti
nami ir redaktorių laukiami. 
Kartais jai ateinanti mintis 
spaudai daugiau nerašyti. Bet, 
manau, kad ši ją kartais 
aplankanti mintis vargiai bus 
realizuota, ne ji daug kartų yra 
kartojusi, kad: „aš negaliu ne
rašyti", „rašymui pašvenčiu po 
šešias valandas kasdien", „ra
šymui turiu energijos", „savo
tiškas ilgesys man primena, kad 
esu gyvos tautos pulsuojanti 
ląstelė" ir t.t. Aurelija paklus 
savo sąžinės balsui ir tęs mūsų 
spaudai taip reikalingą paramą. 

Autorė nusiskundė, kad „noro 
rašyti neužtenka, bet reikia su
daryti tam ir sąlygas, galimy
bes, kad kūrinys pasiektų 
skaitytoją". 

Aurelija dėkojo visiems pa
dėjusiems romaną išleisti ir se
sėms skautėms, surengusioms 
šias knygos sutiktuves. Autore 
ilgus metus dirbo Clevelando 
lituanistinėse mokyklose, yra 
aktyvi skaučių veikloje ir daly
vauja visuomeniniame gyve
nime, kiek vyro sveikata 
leidžia. 

V. Rociūnas 

„TĖVYNĖS DAINOS, 
J Ū S AUKSINĖS" 

Prieš ketverius metus amžiny
bėn iškeliavęs komp. Alfonsas 
Mikulskis Clevelande buvo 
prisimintas šv. Mišių auka, 
pirmosios jo kūrybos knygos ir 
naujojo plokštelių albumo 
sutiktuvėmis spalio 18 d. Apie 
du pirmuosius prisiminimo 
punktus buvo trumpai rašyta 
ankstyvesnėje „Draugo" Cle
velando žinių laidoje. Dabar 
žvilgterėkime į naująjį albumą. 

Tai jau septintas Čiurlionio 
ansamblio dviejų plokštelių al
bumas, skirtas tautinės muzi
kos ugdytojui ir kūrėjui Alfon
sui Mikulskiui. Pats albumo pa
vadinimas paimtas iš Maironio 
„Pavasario balsų" eilių rinkinio 
„Tėvynės dainos, jūs auksinės". 
Plokštelių darbai pradėti 1982 
m., bet jau vėliau stipriai besi
reiškianti Mikulskio liga ir pa
galiau mirtis, tą darbą labai 
sulėtino. Albumas pasirodė pra
ėjusių metų rudenį. 

Albumo metrikoje įrašyta: 
dirigentas Alfonsas Mikulskis, 
kanklių vadovė Ona Mikuls
kienė, chormeisteris Rytas Ba
bickas, redaktorius Juozas 
Stempužis, viršelio autorė dail. 
Dianna Penkauskaitė-Sitar. 

CLASSIFIED GUIDE • 
4 

Vysk. P. Baltakis šventina šv. Kazimiero s t a t u s prie Dievo Motinos šventovės Clevelande. 
Nuotr V. Bacevičiaus 

koordinatorius Vladas Plečkai
tis, garso režisierius Linas 
Stempužis. Albumas ir išviršinė 
išvaizda, ir gerais įrekorda-
vimais daro puikų įspūdį. 

Pirmoje plokštelėje įrekorduo-
tų: „Rambyno baladė", „Žveng 
žirgelis lankoj", „Kai aš jojau 
per girelę", „Visi berneliai po 
akių". „Už aukštų kalnų", „Šv. 
Jono vakarėlį", Lietuviška 
rapsodija „Ant Nemuno kranto" 
ir bažnytinis himnas „Pasaulio 
valdovui' (žodžiai Balio Gai-
džiūno). Kūriniai atliekami miš
raus, vyrų ir moterų chorų, 
kanklių ir lietuvių tautinių 
muzikos instrumentų orkestro 
ir solistų Irenos Grigaliūnaitės, 
Vlado Plečkaičio ir Algio Gylio. 

Antrosios plokštelės pirmoje 
pusėje randame: „Sutekėjo dvi 
upytės", „Oi motule", „Balnok, 
tarne, bėrą žirgą", baladę 
„Ulijoną", „Atvažiavo maši-
nėla" ir antroje pusėje: paties 
Alfonso Mikulskio biografinis 
pasakojimas, Lietuvos himnas, 
atliekamas mišraus choro su 
simfoniniu orkestru, Stasio 
Šimkaus „Lietuviais esame mes 
gimę" mišraus choro ir simfo
ninio orkestro ir kantata „Atsi
sveikinimas su Tėvyne", 
muzika Stasio Šimkaus, žodžiai 
vysk. Antano Baranausko, 
atliekama mišraus choro su 
simfoniniu orkestru ir solistais 
Algiu Braziu, Juze Krištolaityte 
ir Aldona Stempužiene 

Įrekordavimai padaryti Euro
pa Disc, New Yorke, naudojant 
naują rekordavimo procesą. 

Lietuvių namų didžioje salėje, 
dalyvaujant muzikos ir dainos 
mėgėjams, plokštelių atsi
radimo istoriją vaizdžiai pa
pasakojo Juozas Stempužis, 
kuris buvo įgaliotas šio albumo 
išleidimo reikalams. Klausyto
jai taip pat turėjo progos išgirs
ti ir įrekordavimų ištraukų bei 
paties kompozitoriaus įkalbėtų 
juostoje žodžių. Mikulskio kū
rybai ir Čiurlionio monografijai 
išleisti komiteto pirm. VI. Pleč
kaitis padėkojo Stempužiui už 
puikų šio albumo išleidimą ir 
pristatymą visuomenei. 

Ona Mikulskienė nuoširdžiu 
ir jausmingu žodžiu dėkojo 
komitetui, kad velionio Alfonso 
ir jos svajonė — pirmoji kūrybos 
knyga ir plokštelių albumas 
išvydo pasaulį. Ji buvo pa
rašiusi ir ilgesnį žodį apie savo 
viso amžiaus gyvenimo paly
dovą ir jo kūrybą, bet jį perskai
tyti buvo pakviestas ansamblio 
garbės narys Jurgis Malskis. 
Čia trumpais brūkšniais pri
siminta Alfonso Mikulskio 
gyvenimo iškarpos bei jo 
paliktas lobis lietuvių tautai. 

Šioje atmintinoje vakaronėje 
didelio respekto parodyta ir 
Onai Mikulskienei, kuri per 
visą gyvenimą kartu su savo 
vyru puoselėjo lietuvių dainą ir 
muziką. J i ansamblio dai
nininkė, kanklininkė, kanklių 
orkestro vadovė, kanklių 
muzikos studijos vadovė, su
rinkusi ir išsaugojusi visą Mi
kulskio kūrybini palikimą. Ji 
savo gyvenimo didžiausią dalį 
atidavė Čiurlionio ansambliui, 
lituanistinėms mokykloms ir 
šauliu moterų saiuncai. Ji buvo 

apdovanota gražiu šiaudinukų 
lietuvaitės kanklininkės pa
veikslu. 

Pirmąja Alfonso Mikulskio 
kūrybos knyga buvo ap
dovanoti: Rita Kiiorienė, Algir
das Bielskus, kan. G. Kijauskas, 
SJ, dr. Bronius Kazėnas, Vytau
tas Gedgaudą? ir kiti.Buvusiam 
chormeisteriui skirta knyga 
įteikta jo našlei Aušrai Babic-
kienei. 

Aplamai, tiek albumas, tiek 
kūrybos knyga yra didelė do
vana lietuvių tautai ir pras
minga dovana saviems bei 
svetimiesiems įvairiausiomis 
progomis. 

Šios šventės proga Čiurlionio 
ansamblis į savo garbės narius 
pakėlė Laimą ir dr. Emanuelį 
Jarašūnus iš Santa Monica, 
California, ir daii. Rūkštelės pa
veikslą „Lietuvaitės" pado
vanojo Lietuvių namams. 

Komitetas stengiasi, kad liku
sieji du kūrybos tomai ir an
samblio monografija būtų 
kiek galima greičiau išleisti. 

V. Rociūnas 

Lapkričio 28 d. Lietuvių na
muose Ohio lietuvių gydytojų 
draugijos metinis suvažiavimas 
ir pokylis. 

Jaunųjų menininkų Vidos, 
Tomo ir Pauliaus Kijauskų 
meno darbų paroda gruodžio 5-6 
dienomis Dievo Motinos pa
rapijos salėje. 

Gruodžio 12 d., šeštadienį, 
Clevelando vyrų oktetas atliks 
programa jų ruošiamame pobū
vyje. 

V. R. 

TRUMPAI 
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Lapkričio 21 d. Lietuvių na 
muose Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimas. Programoje 
Čiurlionio vyrų choras, Vliko 
narys Vytautas Jokūbaitis ir 
balius. 

EKUMENINES SVČ. M. 
MARIJOS PAMALDOS 

Katalikai ir episkopalai Šv. 
Morkaus episkopai ų bažnyčioje, 
Evanstone lapkričio 21 d. 9:30 
v.r. turės studijines paskaitas 
apie Švč. M. Mariją ir bendras 
pamaldas Marijos metų proga. 

VAIKU SKIEPIJIMAS 

Nuostatai reikalauja, kad vai
kai, prieš pradėdami lankyti 
mokyklas, būtų įskiepijami nuo 
užkrečiamų ligų. Nustatyta, 
kad Chicagoje buvo įskiepyti 
7S9( vaikų, bet daugelis dar 
neskiepyti ir neatliko sveikatos 
patikrinimo. Kurie to neatliks, 
bus sulaikyti nuo mokyklos 
lankvmo. 

„RUGIAPJŪTĖ" 
LIETUVIAI ŠOKĖJAI MILVVAUKEE, VVISCONSIN 
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HOLIDAY FOLK FAIR 
Pasirodys 40 tautybių, tarp jų GINTARO šokėjų grupė 

iš Toronto, SPINDULYS iš Lemonto ir KLUMPĖ iš VViscon-
sin. Tuo pačiu metu vyksta tautinės parodos, tarptautinė 
mugė. visokių valgių ragavimas ir daug daugiau... Lietuviai 
šįmet pasirodys ypatingame vaidmenyje, kaip pagrindiniai 
šokėjai ir kultūrinių eksponatų paruošėjai. 

ŠOKIŲ SPEKTAKUAI VYKSTA: 

PENKTADIENĮ, lapkričio 20 ŠEŠTADIENĮ, lapkričio 21 
6:00—8:30 v.v. 1:30-8:00 p.p. 

SEKMADIENĮ, lapkričio 22 
1:00—6:30 p.p. 

„GINTARO" ŠOKĖJŲ GRUPES SPEKTAKLIS 
ŠEŠTADIENĮ, lapkričio 21 

5:00 v.v. 

VAIKŲ PROGRAMA 
SEKMADIENĮ, lapkričio 22 

3:00 p.p. 

PAIEŠKOMI ASMENYS: 
Pilkauskas Albinas sūnus Anta
no gimęs 1922 m. ir Pilkauskas 
Jonas sūnus Antano gimęs 1926 
m. Paieško sesuo Milda 
Pilkauskaitė. Prašau rašyti: 

Mečys Slavinskas 
19 Iris Lane 

New-Hyde Park, N.Y. 11040 

H E L P W A N T E D 

TKUCKERS 
OWNER/OPERATORS 

lease Purchase Avatlable 
Neeoed to pull our trailets We offer mileage pay. 
drsccunt fuet. teamster benetits and more. 
Recruite -v^laWe f<y appiication and interview. 

Call 312-354-4200 6x 211 
Mušt speak fluent English 

equal opportunity employer m/f 

FORRENT 

Išnuomojamas mieg. kamb. vyrui ar
ba moteriai su privilegija naudotis vir
tuve, šaldytuvu, skalbykla ir visu butu, 
Rockwell ir 71 st g-vės rajone. Skam
binti dienos metu 778-0105, vakare 
928-7612. 

Išnuomojamas butas rūsy su bal
dais; galima naudoti skalbiamą ir džio
vinamą mašiną. Skambinti tel: 
778-8842. 

REAL ESTAT1 

r KOMPIUTERIŲ 
pagalba galit* PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąat 
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BEU-BACE R6ALT0B8 
—Mf 74* - MftJUUMC* 

6S29S. KED2E 

GREIT IR SĄŽUNtMAI 
PATARNAUJAME PIRKIM* 

• U I PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
8800 S. Putaskl 

787-0800 

7922 8.PUUSK1RB 

DANUTE ŠCERBAITĖ MAYER 

284-1900 

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

Ona badroom apt. for rent; vicinity 
53rd & Kedzie Ave.; 275.00 per mo. 
incld. heat. No children or pets. Call 
434-7477. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit u-r 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V. WaV 9Sth Strakt 

T«4. — QA 4-8654 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

438-8837 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

• » 888 - 87 Ir Lawndate: 2 butų. 3 kamo, 
ir 1 mieg. kiekvienam bute; moderni virtuvę 
•r prausykla savininkui; atskiras 
apšildymas: nereikalingas remonto; 4 m. 
stogas ir žieminiai langai; naujas 2Vį auto 
su atidarymu garažas. Tiktai $45.900 pir
mam paskambinus - paskubėkite. 

No. 175 — 5S ir Pulaskl: gražus 4 mieg. 
6 kamb. mūrinis namas; 1-% prausykla", 
įrengtas rūsys; 2% auto garažas; gerame 
stovyje; St. Trib's. Skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai .jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo (vertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tat — 434-7108 

6841 S. Talman Ave., $59,900, par
duodamas labai gražus 4 mieg. kamb. 
namas su valgomuoju kamb.; ištisas rūsys, 
2 auto. garažas; arti Sv. M. Mar*» Gimimo 
bažnyčios ir mokyklos, šv. Kryžiaus ligo
nines ir lietuviškų krautuvių. Priimami kon
kretūs pasiūlymai. Skambinkite 

A-PLUS ROOFINO. New roof & 
repairs. Discount to senior citizens. 
Call for free estimation 880-5800. 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDMUS PUMPUTIS 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja dovtntojl lakia 

Juaė DaužvaroUana 

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

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms, j 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juosi 
su lietuviSku maistu ir virimu.' 
šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu 88.80 
Illinois gyventojai moka S8.84 
Užsakymus siųsti; 

4848 W. 8Srd St., 

Parduodamas 1 mieg. condo Oak 
lawn, IL. Naujai išdažytas, nauji 
kilimai (wall-to-wall), 1 auto. garažas. 
Kaina $43,900. Skambinti Marge 
838-1448. 

Eoueetrlan Eatatea! 
Puikus 2 a. namas prestižo apylinkėje. Ge
ros kokybės statyba, patogūs įrengimai: 
erdvus vestibiulis, salonas, valgomasis; 
didelis kamb su akmeniniu židiniu; 4 mieg. 
kamb.. ištisas įrengtas rūsys. Išskirtinės 
vertės svajonių namas! Kaina tik 
$299,900. 

9-4 mieg. kamb. namas, didele virtuvė, 
valg. kamb.; naujas salonas, naujas vieno 
mieg. kilimas; valg. kamb. turi parketo grin
dis; naujas apšildymas Tik 99<,M9. 

Olsick A Co. Realtors 
1180 State 8t., Kemont, IL 

.287*7188 _ ~ . 

Česlovas Grincsvlchis 

VIDUDIENIO VARPAI 
PssskoHrnsI k pasakos 

(Laimėjusi LRD grožines literatūros 
premiją) 

šioje knygoje autorius gyvai ir 
vaizdžiai pasakoja nepriklausomoje 
Lietuvoje išgyventus atsitikimus. 
Tai apysakų, novelių ir legendų 
rinkinys, kurį kiekvienas turėtų per
skaityti ir pasigrožėti autoriaus jau
dinančiais pasakojimais. 

Išleido LK klubas Chicago. 1985. 
Kaina su persiuntimu $5.00. Illinois 
gyv. moka $5.32. 

Užsakymus siųsti; 

4545 W. $Jrd St. 
CMeaeo, H. 80828 
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„Spindulio" ansamblio šokėjai, kurie vyks j Milvvaukee dalyvauti lapkričio 20-21 dienomis tarp
tautiniam festivalyje. 

DEBATŲ SVARBA 
OSI KLAUSIME 

Adv. Povilo Žumbakio mintys Liet. 
Bendruomenės politinėje 

Konferencijoje Washingtone 
. Koks yra statusas mūsų veik
los po šešerių metų intensyvaus 
darbo ryšium su OSI problema? 
Pirmiausia, mes atsiduriam 
prieš milžinišką jėgą. Ar tai 
būtų gynyboj ar tai būtų poli 
tinėj veikloj ar tai būtų spaudoj. 
Mes atsiduriam prieš Amerikos 
galingą valdžią, jos resursus ir 
didžiules organizacijas, kurios 
šimtu procentu remia visą tai, 
ką OSI daro. Spaudoj atsidu
riam prieš jėgą, kuri labai 
dažnai iškraipo faktus, ne
svarbu, kaip mes juos pristatom. 
Amerikos visuomenės tarpe 
atsiduriam padėtyje, kurioje ji 
nesupranta nei mūsų, nei mūsų 
istorijos ar situacijos. Tačiau jie 
žino apie „Nazi hunters" ir 
dažnai meta kaltę rytų europie
čiams už nacių karo nusikal
timus. 

Kas yra tie veikėjai, kurie 
rūpinasi OSI veiklos žala? Pir
miausiai yra individai. Kai 
kurie iš jų įsijungė, nes jų 
šeimos buvo paliestos. Kai kurie 
įstojo dėl to, kad čia yra principo 
dalykas. Vieni yra amerikiečiai, 
kiti ukrainiečiai, kiti lietuviai. 
Antra, yra kelios organizacijos, 
kurios veikia ad hoc pagrindu ir 
yra išvysčiusios tarptautinę 
reputaciją, kaip pavyzdžiui 
Americans for Due Process ir 
ukrainiečių Civil Liberties 
Commission Kanadoje. 

Ko trūksta? Daugiausia 
trūksta mūsų pagrindinių et
ninių organizacijų įsijungimo į 
darbą. Tam neįsijungimui yra 
Įvairių priežasčių, kaip, pavyz
džiui, noro, pinigų stoka arba 
nepajėgumas. Ko dar trūksta? 
Daugiausia pasigendama mūsų 
jaunųjų intelektualų, kurių mes 
turime apsčiai Amerikoj, Ka
nadoj, Australijoj, Europoj ir 
kurie bijo šį reikalą liesti. Yra 
daug lengviau mūsų tarpe dirbti 
kitą kokį darbą, negu skirti 

l tūkstančius valandų savo laiko 
' ir pakloti nemažas sumas pini
gų gilinantis į bSI klausimą. 

t Koks yra veikėjų tikslas? 
• 

. Noriu pabrėžti, kad į šį darbą 
yra įsijungę amerikiečiai pro
fesionalai ir intelektualai, be 

i jokių etninių ryšių. Ar tai būtų 
advokatai, ar rašytojai, ar poli-

• tikai — yra žmonių, kurie pa
deda skleisti informaciją, 
supažindina su savo kontaktais 
ir parūpina pasiūlymus taik-

' liems ėjimams. Čia nėra tiktai 
• „emigrantų" reikalas, kaip OSI 

viešai skelbia. 
Visa tai sudaro ne organiza

cija, o geriau pasakius, judė
jimą. 

Asmenys ir grupės yra pri

traukiamos ne kokiu šūkiu, bet 
universalaus teisingumo prin
cipo žalojimo galimoms pasek
mėms. Ta žala, kurią jie mato 
yra daroma ne tik etninėms 
mažumoms, bet visam Ameri
kos pagrindui. Antisemitizmas 
šiame darbe yra nepriimtinas. 
Turi jame vyrauti principo svar
ba virš visko kito. Šie standartai 
nėra lengvi. Dedame dideles 
pastangas įtraukti Amerikos in
telektualus į darbą. 

Pirmasis kasdieninis tikslas 
yra apginti tuos žmones, kurie 
yra kaltinami. Tai nereiškia, 
kad mes sakome, kad kiek
vienas žmogus yra nekaltas. 
Tačiau mes pabrėžiame, kad 
kiekvienas turi teisę apsiginti. 
Pagal dabartinę sistemą nėra 
teisingumo ir žmogus neturi 
galimybių save apsiginti nei 
finansiškai, nei teisiškai. Tei
singumo šioje procedūroje nėra. 
Pirmas uždavinys yra surasti 

šiems žmonėms gynėjus — 
advokatus, kurie suteiktų tei
sinius patarimus. Mums yra 
pasisekę Bostone, Chicagoj, Flo
ridoj ir kitur pritraukti pa
grindines Amerikos dideles tei
sines firmas ir žymius advoka
tus, kurie sutinka išleisti šim
tus tūkstnačių dolerių prisidėti 
prie šių žmonių gynybos. 

Antrinis kasdieninis tikslas 
yra tiksliai reaguoti į spaudoj, 
televizijoj ir kitur pasirodančias 
žinias. Tikslumas ir patikimu
mas yra nepaprastai svarbu ve
dant reikalus su amerikiečių 
„media". 

Tarpinis tikslas yra paveikti 
mūsų intelektualus Amerikoj, 
Australijoj, Kanadoj, Anglijoj ir 
kitur, kad jie perimtų šitą mūsų 
darbą, kadangi mes žinome, kad 

*savo resursais mes šito darbo 
negalime padaryti. Jau pradeda 
matytis labai rimtų vaisių, 
kurie yra šešerių metų darbo 
derlius. Tokie amerikiečiai kaip 
Buchanan, Buckley, Rogers ir 
kiti pradėjo rašyti ne tik dėl to, 
kad pati tema yra įdomi, bet 
kad jiems buvo taip pristatyta 
tikslūs duomenys ir informacija. 

Žiūrint į ateitį, mums svarbu, 
kad per emocines OSI bylas ir 
netikslius liudijimus apie mūsų 
istoriją Lietuvos istorija nebūtų 

perrašyta pagal sovietų per
šamas teorijas. Mums, kaip 
amerikiečiams, yra svarbu, kad 
teisingumo principas nebūtų 
pažeistas. 

Debatų svarba 

Tikslas yra iškelti kuo galima 
plačiau ir aukščiau mūsų deba
tus. OSI nedrįsta eiti į debatus. 
OSI nedrįsta atvažiuoti ar net 
atsiųsti savo atstovus pas mus 
į viešumą. Jie nenori savo durų 
atidaryti. Jie nenori patik
rinimo Kongrese. 

Yra trys rūsys debatų. 
Žemiausioj vietoj yra ad homi-
nem puolimai, kurie visiems 
kenkia. Yra gaila, kad tokios 
rūšies „gatvės" lygio debatai 
yra paplitę kai kuriose grupėse. 
Šiame sluoksnyje taip pat yra 
antisemitizmas ir iš kitos pusės 
— antikrikščioniškumas, anti-
rytų europietiškumas. Čia 
vyrauja neapykanta. Nesvarbu, 
kurioj pusėj ji yra, tai yra 
dumblas, į kurį nereikia lipti. 

Antra kategorija debatų yra 
emocinė. Gaila, kad mūsų spau
doje yra pasitaikę netikslūs 
aprašymai, kai žmonės girdi ką 
norėtų girdėti ir rašo emociškai. 
Šie emociniai debatai mums 
neneša jokios naudos. 

Aukščiausioj vietoj stovi in
telektualiniai debatai, kuriuose 
iškeliami universalūs principai. 

JAV LB ŠVIETIMO 
TARYBOS VAJUI 

Lituanistinėms mokykloms ir lituanistiniam švietimui 
paremti nuo 1987 m. rugsėjo 1 d. ligi lapkričio 15 d. aukojo: 

300 dol.: G. Balanda. 
250 dol.: A. Stankus. 
Po 100 dol.: J. Adomaitis, kun. VI. Aleksonis, J. 

Babilius, dr. V. Karoblis, Kasa, prel. J. Kučingis, J. 
Mažeika, B. Mickevičius, J. Motiejūnas, K. Puskunigis, Z. 
Petkus, dr. R. Sidrys, dr. R. Šomkaitė, J. Šumskis. 
75 dol.: B. Ciplijauskaitė. 

Po 50 dol.: V. Ankus, K. Černius, kun. M. Čyvas, J. 
Dėdinas, A. Draugelis, M. Dūda, Fr. Glodas, dr. L. 
Griniūtė Šmulkštys, J. Jankauskas, O. Jankevičiūtė, J. 
Jasys, J. Jurkūnas, M. Karaška, Br. Kasakaitis, Br. 
Kasias, G. Kazlauskas, dr. A. Koncė, L. Krajauskas, J. 
Maurukas, K. Pabedinskas, J. Paulėnas, dr. A. Razma, dr. 
J. Reinys, M. Ročkus, J. Stanaitis, A. Šmulkštys, St. 
Tiškevičius, V. Valys, J. Valkiūnas, A. Varnelis, L. Židonis. 

Po 40 dol.: dr. K. Rimkus, J. Sakas, E. Žilinskas. 
35 dol.: R. Gajauskas. 
Po 30 dol.: J. Botyrius, R. Černius, J. Daunoras, P. 

Gruodis, V. Juodka, A. Jurjonas, N. Naumanas, K. Mikola-
jūnas, B. Nevarauskas, dr. J. Plikaitis, Br. Polikaitis, VI. 
Velža. 

Po 25 dol.: J. Ambrizas, Br. Aušrotas, K. Bandzevičius, 
M. Bielskus, T. Blinstrubas, A. Bublys, V. Čepėnas, Br. 
Čižikaitė, V. Damijonaitis, St. Džiugas, E. Gaška, Br. 
Gelažius, V. Girnius, V. Gruodis, J. Jakštas, F. Janulis, 
E. Jasaitienė, J. Jokūbaitis, L. Juodelis, A. Juozevičius, Fr. 
Kareiva, A. Kašubą, J. Kazickas, L. Kazlauskas, Br. 
Kazukauskas, St. Kelečienė, R. Kezys, E. Kolupaila, J. 
Kregždienė, J. Krištolaitis, A. Kvedaras, J. Liorentas, M. 
Mockienė, J. Matulaitis, A. Matulionis, O. Mikelevičius, 
V. Musonis, L. Pačkauskas, V. Paulionis, K. Račiūnas, dr. 
A. Razma, A. Regis, J. Rejeris, G. Rėklaitis, J. Rimkevičius, 
A. Sakalas, I. Simokaitis, V. Sinkus, I. Straukas, J. Su
gintas, dr. A. Sužiedėlis, P. Skėrys, A. Šlapkauskas, J. 
Vaineikis, J. Vasys, G. Vitkus, A. Žakas. 

Kiti aukojo po mažiau. Visiems aukotojams nuoširdžiai 
dėkoja 

JAV LB ŠVIETIMO TARYBA 

Pasiekti tokį lygį truko šešerius 
metus sunkaus darbo. Aš 
manau, kad dabar yra ati
darytos durys ir kai kuriuose di
džiuosiuose Amerikos laikraš
čiuose, kaip „VVashington Post" 
ir „Los Angeles Times". Jiems 
rūpi principas. Čia vėl didelę 
rolę atliko tiksli ir taikli 
informacija. 

Debatų lygis keliamas semi
naruose apie OSI, knygų lei
dime šia tema, dalinime 
duomenų, statistikos ir faktų 
susidomėjimas asmenimis, 
institucijomis, organizacijomis, 
spaudai ir pan. Kaip pavyzdį, 
paminėsiu, kad Americans for 
Due Process išleista knyga yra 
pasiekusi aukščiausius vals
tybių pareigūnus, kurie yra ją 
išstudijavę ir kreipia į jos su
teiktus faktus didelį dėmesį. 
Vėliausiai tai įvyko su Australi
jos valdžia, jos parlamentu ir 
politikais. 

Čia yra rimtas reikalas, kur 
reikia patekti į Amerikos in
te lektual inius sluoksnius. 
Mums reikia paramos iš visų. 
Argumentas, kad neginsime nė 
vieno OSI apkaltinto, nes visų 
nepajėgsime apginti, yra išpar
davimas mūsų principų. Reikia 
talkos, kuri nesivadovauja vien 
tik posėdžiais. 

Pagaliau nekaltinkime tų, 
kurie dirba. Neieškokime ne
reikalingų argumentų. Ska-
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tinkime tuos individus, grupes, 
kurie veikia. Ad hoc grupės 
atlieka reikalingą ir naudingą 
darbą mūsų visuomenės tarpe. 

Taip pat ieškokime tų jaunų 
intelektualų. Pritraukime juos. 
Ar tai būtų pirmos, antros ar 

penktos kartos jauni žmonės, jie 
yra reikalingi šiame darbe. 

Mūsų pastangos šiandien bus 
vertinamos tautos. Bus klau
siama ar mes atlikome viską, ką 
galėjome, kai OSI tapo mūsų 
tautos istorijos priešu. 

Mylimai Motinai 

A.tA. 
ONAI KYBARTIENEI 

mirus, sūnums STASIUI, VLADUI, ALFONSUI ir jų 
šeimoms jų liūdesyje reiškiame nuoširdžią užuojau
tą ir kartu liūdime. 

Ona ir Petras Peteriai 

A.tA. 
MYKOLUI MARCINKUI 

iškeliavus į amžinąjį poilsį, nuoširdžiai užjaučiame 
mūsų mielą draugijos narę, liūdinčią našlę ONĄ, jos 
dukterį ir anūkę. 

Lietuvos Dukterų draugija 

Lietuvių Tautodailės Instituto Pirmininkui 

A.tA. 
inž. LEOPOLDUI BALSIUI 

mirus, jo žmonai LYDI J AI ir sūnums ARUI ir RIMUI 
su šeimomis nuoširdžią užuojautą reiškia 

L. T.L Philadelphijos Skyrius 

A.tA. 
MYKOLUI W. MARCINKUI 

mirus, mūsų mielą Dzūkų Draugijos narę ONĄ MAR
CINKIENĘ ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

Dzūkų Draugija 

-z A.tA. 
ARŪNUI 

mirus, jo tėvą dr. HENRIKĄ VENCLAUSKĄ giliai 
užjaučia ir kartu liūdi 

Robertas ir Janina Sutkai 

STAN BALZEKAS, Ltd. 
PONTIAC-SAAB 

6621 W. OGDEN, BERVVYN 
312-766-5700 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas - 523-0440 

SAAB CONVERTIBLE 
IN STOCK NOW! 

ThemostinteUifįentcaneverbuiU. 

Immediate Delivery $27,115. 

PASSBOOK 
SAVINGS 

* • • U6 for 

AT OUt 10W UM 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 6 9 t h Street - Tel . RE 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - Tel . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - Tel . 430-5700 

Mutual Federal 
Savinas and Loan 

2212 W!ST CERMAK ROAD CHICAOO. M.L. 
(•tMVHiikn, *rtt. Tai.: M7-7747 

• M M * NM.«M.r*i.*»4 ttmt.^% • • « . ^ 1 

SUIVINC CHIC AGOLANO SINCt IMS 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, 

Telefonas • 
Illinois 

- 652-1003 
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x Korp! Giedros susirin
kime, įvykusiame spalio 11 die
ną, prel. dr. J. Prunskio premi
ja „Lietuvės pasižymėjusios 
moters krikščioniškų idealų 
tarnyboje žymuo" buvo vien
balsiai paskirtas Nijolei Sadū-
naitei. Šis simbolinis pažy
mėjimas bus įteiktas „pro 
absentia" lapkričio 28 d., šeš
tadienį. 12 vai. per šv. Mišias už 
Lietuvą Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje Mar-
ąuette Parke Lietuvos krikščio
nybės 600 metų jubiliejaus 
užbaigimo proga. 

x Red. Aldona Zailskaitė, 
,.Draugo" dienraščio atstovė 
Lietuvių Katalikų kongrese, 
sutiko būti ir oficiali kongreso 
vertėja. Ji paruoš santrauki-
niųs vertimus lietuvių ir anglų 
kalbomis, kad visi dalyviai 
galėtų pilnai sekti kongreso 
eigą. Kongreso registracija ir 
atidarymo apeigos bei įvairūs 
simpoziumai vyks Jaunimo cen
tre lapkričio 27 dieną. Kongre
sas baigsis šeštadienio rytą 
Marijos aukšt. mokyklos audi
torijoje. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti. 

x Organizacijos, kurios turi 
vėliavą ir norėtų dalyvauti Lie
tuvos krikščionybės jubiliejinė
se iškilmėse katedroje lapkričio 
29 d., sekmadienį, prašomos re
gistruotis iš anksto tel. 471-0811 
iki lapkričio 24 d. 

x K a t a l i k ų federac i jos 
kongreso metu vykstančiose 
šv. Mišiose Šv. Jurgio bažny
čioje lapkričio 27 d., penkta
dienį. 12 vai. dalyvaus vyskupas 
Paulius Baltakis, vyskupas Vin
centas Brizgys ir vyskupas An
tanas Deksnys. Pamokslą sakys 
kun. dr. Petras Stravinskas. 

x Minint nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės 69 metų 
atsikūrimo sukaktį, menine 
programos dalį atliks Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės mote
rų sekstetas, vadovaujamas 
muz. J. Sodaičio. 

x Bus gera ir l inksma pa
šokti su draugais Padėkos 
dienos šokiuose lapkričio 26 d. 
7:00 v.v. Jaunimo centre. 
Ruošia Pasaulio Lietuvių jau
nimo sąjungos Chicagos sky
rius. Gros „Aido" ir „Gintaro" 
orkestrai. 

x „Draugo" lapkričio 4 d. 
laidoje B. Vaškaičio straipsnyje 
„Politinė lietuvių konferencija 
Washingtone" perrašant maši
nėle, buvo praleista Lietuvos 
atstovo ir Diplomatijos šefo dr. 
St. Bačkio pavardė. Autorius už 
praleidimą atsiprašo. 

x Bronė Dirmantienė iš 
Chicagos. mūsų nuoširdi rėmė
ja, pratęsė prenumeratą, pridėjo 
10 dol. dienraščio paramai ir 10 
dol. už kalendorių 1988 metų, 
kurį tikisi gauti kaip galima 
greičiau. Ta proga palinkėjo 
Dievo palaimos, sveikatos ir 
sėkmės. Br. Dirmantienę 
skelbiame garbės prenumera-
tore. o už auką labai dėkojame. 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX FIRST, R i m a * 
Stankus, tel. 361-5990 arba 
636-6169. 

(sk.) 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshaw, Inc., patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. 
Duodu komisų nuolaidą! Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(sk.) 

x Kunigų Vienybės Chica
gos provincija prašo visus lie
tuvius kunigus dalyvauti krikš
čionybės sukakties minėjimo 
koncelebracinėse Mišiose 
Cicero, Marąuette Parke ir 
katedroje. Apie savo daly
vavimą Marąuette Parke ir ka
tedroje pranešti kun. Ant. Zaka
rauskui, o Cicero — kun. Jur
giui Šarauskui. 

x Poetas Bernardas Braz
džionis į sukaktuvines Lie
tuvos krikšto iškilmes iš Los 
Angeles atskrenda Chicagon 
lapkričio 26 d. Jis čia savo kūry
bą skaitys jubiliejiniam litera
tūros vakare, kuris bus lapkri
čio 27 d. 7 vai. vak. Marijos 
aukšt. mokyklos auditorijoje. 
Poetas apsistos pas jėzuitus prie 
Jaunimo centro ir Chicagoje pa
buvos iki gruodžio 1 d. 

x Andrius Daugirdas, ilgą 
laiką dirbęs „Draugo" administ
racijoje ir dienraščio platinime, 
lapkričio 18 d. suėjo 85 amžiaus 
metų. Šiuo metu jis jau yra pen
sijoje ir sirguliuoja savo na
muose, žmonos Eugenijos 
prižiūrimas. 

x Banaičio operos „Jūratė 
ir Kastytis'* naujai per-
orkestruotą pirmąjį veiksmą be 
sutrumpinimų dainuos Lietuvių 
Operos choras ir solistai Dana 
Stankaitytė. Daiva Mongirdai-
tė ir Timothy Feerer koncerte, 
kuris bus šeštadienį, lapkričio 
28 d., 7:30 vai. vak., Morton 
mokyklos teatro salėje, 2423 S. 
Austin Blvd., Cicero. Šios operos 
pirmąjį veiksmą naujai suor-
kestravo Arūnas Kaminskas, 
kuris ir diriguos šiam koncertui. 
Šiame veiksme yra trys dideli 
chorai — žvejų choras, kurį 
atlieka vyrų choras, undinių 
choras, kurį dainuoja moterų 
choras, ir mišrus choras atlieka 
dainą Po aukštus kalnus 
vaikščiojau. Šio koncerto bilie
tai gaunami Vaznelių 
parduotuvėje. 

x Jonui L. Paukščiui, di
deliam Lietuvos Vyčių veikėjui, 

32 kuopa rengia pagerbimą 
lapkričio 20 d., penktadienį, 
6:30 vai. vak. Landmark salėje. 
Dalyvaus vyčiai, Dariaus ir 
Girėno posto atstovai ir J. 
Paukščio gerbėjai bei draugai. 

x Roma Norkienė, viena iš 
„Grandies" ansamblio mamų, 
surinko ir praves labai turtin
gus laimėjimus ansamblio tra
diciniame vakare. Laimingi 
vakaro svečiai bus apdovanoti 
vertingomis dovanomis, kaip 
dailininkės Giedrės Žumbakie-
nės ir dailininkės Zitos Sodei-
kienės dovanotais paveikslais, 
menininkės E. Marčiulionienės 
pasakiškom keramikos skulptū
rom ir kitais gražumais. Visi 
kviečiami vakare dalyvauti ir 
išbandyti savo laimę. 

x Lietuvių Moterų federa
cijos Chicagos klubas pado
vanojo Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejaus kalėdinei eglu
tei Suvalkijos krašto šiaudinu
kus, kuriuos padarė Antanina 
Jonynienė iš Detroito. Eglutę 
papuošė klubo pirm. Jolanda 
Kerelienė, Svajonė Kerelytė ir 
Gražina VaiČaitienė. 

x Virgius Norkus iš Naper-
ville, 111., mūsų garbės prenu
meratorius, rėmėjas, atsiuntė 
visą šimtinę ir kartu pratęsė 
..Draugo" prenumeratą viene
riems metams. V. Norkui 
tariame nuoširdų ačiū už savos 
spaudos rėmimą. 

x NAMŲ pirkinio paskolos 
tik 10.25% (fixed first mort-
gage). AUTOMOBILIŲ pirkimo 
paskolos tik 9.50%. ASMENIŠ
KOS paskolos tik 10.50%. Tik 
KASOJE: Lithuanian Fe-
deral Credit Union, 2615 W. 
71«t Str., Chicago 60629. Tel. 
696-1333 arba 737-2110. 

(sk.) 

Po sėkmingos adv. Povilo Žumbakio knygos apie OSI pristatymo Hartforde. Iš kairės: adv. P. 
Žumbakis, Zina Dresliūtė. Hartfordo LB apyl. pirm., J. Nasvytis, LB apyg. pirm., ir Algimantas 
Gureckas, JAV LB vicepirm. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
GRAŽI KORP! 

NEO-LITHUANIA ŠVENTĖ 

Didžiojoje Chicagoje ir jos 
apylinkėse gyvenantieji neoli-
tuanai gražiai paminėjo savo 
korporacijos 65 m. sukaktį. Tai 
vyko lapkričio 7 d. Tos dienos 
ryte Jėzuitų koplyčioje buvo pa
maldos už mirusius bei žuvusius 
neolituanus. Šv. Mišias aukojo 
kun. J. Borevičius, SJ. Skai
tymus atliko Vitas Plioplys. 
Vargonavo muzikas Manigirdas 
Motekaitis. Kun. J. Borevičius 
pamoksle, be kitų minčių, iškėlė 
šūkio „Pro Patria" prasme ir jo 
įspūdingumą žmogui. Pamal
dose dalyvavo būrys neolituanų 
bei jų artimųjų. Tarp jų ir keturi 
junjorai, tą dieną gauną senjo-

x Kun. Franc i s Kūra, 
Spring Valley, 111., mūsų nuošir
dus rėmėjas, pratęsdamas pre
numeratą, pridėjo visą šimtinę. 
Kun. F. Kurą skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už mielą 
auką labai dėkojame. 

x R. D. Ankaitis, Walnut 
Creek, Cal., „Draugo" nuošir
dus rėmėjas, su prenumeratos 
pratęsimo mokesčiu atsiuntė 
visą šimtinę. R. J. Ankaitį 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už paramą labai 
dėkojame. 

x Bronius Kasakaitis, Chi
cago, UI., mūsų nuolatinis 
„Draugo" rėmėjas, garbės pre
numeratorius pratęsdamas 
prenumeratą, atsiuntė visą 
šimtinę dienraščio stiprinimui. 
Br. Kasakaičiui už mielą 
paramą ir palaikymą lietuviško 
žodžio ir veiklos tariame nuošir
dų ir didelį ačiū. 

x Jul ius Barakauskas , 
Stayner, Ont., Kanada, pratęsė 
„Draugo" prenumeratą viene
riems metams su 21 dol. auka. 
J. Barakauską skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už 
palaikymą lietuviško žodžio la« 
bai dėkojame. 

x Juozas Bradūnas, Bal 
timore, Md.. mūsų nuolatinis 
rėmėjas, garbės prenumera
torius, pratęsdamas prenumera
tą vėl pridėjo 25 dol. auką. Nuo
širdus ačiū. 

x St. Vaikys, St. Peters-
burg Beach, Fla., mūsų rėmėjas, 
atsiuntė 20 dol. dienraščio pa
ramai ir pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams. St. Vaškį 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už paramą tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Vytautas Ripskis, Ever 
green Park, 111., pratęsė 
„Draugo" prenumeratą, pridėjo 
25 dol. auką su prierašu: „Dėl 
apsivalymo nuo visokių 
kenkėjų". Vyt. Ripskį 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už rėmimą lietuviško 
žodžio labai dėkojame. 

rų teises ir spalvas. 
Po pamaldų prie paminklo 

žuvusiems už Lietuvos laisvę, 
pagerbiant žuvusiųjų ir kan
kinių atminimą, padėtas vai
nikas. Žodį tarė Vitas Plioplys, 
Korp! Neo-Lithųania Chicagos 
padalinio pirmininkas Vėliau 
didelė dalis dalyvių tradiciškai 
nuvyko į Šv. Kazimiero ir Tau
tines kapines aplankyti kolegų 
kapus. 

Vakare Liet. Tautinių namų 
salėje įvyko iškilminga sueiga. 
Ją pravedė padalinio pirmi
ninkas. Jos metu gražia tradi
cine rutina uždėtos neolituanų 
spalvos jauniesiems senjorams: 
Lilijai Balčiauskaitei, Bronutei 
Barakauskaitei, Lorai Blažytei 
ir Andriui Kelpšai. 

Nauja senjore Lorė Blažytė po prie
saikos bučiuoja Korp! Neo-Lithuania 
vėliavą lapkričio 7 d. Liet. Tau
tiniuose namuose. 

Nuotr. Vyt. A. Raikausko 

Korporacijos sukakties proga 
ir jaunuosius senjorus sveikino: 
Amerikos lietuvių Tautinė 
sąjunga (fil. Vida Jonušienė), 
ALTS Chicagos skyrius (S. Brie
dis). Liet. buv. politinių kalinių 
sąjunga (Pilypas Narutis), fil. 
Algis Vaitiekaitis (Korp! NL 

Detroite). Pastarasis sveikin
tojas kiekvienam keturių sen
jorų įteikė po knygą — A. Šapo
kos „Vilnius in the life of 
Lithuania". 

Filisterė Audronė Gulbinie-
nė-Matutytė, Korp! Neo-Lithu
ania vyr. valdybos pirmininkė, 
ilgesniame sveikinime priminė 
poetą Maironį — prel. Joną 
Mačiulį, šios korporacijos garbės 
narį, kaip pranašą ir laisvės 
šauklį niūriais carų priespaudos 
metais ir kad Maironio dvasia 
„tebėra gyva lietuvių tautoje, 
nešančioje rusiško okupanto — 
komunisto sunkią naštą". Pir
mininkė nuoširdžiu žodžiu 
kvietė visus neolituanus būti iš
tvermingais ir prisidėti prie kor
poracijos veiklos, o kreipdamasi 
į jaunuosius senjorus ji palin
kėjo: „...Jūsų gyvenimą telydi 
tik ką tarti priesaikos žodžiai: 
„saugoti ir ginti tautinę savo ir 
savo Tėvynės Lietuvos garbę"... 

Vitas Plioplys atsisveikino, 
baigęs savo kadenciją, padėkojo 
drauge su juo dirbusiems valdy
bos nariams magistrai, tėvūnui 
ir visiems talkininkams: 
Pauliui, Onutei, Juozui, Ritai, 
Vytui, Viktorijai, Loretai... ir 
pakvietė naujosios valdybos na
rius perimti pareigas. Naująją 
vienerių metų valdybą sudaro: 
Vitas Plioplys, Juozas Mikužis 
(perrinkti pirmininku, iždi
ninku antrai kadencijai) ir Al
vydas Arbas, Indrė Toliušytė ir 
Petras Vėbra. Perpečių per
davimą bei valdybos narių kole
gišką rankų vienas kitam pa
spaudimą lydėjo triukšmingi 
auditorijos plojimai. 

Pirmininkas valdybos vardu 
pareiškė padėką už pasitikėjimą 
ir pažadėjo greitu laiku pagar
sinti metinės veiklos planą. „Te
būnie šie metai korporacijos is
toriniais metais", baigė žodį ir 
pakvietė visus sudainuoti „Gau-
deamus", vedant fil. Vaclovui 
Mažeikai. 

mv 

Trejų metu kadencijai išrinkta nauja LST korporacijos Neo-Lithuania 
vyriausioji valdyba. Iš kairės sėdi: Audronė Gulbinienė — pirmininkė. Vida 
Jonušienė — sekretorė; stovi Algis Augaitis — ižd., Jurgis Lendraitis — 
vicepirm. ir Vsclovas Mažeika — aribiter elegantiarum. 

Nuotr. Vyt. A. Račkausko 

RESPUBLIKONŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

Tautinių grupių respublikonų 
tarybos suvažiavimas įvyko 
spalio 30, 31 ir lapkričio 1 die
nomis Grand Hyatt Washington 
viešbutyje. Kadangi š iais 
metais buvo renkama nauja val
dyba, sukėlė didesnį dėmesį ir 
pakėlė dalyvių skaičių. Lie
tuviams respublikonams ypa
tingai stipriai buvo šiame su
važiavime atstovaujama. Be fe
deracijos delegatų, eilė lietuvių 
atvyko kaip valstijų organiza
cijų atstovai. 

Suvažiavime buvo aptarti po
sėdžiai, įvairūs priėmimai, 
banketas ir pažymėjimų įtei
kimo pusryčiai, kuriuose daly
vavo ambasadorė Jean Kirkpat-
rick, eilė kongresmanų, vyriau
sybės ir partijos pareigūnų. 
Penktadienio vidurdienį, spalio 
30 dieną, suvažiavimo dalyviai 
buvo pakviesti į Baltųjų rūmų 
priėrniuią, kuris įvyko Indėnų 
sutarties kambaryje. Šiam 
priėmimui su vaišėm vadovavo 
prezidento Reagano asistentas 
Linas Kojelis, kuris pristatė eilę 
Baltųjų rūmų pareigūnų. 

Po priėmimo lietuvių grupė 
atskirai susirinko Lino Kojelio 
įstaigoje. Linas Kojelis plačiau 
papasakojo apie savo einamas 
pareigas Baltuosiuose rūmuose 
ir supažindino su savo asisten
te Rita Bureikaite. 

Suvažiavimo metu yra šau
kiamas ir lietuvių respublikonų 
tautinės federacijos metinis 
susirinkimas, kuris šiais metais 
irgi buvo rinkiminis. Po Centu-
ry Club priėmimo, kur garbės 
svečiai buvo ambasadorė Jean 
Kirkpatrick ir partijos pirmi
ninkas Frank Fahrenkopf, lie
tuviai susirinko savo 
susirinkimui. 

Susirinkimo pradžioje prista
tyta keletas svečių. Visiems 
buvo malonu išgirsti tarybos 
pirmininką Frank Stella, kuris 
savo žodyje iškėlė lietuvių res
publikonų veiklą ir sakė, kad 
lietuviai nusipelno geriausios 
organizacijos vardo. Mark 
Valente, respublikonų partijos 
centro koalicijos direktorius, 
gėrėjosi lietuvių veikla. Savo 
kalboje paminėjo labai įdomią 
žinią, jog šiandien paaiškėjo, 
kad Linas Kojelis vos netapo 
valstybės sekretoriaus Shultz 
vienu iš jo pasekretorių. 

I lietuvių susirinkimą atvyko 
ir kandidatai į tarybos pirmi
ninkus. Buvusį Cleveland 
merą Ralph Perk, čekų kilmės, 
supažindino su lietuviais Rai
mundas Kudukis. 

Vėliau atvyko Anna Chen-
nault. kiniečių kilmės, jau 
buvusi tarybos pirmininkė 
anksčiau. Į užduotą klausimą, 
kaip ji žiūri į OSI, tinkamo 
atsakymo negauta. Išsikalbėjus 
paaiškėjo, jog ji nebuvo 
susipažinusi su šiuo klausimu. 
Informacija šiuo klausimu jai 
buvo suteikta ir ankstyvą rytą 
jau ji skambino sakydama, kad 
ji dabar geriau supranta mūsų 
poziciją ir ją remia. 

Susirinkimo metu buvo per
rinkta federacijos valdyba dvejų 
metų terminui: pirmininkas 
Kazimieras Oksas (Illinois), 1 
vicepirmininkė Liucija Ma
žeikienė (California), 2 vicepir
mininkas Jonas Urbonas (Mi-
chigan), 3 vicepirmininkas Eu
genijus Ziurys (Connecticut), 
sekretorius Modestas Jakaitis ir 
iždininkas Juozas Šulaitis (abu 
iš Illinois). 

Šeštadienio popietėje įvyko ta
rybos rinkimai. Nominacijų 
komisijai pristačius kandidatų 
sąrašą, savo kandidatūrą atsi
ėmė Anatolijus Milunas ir 
nominavo į kopirmininko postą 
Kazimierą Oksą. Po rinkimų pa
aiškėjo, jog į pirmininko postą 
didele balsu dauguma buvo iš
rinkta Anna Chennault (91 
balsas) prieš Ralph Perk (37 bal
sai), I kopirmininkus pirmą 
kartą istorijoje iš trijų du iš
rinkti lietuviai — Dalia Bo-
belienė ir Kazimieras Oksas. I 

IŠ ARTI IR TOLI 
ARGENTINOJE 

— Argentinos Lietuvių cen-
tras savo -ukaktį paminėjo 
keliais renginiais. Liepos 19 d. 
pagerbė Darių ir Girėną, Atlan
to didvyrius. Programą atidarė 
Davila Kliaugienė, tęsė Elsa 
Kairytė-Casaburi. Viešnia iš 
JAV Ona Deveikienė dalyvavo 
programoje. Rugpjūčio 23 d. 
apie dr. Joną Basanavičių 
paskaitą skaitė Hektoras Sur
vila. Aldonos Čikštaitės vado
vaujamos „Aušrinės" padaina
vo kelias dainas. Rugsėjo 13 d. 
sol. Susana Valadkaitė de 
Lopez, akompanuojama Jorge 
Ildelshon, padainavo kelias 
dainas, pabaigoje su visa 
publika padainavo „Lietuva 
brangi". Rugsėjo 19 d. H. Sur
vila ir Betancour pasakojo Gin
taro pasaką, o Ines Jonušytė 
scenoje žaidė su gintarais. 
Paskui parodė Survilų siu
vyklos modernias ir paprastas 
madas. Pavasario karalaite iš
rinkta Ana Lukšaitė, prince
sėmis — Aleksandra Jonušytė ir 
Luciana Gaidimauskaitė. Visus 
programos atlikėjus pasveikino 
Centro pirm. A. Kaminskas. 
Spalio 4 d. Santo Cristo bažny
čioje buvo šv. Mišios, kurias at
laikė kun. A. Lubickas, už Cen
tro mirusius. Jaunimas atliko 
skaitymus. 

— Susivienijimo aikštėje, 
Lanus mieste, rugsėjo 27 d. 
atlaikė pamaldas svečiai kun. 
Jonas Giedrys iš Montevideo ir 
kun. Juozas Margis iš Rosario. 
Kun. J. Margis pasakė ir progai 
pritaikytą pamokslą. 

— A. a. Vincas Pačeržins-
kas, 84 m. amžiaus, mirė spalio 
7 d. Velionis buvo kilęs iš 
Telšių, ir jau buvo pensininkas. 
Liko antroji žmona, kurią vedė 
našlę, Domicėlė Budriūtė-Pačer-
žinskienė ir jos sūnūs su šei
momis. Palaidotas Lanus 
kapinėse— 

— 
iždininkes išrinkta Elena Jur-
gėlaitė. Papildomai atskiruose 
rinkimuose į regionų vicepir
mininkus išrinkti: Vakarų ra
jonui — Liucija Mažeikienė, o 
Vidurio Vakarų rajonui — Ana
tolijus Milunas. 

Banketo metu viena grupė ki
niečių respublikonų įteikė nau
jai pirmininkei Anna Chen
nault net 10,000 dolerių čekį pa
remti organizacijos veiklą. -

Sekmadienio rytą vyko pažy
mėjimų pusryčiai. Paskirus as
menis ir organizacijas 
pažymėjimams parinko komi
tetas, kuriam vadovavo Ana
tolijus Milunas. Aukščiausias 
žymuo — Dwight D. Eisenhower 
buvo įteiktas Frank D. Stella 
buvusiam pirmininkui. Iš lie
tuvių Kazimieras Oksas buvo 
atžymėtas kaip metų etnikas 
respublikonas. Geriausios vals
tijos organizacijos žymuo teko Il
linois tautinių grupių respub
likonų tarybai. Žymaus piliečio 
žymuo teko Victoriai Jacobson 
iš St. Petersburg, Florida. Jos 
veiklą tiek lietuvių, tiek kitų 
tautinių grupių tarpe apibūdino 
Anatolijus Milunas. Priimdama 
pažymėjimą Victoria Jacobson 
su ašaromis akyse kreipėsi į da
lyvius „Gelbėkit pavergtą Lie
tuvą". Suvažiavimo dalyviai su
stojęs plojimu sveikino veiklią 
ir nusipelniusią, čia gimusią 
lietuvę, giliai besisielojančią ir 
dirbančią Lietuvos pavergtų 
tautų labui. 

Suvažiavimą užbaigus lie
tuviai skirstėsi atrodo paten
kinti, kad tinkamai ir stipriai 
atstovavo savo tautinei grupei. 

Respublikonas 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Aveirae 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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


