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

„Juoda dėmė šalies 
istorijoje 99 

Atvykusieji, kaip ir klai
pėdiečiai, nesutiko su jokiais 
kitais variantais, reikalavo 
pilno klaidos, kurią pripažino ir 
RRT įstaigos atstovas, ati
taisymo. Atsisveikinant 
pareigūnas pras i ta rė , kad 
Vilniuje šiomis dienomis vieši jų 
įstaigos atsakingi darbuotojai ir 
kaip tik svarsto Klaipėdos 
bažnyčios klausimą, todėl greitu 
laiku jie gausią atsakymą. Apie 
grubų valdžios pare igūnų 
kišimąsi į Bažnyčios vidaus 
reikalus , t ikinčio jaunimo 
terorizavimą įstaigoje pareiškė 
nieko negirdėję. 

Kitą dieną (sausio 29 d.) 
minėta delagacija, prie kurios 
prisijungė ir klaipėdiečiai, nu 
vyko į TSRS KP CK priimamą
jį. Ten apie jų atvykimą jau 
buvo žinoma ir laukė. Delegaci
ją priėmė a t sak ingas CK 
darbuotojas Kryginas. Kryginas 
sunkiai patikėjo ar tiesiog, švel
niai sakant, apsimetė nežinąs 
apie valdžios vykdomus tikin
čiųjų persekiojimus, grubų sau
gumiečių kįšimąsi į seminarijos 
reikalus. Ir t ik kai Petras Gra
žulis ir Saulius Kelpšas vienas 
po kito keliais žodžiais 
papasakojo, kaip jie jau 7 metai 
saugumo terorizuojami, nelei
džiant įstoti į Kunigų semi
nariją, Kryginas pažadėjo pa

sidomėti tokiais „perlenki
mais". 

Klaipėdos Taikos Karalienės 
bažnyčios grąžinimo klausimu 
CK atstovas atvykusiems paža
dėjo vieno mėnesio laikotarpy
je duoti atsakymą. Tikintieji 
pareiškė Kryginui tol ieškos tie
sos, rinks parašus po pareiš
k imais , kol bažnyčia bus 
grąžinta. 

Pokalbiui baigiantis, delega
cija atkreipė K P CK atstovo 
dėmesį į tai, jog respublikos 
saugumas ir k i t i valdžios 
pareigūnai trukdo tikintiesiems 
pareiškimais kreiptis į šalies 
vyriausybę j iems rūpimais 
klausimais, už parašų rinkimą 
ar pasirašymą po protestais tar
do bei gąsdina. Kai kurie, 
išsigandę čekistų bauginimų, 
net a ts isako savo parašų; 
vykstančius į Maskvą susitikti 
su valdžios atstovais ne kartą 
sulaiko ir grąžina atgal, o 
grįžusius tardo ir gąsdina 
saugume, terorizuoja darbo
vietėse. Delegacijos nariai 
reikalavo, kad CK atstovas Kry
ginas pasidomėtų ir šiais „val
džios pareigūnų perlenkimais", 
uždraustų tokį grubų žmonių 
terorizavimą, teigė, kai jei tuo 
nebus tinkamai ir iaiku pasi
rūpinta, toks pats likimas lau
kia ir jų, išdrįsusių ieškoti tiesos 
ir teisingumo. 

Siųskime telegramas prezidentui 
Washingtonas. — Vyriausias 

Lietuvos Išlaisvinimo komitetas 
kreipiasi į lietuvių visuomenę ir 
prašo siųsti visas lietuvių 
organizacijas ir kiekvieną lie
tuvį telegramas bei laiškus JAV 
prezidentui R. Reaganui, kad 
viršūnių konferencijos metu pa
reikalautų Sovietų Sąjungą 
anuliuoti 1939 metais pasira-

Ortega priėmė 
Contras pasiūlymus 
Managva. — Pirmadienį san-

dinistų prezidentas Ortega 
Nicaragvoje pasakė, jog jo 
vyriausybė gavo karo paliaubų 
pasiūlymą iš Amerikos 
remiamų Contras sukilėlių. Pir
mieji šios rūšies pokalbiai 
turėtų įvykti Domininkonų res
publikoje. Šis Cont ras 
pasiūlymas raštu buvo įteiktas 
per tarpininką kardinolą Oban-
do y Bravo. Tai atsakymas į 
paliaubų 11 punktų, kuriuos 
sandinistai įteikė Washingtone, 
kai ten lankėsi prez. Ortega. 

Contras pasiūlymas liečia vi
sišką taiką Nikaragvoje, kuri 
turėtų prasidėti gruodžio 8 d. 
Jie reikalauja, kad būtų atsta
tytos pilnos piliečių teisės, 
išformuota sandinistų kariuo
menė ir leis a Contras pasilikti 
dabar esančiose srityse, kurias 
jie kontroliuoja, o jų yra 
maždaug 46%. Ortegos plane 
yra pasakyta, jog Contras gali 
būti trijose demilitarizuotose 
zonose per tą 30 dienų periodą, 
kuris turėtų prasidėti gruodžio 
5 d. Ortega pasakė, kad jis turi 
Contras pasiūlymą gerai 
išstudijuoti ir tik tada tegalės 
ką nors daugiau pasakyti. 

šytą Molotovo-Ribbentropo pak
tą ir jo slaptus protokolus ir 
grąžinti valstybinį suverenumą 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Tai 
reikia daryti tuojau pat, dieną 
ir naktį, nes konferencija jau se
kančią savaitę. 

Taip pat prašome gruodžio 8 
d. dalyvauti Pabaltijo tautų 
rengiamoje protesto demonstra
cijoje Washingtone, Lafayette 
parke, kuris yra prieš Baltuo
sius rūmus. 

Siuntimas telegramų turi būti 
kiekvieno lietuvio pareiga, jog 
mes tuo būdu reikalautume 
laisvės Lietuvai ir prašytume 
mūsų prezidentą, kad jis tai 
iškeltų Sovietų Sąjungos vadui 
M. Gorbačiovui. 

Sovietai areštuoja 
demonstrantus 

M a s k v a . — Sovietų 
vyriausybė pradėjo sostinėje 
išsklaidyti susirinkimus įvairių 
poli t inių grupių, kurios 
pasisakė už pašalintojo Maskvos 
buvusio yiršininko Yeltsin po
litiką ir jo norėtas reformas. 
Vyksta areštai. Ypač sustiprė
jo politinių grupių sekimai. 
Kaip užsienio spauda praneša, 
įvyko demonstracijų ir kituose 
miestuose pr ieš Yeltsin 
pašalinimą, o ypač jo gimtajame 
mieste Sverdlovske, Urale. 
Ypač jį iškelia „Glasnost", ne 
oficialiai leidžiamas žurnalas. 

Panašios demonstracijos buvo 
išsklaidytos Maskvos univer
si tete, kai jo vadovybė ir 
Komjaunimo partija pasmerkė 
studentus už tų demonstracijų 
organizavimą ir pagrasino 
atleisti iš universiteto. Maskvo
je buvo demonstracijų ir 

Afganistano komunistai 
nebesivadina tikruoju 

vardu 
Surastas būdas pasitraukimo pateisinimui 

„Šeimos" konferencija Baltuosiuose rūmuose prieš viršūnių konferenciją: kongr. Robert H. Michel, 
Atstovų rūmų speakeris Jim Wright, prezidentas. Senato daugumos vadas sen. Robert Byrd ir 
Senato mažumos vadas Robert Dole. 

Europos planai, praradus 
Amerikos raketas 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Londonas. — Vakarų Eu
ropoje vyksta dramat iški 
strategijos debatai: kaip buvo 
gyvenimas su Amerikos bran
duolinių raketų buvimu ir kaip 
būtų gyvenimas be jų. 

Šie debatai prasidėjo oficialiai 
dabar, kai NATO valstybių 
ministeriai susirinko j Briusselį 
dviejų dienų pasitarimams, kaip 
pagerinti Vakarų konvencio-
nalines karines jėgas po to, kai 
Amerikos vidutinio nuotolio 
branduol inės raketos bus 
eliminuotos. Pirmą kartą, kaip 
Gynybos sekretorius, dalyvavo 
ir Frank Carlucci. 

Ministeriai iš 14 sąjungininkų 
valstybių NATO būstinėje 
svarstė, kaip pasipriešinti 
sovietų vadovaujamam Varšu
vos pakto valstybių užpuolimui 
žemėje ir ore. Diplomatų 
manymu, NATO apsigynimo 
programa šiuo kritišku metu 
t u r i būt i beveik iš naujo 
sudaryta, nes tų valstybių 
saugumas, kai bus raketos 
sunaikintos, atsiras nuola
tiniame pavojuje. Sekančią sa
vaitę bus pasirašytas susita
rimas VVashingtone išvežti 
vidutinio nuotolio raketas iš 
Europos kontinento. Vakarų 
Europos politikai prileidžia, jog 
abu vyriausieji viršūnių 
konferencijos vadai pradės 
derybas ir tolimųjų distancijų 
branduolinių ginklų sumažini
mo klausimu. 

NATO karinių reikalų komiteto 
pirm gen. Wolfgang Altenberg iš 
Vokietijos reikalauja sumažinti 
sovietų konvencionalines pajėgas. 

darbininkų tarpe fabrikuose 
prieš vyriausybės politiką, kuri 
atleido jų mėgstamą vadą Boris 
Yeltsin. 

Didėja Europos p rob lemos 

Žiūrint t ik iš paviršiaus, 
atrodo, jog europiečiams tur i 
būti gera žinia dabar tos sutar
ties pasirašymas. Bet kyla susi
rūpinimas, o kas bus toliau. So
vietų vadinamos SS-20 raketos, 
kurias galima lengvai kilnoti iš 
vienos vietos į kitą, gali pasiekti 
bet kokią vietą Vakarų Europo
je ir tuo būdu sustiprinti sovietų 
konvencionalines jėgas prie 
Rytų - Vakjrų sienos. Daug 
ginčų buvo sukėlusios Pershing 
raketos, bet vokiečiai nusileido 
ir sutiko su jų išvežimu. „Tai 
yra politinis Vakarų laimėjimas 
ir NATO dabar yra vienos 
nuomonės . Europoje mes 
norime žinoti, ar t a sutartis bus 
Senato ratifikuota", kalbėjo 
Britanijos Užsienio reikalų 
ministeris David Owen „Chris-
t ian Science Monitor" reporte
riui . Bet tai t ik problemos 
pradžia. 

NATO valstybių posėdyje 
buvo svarstomi šie klausimai: 
• Žemės ka ro pajėgų ba l an 
s a s Europoje. Šioje srityje 
sovietai turi didelę persvarą 
prieš vakariečius, daug daugiau 
tankų ir kariuomenės. 

• Išmontavimas. Tai reiškia, 
kad po pasirašymo sutarties 
Washingtone, Amerika palieka 
Europą likimo valiai ir ji pati 
turės apsiginti Europos kare. 
Europa prašo naujų Amerikos 
raketų, kad išbalansuotų SS-20, 
kurias laiko sovietai, nes, jei so
vietai pultų Vakarų Europą, 
kaip jie turėtų gintis. Amerikos 
vienintelis atsakymas tegalėtų 
būti — leisti veikti branduo
l inėms pajėgoms, be t ar 
Amerikos prezidentas norės ri
zikuoti Chicaga už Boną? 
Europos NATO strategistai tuo 
abejoja. 

• A p s i g y n i m o i š l a i d o s . 
Branduoliniai ginklai, kaip Per
shing raketos, yra pigesnė ap
sigynimo forma negu konven-
cionaliniai ginklai. Išlaikyti 
Rytų-Vakarų balansą, kai pa
saulį sudrebino akcijų birža ir 
Amerikos biudžeto deficitas 
buvo pasaulio pirmuosiuose 
puslapiuose, nebegalima Ameri
ka pasitikėti. Europos vyriau
sybės privalo išleisti daug 
daugiau pinigų savo apsigyni
mui. Dėl to, ga lbūt t eks 
sumažinti Amerikos karo jėgas 
Europoje. NATO ministeriai tuo 
reikalu savo nutarimus darys 
uždaruose posėdžiuose. 

— Kabule, Afganistano sosti
nėje, buvo įvykdyti keturi 
sprogimai, kai tuo metu sovie
tų palaikomas komunistinės vy
riausybės vadas Najibullah 
sakė kalbą partijos suvažiavi
me. Sprogimai sujudino salę, 
kurioje j is kalbėjo 1,500 
delegatų tuo metu, ka i 
reikalavo pasiduoti laisvės 
kovotojus. 

— Wash ing tone naujasis 
Gynybos sekretorius Frank 
Carlucci išvyko į Europą 
pasitarti su NATO Gynybos ko
mitetu apie Amerikos — Sovietų 
ginklų kontrolės paktą. 

— Washingtone sekmadienį 
Vals tybės sekretorius G. 
Shultzas pasakė, kad dar kartą 
buvo peržiūrėtas sutarties 
tekstas ir padaryti kai kurie 
kalbos pataisymai, kuri bus 
paruošta pasirašymui viršūnių 
konferencijos metu. 

— Londone Sunday Times 
la ikraš t i s praneša, jog M. 
Gorbačiovas viršūnių konferen
cijos metu praneš apie 60,000 

kariuomenės išvežimą iš Rytų 
Europos. 

— Jeruzalėje diplomatai pra
neša, jog du didieji konfliktai 
Vidurio Rytuose — Irako — 
Irano karas ir Izraelio - Arabų 
reikalai įstrigo į akligatvį, 
suinteresuotoms šalims nero
dant geros valios. 

— Sovietų Sąjungoje per
duotas Gorbačiovo pasikalbėji
mas su Amerikos žurnalistu 
Tom Brokaw buvo išcenzūruo
tas. Pasikalbėjimo metu, kur 
Gorbačiovas atsako apie ginklų 
kontrolę, žmogaus teises ir Af
ganistaną, į klausimą, ar jis 
viską diskutuoja su savo žmona 
Raiša, atsakė: „Mes diskutuo
jame viską". Įskaitant ir aukš
čiausius sovietų dalykus? — 
atsakė: „aš manau, kad aš jums 
atsakiau viską''. Ta vieta buvo 
sovietų televizijoje išleista. 

— A m e r i k o s vyriausybės 
atstovas kritikavo Prancūzijos 
premjerą Chirac už išleidimą 
teroristo iraniečio Vahig Gordij, 
kad būtų išgautas Paul Torri, 
prancūzų ambasados pirmasis 
sekretorius Teherane. 

— M a r l e n e Carter , kuri 
atstovauja Chicagos miesto 
taryboje ir dalį Marąuette 
Parke gyvenančių lietuvių ir 
yra juodosios rasės moteris, nau
jo mero rinkimuose balsavo už 
Eugene Sawyer. J i verkdama 
pasakojo, kad buvo grasinta jai 
nužudyti jos nebylį sūnų, jei ji 
nebalsuos už Evans. 

Kabulas. — Besišaukiąs Is
lamo, bet pertrauktas islamiškų 
partizanų raketų, Afganistano 
Komunistų partijos vadovas Na
jibullah praėjusį sekmadienį 
pristatė naują konstituciją, kuri 
turi įteisinti jo silpną, bet 
sovietų remiamą režimą. 

Vos tik Najibullah pradėjo 
pagrindinę kalbą, pasigirdo 
keturi dideli ir griausmingi 
sprogimai, kur ie s t ipriai 
sudrebino salę, kurioje partijos 
atstovai turėjo priimti konsti
tuciją. Ta konstitucija taip 
surašyta, kad duoda daug galios 
valdančiajai Komunistų parti
jai. Po dramatiškos pradžios, 
Najibullah pr ipažino jog 
islamiški laisvės kovotojai 
dominuoja krašte ir jis patvir
tino, kad jie kontroliuoja Khost 
miestą prie Pakistano sienos. 

Nauji sovietų bombonešiai 

Vakarų diplomatai praneša, 
jog nežiūrint žiemos, laisvės 
partizanai gerai veikia daugely
je krašto vietų, ypač kalnuotose 
vietose. St inger r ank inės 
raketos, kuriomis Amerika 
aprūpino tuos laisvės kovotojus, 
visai paraližavo sovietų karinių 
malūnsparnių puolimus. Tačiau 
šeši Sovietų Sąjungos vėliausio 
modelio kovos bombonešiai 
SU-25 atskrido praėjusią sa
vaitę į Afganistaną, sako 
Vakarų diplomatai. Manoma, 
kad bus bandoma daryti naują 
puolimą prieš partizanus, pagal 
Pakistano sieną. Tie bombone
šiai kasdien skra ido tose 
vietose, kur vyksta laisvės 
kovos, o sunkvežimia i su 
raketomis ir kitais ginklais iš 
sostinės pajudėjo Khost miesto 
link. 

Reikia padėkot i 

Partijos suvažiavimas priim
ti Konstitucijai pasisakė ir už 
„tautinį susitaikinimą". Ta 
Konstitucija suteikia dideles 
teises prezidentui ir kartu 
vyriausiam kar inių pajėgų 
vadui pavojaus metu. Tuo ga
linguoju prezidentu numatomas 
kaip tik tas pats Najibullah. Jis 
savo kalboje dėkojo Sovietų Są

jungai už paramą ir davė 
suprasti apie galimą sovietų 
kariuomenės išvežimą. 

Sakydamas, jog „būsimosios 
generacijos niekada neužmirš 
Sovietų Sąjungos tarptautinės 
kar iuomenės, kur i apgynė 
mūsų namus ir gyvybes", dar 
pridėjo, kad „šiandien įsipa
reigojame savo tautiniam ir 
patriotiniam reikalui siekti 
tautinio susitaikinimo ir padė
ti išvykti sovietų daliniams". 

Visi žinių šaltiniai skelbia. 
kad viršūnių konferencijoje bus 
kalbama apie sovietų kariuome
nės išvežimą iš Afganistano. 

Koranas i r komunistai 

Tame suvažiavime daugelis 
kalbėtojų kėlė Islamo tikėjimo 

— Nikaragvos sandinistų 
atstovas, žvalgybos viršininkas 
majoras Ričardo VV. Roman, 
išvyko į pasitarimus su Contras 
vadovybe Santo Domingo 
mieste . Domininkonų 
respublikos sostinėje, kurioje 
bus vedami pirmieji pasita
rimai. 

reikalingumą ir prašė Allaho 
palaiminimo. Dalyvavo ir nau
jasis Sovietų Sąjungos ambasa
dorius Pavel Možayev, kuris 
yra senosios partiečių linijos ša
lininkas iš Leningrado. Jis klau
sėsi su turbanu apsirengusio 
buvusio slaptosios policijos 
viršininko Najibullah skaitymo 
iš Korano. 

Afganų režimas nustojo save 
vadinti komunistais, ir Na
j ibu l lah pradėjo lankyt i s 
mečetėje Penktadienių maldose, 
apsivi lkdamas t rad ic in iu 
afganų rūbu. Naujojoje 
Konstitucijoje an t r a s i s 
s t r a ipsn i s deklaruoja, jog 
„Islamo šventoji religija yra 
Afganistano religija". Bet čia 
spauda pažymi, jog islamiškieji 
laisvės kovotojai kaip t ik 
atmetė Najibullah pasiūlymą 
dalyvauti jo vyriausybėje. 

„ I š r ink tas" prezidentu 

Associated Press žiniomis, 
kitą suvažiavimo dieną, po dau
gelio kalbų, kuriose buvo 
iškeltos jo dorybės, Najibullah 
vienbalsiai to suvažiavimo 
dalyvių buvo išrinktas prezi
dentu. Nebuvo pasiūlyta kito 
kandidato. Kalbėdamas, jis tada 
pasakė, kad sovietų kariuome
nės išvežimas buvo diskutuotas 
su sovietų vadais. VVashingtone 
apie tai žurnalistams kalbėjo 
Valstybės sekretoriaus pava
duotojas M. Armacost, sakyda
mas: , j e i jie turi nustatę laiką, 
kada išvykti iš ten, tai gal būt 
bus būdas, kad mes galėsime 
tam reikalui padėti. Bet pa
grindinė problema yra okupa
cija". 

Najibullah yra sovietų patikė
tinis. Įdomus reiškinys: kai kitą 
dieną vienas iš delegatų su savo 
ginkluotais sargybiniais norėjo 
įeiti kartu į suvažiavimo salę, 
tai saugumas neleido ir įvyko 
muštynės Penki genčių vadai 
ir t rys saugumiečiai buvo 
užmušti. Taip prasidėjo Naji
bullah prezidentavimas. 

Surastas būdas 
pasitraukimui 

Dvylikos mėnesių laikas 
galėtų būti dar sumažintas, 
pasakė naujasis prezidentas, jei 
laisvės kovotojai priimtų jo 
pasiūlytas paliaubų sąlygas. 
Kaip prezidentas, jis galėsiąs 
paprašyti, kad sovietai tuoj 
išvežtų savo kariuomenę, jei 
partizanai su tomis paliaubomis 
sutiktų. Kai visa tai vyko suva
žiavimo salėje, partizanai ar
tilerijos sviediniais sprogdino 
sovietu įrengimus. 

Vakarų diplomatai mano. kad 
šiuo sovietai surado būdą prieš 
pasaulį, kaip pasitraukti iš Af
ganistano. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 4 d.: Barbora. Jo
nas Damaskietis. Vainotas. Liu-
gaiie. Osmundas, Erdme. 

Gruodžio 5 d.: Sabas. Kris-
pina. Vintilas. Alauta. Kvietis, 
Nomeda. 

ORAS 

Saulė teka 6:59. leidžiasi 4:21. 
Temperatūra dieną 45 L. 

naktį 26 i. 
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/PORTO APŽVALGA 

VILNIAUS „ŽALGIRIUI" 
BRONZA 

Kai š.m. lapkričio 5 d. Vil
niaus „Žalgirio" futbolo koman
da priešpaskutines Sov. Sąjun
gos pirmenybių rungtynes Do
necke baigė lygiomis 1:1, ji užsi
tikrino sau trečią vietą ir bron
zos medalius. Bronzos raidėmis 
„Žalgirio" vardas tapo įrašytas 
į Lietuvos futbolo istorijos lapus. 

Kupini džiaugsmo žalgiriečiai 
iškeliavo į Dnepropetrovską 
paskutinėms pirmenybių rung
tynėms su didelėmis viltimis 
bronzą pakeis t i į sidabrą. 
Reikėjo tik pergalės prieš stip
rią ir antroje vietoje stovinčią 
. .Dnepro" komandą. Deja 
Donecke buvo sužeistas Bara
nauskas, o Ivanauskas, gavęs 
antrą teisėjo perspėjimą, auto
matiškai tapo suspenduotas vie
nerioms rungtynėms. Nežiūrint 
to, žalgiriečiai demonstravo 
gerą žaidimą ir tik po lygios ir 
aršios kovos pralaimėjo 2:1. Tuo 
būdu 30 pirmenybių rungtynių 
buvo baigtos su 36 taškais iš 14 
laimėjimų, 8 lygiųjų ir 8 
pralaimėjimų. 

Lygiai prieš 40 metų „Žalgi
r is" žaidė pirmąsias rungtynes 
Sovietų Sąjungos aukščiausioje 
lygoje. Tik keletą metų jis pajė
gė toje lygoje išsilaikyti. Tačiau 
„Žalgiris" rankų nenuleido, kol 
pagaliau, prieš penkerius me
tus, trisdešimties metų pastan
gos, kantrybė ir ryžtas buvo at
lygintas pakilimu į aukščiausią 
lygą. Svajonės išsipildė, bet tuo 
nesibaigė — „Žalgiris" nesi
tenkino t ik išsilaikyti toje ly
goje. Žalgiriečiai entuziastingai 
dirbo — tobulino techniką, 
didino pasuočių ir žaidimo grei
tį, gerino fizinę kondiciją. Tad 
nenuostabu, kad 40 metų pa
stangos buvo šimteriopai atly
gintos: praėjusią vasarą „Žalgi
r i s " Universiadoje laimėjo 
aukso medalius. Sov. Sąjungos 
pirmenybėse išsikovojo bronzą 
ir (svarbiausia, tai ko labiausiai 
norėjo* kvalifikavosi Europos 
taurės varžyboms. Juk kiek

vieno sportininko svajonė yra 
dalyvauti tarptautinėse varžy
bose, pamatyti užsienį, išban
dyti jėgas su nežinomomis ko
mandomis, sužinoti, kokios 
aukštumos esi pasiekęs. 

Nenuostabu, kad grįžtančio iš 
Dniepropetrovsko „Žalgirio" 
Vilniaus aerodrome laukė di
džiulis būrys futbolo mėgėjų su 
vėliavomis ir plakatais. Laukė 
ir „Žalgirio" sąjungos vadovai, 
miesto bei įvairių organizacijų 
atstovai. Tokio jų sutikimo 
sujaudintas komandos treneris 
B. Zelkevičius išreiškė savo pa
dėką, pažymėdamas, kad jų 
dėka „Žalgiris" pasiekė tokias 
aukštumas, kad įgijo gerą vardą 
ne tik Lietuvoje, bet visoje Sov. 
Sąjungoje, su viltimis, kad tas 
vardas pasidarys žinomas viso
je Europoje ir kad netolimoje 
ateityje ne vienas „Žalgirio" žai
dėjas bus pakviestas į Sov. 
Sąjungos ar olimpinę rinktinę. 

Pabaigai norėtųsi pabrėžti, 
kad šis „Žalgirio" laimėjimas 
nėra paprastas pasisekimas ar 
atsitikimas. „Žalgiris" jau 
kelinti metai pirmenybes bai
gė 5-je ar 6-toje vietoje ir jo žai
dimas nuolat gerėjo. Juk į „Žal
girį" surenkami geriausi žai
dėjai iš visos Lietuvos, o tai reiš
kia, kad futbolo lygis visoje Lie
tuvoje kyla. Juk ir Klaipėdos 
„Atlantas" pirmoje lygoje ilgą 
laiką pirmavo. Juk ne vienas 
Lietuvos jaunas žaidėjas jau 
viliojamas į Maskvos ar Ukrai
nos komandas. Juk jau Lie
tuvoje yra baimė, kad prie
augliui dviejų komandų Sov. 
Sąjungos pirmenybėse "neuž
teks, kad visas prieauglis į tas 
dvi nebesutilps, kad reikia 
ieškoti išeities. 

Sumoje Lietuvos futbolas 
artėja prie krepšinio ir jam, kaip 
ir Vilniaus „Žalgiriui", pilnai 
tinka pasitikusių aerodrome 
futbolo mėgėjų vieno plakato 
šūkis: - „Žalgiriui" — triskart 
valio!" y. G. 

SOVIETU KREPŠINIO RINKTINĖ 
BAIGĖ GASTROLES JAV-SE 

Ilgos ir gan keistai organizuo
tos Sovietų Sąjungos krepšinio 
rinktinės gastrolės JAV-ėse bai
gėsi. Ilgos jos buvo, nes truko 
visą mėnesį, o keistai ar nevy
kusiai organizuotos, nes po dvie
jų rungtynių Milwaukee mieste 
prieš italų Milano ir Milwaukee 
profesionalus turėjo 10 dienų 
pertrauką, o po rungtynių San 
Diego mieste vėl sava i tę 
trukusią pertrauką. 

Kaip jau daugelį metų, taip ir 
šiemet, ypač artėjant olimpi
n iams ža id imams, sovietų 
krepšinio rinktinė atvyksta į 
JAV-es serijai krepšinio rungty
nių pr ieš universitetų ko
mandas. Pirmoje eilėje, žinoma, 
jiems rūpi pasimokyti, o paskui, 
vietoje kad už pamokas mokėti, 
jie dar išsiveža gerą krūvą 
dolerių. 

Šį kar tą buvo sužaista 10 
rungtynių, kurių 7-nios laimė
tos ir 3-jos pralaimėtos. Pirmo
sios prieš Illinois State universi
tetą buvo laimėtos po geros 
kovos 71-62, toliau vėl 9-nių 
taškų pergalė prieš Georgia 
Tech ir 99-90 prieš So. Carolina. 
Po lengvesnės pergalės prieš 
silpnoką So. Carolina universi
tetą ir savaitės pertraukos, Las 
Vegas universiteto komanda 

davė sovietams pirmą pralai
mėjimą 93-86. Po sunkokų lai
mėjimų prieš Arizoną ir Van-
derbilt u-tą.triukšmingos rung-

Vilniaus „Žalgirio" futbolo komanda. 

A ustralįjos padangėje 

KREPŠINIS 
Ok. Lietuvoje krepšinis yra 

vienas iš populiariausių sporto 
žaidimų kurį kultivuoja 
daugiau negu 100,000 žaidėjų, 
o ok. Lietuvos pajėgiausia krep
šinio komanda yra „Žalgiris", 
kuri jau tris kartus laimėjo 
visos Sovietų Sąjungos krep
šinio čempionų titulą ir net 
keturi jos žaidėjai yra S. Sąjun
gos rinktinės nariai. 

Arvydas Sabonis, 22 metų am
žiaus, yra laikomas vienu iš ge
riausių pasaulio vidurio puolėjų. 
Visa Lietuva įtemptai seka 
,,Žalgirio" krepšinio rungtynes 
ir todėl visi šie entuziastai yra 
vadinami krepšinio sirgaliais. 

Šių met4 rugsėjo mėn. pabai
goje Australijoje viešėjo Sovietų 
Sąjungos krepšinio rinktinė, 
kuri turėjo eilę rungtynių Can-
berroje, Sydnejuje, Melbourne, 
Adelaidėje ir Brisbanėje. 
Melbourne buvo žaidžiama 
rugpjūčio 22-rą prieš Australi
jos krepšinio rinktinę, kuri yra 
pasiekusi pasaulinės klasės 
standartą. Naujoji Australijos 
profesionalų Krepšino Sąjunga 
— National Basketball League 
— leidžia savo komandų sudėty
se žaisti dviem Amerikos ge
riausiems profesionalams krep
šininkams, kurie mielai čia at
vyksta žaisti, nes gauna labai 
geras sąlygas. Laiifc pasku
tiniųjų penkerių metų, Austra
lijos krepšininkai, žaisdami kar
tu su Amerikos geriausiais 
krepšininkais, yra padarę mil
žinišką pažangą ir šiandieną 
Australijos krepšinio rinktinė 
laikoma pasaulio dešimties ge-

kartą laimėjo Europos Krepši
nio čempiono titulą ir nuo to 
laiko visoje Lietuvoje krepšinis 
pasidarė pačiu populiariausiu 
sportu. Dėka šio sąjūdžio dar ir 
šiandien Lietuvos krepšininkai 
yra patys pajėgiausi visoje So
vietų Sąjungoje. 

Pagal tarptautines Krepšinio 
Federacijos (FIBA) informacijas 
šiuo metu visame pasaulyje 
krepšinį žaidžia daugiau negu 
250 milijonai žmonių. 

Oficialiai FIBA jungia 166 
šalių krepšinio sąjungas, kurios 
turi teisę dalyvauti tarptau
tinėse varžybose. 

Retkarčiais vis keičiamos ar
ba tobulinamos krepšinio žai
dimo taisyklės. Gerai prisimenu 
dar 1937 ir 1939 metus, kada 
mes — lietuviai laimėjome 
Europos krepšinio pirmenybes. 
Tuo metu po kiekvieno įmesto 
krepšio žaidimas buvo vėl pra
dedamas iš centro, kur vidurio 
puolikai, iš ginčo turėdavo at
gauti sviedinį. Nenuostabu, kad 
anuomet rungtynių rezultatai 
būdavo žymiai žemesni. Taip 
pat gerai prisimenu, ka ip 
1940-tais metais Leningrade, 
per ta rp taut ines krepšinio 
varžybas, rusų teisėjai neleis
davo daryti suktuko (pivot), o 
kas mums, lietuviams krepši
ninkams, buvo labai neįprasta 
ir klaidinga. • 

Šiandieną yra gana populia
rūs tritaškiai metimai, kurie 
turi būti daromi nuo toliau negu 
6 m 50 cm atsttgvo nuo krepšio 
lanko. FIBA priįjo išvados, kad 
pernelyg dažm* tritaškių me
timai pakenkė faidimo grožiui 
ir ruošiasi šią liniją atitolinti 
nuo krepšio darpusmetriu. 

Vis dažnėja kamuolio dėjimai 
į krepšį, ką galima pasiekti t ik 

riaušių krepšinio komandų labai a u k š t a i pasišokėjus 
tarpe. 

Mums, Australijos lietuviams, 
krepšinio mėgėjams, buvo gera 
proga pamatyti vieną iš pajė
giausių pasaulio krepšinio 
komandų, kurios sąstate 
matėme ir du lietuvius — Val
demarą Chomičių ir Šarūną 
Marčiulionį. Jie dabar yra pa
grindiniai Sovietų Sąjungos 
krepšinio rinktinės žaidėjai. 

Nepaprastą staigmeną krep
šinio istorijoje padarė australų tynės prieš Indiana u-tą. Ant

rame kėlinyje, esant pasekmei moterys, kurios neseniai daly-
66-43, Indianos treneris Bobby vavo tarptautiniame krepšinio 
Knight gauna trečią technišką 
baudą ir turi apleisti aikštę. Jis 
išeina, bet išsiveda ir visą 
komandą. Sovietai laimi 66-43, 
o tas treneris iš universiteto va
dovybės gauna perspėjimą, 
vietoj geros bausmės. Juk jis 
panašiom išdaigom žinomas — 
pernai jis vienų rungtynių metu 
paleido kėdę per aikštę, o prieš 
keletą metų Puerto Rico jis buvo 
areštuotas ir teismo nubaustas. 

Po šio netikėtai didelio lai
mėjimo sovietų rinktinė pra
laimėjo abejas likusias rungty
nes prieš North Carolina 75-73 
ir prieš Kentucky 74-71. 

Šioje sovietų rinktinėje žaidė 
trys lietuviai: rinktinės kapi
tonas Valdemaras Chomičius ir 
Rimas Kurtinaitis, abu iš Kau
no „Žalgir io" ir Šarūnas 
Marčiulionis iš Vilniaus „Staty
bos". Gerai, kaip visada, žaidė 
Chomičius, bet labiausiai pa
sižymėjo Š. Marčiulionis, beveik 
visose rungtynėse surinkdamas 
daugiausiai taškų. Juk atsime-

turnyre Brno mieste. Čekoslo
vakijoje. Rezultatu 68-63 jos nu
galėjo garsiąją Sovietų moterų 
krepšinio rinktinę. 

1991-mais metais bus šven
čiama 100-tas metų krepšinio 
jubiliejus, nors moterys pradėjo 
žaisti krepšinį tik 1893-čiais 
metais ir sakoma, kad šių 
pirmųjų moterų krepšinio 
rungtynių iniciatorė buvo 
Amerikos l ietuvaitė Sada 
Berenson. 

Šių metų gegužės mėn. suka
ko 50 metų. kaip Lietuva pirmą 

> * 

name, kad ir Milwaukee mies
te žaidžiant prieš profesionalus, 
jo žaidimas buvo labai įvertin
tas, kai jis vienintelis buvo iš
rinktas į Ali Star penketą su ki
tais keturiais profesionalais. 

Šį savaitgalį jie su savo klu
bais jau turės dalyvauti Sovie
tų Sąjungos pirmenybėse, kurių 
trečias ratas šį kartą bus 
Kaune. O kada poilsis?... 

V. 

Sakoma, kad^-aukščiausiai 
pašokti iš vietoagali amerikie
tis Derelas Grimas — 122 cm, 
o Lietuvoje rekordą turėjo žal
gi r ie t i s Valdas Chomičius 
pašokdamas iš Vietos 91 cm. 

Ok. Lietuvos Į sporto spauda 
rašo, kad kaunietis Aleksas 
Zakis yra paskelbtas į tarptau
tinio krepšinio teisėjo kategoriją 
ir tuomi yra penktas Lietuvos 
tarptautinis krepšino teisėjas. 
Tuo tarpu dar prieš karą mes 
Lietuvoje turėjome net 10 tarp
tautinės kategorijos krepšinio 
teisėjų iš kurių — Cerekas, 
Šačkus ir Bal t rūnas buvo 
pirmieji gavę tarptautinės tei
sėjo kategorijos pažymėjimą. 

Australijos lietuvių sporti
niame gyvenime, krepšinis irgi 
yra viena iš pagrindinių sporto 
šakų, kuri daugiausiai yra 
mėgstama. Per mūsų didžiąsias 
Sporto šventes krepšinis visada 
turi daugiausia žaidėjų. Prieš 
38-rius metus, kada tik pra
dėjome Australijoje žais t i 
krepšinį, didžiavomės savo 
krepšininkais, nes tada jie žaidė 
australų aukščiausioje klasėje ir 
būdavo australams visada ar
šiausias „priešas", nes sunku 
būdavo lietuvius nugalėti. Visų 
valstijų rinktinėse visada būda
vo kviečiami geresnieji lietuviai 
krepšininkai. Į mūsų krepšinio 
rungtynes prisirinkdavo 400 ar 
daugiau lietuvių žiūrovų ir tau
tiečiai dažnai savo kalbose 
minėdavo krepšinį ir mūsų iški
liuosius krepšininkus. Pa
vardės, kaip Šutas, Ignata

vičius, Merūnas, Jaciunskis, Ur-
nevičius, Palubinskas, Andriko
nis, Darginavičius, Gasiūnas, 
Baltrūnas, Socha, Milvydas ir 
daug ki tų dažnai būdavo 
minimos. 

Šiandieną irgi turime gana 
daug gerų lietuvių krepšininkų 
Australijoje, bet nebeturime nei 
vienos lietuvių komandos žai
džiančios aukštojoje australų 
klasėje ir nebematome lietuviš
kų pavardžių australų rinkti
nėse. Kyla klausimas: Kas pasi
darė su mūsų jaunosios kartos 
krepšininkais? 

Pažvelgus į mūsų pačius jau
niausius krepšininkus, kurie 
dabar atstovauja lietuvių klu
bams Australijoje, norisi tikėt, 
kad iš jų atsiras vienas kitas ga
bus ir energingas krepšininkas, 
kuris ras daugiau noro ir laiko 
pasišvęsti krepšinio menui ir su
gebės pasiekti reikiamą stan
dartą, kad iškiltų tarp ge
resniųjų australų krepšininkų 
ir vėl uždegtų lietuviuose tą 
aistrą ir meilę krepšiniui, ką 
mes buvome atsivežę iš Lie
tuvos arba Vokietijos. 

Dalinai ; kaltę turi prisiimti 
mūsų plačioji l ietuvių vi
suomenė, kuri aptingo ir su
rambėjo gyvenimo patogumuo
se, nes televizija, namų šiluma,* 
patogus ir viskuo .aprūpintas 
gyvenimas atitraukė misų tau
tiečius nuo meilės ir pasiauko
jimo lietuviškam sportui. 

Užmiršome, kad mūsų spor
tuojantis jąpnimas, kuris tik dėl 
tėvų įskiepintos t au t inės 
savijautos vis dar randa reikalo 
sportuoti už lietuviškus sporto 
klubus, bet pasigenda moralinės 
tautiečių paramos ir nema
tydamas žiūrovų tarpe savųjų, 
pradeda ieškoti geresnių sporta
vimui sąlygų, ką jie lengviau 
gali surasti australų sporto 
klubuose. 

Neįkainojama pagarba ir pa
dėka priklauso lietuviškų spor
to klubų vadovams, treneriams 
ir kitiems klubų pareigūnams, 
kurie vis aukojasi ir ieško būdų, 
kaip išlaikyti gyvus ir veiklius 
mūsų lietuviškuosius sporto 
klubus. Tik jų dėka dar gražiai 
veikia mūsų lietuviškieji spor
to klubai ir t ik jų dėka dar 
gražiai praeina mūsų Sporto 
šventės ir artėjančioji pasaulio 
Lietuvių Sporto šventė Aust
ralijoje kitais metais neabejo
tinai įrodys, kad Australijos 
Lietuvių Fizino Auklėjimo 
sąjunga yra pati didžiausia 
Australijos lietuviškojo jaunimo 
organizacija, kuri per sportą su
geba mūsų jaunime išlaikyti 
tautinę sąmonę ir per sportą 
sudaro mūsų jaunimui sąlygas 
bendrauti lietuviškoje dvasioje. 

Visapusiškai remkime mūsų 
sportuojantį jaunimą. 

Leonas Bal t rūnas 
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DR. K. A. JUČAS 
OIX">S l ICOS 

KOSMETINĖ C H I R I R ( . I I \ 
\ alandi*. r>a>;al su-itartma 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir krauto ligos 
Nechtrurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
SS40 S. Pulaski Road. Tol . 595-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt. antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

ATGIMSTA 
AMFITEATRAS 

Didžiulis Chicagos amfiteat
ras, esąs 43 gatvėj ir Halsted, 
buvo penkerius metus uždary
tas. Jį 1986 m. nupirko milijo
nierius Frontera, išleido 5 mil. 
dol. atnaujinimui ir nuo lapkri
čio 28 d. jis vėl atidarytas nau
dojimui. Čia Loyolos universite
to krepšininkai pradėjo rungty
nes su Chicagos universiteto ko
manda. 

Tai. fte-Honce 5-1011 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 Woat SOOt Stroot 

Vai.: pirm , antr.. ketv. ir penkt 
nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak 

Trot. ir sėst uždaryta 
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-41 M> 

DR. P. KISIELIUS 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. SOth Ave., Cicero 
K.isdien 1 iki 8 vai vak 

išskvrus treč Sešt '2 iki4 vai popi€t 

DR. L D. PETRONIS 
D A N T Ų C Y D Y T O I A 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia i vakarus nuo Harlom Ave 
l e l . 5*3-0700 

Valandos pasai susitarimą 

DR. FRANK PLECNAS 
Kalba lietuviškai' 

OPTOMF.TRISTAS 
Tikr ina akis Pritaiko akinius ir 

..Contait lenses" 
2 M 8 W. 71st St. - Te l . 737-514* 

Vai pasai susitarimą Uždaryta treč 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
Specialvbe - ChirurRiia 
2454 West 71 st Street 

Te l . 434-1818 - Re*. 852-0889 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 

3 ikt 7 v v Ttk susitarus 

OR. ANTANAS 6. RAZMA 
Spenalybė Vidaus ir plaučiu ligos 

2939 W. 71st Ot, CMcepe, M. 
Te l : 439-4199 

11909 9e*<M»eat HI§Jiwey 
Pale* HetfMe, HL 99499 

312) 341-0320 :312) 991-0929 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėles. 
tilteliai, plokšteles ir bendroii praktika 

2059 W. SO »t. Chicago 
Tol. 470-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SHtUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGHA 
2454 W. 63rd Street 

Va! : antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p p 
$e4t pagal susitarimą 

Of iso tel. 774-2880. rez. 448-5545 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 Of. 81»t Street 
Ofiso te l . RE 7-1168; 

Rezid. 345-4411 

N A N C Y S T R E I T M A T T E R , M . D . 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Stroot 
T«l . 434-S777 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. TimiasoniooliMpeTeiiie 

DR. S. LAI 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 VU. 71st Street 
434-2123 

Pirm 2-7. Antr ir 
ketv <M2. Penkt 2-7 

Eimuntas Viilnas. M.O., S.C 
Specialybe — Vidaus ligg gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Aust in) 

Valandos pagal susitarimą 
Te l . 686-7766 

JOHN r». WAITKUS ( M.D., FACS 
9P1CIAU5TA5 CHIRURGAS 
Priklauso Hoty Cross ligoninei 

2700 W. 43 St., 7*1. 027—3231 
Kalbame lietuviškai 

™SW» p*w^BSS0 OT9^BWSJ^>W0o^Į ^^^7OO0»j 

Kotv. Ir penkt. nuo 3-7 v.v. 



Receptai lietuvių 

PAŠAUKIMAMS 
„Bažnyčia be pašaukimų į 

kunigus bei vienuoles yra 
Bažnyčia didelėje bėdoje ne vien 
dėl to, kad ji yra pakeliui į iš
nykimą, bet ir dėl to, kad pa
šaukimų trūkumas yra gilesnio 
liguistumo ženklas". Taip kal
bėjo kun. Petras Stravinskas, 
Švč. Trejybės parapijos kle
bonas, Newark, NJ, ir vysk. 
Pauliaus Baltakio paskirtas di
rektorius pašaukimams apaš
talavimui lietuviams, pamoksle 
per Mišias prašant pašaukimų 
Sv. Jurgio Bažnyčioje Chicagoje 
per Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų federacijos kongresą 
š.m. lapkričio 27-28 d. 

Mišių skaitiniai tai dienai 
buvo pranašiški — apie artė
jančią dabartinio amžiaus pa
baigą, tad jis ir savo pamokslą 
sakė tame fone. „Bažnytinams 
metams artėjant prie galo, sąži
nės pertikrinimas yra vietoje, 
taipogi ir pasiryžimai naujiems 
metams. Pranašiškas skaitinys 
iš Danieliaus knygos ir Jėzaus 
pranašiški žodžiai" iššaukė ir 
pamokslininkui reikalą prana
šiškai prabilti, pažvelgus į lie
tuvių pašaukimų statistikas. 
Tačiau kaip ir visi pranašai, ir 
pamokslininkas, tos rolės kra
tėsi, nesgi pranašai kalbėjo už 
Dievą, informuodami žmones, 
kad jis nepatenkintas jų elgesiu, 
pranašaudami Dievo bausmes, 
kviesdami žmones atsiversti, 
iškeldami žmonėms viltį 
ateičiai. 

Kvietė jis stebėti mūsų lie
tuviško katalikiško gyvenimo 
laiko ženklus: Kunigų, tar
naujančių lietuviams amžiaus 
vidurkis yra per 70 m. Tik 
vienas klierikas, studijuojantis 
popiežiškoje Lfetuvių kolegijoje 
Romoje, yra iš JAV. Visa tai ne
būtų taip blogai, jei iš daugiau 
kaip 800,000 JAV lietuvių būtų 
bent kitur krypstančių pašau
kimų, bet vienuolijų pašau
kimai irgi reti. 

„Kodėl netrūksta pašaukimų 
Afrikoje, Azijoje ir Pietų Ameri
koje? Nes ten — gyvastingos, 
sveikos lokalinės bažnyčios. Kai 
pop. Jonas Paulius II keliavo 
Prancūzijoje, jis giliai, taikliai 
užklausė: .Prancūzija, vyriau
sioji Bažnyčios dukra, ar esi iš
tikima savo krikšto pažadams?' 
Leiskite šį Šv. Tėvo klausimą 
pritaikyti lietuviams, šven
čiantiems krikščionybės ju
biliejų: .Lietuviai katalikai išei
vijoje, ar jūs esate ištikimi savo 
krikšto pažadams, savo tėvų ir 
tėvynės tikėjimui?' 

„Leiskite man labai konkre
čiai, kad ir nepatogiai, paklaus
ti čia įvairaus amžiaus susi
rinkusių kelis klausimus, kurie 
gal ir nurodys pašaukimų pro
blemos kbmplikuotumą. 

„Tėvai, ar suprantate Vati
kano II suvažiavimo kvietimą 
formuoti vadinamas ,namų baž
nyčias' kaip savo išimtinę teise 
ir pareigą? Ar netiesiogiai pa
neigiate pasitikėjimą Dievo 
Apvaizda ir priešinatės jo valiai, 
vartodami dirbtines gimimo 
kontrolės priemones? Ar leidžia
te savo vaikus į katalikiškas 
mokyklas, kad namie jiems per
duotos vertybės būtų sustip
rintos mokykloje? Ar skatinate 
savo vaikus pagalvoti apie dva
sinį pašaukimą, o gal pageidau
jate savo vaikams įtakingesnių 
pozicijų? 

„Vyresnio amžiaus sulauku
sieji, ar jūs meldžiatės, kad jūsų 
vaikai ir anūkai liktų ištikimi 
evangelijai? Ar duodate jiems 
gyvo tikėjimo pavyzdį? Ar juos 
palaukiate atsakomybėn, kai jie 
taikosi prie pasaulio, o ne Kris
taus? Ar savo senatvės skaus
mus ir negales paaukojate dėl 
Bažnyčios gerovės? 

„Kunigai ir vienuoliai-ės, ar 
didžiuojatės būdami matomais 
Kristaus ir jo Bažnyčios liudi
ninkais? Ar skiriate laiko jau
nimui? Ar jie jumyse mato pa
švęsto gyvenimo džiaugsmą ir 

prasmingumą? Ar kviečiate juos 
sekti jūsų keliu? 

„Jaunime, beveik du dešimt
mečius, būdamas mokytoju, 
jums turiu ypatingą vietą savo 
širdyje. Jūs galite duoti tiek 
daug, bet esate gundomi išduoti 
Kristų tūkstančiais būdų. Ne
apsigaukite melagingais paža
dais ir ideologijomis. Būdamas 
jaunas Šv. Augustinas išbandė 
visas iškrypimo formas, ir tik 30 
metų sulaukęs suprato: „Mus 
sukūrei sau, o Viešpatie, ir 
mūsų širdys nerims, kol ilsėsis 
tavyje". Prašau — maldauju: ne
laukite 30 metų paaukoti savo 
Širdį Kristui. Išvenkite grauži-
mosi, paklusdami jo balsui. Ir jei 
jis Šauktų jus į dvasinį pa
šaukimą, atsi'iepkite didžiadva
siškai, nes Viešpaties didžiadva
siškumas neišsemiamas. 

„Ateinančių metų rugsėjo 20 
d. sueis 20 metų nuo mano įsto
jimo seminarijon. Visai atvirai 
galiu pasisakyti: nesigailiu ir, 
jei galėčiau, vėl taip pat pasi
rinkčiau. Žinoma, buvo sunkių 
momentų ir kryželių, bet jų 
būna kiekviename pašaukime. 
Moterystės rituale gražiai 
paaiškinta, kaip krikščionis 
tokius dalykus priima: ,Pasi-
aukojimas dažniausiai yra 
sunkus ir nemalonus; su meile 
jis gali pasidaryti lengvas, 
tobula meilė gali jį paversti 
džiaugsmu'. 

„Pašaukimų skatinimų dar
bas priklauso visai tikinčiųjų 
bendruomenei. Tai ypač svarbu 
tiems, kuriems rūpi išsaugoti 
lietuvių tikėjimo ir tautiškumo 
idealus. Laikraščiai rodo, prana
šo Danieliaus žodžiai tinka: 
Pasaulis pasinešęs susinaikinti, 
ir Amerika vadovauja vakarie
tiškos civilizacijos pamatų ar
dymui. O sąžiningumas verčia 
prisipažinti, kad lietuviai 
Amerikoje irgi neišvengė dide
lių materializmo bei sekuliariz-
mo nuodų dozių. Tačiau Danie
lius duoda ir gerą žinią: Dievo 
tikslai vienok bus atsiekti. Ir 
mes galėsime džiaugtis tik tiek, 
kiek kooperuosime su jo planu 
įkurti savo karalystę. O tam 
reikalingas atsivertimas — tiek 
širdies, tiek norų pakeitimas. 

„Mano noras — kad ši diena 
liktų lietuvių krikščionybės is
torijoje kaip toji diena, kurią lie
tuviai pasirinko širdies ir lū
kesčių pakeitimą. Todėl no
rėčiau baigti priežastimi vilčiai 
ir kvietimu. 

„Vyskupo Baltakio pavedimu 
steigiu pašaukimuose bendra
vimo programą jaunuoliams 
tarp 15 ir 25 metų amžiaus (mo
terų vienuolijos daugumoje to
kias programas jau turi). Ji skir
ta tiems, kurie mano, kad gal 
Dievas juos šaukia į kunigišką 
ar vienuolišką gyvenimą. Pro
gramos tikslas — „pagerinti 
klausą". Tad kandidatai pasiža
dėtų Mišių klausyti dar vieną 
dieną per savaitę — pirmučiau
sia tam, kad suvokti Dievo valią 
jų gyvenimui, antra, prašant pa
šaukimų lietuviams išeivijoje ir 
Lietuvoje. Jie taip pat talkins 
lietuviškose parapijose — kaip 
mokytojų pagelbininkai mokyk
lose, kaip lektoriai per pa
maldas ar talkininkai prie baž
nyčios. Kur jų bus daugiau 
vienoje apylinkėje, jie rinksis 
kartą į mėnesį tartis ir gauti pa
ramos. O vasarą suvažiuos sa
vaitei maldos ir bendro 
gyvenimo. 

„Jei tokia programa jus 
domintų, susisiekite su manimi. 
Manau, kad Visagalis Dievas 
mums davė šiuos jubiliejinius 
metus tam, kad mums primin
tu, jog vienintelis saugumas ir 
tikrumas mūsų gyvenime yra 
gyvenime Dievo žodžiu, nes jo 
valdžia yra amžina ir nebus 
atimta, jo karaliavimas nebus 
sunaikintas*. Jei tuo tikite, ati
tinkamai gyvenkite, tuomet visi 
turėsime pagrindą vilčiai". 

TIKRAS AR TARIAMAS 
ATOSLŪGIS GORBAČIOVO 

SOVIETŲ SĄJUNGOJE 
Pasaulio spaudoje plačiai 

kalbama apie Gorbačiovo 
planuojamą ir dalinai vykdomą 
naują politinę liniją. Daugelis 
viliasi, kad esame išvakarėse 
esminių pasikeitimų ne tik tak
tikoje, bet ir ideologijoje komu
nistiniame pasaulyje. Kapitalis
tinis Vakarų pasaulis, pertekęs 
gerove, nieko kito netrokšta, 
kaip tik išlaikyti tai, ką turi. 
Todėl yra daugiau ar mažiau 
pasirengęs eiti į didelius, kar
tais net aiškiai nemoralius, 
kompromisus su komunistine 
Maskva. Bandoma tikėti ir 
įtikinėti, kad komunizmas jau 
nesąs pavojingas, kad Sovietų 
Sąjunga jau neturi revoliucinių 
ir imperialistinių siekių, kad 
Gorbačiovas nuoširdžiai siekiąs 
taikaus sugyvenimo su kapi
talistiniu pasauliu ir net puose-
lėjąs mintį pamažu demokrati
zuoti komunistinę santvarką. 
Atsiranda ir lietuviškos išeivijos 
tarpe balsų, reikalaujančių 
keisti laikyseną sovietinio o-
kupanto ir jo tarnų Lietuvoje 
atžvilgiu. 

Žinome gerai, kad vasarą kai 
kurie išeivijos veikėjai, 
besilankydami Lietuvoje, buvo 
priimti ir kalbėjosi su komunis
tų partijos vadovais ir parei
gūnais: sėdėjo su jais prie po
kalbių stalo, tarėsi dėl galimos 
naujos laikysenos vieni antrų 
atžvilgiu. Tarėsi su Maskvos 
agentais ir tarnais. Geriau tad 
ir garbingiau būtų sėstis ir kal
bėtis, jei būtų kokia nors viltis 
ką nors laimėti, Maskvoje su 
Kremliaus viešpačiais. Deja, 
nematome net mažiausios 

LAPAS TULABA 
vilties ką nors laimėti Lietuvai, 
kai tuo tarpu yra tikra, kad 
tokie pokalbiai pasitarnauja 
Maskvos politikai. Maskva 
siekia šiuo metu koegzistencijos 
su Vakarų pasauliu, kad ramiai 
galėtų susidoroti su vidaus ne
gerovėmis. Pavergtų kraštų 
išeivijos balsai, reikalaujantys 
savo tautoms laisvės, Kremliui 
nėra malonūs. Juos stengiasi vi
somis išgalėmis ir priemonėmis 
nutildyti. Vilniuje pokalbių 
metu mūsų išeivijos nedeleguo
tiems atstovams buvo aiškiai 
pasakyta:„Kalbėkimės įvairio
mis temomis, bet nelieskime 
Lietuvos inkorporacijos į So
vietų sąjungą klausimo". Va
dinasi, Lietuvos įjungimas į So
vietų Sąjungą laikomas galu
tinai išspręstu klausimu. Bet jei 
taip, kokia prasmė yra kalbėtis. 

Atsiranda taipgi, kurie bando 
kalbėtis su Maskvos parei
gūnais Lietuvos bažnytiniais 
klausimais. V. Kazlauskas krei
pėsi į Religijos reikalų įgaliotinį 
P. Anilionį, prašydamas pa
aiškinimo apie vysk. J. Stepo
navičiaus ištrėmimą. įgaliotinis 
davė atsakymą per spaudą. 
(Žiūr. „Tiesos" 1987 rugpjūčio 
6). Atsakyme pareiškiama, kad 
ne civilinė, o bažnytinė vyriau
sybė paskyrusi vyskupą altaris
tų į Žagarę. Anilionis taipgi tei
gia, kad vysk. Steponavičius 
nusikaltęs, nevykdydamas įsta
tymų. Ir dar priduria, jog jis ne
paklausęs net Vatikano, kai 
buvo skiriamas apaštališku 
administratoriumi į Kaišiado-
rius. 

Vysk. Steponavičius parašė 
„Tiesos" redakcijai savo 
pareiškimą, paneigdamas 
Anilionio tvirtinimas (1987 
rugsėjo 8 d.). Žinoma, „Tiesa" 
nesiteikė vysk. J. Steponavi
čiaus raštą atspausdinti. 

Turime vysk. Steponavičiaus 
rašto nuorašą. Paduodame cita
tose kai kurias dalis ištisai. 

1961 sausio 4 d. kulto komisa
ras J. Rugienis, pasikvietęs į 
savo įstaigą, pareiškė vyskupui, 
jog yra nušalinamas nuo vys
kupo pareigų ir turi persikelti 
į Žagarę, Kauno arkidiecezijos 
ribose. Bet kad galėtų įsire
gistruoti Žagarėje kaip gyvento
jas, turėjo gauti Kauno arkivys
kupijos valdytojo kan. J. Stan
kevičiaus paskyrimą altaristo 
pareigoms prie vietinės pa
rapijos. Pradžioje kan. J. Stan-

| kevičius pareiškė, jog neturįs 
galios skirti vyskupą altaristų 
ir, tik pačiam vysk. J. Stepona
vičiui prašant, nes kitos išeities 
nebuvo, tokį pro forma pasky
rimą oficialiu raštu davė. 
Vyskupas savo rašte pabrėžia: 
„Pagal mano, tremtyje gyve
nančio, prašymą paskyrimas 
Žagarės altaristų buvo ne 
perkėlimas manęs į Žagarę, bet 
t ik padaryta tremtiniui 
paslauga, kad galėčiau pri
siregistruoti tremties vietoje ir 
atlikinėti Žagarės bažnyčioje 
dvasininko pareigas". 

Į kulto komisaro P. Anilionio 
teigimą, esą vysk. J. Steponavi
čius pažeidinėjo įstatymus ir ne
reagavo į jam daromas pa
stabas, atsako pareiškimu: „Esu 
nušalintas nuo Vilniaus arki-

Baltų Laisvės lygos suruoštame Atstovų rūmuose priėmime Kongreso na
riams kalbasi Linas Kojelis iš Baltųjų rūmų ir dr. Jerry Gideon, kongresmano 
Robert K. Dornan patarėjas užsieno politikos reikalams. 

Lietuvių namelis Milwaukee Holiday Folk Fair metu lapkričio 20-22 d. Priešais stovi Chicagos 
priemiesčių ir Wisconsino šokių grupės,,Klumpė>" nariai ir talkininkai. Namelis sudarė scenovaiz
dį didelėje arenoje. 

vyskupijos apaštalinio admi
nistratoriaus pareigų ir iš
tremtas į Žagarę ne už valsty
binių įstatymų pažeidimą, bet 
už atsisakymą pažeisti bažny
tinius įstatymus, bažnytinės 
teisės kanonus. Tai patvirtino ir 
saugumo tarnautojai, pas 
kuriuos buvau iškviestas prieš 
ištrėmimą. Saugumiečiams pa
reiškus, kad, nedelsiant turiu 
palikti Vilnių ir išvykti į Žaga
rę, paklausiau juos, už ką esu 
baudžiamas, kokį nusikaltimą 
esu padaręs ir, jei esu pažeidęs 
valstybinius įstatymus, tai 
tegul tarybinė valdžia iškelia 
man bylą ir teisia mane. Tada 
jie man pasakė, kad, girdi, visas 
reikalas ir glūdi tame, kad nėra 
man už ką iškelti bylą, bet blo
giausia yra tai, kad su manimi 
negalima susikalbėti, nes, gir
di, nevykdau valdžios potvar
kių, reikalavimų, kurie man 
perteikiami įgaliotinio". 

Vysk. Steponavičius nurodo, 
kokie buvo reikalavimai bei po
tvarkiai, kuriuos vyriausybė 
vertė vykdyti. Jie buvo: „Už
drausti kunigams katekizuoti 
vaikus, besiruošiančius pirma
jai išpažinčiai ir šv. Komunijai 
ir uždrausti grupiniai egza
minuoti jau pasiruošusius vai
kus, leidžiant juos egzaminuoti 
tik individualiai, uždrausti 
nepilnamečiams vaikams daly
vauti liturginėse apeigose: ber
niukams patarnauti Mišioms, o 
mergaitėms — dalyvauti pro
cesijose, barstyti gėles, kuni
gams uždrausti rengti tikintie
siems rekolekcijas, kviesti kuni
gus į atlaidus patalkininkauti 
be valdžios leidimo, lankyti savo 
parapiečius — kalėdoti, susi
rinkti didesniam būriui kunigų 
Į vieną vietą atlikti rekolekcijas, 
palikti be parapijos, be kuni
giško darbo tuos kunigus, 
kuriems įgaliotinis atima 
registracijos pažymėjimą; teikti 
kunigystės šventimus visiems 
pristatytiems kandidatams". 

Vyskupas tęsia pareikšdamas: 

„Kadangi tie potvarkiai prieš
tarauja Bažnyčios teisės kano
nams. Arkivyskupijos sinodo 
nuostatams ir mano vyskupo 
sąžinei, todėl, nepaisant įgalio
tinio grasymų, atsisakiau juos 
skelbti kunigams". Žinoma, 
atsisakymas jam kainavo iš
trėmimą, kuris tęsiasi jau 26 
metai. 

Dėl atsisakymo būti paskir
tam apaštaliniu administra
torium Kaišiadorių vyskupijos 
paaiškina, kad principe sutiko 
priimti valdyti Kaišiadorių 
vyskupiją, tačiau, nepasitikėda
mas valdžios pažadais, paprašė 
Šv. Sostą, kad būtų paskirtas ne 
apaštaliniu administratoriumi, 
o ordinaru ir kad vysk. 
Sladkevičius ir jo paskyrimai 
nebūtų siejami su skyrimu kitų 
trijų, valdžios pastatytų, kandi
datų vyskupais, kaip buvo nu
matyta. Vatikanas atsižvelgė į 
vysk. J. Steponavičiaus pra
šymą. Taip, kad jis liko iš
trėmime, bet ir valdžios pasta
tytieji kandidatai nebuvo kon
sekruoti vyskupais. 

Vysk. J. Steponavičiaus pasi
sakymas aiškiai rodo, ko verti 
Anilionio pareiškimai ir kokios 
rūšies yra vadinamas atoslūgis 
Sovietų Sąjungoje ir Lietuvoje, 
ypač Bažnyčios atžvilgiu. 

Anilionis triumfuodamas pa
reiškė, kad Klaipėdos bažnyčia, 
iki šiolei naudojama profani-
niams tikslams, bus grąžinta 
kultui. Tai pažadas, bet kada jis 
bus realizuotas? Turimomis 
žiniomis iš Lietuvos nėra vilties, 
kad minima bažnyčia būtų 
grąžinta kultui artimoje atei
tyje. Be to, nėra tikra, kad, 
grąžinus šitą, nebūtų uždaryta 
iki šiolei veikianti parapijos 
bažnyčia (vienintelė). 

Tai šitoks atoslūgis Gorbačio
vo vadovaujamoje Sovietų 
Sąjungoje ir mūsų pavergtoje 
Lietuvoje. Būkime todėl atsar
gūs kalbėdami apie naujus 
vėjus ir realias naujas per
spektyvas. 

ORIENTAS 
LIETUVIŠKOMIS 

AKIMIS 
RIMVYDAS SIDRYS 
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Nusileidom į šventyklą dar prieš lietų, bet vos 
spėjom įeiti, prapliupo kaip iš kibiro. Prisiglaudėm po 
šiaudine pastoge, keletas baliniečių čia raizgė palmių 
lapų pynes, — šventyklos papuošimus. Susėdę Budos 
pozose jie ramiai sau dirbo, lietus jų netrukdė. Mums 
vakariečiams vis rūpėjo, kada lietus praeis, kada 
galėsim važiuoti toliau. Automobilis buvo čia pat. tik 
minutė perbėgti, bet lietus pylė neatstodamas. 

Tropikuose niekad nežinai, kiek lis, gal pusvalandį, 
o gal dvidešimt dienų, kaip anuomet Filipinuose. 
Žiūrėjom į lietų gal pusvalandį ir pagaliau nutarėm 
bėgti. Buvom apsivilkę nailoniniais žaketais, kurie 
paprastą lietų sulaikydavo, bet čia kur tau, buvom šlapi 
per visus rūbus. Automobilio sėdynes irgi buvo šlapios, 
sėdom į balą, bet jau buvo nesvarbu. Buvom taip šlapi 
lyg i kūdrą įkritę. Net piniginė buvo peršlapus. Tro
belėj išklosčiau savo rupijų banknotus ant stalo, lovų, 
kad išdžiūtų. Viskas buvo išklota 10,000 rupijų bankno
tais, jaučiausi kaip milijonierius. Bet tai buvo tik vliu-
zįja. Vienas doleris kainuoja 1600 rupijų. 

Mus, neįpratusius prie Bali papročių, stebino Tam-
pakring šventykla. Ji buvo pastatyta apie karšto 
vandens versmę netoli ugnikalnio. Tą versmę pradūrė 
pati deivė Idris ir ji pagarsėjo, kaip vaisingumo šaltinis. 
Moterys, nepatenkintos savo šeimos gausumu, iš viso 
Bali sugužėdavo čia maudytis. Kas mūsų dėmesį pa
traukė, tai detaliai atvaizduotos didžiulės lytinių or
ganų figūros. „Lingam ir Yoni" — paaiškino vadovas 
net nelaukdamas klausimo. — „Be jų gyvybė negalė
tų tęstis". 

Baliniečiai labai žiūri, kad jų šventyklos nebūtų 
išniekintos netinkamu apsirengimu. Jau aerouoste, tik 
išlipus iš lėktuvo, pasitinka plakatai nurodantys, 
kokiais rūbais galima ir kokiais negalima (piešiniai 
raudonai perbraukti) šventyklose lankytis. Kaip Ro
moje į bažnyčias, taip ir čia į šventyklas negalima eiti 

> per trumpais sijonais arba trumpom kelnėm. Tačiau 
prie vartų už kelis centus gali išsinuomuoti sarongą 
ir juo persijuosęs jau gali vaikščioti dievų neįžeisdamas. 
Netgi jei ir esi tinkamai apsirengęs, daugiausia 
šventyklų dar reikia būti apsijuosus spalvota juosta, 
kurią čia pat išnuomoja už šešis centus. Visur prie 
įėjimo yra iškabos, kad menstruojančios moterys į 
šventyklą įžengti negali. 

Paklausėm vadovo kas atsitiktų, jei kuri moteris 
nepaklausytų šio įspėjmo. „O, jos tuoj pat susirgtų, gali 
ir numirti — sušuko jis ir akyse atsispindėjo siaubas. 
Kitas vadovas pasakojo, kad šis parašas anksčiau buvo 
išrašytas ne visai tikslia anglų kalba: „It is not allow 
ed to enter woman during menstruation" ir tik po ku
rio laiko buvo pastebėtas jo dviprasmiškumas. 

Su ta orientališka anglų kalba turėjom įdomių 
, nuotykių. Kiniečiai ir japonai nemoka ištarti raidės 

„R", o gal jų burnos anatomija nepritaikyta tai raidei. 
„Room" jiems pasidaro liūm „Bird" — bilt, „Right" 
pavirsta į „light". Visi kiniečiai vadovai kaip susitarę 
„building" ištardavo kaip .,beauty'' ir mums ilgokai 
užtruko, kol susivokėm, apie ką jie kalba. Vienas 
vadovas, vežiodamas mus po Bali pajūrį pasakojo apie 
„Sanur bitch". Kai išlipom iš automobilio, prisitaikęs 
prie jo vieno, aš paaiškinau jam koks yra skirtumas 
tarp „bitch" ir „beach". Jo veidas nusiplieskė raudonai 
ir aš pajutau, kad, nežiūrint mano gerų norų pagerinti 
jo anglų kalbą, aš padariau netaktą. Orientališkas 
mandagumas tokiu atveju liepia išsireikšti maždaug 
taip: „Kai kurie žmonės, nors ir labai gerai mokėdami 
anglų kalbą, nepakankamai ilgai išlaiko balsių toną. 
Pavyzdžiui tokiu atveju žodis ,beach' pasidaro panašus 
į ,bitch' ir įgauna visai naują prasmę". Gyvendamas 
Filipinuose aš buvau tas formas įsisavinęs, bet dabar 
užsimiršęs pavartojau vakarietišką frazeologiją ir tuo 
įžeidžiau mūsų vadovą. 

Vieną tikrai komišką nesusipratimą patyriau 
vienam kiniečių viešbuty. Prieš išsirašydami iš 
viešbučio, mes paprašėm, ar negalėtumėm kambary 
pasilikti viena valanda ilgiau, netm viešbučio taisyklės 
sako. Simpatiškos panelės pasikuždėjo tarpusavy ir 
viena atsisukus tarė: „Shoot yourself". Man 
žandikaulis taip ir nukrito žemyn. Apstulbęs rinkau 
žodžius, kaip čia geriau išsireikšti, kad aš neturiu noro 
nusižudyti ir jos pasiūlymas netinka. Matydama mano 
dvejojimą kinietė su malonia šypsena vėl pakartojo: 
„Shoot yourself!" Ir tada man nušvito, supratau, kad 
ji nori pasakyti „Suit yourself. Vieton pasibarimo aš 
jai mandagiai padėkojau. 

(Bus daugiau^ 
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Htafii 
ATVYKSTA 

VYTAUTAS SKUODIS 

Disidentinis kovotojas, Sibiro 
kalinys, buv. Vilniaus univer
siteto docentas, neseniai atvy
kęs Amerikon, bus mielas sve
čias Clevelande, gruodžio 5-6 
dienomis. Gruodžio 5 d., 8 vai. 
vak. jis susitiks su lietuvių or
ganizacijų pirmininkais, spau
dos bei tautybių atstovais „Gin
taro" valgykloje. Sekmadienį, 
gruodžio 6 d., 4 vai. p.p. 
Lietuvių namų salėje padarys 
visuomenei pranešimą. 

Visi maloniai kviečiami daly
vauti. Įėjimas auka, kuri, 
atskaičius kelionės ir rengimo 
išlaidas, bus perduodama Skuo
džio šeimai. 

MŪSŲ MUZIKINĖJE 
VEIKLOJE 

Nors mirties angelas per 
anksti amžinybėn pasikvietė 
komp. ir dirigentą Alfonsą 
Mikulskį ir dirigentą Rytą 
Babicką, Clevelando muzikinė 
veikla įsijungus naujiems di
rigentams, atrodo, grįžta į nor
malias vėžes. 

Čiurlionio ansambliui vado
vauja muz. dr. Bronius 
Kazėnas, kuris taip pat yra 
dirigentas dviejų didžiulių 
choru Youngstowne, su vienu iš 
jų — Youngstown Symphony 
choru vyksta koncertui į New 
Yorko Carnegie Hali. Jo vado
vaujamas Čiurlionio ansamblis 
turėjo du sėkmingus koncertus 
Washingtone, D.C., ir New 
Yorke. Ona Mikulskienė ir 
toliau vadovauja kanklių 
orkestrui. Ansamblis atliks 
meninę programą Vasario 
16-sios minėjime Clevelande, 
kur kalbės prez. Reagano spe
cialus asistentas Linas Kojelis. 
Ansamblis yra pasiruošęs vykti 
ir į kitas kolonijas. Laukia 
pakvietimų. 

Clevelando vyrų okteto parei
gas perėmė pianistas Raimun
das Kavaliauskas, prieš kele
rius metus atvykęs iš Lietuvos. 
Pirmasis jo pasirodymas bus 
gruodžio 12 d., Lietuvių namų 
„Gintaro" svetainėje. Oktetas 
numato gastroliuoti ir po kitas 
lietuvių kolonijas. Oktete dai
nuoja tie patys veteranai dai
nininkai: Valdas Žiedonis 
(vieneto pirmininkas), Raimun
das Butkus, Alg i s Gylys, 

Mindaugas Motiejūnas, Gytis 
Motiejūnas, Paulius Nasvytis, 
Romas Zylė ir Mečys Aukštuo
lis. Repertuaras papildytas nau
jomis dainomis. 

Dievo Motinos parapijos 
chorui vadovauja muz. Rita 
Čyvaitė-Kliorienė. Choras 
šventovėje gieda tik per di
džiąsias bažnytines ir tautines 
šventes. Gražiam bendram gie
dojimui sekmadieniais vadovau
ja Vladas Plečkaitis ir Henrikas 
Bankaitis. Šis choras nesiribo
ja tik šia parapija. Jo dalis su 
dir. R. Klioriene dalyvavo 
Romoje vykusių Lietuvos 
krikščionybės 600 metų jubilie
jaus iškilmių jungtinio choro 
sąstate, o Laterano ir Maria 
Maggiore bazilikose Rita Klio
riene dirigavo jungtiniam lietu
vių chorui. Choras buvo išvykęs 
į Lietuvos krikščionybės sukak
ties minėjimus Rochesteryje, 
N.Y., ir Chicagoje. Rita Klio
riene yra Lietuvių muzikų 
sąjungos muzikinės komisijos 
pirmininkė, ruošianti reper
tuarus būsimai dainų šventei. Ji 
taip pat veda lituanistinės 
mokyklos chorą. 

Plačiai žinomas muzikinis vie
netas, „Uždainuokim", vado
vaujamas Algirdo Bįelskaus, 
jau turi pakvietimų koncertams 
šiam žiemos ir pavasario se
zonui. 

Kol kas Šv. Jurgio parapija, 
kurios chorui vadovavo R. Ba
bickas, dar neturi chorvedžio. 

LITUANISTINĖ MOKYKLA 

Šv. Kazimiero lituanistinė 
mokykla šiuos darbo metus 
pradėjo su 78 mokiniais. Veikia 
12 skyrių, vaikų darželis ir 
dvikalbė klasė vaikams. 
Mokyklos programoje numatyta 
ir suaugusiųjų, lietuviškai ne
kalbančiųjų klasė. Yra 
pareiškusių norą išmokti lietu
viškai. Bet dr. Danguolei Tamu-
lionytei sergant, dar nerasta 
mokytojo, ar mokytojos, kurie 
galėtų tęs t i lituanistinio 
švietimo darbą, kuriam dr. 
Tamulionytė ilgus metus taip 
pavyzdingai vadovavo. Ji yra 
„Lietuviais norime ir būt" 
vadovėlio autorė. Mokyklos ve
dėjas laukia pasisiūlymų šiam 
įdomiam darbui. 

Mokyklos vedėju pakviestas 
Romas Apanavičius. Dirba šie 
mokytojai: vaikų darželis — 
Nijolė Rukšėnienė, I skyrius — 

CLASSIFIED GUIDE 

Dievo Motinos šventovės atnaujinimo šv. Mišiose. Iš k.: dr. Carl Bonutti, T. Urbutienė, Clevelando 
miesto meras George Vainovich, B. Gaidžiūnas, mero palydovas, H. Misevičiūtė ir ps . M. 
Puškorienė. 

Audra Bielinienė, II sk. — In
grida C ivinskienė, III sk. — 
Kristina Alsėnienė, IV sk. — 
Virginija Juodišiūtė, V sk. — 
Mylita Nasvytienė, VI sk. — 
Gražina Plečkaitienė, VII sk. — 
Rima Apanavičiūtė, VIII sk. — 
Stefanija Stasienė. 

Aukštesniojoje mokykloje lie
tuvių kalbą dėsto Rasa Pered-
nytė, prieš metus atvykusi iš 
Lietuvos, literatūrą — Henrikas 
Stasas, visuomeninius mokslus 
— Jurgis Malskis, Istoriją — 
Regina Šilgalienė, dvikalbę 
klasę — Rama Bublytė, bet, jai 
laikinai išvykus, mokymą tęsia 
Jadvyga Budrienė. 

Dainavimo moko muz. Rita 
Klioriene ir Eglė Laniauskienė. 

Kaip matyti iš mokytojų 
sąrašo, mokytojų dauguma jau 
jaunos kartos žmonės. Mokykla, 
turėdama geras darbo sąlygas ir 
klebono G. Kijausko, S.J., 
paramą, leidžiant naudotis 
parapinės mokyklos puikiomis 
patalpomis, laukia žymiai 
didesnio skaičiaus mokinių ir 
nuoširdesnio dėmesio šiai lietu
viško švietimo ir auklėjimo ins
titucijai. 

Tėvų komitetui pirmininkau
ja Kęstutis Civinskas. Tėvai už 
vieną vaiką moka 105 dol. me
tams. Mokyklos kalėdinė eglutė 
parapijos auditorijoje bus 
gruodžio 20 d., tuoj po lietuviškų 
pamaldų. 

Ohio lietuvių gydytojų draugi
ja savo 31-ją kultūrinę premiją 
paskyrė lituanistinei mokyklai. 

PUSBROLIŲ KONCERTAS 
IR JAUNIMO KONGRESAS 

Pasaulio lietuvių jaunimo 
šeštasis kongresas Australijoje 
pradedamas gruodžio 19 d. 
Sydney. Čia jaunimo atstovai 
bus iki Kalėdų, gruodžio 26-30 
studijų dienos Canberroje, 
gruodžio 31 — sausio 7 Ade
laidėje stovykla ir sausio 8-10 
Melboume. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Gardner, Ma. 

Vyčių kuopa išrinko šią val
dybą 1988 metams: Kapelionas 
kun. Joseph Jurgelionis, pirm. 
William Wišniauskas, vicepirm. 
Leonard Davidonis, kasininkė 
Nellie Melaika, prot. sekr. 
Charles Genaitis, fin. sek. Pau
lė Šatas, kultūros pirm. Bronė 
Višniauskas, telephone chair-
men Bronė Genaitis ir Frank 
Anoris. 

Kuopa turės savo kūčias 
gruodžio 12 d. po 5 vai. Mišių 
parapijos salėje, o gruodžio 13 
kuopa su kun. Jurgelioniu 
paruoš 32 altoriaus tarnau
tojams kalėdinę puotą su dovo-
nom ir bowling. 

Lapkirčio 9 d. mirė St. Peters-
burge Bronė Samavičiūtė-Juš-
kienė, sulaukusi 77 metų po il
gos ligos. Gimus Gardneryje, 
augusi Raguvos parapijoje. 

Grįžusi į gimtinę apsivedė su 
Aleksu Juškiu, su kuriuo gy
veno virš 50 metų. Mirė spalio 
1 d. 1985 m. Buvo atlaikytos 
Mišios St. Petersburge. 

Būdama Gardneryje ilgus 
metus- buvo Birutės Moterų 
draugijos pirm. visur veikė ir 
dirbo su savo vyru iki išvyko į 
saulėtą Floridą. 

St. Petersburge ji priklausė 
Lietuvių klubui, Moterų kata
likių sąjungai ir šv. Kazimiero 
misijai. 

Buvo darbšti maloni moteris 
ir turėjo daug draugų mūsų 
mieste bei mūsų apylinkėj. Bet 
beveik slaptai parvežta į gim
tinę, vistiek, paskutinę minutę 
sužinojo parvežimo laiką, ir bū
relis susirinko prie kapo. Kapo 
tarnautojas paskambino kuni
gui, kuris atliko religines 
apeigas. 

Paliko seserį Lietuvoje ir tris 

krikšto vaikus — Antaną Šim
kūną ir Joan Kalantaitę Gard
neryje ir Vincą Kulisanskį At-
hole bei daug draugų ir 
pažįstamų. 

Mirė Lucy Monstuškevičiūtė 
Roy, sulaukusi 77 metų, paliko 
dvi seseris. 

Mirė vyčių kuopos narė ir 
finansų sekretorė,Paulės Šatie
nės duktė, Sally Hickey, kuri 
gyveno Orange, Mass. Mirė 
staiga 32 metų amžiaus. Paliko 
motiną, vyrą, dviejų metų sūnų, 
du brolius ir seserį- šimtai susi
rinko su ja atsisveikinti, visi 
lauke po valandą stovėjo eilėje 
prieiti prie karsto. 

Tegul visos ilsisi Viešpatyje. 
Klubo pietūs su šokiais buvo 

spalio 24 dieną. 
Trys lietuvaitės ruošiasi 

papuošti kalėdinį lietuvišką 
kambarį Gardnerio Heritage 
Museum — tai Bronė Vyšniaus
kienė, Bronė Bekerienė ir Van
da Šerkšnienė. 

Koretp. 

Šiam kongresui jau seniai gan 
intensyviai ruošiamasi. Išrinkti 
atstovai, užsiregistravę kiti 
dalyviai — stebėtojai iš JAV, 
Kanados, Europos ir Pietų 
Amerikos. Atstovais iš Ohio 
išrinkti: Indrė Ardytė, Ramūnas 
Balčiūnas, Vija Bublytė ir 
Tauras Bublys. Jaunimo sąjun
gos skyrius Clevelande sten
giasi palengvinti atstovų 
išvykos išlaidas, kurios sieks 
1,600 dol. asmeniui. 

Clevelando Lietuvių jaunimo 
sąjungos skyriui vadovauja 
Rėdą Ardytė. Dabar Šio sky
riaus pagrindinis dėmesys 
atkreiptas į Jaunimo kongresą 
Australijoje ir paramos telkimą 
atstovams. Šiam tikslui lap
kričio 14, Dievo Motinos para
pijos auditorijoje buvo surengtas 
koncertas; jame dalyvavo arti 
250 klevelandiečių, kurių tarpe 
buvo matyti ir jaunosios kartos, 
sukūrusios mišrias šeimas. 

Programą atliko gražiabal
siai, muzikalūs dainininkai ir 
instrumentalistai Darius Poli-
kaitis (vadovas) iš Chicagos, An
drius Polikaitis iš Chicagos, 
Linas Polikaitis iš Los Angeles 
ir Vidas Neverauskas iš Detroi
to su pianino, akordeono, gita
ros palyda. 

Darius pristatė koncerto daly
vius, kaip „keturis pusbrolius, 
gyvenančius skirtinguose mies
tuose, ir kad savaitgaliais ne
nuobodžiautų, susitinkančius ir 
atliekančius programas lietuvių 
kolonijose". Savo sklandžiose, 
gražaus jumoro įpintose 
pastabose, pusbrolių ansamblio 
vadovas teigė, kad „anksčiau 
vadindavomės ,keturi pusbro
liai, kurie išlaiko AT&T 
telefono kompaniją', kadangi 
dažnai reikėdavo repetuoti ilgų 
distancijų telefono laidais". Jis 
džiaugėsi, kad „mus pusbrolius 
jungia draugystė ir meilė dai
nai". Darius turi ir savo orkest
rą Chicagoje, bet šiam koncer
tui atsivežti būtų per brangu 
rengėjams, tad „atsigabenom 
poną kompiuterį", kaip penktą 
šio vieneto narį, kuris pats gro
ja įvairiais klavišiniais instru
mentais, ir kuriam taip pat 
nepamirškite paploti". 

Koncerte solo, dueto ir 
kvarteto dainos, palydimos 
pianino, akordeono ar gitarų, 
susilaukė gražaus publikos pri
tarimo. Programoje: iš populia-

Nuotr. V. Bacevičiaus 

rios plokštelės „Aš čia gyva" 
dainos, naujai sukurtos melo
dijos ir tekstai. Pats Darius pri
sipažino, kad „didelės įtakos 
mano dainoms turėjo poetas 
Bernardas Brazdžionis, tai ir šio 
koncerto paskutinės dainos 
pritaikytos jo poezijai". 

Koncertas buvo paįvairintas 
įvairiomis, ant didelio ekrano 
rodomomis skaidrėmis iš bu
vusių jaunimo Kongresų, 
jaunimo stovyklų ar kitokių 
jaunimo susibūrimų. Skaidrių 
fotografai: Linas Dumbrys, Vida 
Kuprytė, Irena Vizgirdaitė ir 
kun. Antanas Saulaitis, S.J. 

Po koncerto visi dalyviai buvo 
pakviesti parapijos svetainėn 
kavutei ir sumuštiniams. Tą 
pačią naktį pusbroliai išvyko 
Detroitan koncertui Dievo 
Apvaizdos parapijos salėje, o 
kitą šeštadienį jų laukė koncer
tas New Yorke. 

Clevelando lietuviai kviečia
mi remti jaunimo sąjūdį ir savo 
auka prisidėti prie jų kelionės 
į VIPLJS kongresą Australijoje. 
PLJS skyriaus pirm. Rėdos 
Ardytės adresas: 18050 Lake 
Shore, Apt. 105, Cleveland, 
Ohio 44119; tel. (216) 486-8593 

V. Rociūnas 

UŽSIENIEČIŲ 
NUOSAVYBĖS 

CHICAGOJE 

Užsienio investuotojai pasku
tiniu metu suskato daugiau 
pirkti nejudomas nuosavybes. 
Daugiau kaip 10% Chicagos 
rastinių — įstaigų pastatų turi 
įsigiję ar yra į tai investavę 
užsieniečiai. Du naujausi vieš
bučiai Chicagoje yra užsieniečių 
rankose. Tuo tarpu daugiausia 
investavimų čia turi britai, bet 
juos vejasi japonai. Japonai su 
savo indėliais jau yra įėję į In-
land Steel, Xerox Center, Nikko 
viešbučio nuosavybes. 

K U N I G A S -
KOMPOZITORIUS 

Smuikininkas kun. Edward J. 
McKenna, rezidentas Šv. Phili-
po Neri bažnyčioje, South 
Shores, Ind., sukūrė muziką 
kun. Andrew Greeley libretui 
„The Magic Cup". Vaidinimas 
bus statomas kovo mėnesį. 

8TAN BALZEKAS, Ltd. 
PONTIAC - SAAB 

6621 W. OGDEN, BERVVYN 
312-786-8700 

SAAB CONVERTIBLE 
IN STOCK NOW! 

FOR RINT 

Apt. for Rent availb. immediatety. One 
bedrm, 2nd «., 65th & Kedzie. 
Carpetmg, heat, refrigerator and stove 
included. $285.00 mo. For info. call 
John 8M-7t23. Call late evening. 

Išnuomojamas 4 kamb. butas, švie
sus, 2 a. Brighton Parke vienam arba 
dviem suaugusiems asmenims be 
gyvuliukų. Bus tuščias sausio 1 d., 
1988. Skamb. kiekv. dieną po 12 vai. 
247.3*3*. 

H i L P W A M T 8 P 

Ieškau moters prižiūrėti ligonę ir 
gyventi kartu Oak Lawn apylinkėje; 
bus duodamas butas ir maistas. Susi* 
tarti d>i atlyginimo skambinti 
925-2082 savaitės dienomis po 7 va), 
vakaro. 

jĮfSCtLL. «4gQU9 

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 mr 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V4 Wet ' 9 5 t h Strakt 

Tai. — QA 4-9854 

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

36-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUOUUS PUMPUTIS 

Sį men. specialus kilimų pardavimas. Pirki
te nevažiavę į krautuves! „Stain-resistant" 
mieg. kamb. kilimas ir jo pamušalas (klo
jamas už 179.00. 10 m. „wear-dated" 
kilimas su „premium" pamušalu jklojamae 
salone ir vakj. kamb. už 325.00. „SpecieJ 
deaJ" laiptams. Naujai įklojami seni kilimai; 
pataisomos siūlės; kilimai ištempiami. 
Pilnai apdraustas patarnavimas. Skambinti 
po 6 vai. vakaro, palikti vardą ir tel. numerį. 
R. Dargia, tel.: 899-2349. 

NUO BIRUTĖS KALNO 
Maironis 

Poema buvo parašyta lenkiš
kai, išversta Fausto Kitios, re
daguota ir spaudai paruosta 
Bernardo Brazdžionio, gražiai 
iliustruota dail. Ados Korsakai-
tės-Sutkuvienės. Išleido 
„Lietuvių Dienos" Maironio 50 
metų mirties sukaktį minint. Lei
dinys didelio formato, turi 47 
psl. Kaina su persiuntimu 7.75 
dol. IHinois gyventojai moka 
8.25 dol. 

Užsakymus siųsti: 

4848 W. t S f d t t 

KAI VILNIAUS 
UEPOSŽYM 

Thf rnost tntflligent can ever btult 

Immediate Delivery $27,115. 

(Lairnėjusi LRD grožines literatūros 
premiją) 

šios knygos autorius yra S-
nomas kaip legendarinių pasakų ir 
posmų rašytojas. Knygą sudaro 12 
atskirų pasakojimų, kurie vyksta 
Vilniaus artimesnioje ar toNmes-
ntoje praeityje. Skaitydamas jauti 
anų laikų epochos dvasią ir jų le-
gendarinį spalvingumą. 

lileido Varduva, 180 psl. 
Brookryn, 1985. Kaina su persiun
timu $19.98. Illinois gyventojai 
moka $19.94. 

Užsakymus siųsti; 

[ S i l s i KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
MAMĄ mieste ir priemiaoBMMSt 8R9> 
rungai patarnaus 

J. 
SELL-8ACE REAUORS 

^TAJT-i 
662SS. KED2E 

IR SAŽMSMSOAl 
PATARMAUJAMC PUtKIMC 

BCI PAROAVMM1 NU09AVYRIU. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUOftAmS HKALTY 
9 9 0 0 $ . 

78T 

CALUMETCfTYOM94BLJY94.VD 
3 Storen, apart on 2nd flr 20 Yrs old 

I. By ovmer. 
Please call in English 

7922 9.PULAS«iaD 

DANUTĖ tČCftftAJTt MAYE* 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
šesieaRsIMayetdėl sąžiningo patar*, 
navimo ir vokui jūsų namų įkainavimo. i 

Mo. 919 —94 kr Laamateše: 7 kamb. mū
rinis su 3 dideliais mieg., prijungtas, puši
mis apkartas TV kamb. arba 4-tas mieg., 
skiepe žaidimo kamb., didelis vaikams žais-
ti kiemas, 2 auto garažas, naujas šNd. 
pečius, stogas ir vandens katilas. 64-ta ir 
Lavvndale yra graži apylinke su garais 
kaimynais. Namas vertas prašomos kainos. 
Paskubėkite — skambinkite dabar. 

Maw9l4-97lrUsiila1i 2butų.3kamb 
b 1 mieg. kiekvienam bule; modami virtuve 
ir prausykla savininkui; atskiras 
apšildymas; nereikalingas remonto; 4 m. 
stogas ir žieminiai langai; naujas 2Vs auto 
su atidarymu garažas. Tiktai $45.900 pir
mam paskambinus - paskubėkite. 

Mo. 979 — 99 ir Pulasfct: gražus 4 mieg. 
8 kamb. mūrinis namas; 1 - * prausykla; 
Įrengtas rūsys; 2% auto garažas; garams 
stovyje; St. Trib's. Skambinkite dabar. 

AR MORIT8 PARDUOTI I 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai.jums patarnaus. Mas jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamas. 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 

0*9RtCN FAMILY R9ALTY 
T«4. — 434-7190 

Sklypas 5, Leinster, Lemom, H.. 
Namas apžiūrėjimui gruodžio 5 ir 8 d. 
1:00-4:00 p.p. „Custom VTctorian" naujas 
3 mieg. kamb. namas, maždaug 1 akro 
sklypas. Didėti kamb.. vatg. ir salonas su 
žkSnki* iairnne kamb : 2Vk orauevklos. 
„jacuzzi", daug įvairių patogumų. 
$178.000. 

Naujai išremontuotas 6 kamb. angMko 
„Tudor" atNteua ūkininko namas. 1.35 akro. 
Zona C-5. Paims naudoti proteaionak} 
įstaigoms. Patogi vieta verslui greit 
auganCtame Homer miestelyje. Geras susi' 

$199,000. 

/ 

Otsftck «.Co. Realtore 
1190 State St., 

-7199 — 
IL 

4848 W. Į Į p j St. 
^•*SW^9P^fM»e; 9$» fa^s^PaaRF 

rmmmmmm tmmmm 
DeLux Georgian mūrinis namas 

3s»1 W. 989h Stroet 
Š e * kambariai, v* prausyklų Kaina 
prieinama — $47,000. 

Gražus rwmaa pensininkui šiltame krašte. 
Mot Springs, Ark. 2 mieg, virtuve, vatg 
kamb., vonios kamb. SUdymes-šaMymas 
su ..hetfpurrar.DkK*, sklypas. Daug me
delių, daržas. $33,500. Skamb. Sus 
1991) 797-9999 arba Nobtes $ Saracrni 
RaaJty (991) 914-4999. 



HATIOHAt 
RiPUBLICAN I 
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RENGINIAI CHICAGOJE 

Union Pier, Mich. 
U E T U V I Ų DRAUGIJOS 

PASTOGĖJE 

Naujai išrinkta tautinių grupių respublikonų taryba. Pirmininkė Anna 
Chennault (kalba) ir iš kairės St. Postupack ir Anatolijus Milūnas. 

M Ū S Ų K O L O N I J O S mėjimo nesukėlė. Tuo susirin
kimo pirmoji dalis buvo baigta. 

Antroje susirinkimo dalyje, 
skirtoje Lietuvos Kariuomenės 
atkūrimo 69-jai metinei sukak
čiai paminėt i , dr-jos pir
mininkas E. Vengianskas tarė 
trumpą įvadinį žodį, minutės 
susikaupimu atsistojus buvo 
prisiminti ir pagerbti Lietuvos 
laisvės kovose žuvę Lietuvos ka
riuomenės kūrėjai-savanoriai, 
kariai, partizanai bei šauli: i ir 
parodytas filmas savo vaizdais 
bei turiniu visus susirinkimo 
dalyvius nukėlusius į brangią 
Tėvynę Lietuvą, kada Lietuvos 
karys, antrojo pasaulinio karo 
išvakarėse stovėdamas Lietuvos 
laisvės sargyboje, tvirtai žengė 
žaliaisiais tėviškės laukais. Šis 
trumpas paminėjimas ir Union 
Pier Lietuvių draugijos narių 
rudeninis susirinkimas buvo 
baigtas visiems sugiedojus 
Lietuvos himną. 

Po susirinkimo jame dalyvavę 
buvo skaniais užkandžiais, ka
va ir pyragais pavaiš int i . 
Vaišėmis pasirūpino valdybos 
pareigūnės S. Kasnickienė, R. 
Albrechtienė, J. Cibas ir V. 
Albrechtas. Jiems susirinkimo 
dalyviai liko dėkingi. 

Šių metų pavasarį atšventusi 
savo veiklos dvidešimt penkerių 
metų veiklos sukaktį ir rugsėjo 
20 d. visuotiniame susirinkime 
išsirinkusi naują valdybą.Union 

• Pier Lietuvių draugija įžengė į 
antrojo dvidešimt penkmečio 
veiklos kelią. 

Rudenėjant nežiūrint, kad 
kartu su gervėmis nemažas 
draugijos narių skaičus žiemai 
pakėlė sparnus į Floridą ar į 

; Chicagą nuo artėjančių šalčių 
• prieglobsčio ieškoti, šalčių 

nepabūgę, užsigrūdinę Michi-
gano ežero pakrantėje nuolat 

• gyvenantieji draugijos nariai 
energingai žiemos sezono dar
bams pajudėjo. Tai rodo 
lapkričio 14 d. Harbert 

• Pensininkų namuose sušauktas 
T gyvas ir darbingas Union Pier 

Lietuvių draugijos rudeninis 
narių susirinkimas, kurio metu. 
buvo paminėta ir Lietuvos 
Kariuomenės atkūrimo 69 metų 
sukaktis. 

Susirinkimas, kurį pravedė 
dr-jos pirmininkas E. Vengian
skas, sekretoriavo S. Kasnic
kienė, buvo pradėtas Tėvynės 
prisiminimu. Toliau pirmoje 
susirinkimo dalyje būve-^pei* 
skai tytas praėjusio mėtinio 
sus i r inkimo protokolas, 
p r i s ta ty t i kitos kadencijos 
valdybos bei kontrolės komisi
jos pareigūnai ir priimtas bei 
patvirtintas gausus savo prama
tytais darbais metinis draugijos 
veiklos planas. Jame kalbama 
apie valdybos posėdžius, narių 
susirinkimus, numatytus minė
jimus — Klaipėdos krašto atva
davimo, Vasario 16-sios, 
Motinos dienos, Birželinių 
trėmimų, vakarones — žiemos 
sezono metu ir gegužės mėn. — 
gegužinių pamaldų dvasioje 
religinio susikaupimo suėjimus. 
Numatyta tradicinė vasaros ge
gužinė, lietuviškosios spaudos 
puslapiuose visuomenės infor
macija apie draugijos veiklą ir 
glaudų bendravimą bei bendra
darbiavimą su Beverly Shores 
Lietuvių klubo vadovybe ir na
riais. Kaip iki šiol, leidžiamas 
24 puslapių iliustruotas draugi
jos Biuletenis. 

Aptariant einamuosius reika
lus, buvo kalbama apie 1988 
Naujųjų Metų sutikimo pobūvį, 
kuris šiais metais gruodžio 31 d. 
vakarą rengiamas A. ir P. 
Mikštų rezidencijos patalpose. 
Pranešta, kad pirmoji žiemos 
sezono vakaronė, kurioje S. 
Kasnickienė papasakos įspū
džius iš savo kelionės po Kiniją, 
bus š.m. gruodžio mėn. 9 d. 
Draugijos biuletenio redakto
rius dalyvavusius painformavo, 
kad Biuletenio Nr.13. jau 
paruoštas, atiduotas spausdinti 
ir gruodžio pradžioje bus na
riams išsiuntinėtas. 

Klausimuose ir sumanymuose 
iškilo ir draugijos namų — 
savųjų patalpų įsigijimo 
reikalas, kuris, atsižvelgiant į 
daugumos narių senyvą amžių, 
ka ip 10-15 m. pavėluotas, 
pamiršus mūsų priaugančią 
jaunesniąją kartą ir Union Pier 
Lietuvių draugijos veiklos 
tęstinumą šiame Union Pier 
lietuvių apgyventame kampe
lyje reikiamo didesnio susido-

Krsp. 

Baltimore, Md. 
ŠIAUDINUKAI 

KALĖDINIUOSE 
ATVIRUKUOSE 

Chicagoje esantis Vydūno 
Jaunimo fondas kasmet išlei
džia žymių dailininkų bei foto 
menininkų paruoštus kalėdi
nius atvirukus. Baltimoriš-
kiams, turbūt, bus smagu pa
tirti, kad šių metų fondo atvi
rukų laidoje dominuoja kalė
diniai šiaudinukai, daryti balti-
morietės Elenos Okienės. Iš še
šių atvirukų rinkinio keturi 
vaizduoja E. Okienės šiaudinu
kus, nufotografuotus J. Liu-
binsko ir L. Meilaus. Kiti atvi
rukai vaizduoja dail. A. Kuraus-
ko Betliejaus prakartėlę, foto
grafuotą V. Statkaus, ir dail. B. 
Jameikienės vitražą. 

Baltimorėje Elena Okienė jau 
seniai žinoma ne tik lietuvių, 
bet ir amerikiečių tarpe kaip 
kalėdinių š iaudinukų me
nininkė. Jos šiaudinukai yra 
lipdytiniai. Toks jų darymo bū
das leidžia plačiai pasireikšti jos 
turtingai fantazijai ir sukurti 
grakščias, komplikuotas ir tra-

Gruodžio 6 d. — Jaunimo 
centro metinė vakarienė Jaun. 
centro didž. salėje. 

— Lietuviškos Kūčios Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejuje. 
„Gintaro" salėje. 

Gruodžio 13 d. — Kalėdinių 
šiaudinukų pamokos vaikams 
anglų kalba. Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejuje 2 vai. p.p. 

— V. Statkaus knygos „Lie
tuvos Ginkluotos Pajėgos" 
sutiktuvės ir p . Gaidžio iš 
Bal t imorės Lie tuvos ka
r iuomenės g ink lų paroda 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus „Gintaro" salėje. 3 
vai. p.p. Rengia Vydūno Jau
nimo fondas. 

Gruodžio 20 d. — Chicagos 
ateitininkų kūčios Jaun. centro 
didž. salėje. 3 vai. p.p. šv. Mišios, 
4 vai. p.p. — Kūčios. Ruošia 
Chicagos ateitininkų sendrau
gių skyrius, talkinant kitiems 
vienetams. 

Gruodžio 31 d. — Naujųjų 
Metų sutikimas Jaun. centro 
kavinėje. Ruošia „Dainava". 

— Naujųjų metų sutikimas 
Jaun. centro didž. salėje. Ruošia 
Lietuvių Operos choras. 

— Naujųjų Metų sutikimas 
Tautiniuose namuose. Rengia 
Lietuvių Tautinės s-gos Chica
gos skyrius. 

— Naujųjų Metų sutikimas 
„Gintaro" klube. 

Sausio 10 d. — Marijos* ir An
tano Rudžių pagerbimas Mar-
tiniąue pokylių salėje. 

Sausio 16 d. — Metinis Lie
tuvos Vyių choro pokylis Šaulių 
namų salėje. 

Saus io 17 d. — Atsisveiki
nimo banketas su pensijon pasi
traukiančiu Švč. M. Marijos kle
bonu kun. Antanu Zakarausku. 

Sausio 31 d. — Tradicinė Chi
cagos jūrų skautų ir skaučių iš
kilminga Klaipėdos dienos suei
ga Jaunimo centre. 

Vasar io 6 d. — Tradicinis 
Mažlietuvių šiupinys Lietuvių 
Tautiniuose namuose. Rengia 
Chicagos Maž. Lietuvos Lie
tuvių draugija. 

— „Lituanicos' 
Jaunimo centre. 

tunto pokylis 

Kovo 18 d. — Vakaronė Jau
nimo centro kavinėje. Ruošia 
Chicagos ateitininkų sendrau
gių skyrius. 

Kovo 20 d. — Dienraščio 
„Draugo" koncertas Marijos 
aukšt. mokyklos salėje. 

Balandžio 15 d. — Vakaronė 
Jaunimo centro kavinėje. Ruo
šia Chicagos ateit ininkų 
sendraugių skyrius. 

Balandžio 17 d. — „Laiškai 
Lietuviams" metinė šventė ir 
pokylis Jaunimo centre. 

Balandžio 24 d. — Lietuvių 
Respublikonų Illinois lygos 
metinis banketas Lietuvių Tau
tiniuose namuose. 

Balandžio 24 d. — Putnamo 
Seselių Rėmėjų metinė vaka
rienė Jaunimo centre. 

Gegužės 1 d. - Solistės 
Nelės ir muz. Arvydo Paltinų 
koncertas Jaunimo centre . 
Rengia „Margutis". 

Gegužės 22 d. - Sekminės 
Ateitininkų namuose Lemonte. 
11 v.r. šv. Mišios, 12 vai. pietūs. 
Ruošia Chicagos ateitininkų 
sendraugių sk. 

Lapkričio 12 d. - Lietuvių 
fondo vajaus pokylis Martiniąue 
salėje. 

DRAUGAS, penktadienis, 1987 m. gruodžio mėn. 4 d. 

piai atrodančias, tartum iš debe
sų krintančias snieguolių for
mas. Jose atsispindi autorės me
niškas kūrybingumas, skonio 
pajautimas ir didelis kruopš
tumas. 

Gaila, kad atvirukuose nepa
žymėti nei šiaudinukų, nei pra-
kartėlės autoriai. Pažymėti tik 
foto menininkai. O reikėtų mi
nėti abu, ir objekto autorius ir 
foto menininkus, nes jie lygiai 
prisideda prie atviruko me
niškumo. 

Nežiūrint šio nenuoseklumo, 
turime būti dėkingi Vydūno 
Jaunimo fondui už puikių kalė
dinių atvirukų parūpinimą. 

A. R. 

RtSSBOOK 
SAVINGS 

5M: 
• • • 

• • • us for 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAO CMICAOO 
*t—. Tai.: M7-774? 

i . f H . r n > < f*w.»»« i t t . *»1 

ttftVINC CHICACOLAND SINCC IMS 

KETURIOLIKOS METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
PRANAS GEDVILĄ 

Jau suėjo keturiolika metų, kai negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą. brolį ir švogerį, kurio ne
tekome 1973 m. gruodžio 8 d. Palaidotas Šv. Kazimiero 
kapinėse. 

Jo netekimas buvo mums skaudus smūgis, kuris vis skau
dina ir skaudins mūsų širdis. Niekaip negalime apsiprasti su 
mintimi, kad JO jau nebėra mūsų tarpe. Žinome, kad jo 
niekuomet neužmiršime, kad jis gyvena su mumis, iki kol mes 
su juo susijungsime amžinybėje. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje 1988 m. sausio 9 d., 5 vai. vakaro,T. Jė
zuitų koplyčioje gruod. 8 d., 8:30 vai. ryto; T. Marijonų 
koplyčioje gruod. 8 d., 7 vai. ryto; gruod. 12 d., 5 vai. vakaro 
Šv. Ritos bažnyčioje ir daug mišių Lietuvoje. 

Maloniai .prašome gimines, artimuosius ir pažįstamus 
dalyvauti šippe pamaldose ir kartu su mumis, pasimelsti už 
a.a. Prano Gedvilos sielą. 

Ilsėkis ramybėje. 

Nuliūdę: Žmona Ona ir giminės Lietuvoje. 
: 

Mylimam Vyrui ir Tėvui 

A.tA. 
ANTANUI PLAUŠINAIČIUI 

mirus, jo mielą žmoną HALINĄ, dukterį DAINĄ, po
sūnį GINTARĄ RĖKLAITI su šeima ir kitus gimines 
bei artimuosius labai nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime. 

Uršulė Civinskienė 
Beatričė ir Raimundas Strungiai 
Henrikas ir Linda Civinskai 
Kristina ir Algis Volodkai 

The Lilhuanian Mapoleon Torte 
ThcTaste... 

FheTreaL » • 

• •v - ' 

Lietuviškos Kepyklos Omahoje 
Populiarus visoje Nebraskoje 

NAPOLEONAS 
Bet kokia proga, pagal u&akymą, (suvaldytas) yra 

siunčiamas i 48 Amerikos valstijas. 
Ar, ejrtraordinary taste treat for ANY OCCASIOIi! 
Ali items are shippcd frozen in dry ice, via (J.P.S. to the 

Continental 48 statės. For further information... 

Kaina: 24 dol. <+T 
•uperatunOmu rtE£M%S&> 

T«te4j*fc8ln.dtoin ^ryT^^-
l o MnAngs 

A.tA. 
LIONĖ ZARAKAUSKAITĖ 

SKEIVELIENĖ 
Gyveno Oak Lawn, 111. 
Mirė lapkričio 27 d. 1 vai. p.p. savo namuose. 
Gimė Lietuvoje. Zarasų apsk., Margavonės kaime. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Antanas, brolis 

Kazys su šeima Anglijoje, mirusio brolio vaikai Lietuvoje; 
marti Shirley ir anūkė Erika. 

Velionė buvo motina a.a. Laisvūno. 
Po gedulingų bažnytinių apeigų lapkričio 30 d. velionė 

buvo palaidota šalia savo mylimo sūnaus Šv. Kazimiero 
Lietuvių kapinėse. 

Nuliūdęs vyras Antanas 

Mylimam Tėvui 

A.tA. 
STASIUI VENGIANSKUI 

Lietuvoje mirus, jo sūnų EDMUNDĄ VENGIANSKĄ, 
Beverly Shores Lietuvių klubo narį ir mielą bendra
darbį, ir jo žmoną BRONĘ nuoširdžiai upjaučiame. 

Beverly Shores Amerikos Lietuvių klubas 

A.tA. 
Dr. JONUI JURGILUI 

mirus, žmoną STASĘ ir dukterį JOVITĄ su šeima di
džiausioje skaus- mo valandoje giliai užjaučia ir kar
tu liūdi. 

Liucija Stasiūnienė 

J 

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. Cal ifornia Avenue 

Telefonas - 523-0440 

LITMUANIAN BAKERv INC 
' Šou** 33'3 Avenue O"1*"* M*o-;»*iia 68" 

Skambinti toll-free 
1-800-255-2255 

ejrt.1471 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

lAIDOTUVIi; DIREKTORIAI 

2 4 2 4 Wes t 69 th S t r e e t - Te l . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - Te l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - Te l . 430-5700 

• 33'3 Avenue O-" 
*Ca\ 7J3-3076 

Fouoders V. & S. Mackevičius 
Price includes all shipptng & handling chargesto the 48 Continental 
States via (J P.S. Endosed: O Check D M.O. a Visa O MC 
Card No 
Name _ 

_E*p. Date. 

Address 
City .State. 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 



DRAUGAS, penktadienis, 1987 m. gruodžio mėn. 4 d. 

x Juozas ir Izabelė Lauč-
kai iš Bethesdos, Md., buvo at
vykę į Chicagą dalyvauti Lie
tuvos krikščionybės 600 metų 
sukakties minėjimo iškilmėse ir 
Liet. Katalikų federacijos 
kongrese. J. Laučka yra buvęs 
Kat. federacijos pirmininkas ir 
Ateitininkų federacijos vadas. 
Todėl jis dalyvavo visuose pasi
tarimuose ir posėdžiuose. Dabar 
jau išvyko į savo gyvenvietę, dar 
kurį laiką pabuvęs pas savo 
dukterį, žentą ir anūkus. 

x Advokatas S. Povilas 
Zumbakis šios dienos vaka
ronėj kalbės apie valstybinių 
mokesčių pakeitimus. Pakei
timai yra dideli ir visiems 
reikalinga žinoti. Vakaronė 
įvyks Jaunimo centro kavinėje. 
Pradžia 7:30 vai. Ta pačia pro
ga bus pagerbti asmenys, daug 
pasidarbavę Krištanavičiaus 
fondui. Bus ir užkandžiai. Visi 
kviečiami. 

x Gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių kuopos prieškalėdinė, 
Kūčių dvasioje vakarienė ren
giama gruodžio 20 d., sekma
dienį, 3 vai. p.p. Šaulių na
muose. Dalyvaujantieji bus vai
šinami tradiciniais Kūčių patie
kalais, kalėdinių giesmių pro
gramą atliks Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės moterų sekste
tas, muz. J. Sodaičio vado
vaujamas, apsilankys ir Kalėdų 
Senelis su dovanomis. Kvie
čiami šauliai dalyvauti. 

x Nebus Korp! Gajos susi
kaupimo ir susirinkimo gruo
džio 13 d., nes tą pačią dieną 
Ateit ininkų namuose yra 
kviečiamas jaunų akademikų ir 
sendraugių ateitininkų susi
rinkimas. Ten susirinkimas bus 
tuojau po 11 vai. šv. Mišių. I jį 
atvyksta naujosios sendraugių 
sąjungos valdybos nariai Petras 
Kaufmanas ir Arvydas Barz-
dukas. Gajos nariai kviečiami 
dalyvauti šiame akademikų ir 
sendraugių susirinkime gruo
džio 13 d. Ateitininkų namuose, 
Lemonte. 

x Vacys Rociūnas, „Drau
go" atstovas Clevelande. JAV 
LB Kultūros tarybos narys, 
spaudos mėnesiui — gruodžiui 
paruošė specialų atsišaukimą, 
kuris yra išsiuntinėtas laik
raščiams ir LB apylinkių 
valdyboms. 

x Teresė Balčiūnienė iš 
Kenosha, Wis., skaitys paskai
tą anglų kalba, pailiustruodama 
skaidrėmis, apie gintaro 
meniškumą ir jo išdirbimą sek
madienį, gruodžio 6 d., 3 v. p.p. 
Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje. Bus išstatyta jo nuo
sava „lietuviško aukso" kolek
cija ir taipgi muziejaus gintaro 
rinkinys. 

x Ieškoma raštinės tarnau
toja turinti gerą orientaciją pre
kybos procedūrose, mokanti 
mašinraštį, sugebanti su 
žmonėmis bendrauti. Lietuvių 
ir anglų kalbos būtina. Galimy
bė daug keliauti. Resume siųsti: 
Occupant, P.O. Box 714, Bed-
ford Park, 111. 60499. 

(sk.) 

x T aiman Deli šįmet švenčia 
savo gyvavimo 10-metų. Mes 
dėkojame visiems Chicagos ir 
apylinkių lietuviams, kurie 
pasitikėjo ir pasinaudojo mūsų 
patarnavimais. Penktadienį, 
gruodžio 4 d. ir šeštadienį, gruo
džio 5 d., kviečiame aplankyti 
krautuvę ir, sukaktuvių proga, 
pasivaišinti mūsų gaminiais. 
Talman Deli, 2624 W. Lithua-
nian Plaza Ct„ tel. 434-9766. 
Darbo vai. kasdien 8 v. ryto - 6 
v. vakaro. Sekmadieni 9 v. ryto 
- 2 v. p.p. 

(sk.) 

x Stella Kaulakienė, Mari 
jonų bendradarbių Chicagos 
apskrities pirmininkė, uoliai 
rūpinasi, kad kalėdinis pobūvis 
gerai praeitų. Kalėdas žada 
prisiminti gruodžio 19 d , šešta
dienį. 1 vai. Marijonų salėje. 
Bus vaišės ir kalėdinės giesmės. 
Norintieji dalyvauti prašomi 
skambinti St. Kaulakienei tel. 
225-3016, P. Tamošiūnienei tel. 
656-0366 arba Sabinai Henson 
tel. 357-0066. Kviečiami ne tik 
bendradarbiai, bet ir jų šeimų 
nariai bei svečiai. 

x Kriškčioniškosios Lie
tuvos parodą, kurioje yra dau
giau kaip 1500 nuotraukų, is
torinių dokumentų, medalių ir 
įvairių senienų, dar galima ap
lankyti šį savaitgalį. M. K. 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre. Paroda lankoma: penk
tadienį — 6-9 vai. vak., šešta
dienį — 10-2 vai., sekmadienį — 
10-2 ir 5-8 vai. vak. Paroda už
daroma sekmadienį 8 vai. vak. 
Visuomenė kviečiama pasinau
doti paskutine proga susipažin
ti su įdomiais parodos ekspona
tais. 

x Ciceru Jūrų Šaulių kuopa 
„Klaipėda" yra suorganizavusi 
Vasario 16 gimnazijai Vokie
tijoje remti būrelį. Šiais metais 
gimnazijai pasiųsta 228 dol. Bū
relio tel. 863-8861. Juo paskam
binus, auka gimnazijai išlaikyti 
tuojau bus paimta. 

x Gorbačiovui , a t v y k s 
tančiam į Washingtoną, pri
minkime, kad turi būti paleisti 
lietuviai politiniai kaliniai, 
grąžinta Klaipėdos lietuvių 
bažnyčia, išvestos Sovietų įgulos 
iš Lietuvos. Dalyvaukime pa
vergtų tautų demonstracijose 
gruodžio 7 d. 12 vai. Daley cent
re, Chicagoje. Vilniuje lietuviai 
demonstravo pavojuje, ar mes jų 
neparemsime laisvėj būdami? 
Dalyvaukime! 

x A. a. Kazimieros Brie
dienės dvejų metų mirties 
sukaktį minint, šv. Mišios užjos 
sielą bus atnašaujamos gruodžio 
6 d., sekmad., 11:00 vai. ryto 
Ateitininkų namuose, Lemont, 
IL. Giminės ir pažįstami pra
šomi prisiminti ją savo maldose. 
Vyras dr. Juozas Briedis. 

(sk.) 
x Kalėdinių p a p u o š a l ų , 

dailės darbų ir įvairių do-
vaninių prekių didelis pasirin
kimas. Apsilankykite Optical 
Studio, 2620 W. 71 st St., tel.: 
778-6766. Pradedant šiuo šeštd. 
atidaryta kasdien: 10-6 v.v., 
šeštd. 10-4 v. p.p. Pirmad. 
uždarvta. , , , 

•sk.) 
x Š.m. gruožio 5 d., šeštd., 9 

vai. ryto bus atnašaujamos šv. 
Mišios Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, Cicero minint a.a. 
Antano Dumčiaus mirties 
sukaktį. Kviečiu gimines, 
draugus, ir pažįstamus dalyvau
ti ir pasimelsti už jo sielą. Po 
Mišių visi kviečiami pusry
čiams. 1507 S. 49th Ct.. Cicero. 
Liūdinti žmona Ona Dumčienė. 

(sk.) 
x Sekmadieni, gruodžio 6 

d. įvyks kalėdinė mugė Ateiti
ninku namuose, Lemont. 111. po 
11 vai. šv. Mišių. Bus par
duodami lietuviški rankdarbiai, 
gintaras ir įvairios kalėdinės 
dovanos. Kviečiame visus 
atsilankyti. 

(sk.) 

Aptariami pasauliečių ir dvasiškijos bendravimo klausimai Katalikų federacijos kongrese. Iš 
kairės: dr. Adolfas Darnusis, kun. Ignas Urbonas ir kun. Viktoras Dabusis iš Seminole. 

Nuotr. Vidos Kuprytės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
savo jaunimu. Programa buvo 
ypatingai patraukli ir patiems 
mažiausiems — priešmokyklinio 
amžiaus ir darželį lankantiems 
vaikams. 

Programa, kurią pravedė Te
resė Bogutienė, prasidėjo su 
lėlių teatro vaidinimu „Rau-

" donkepuraitė". T. Bogutienei 
x Vyresniųjų lietuvių cent- sekant pasaką, scenoje pasirodė 

ORGANIZUOJASI CICERO 
ATEITININKAI 

Spalio 26 dieną, sekmadienį, 
po pamaldų Cicero parapijos 
susirinkimų salėje susirinko 
gražus būrys jaunų šeimų su 

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 Dr. Kęstas Jučas veda 
medicinišką radijo programą 
apie alkoholizmą šeštd., gruo
džio 5 d., 1490 AM barga 7-8 
vai. ryto. , s k # ) 

re rengiamas rankdarbių išpar
davimas gruodžio 5-6 dienomis, 
šeštadienį ir sekmadienį, nuo 10 
vai. ryto iki 7 vai. vak. Čia bus 
parduodami įvairūs daiktai, 
kaip kalėdiniai papuošalai, iš 
šiaudinukų padaryti pagraži
nimai, kiti meno dirbiniai. No
rintieji parduoti turi pristatyti 
į Vyr. lietuvių centrą gruodžio 
5 d., šeštadienį, nuo 9 iki 10 vai. 
ryto. 

x Union Pier Lietuvių 
draugijos pirmoji šios žiemos 
sezono narių vakaronė ren
giama gruodžio mėn. 9 d., 
trečiadienį, 3 vai. p.p. A. ir P. 
Mikštų patalpose, 14543 Lake 
Shore Rd., Lakeside, Mich. 
Vakaronės metu savo įspūdžius 
ir įdomius pergyvenimus, patir
tus kelionėje po Kiniją, papa
sakos S. Kasnickienė. Kvie
čiami draugijos nariai daly
vauti. 

x Juozo Kreivėno, netikėtai 
mirusio praėjusią vasarą, 
asmeninė biblioteka perduota 
Pasaulio lietuvių archyvui. Par
gabenimu pasirūpino Jonas 
Dainauskas. Kreivėno knygos 
dabar skirstomos, dedamos į 
lentynas. 

x MIAMI BEACH, FL -
Noriu įkurti LIETUVIŲ NA
MUS prie pat jūros kranto — 
jau 8 butai priklauso lie
tuviams. Yra dar pardavimui 3 
studio — butai, pilnai apstatyti 
su visais patogumais: didelis 15 
x 14 pėdų saliono kambarys, 
mažas valgomasis virtuvė, 
rūbinė ir prausykla su vonia ir 
dušu, dujos virimui ir vėsintu
vas. Metam išlaikymas 250 dol.; 
2 aukštų mūrinis 20 butų 
namas, 30 m. senumo. Kaina 
11,000 - 12,000 dol. Šiame ra
jone yra daug lietuvių, gražus 
naujas parkas ir Marina. 
Kompanijos prezidentas ir ve
dėjas Jonas Aušra. Kas domi
tės, skambinkite ar rašykite: 
KRENV/AL CORP., c/o 
JONAS AUŠRA, 220 Collins 
Ave. - Apt. 9 A, Miami 
Beach, FL 33139, tel. (305) 
531-1760. 

(sk.) 

x Vio le tos Karosaitės 
Lovable A Edible Gifts par
duotuvėje, 3211 W. 63rd St., tel. 
436-7558 gausus kalėdinių do-
vaninių prekių pasirinkimas. 
Atidaryta kasdien 10-8 v.v., 
šeštd. 10-5 v. p.p., sekmd. 12-5 
v. p.p. 

F v (sk.) 

visos šios pasakos lėlės su įvai
rių gyvulių palyda. Vilkas 
staugė, kiškis 'Šokinėjo, varlė 
kvarkė, meškėnas, šuo ir katė 
įvairiai pasirodė. Dvi gabios Pr. 
Dielininkaičio at-kų kuopos 
narės — Vilija Bogutaitė ir Ven
ta Norvilaitė — buvo šių lėlių 
meisteris. Jos mažoje, dailio
je lėlių teatro scenoje išvaidino 
visas pasakos roles. O kai vilkas 
buvo nugalėtas ir pasirodė vėl 
išgelbėta močiutė, visi jauni žiū
rovai juokėsi ir džiaugėsi entu
ziazmo pagauti. 

Po vaidinimo visi vaikai 
turėjo progos susipažinti su 
vienas kitu ir su vaidinimo 
„žvaigždėmis" — gyvuliukų 
lėlėmis ir kai kurie net galėjo 
patys pavaidinti. Programos 
tolimesnėje dalyje buvo skirta 
laiko supažindinti dalyvius su 
tautiniais ženklais, kuriais buvo 
išpuoštos sienos. Buvo prisimin
ta Dievo meilė mums visiems 
žiūrint į draugystės plakatą. 

Pasibaigus vaikų programai, 
tėveliai ir jaunimas turėjo pro
gos ir papietauti Cicero LB 
ruošiamuose pietuose. Ne 
vienas pasiliko ir bepietaujant 
toliau bendravo su naujais ir 
senais draugais. 

Šio renginio tikslas yra kele
riopas. Tai buvo pirmutinis susi
rinkimas suburti Cicero ir apy
linkių vaikus į organizuotą 
vienetą. Norima turėti ir or
ganizuotą vienetą savoje 
apylinkėje. Buvo apskaičiuota, 
kad Cicero-Berwyn-Riverside ir 
netolimų vakarinių priemiesčių 
apylinkėse yra nemažai jaunų 
šeimų su gražiu prieaugliu. 
Cicero parapija visiems jiems 
yra netoli. Turintieji mažus vai
kus žino, kaip sunku yra visuo
met važinėti į Marųuette Parką 
kiekvieną savaitę ar net kelis 

kartus į savaitę. Tad turėjimas 
veiklos centro arčiau namų yra 
labai patraukli mintis. Ji verta 
dėmesio. Tikimasi per šią veiklą 
sustiprinti ir pačią parapiją, sie
kiant ją išlaikyti lietuvišką. 

Cicero parapijoje ilgus metus 
veikė skautų ir ateitininkų jau
nimo vienetai. Po daug metų, 
išsikraustant šeimoms, to jau
nimo pasidarė per mažai ir jau
nimo vienetai išnyko ar kitur 
išsikėlė. Cicero ateitininkai per
siorganizavo į „Ateities" sam
būrį, kuris toliau atstovavo atei-
tininkiškos veiklos idealams ir 
organizavo renginius, paskaitas 
bei seminarus. 

Su šiuo lapkričio 25 d. pasi
rodymu vėl pradėta organizuoti 
jaunimo vienetas Cicero. 
Norima suburti šeimas su pa
čiais jauniausiais vaikais, kurie 
gal dar per maži. kitokiai 
veiklai. Atgaivinama ne tik 
veikla, bet ir visiems iš senų 
laikų pažįstamas Vysk. Motie
jaus Valančiaus ateitininkų 
kuopos vardas. Tai natūralu, 
nes didelė dalis pačių organiza
torių yra buvusios tos kuopos 
narės, Cicero parapietės: Roma 
(Olšauskaitė) Kuprienė, Jolita 
(Kisieliūtė) Narutienė, Daina 
(Skruodytė) Pakalniškienė, Te
resė (Pautieniūtė) Bogutienė ir 
neseniai iš Chicagos atsikraus
čiusi Korp! giedros narė Irena 
Jurjonienė. Jos sudaro besiku
riančios kuopos organizacinį 
komitetą. Planuojama dirbti 
kartu su „Ateities" sambūriu, 
kuris buvo šios apylinkės 
ilgametė ateitininkiškos veiklos 
širdis. 

Ateinantį sekmadienį, gruo
džio 6 d., po 10:30 vai. šv. Mišių 
bus antrasis susirinkimas-pro-
grama Cicero parapijos salėje. 
Visos šeimos su jaunais vaikais 
iš arčiau ir toliau kviečiamos at
silankyti. Programoje bus pa
teikta lietuvių kalba dr. Seuss 
ir kt. pasakos, iliustruojamos 
skaidrėse ir išvaidintos. Antro
je dalyje bus žaidimai ir rateliai. 
Bus kavutė ir vaišes suau
gusiems ir vaikams. 

T. B. 

Diakonas Edvardas Stočkus ir Katalikų federacijos Chicago apskrities pirmi 
ninkas Algis Kazlauskas aptaria katalku akcijos išplėtimą Kataliku federaci
jos kongreso metu. Nuotr_ V i d o - Kapry*, 

VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ 
CENTRAS 

Praėjus vasaros karščiams, 
visiems sugrįžus iš atostogų ir 
vėl pradėjus savo kasdieninius 
darbus, Seklyčioje užvirė rudens 
darbai. Vyresniųjų centre sten
giamasi sudaryti jaukią ir ma
lonią atmosferą, kurioje vyres
nieji jaustųsi kaip namie. 
Norima, kad kiekvienas lanky
tojas čia rastų sau įdomų užsiė
mimą, gautų norimų patarimų, 
paklausytų įdomių paskaitų, 
galėtų draugiškai pabuvoti 
bendraamžių ir bendraminčių 
tarpe. Lietuviškas posakis 
„Visur gerai, bet namie geriau
sia", tikrai teisingas, bet ir 
namai mielesni būna, kai 
retkarčiais iš jų išeini, susitin
ki su bičiuliais ir pasidalini ži
niomis bei mintimis su kitais. 

Seklyčioje dabar jau vyksta 
šie rudens anglų kalbos kursai 
ir juos lanko gražus būrys kur
santų. Jų pažanga bei moky
mosi entuziazmas džiugina 
kursų vedėją mokytoją Ireną 
Polikaitienę. Jau penkti metai, 
kai kursus finansuoja Lietuvių 
Bendruomenė. 

Mezgimo pamokos veikia jau 
antri metai. Jomis domisi daug 
darbščių moterų, kurios dali
nasi savo žiniomis, pamokyda-
mos naujų mezgimo būdų kitas. 
Ieškomos moterys, besido
minčios ir dailiojo dygsniavimo 
ir iš medžiagėlių susiuvimo įvai
rių užtiesalų bei kilimėlių. Atsi
radus atitinkamam skaičiui 
norinčių, bus įsteigti tokie 
kursai. 

Šiaudinukų darymo pamokos 
tai prieškalėdinis pasiruošimas. 
Planuojame šiais metais eglutes 
papuošti savo gamybos lietuviš
kais šiaudinukais. Tautinių 
šokių repeticijos vyksta kiekvie
ną trečiadienį. Tai pasiruošimas 
VHJ tautinių šokių šventei, kuri 
bus 1988 m. liepos 30 d. Hamil
tone, Kanadoje. Tautinis šokis 
yra viena svarbiųjų mūsų kul
tūros apraiškų, o jų šventė — 
tautinio meno puota. Tautinį 
šokį esame įpratę sieti su jau
nimu ir jaunyste. Tačiau šiais 
laikais, kada vyresniųjų eilės 
vis tankėja, kilo sumanymas ir 
juos įjungti į tautinių šokių 
šventės programą. Jau kelintą 
kartą vyresnieji rengiasi pasiro
dyti šokių šventėje. Vyresniųjų 
grupei vadovauja kantri ir iš
tverminga mokytoja Irena 
Smieliauskienė. Laukiam įsi
jungiant ir daugiau šokėjų. 

J. M. 

JAUNIMAS ATĖJO \ 
TALKĄ SAVO MECENATUI 

Lietuvių Bendruomenės 
Brighton Parko apylinkė lap
kričio 7 d. Šaulių namų salėje 
suruošė savo tradicinį rudens 
banketą, kuriame buvo įdomi 
programa, vaišės, dovanų pa
skirstymas, baras, išsišnekė
jimai ir šokiai, grojant A. Stel
moko orkestrui. Kaip ir vi
suomet, banketas vyko tvarkin
gai ir nuotaikingai. Dalyvavo 
daugiau kaip 200 žmonių. 

Puotą pradėjo valdybos pirm. 
Salomėja Daulienė. Pasvei
kinusi garbingus svečius ir „na
miškius", pranešė, kad vakaro 
programą atlikti nuoširdžiai 
sutiko Pedagoginio Lituanis
tikos instituto etnografinis an
samblis. Ji pakvietė ansamblį 
prieš vaišes atlikti programą. 

Kai programai atlikti išėjo 13 
universitetinių bei Pedagoginio 
Lituanistikos instituto, pasipuo
šusių tautiniais rūbais, vakaro 
svečiai priėmė juos su džiaug
smu ir plojimais. Etnogr an
samblio steigėjas, tautosakos 
lektorius Arvydas Žygas pa
sveikinęs puoton atsilankiusius, 
paaiškino programos dainų iš
raišką, pvz. kaip senovėje dai
nuodavo apie mergvakarius, 
vyrų naktigones „Dainuok 
sesula, kol dar laikelis", arba 
šeimos liūdesį, kai brolelis il
gam laikui išvežamas kariuo
menėje tarnauti Rusijos carui. 

IŠ ARTI IR TOLI 
JA VALSTYBĖSE 

— Stasys Lozoraitis, Lie
tuvos atstovas Vatikane ir Wa-
shingtone, lapkričio 22 d. daly
vavo Los Angeles suorganizuo
toje Lietuvos krikščionybės 600 
m. jubiliejinėje šventėje. Iškil
mingos sumos metu Šv. Vibia-
nos katedroje jį pasveikino vysk. 
Paulius Baltakis, o minėjimo 
metu New Otani viešbutyje S. 
Lozoraitis pasakė pagrindinę 
kalbą. Būdamas Los Angeles, 
Lietuvos atstovas lankė savo se
nus pažįstamus ir tarėsi su kai 
kuriais visuomenės veikėjais. 
Viešnagės metu jį globojo gen. 
konsulas Vytautas Čekanaus
kas. 

Programą baigė linksmesne 
vestuvių piršlybine daina. Tai 
melancholiškos, dar kai kur 
išsilaikiusios senos liaudies 
dainos, kuriomis yra susido
mėjęs etnografinis ansamblis. 
Šiame ansamblyje iš viso yra 26 
studentai l ietuviai, besi
domintys Lietuvos senovės 
palikimu. Programą atliko šie 
ansamblio studentai: Arvydas 
Žygas, Rimas Rekašius, Jonas 
Račkauskas, jr. (administrato
rius), Jūratė Jankauskaitė, Li
dija Bilutė, Milda Rudaitytė, 
Taiyda Rudaitytė, Asta Kaz
lauskaitė, Vida Damijonaitytė, 
Daiva Viktoraitė, Aušra Jasai-
tytė, Rima Polikaitytė ir Vida 
Brazaitytė. 

Pirm. S. Daulienė padėkojo 
jauniesiems ansambliečiams 
savo gražiomis dainomis primi
nus mums mūsų tautines tra
dicijas. Banketo patarnautojoms 
pradėjus nešioti ant stalų garuo
jantį maistą, pakviestas kun. 
Fabijonas Kireilis sukalbėjo 
maldą ir palaimino vaišes. 

Parapijos klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas gražiais žodžiais pa
sveikino savo parapiečius ir 
atsilankiusius svečius. Pa
linkėjo tokio pat gražaus lie
tuviško sugyvenimo mūsų pa
rapijoje. Prašė pasimelsti, kad 
okupuotoje tautoje sugrįžtų 
laisvė, kad persekiojamą bažny
čią galėtų laisvai lankyti visi 
katalikai ir nevaržomi ten 
melstis. 

Be svečių, kaip tai PLB val
dybos, JAV LB krašto valdybos, 
Šaulių rinktinės ir kitų, banke
te dalyvavo ir Pedagoginio Li
tuanistikos instituto direktorė 
kaimynė Stasė Petersonienė. 
Norėdamas daugiau sužinoti 
apie etnogr. ansamblį ir jo su
tikimą pas mus atlikti progra
mą, ji paaiškino, kad pirm. S. 
Daulienė, ieškodama šiam 
banketui programos, paprašė 
mūsų etnogr. ansamblio. Mielai 
sutikome, kadangi Brighton 
Parko Bendruomenė yra Peda
goginio Lituanistikos instituto 
ilgametė mecenatė. O apie 
Arvydą Žygą sakė yra rinkėjas 
senoviškų liaudies dainų. Šiuo 
tikslu buvo nuvažiavęs net į Su
valkų kraštą. Ruošiasi šį pava
sarį įgyti daktaro laipsnį iš 
biologijos. Etnografiniam an
sambliui iki šiol muzikinė va
dovė buvo Emilija Pakštaitė-Sa-
kadolskienė, o naujoji — Dalia 
Polikaitytė. 

Sėdinčius prie stalų ir besivai-
šinančius Ą. Stelmokas laikas 
nuo laiko savo garsia muzika 
grindų aikštelėn sukviesdavo 
juos mankštai. O Kazys Daulys 
su talka skubėdamas žadino 
svečių nuotaikas. Apylinkės 
valdybai dar vienas rūpestis 
nuo pečių. 

J. Šlajus 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenuc 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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


