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(Tęsinys) 

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

TSKP CK Generaliniam Sekretoriui 
Michailui Gorbačiovui 

Nuorašas: Lietuvos Vyskupams 

Pareiškimas 
Prieš 26 metus Vilniaus arki

vyskupijos Apaštalinis adminis
tratorius vyskupas Julijonas 
Steponavičius tarybinės val
džios organų patvarkymu iš
t r e m t a s iš Vi ln iaus ir 
priverstinai apgyvendintas už 
arkivyskupijos ribų — Žagarėje. 
Vyskupas nubaustas už tai, kad 
laikėsi Bažnyčios kanonų — at
s isakė šventint i kun iga i s 
ne t inkamus kand ida tus , 
nesutiko savo vardu uždrausti 
kunigams vykdyti vieną iš 
svarbiausių jų pareigų — 
katekizuoti vaikus; pašalinti 
nepilnamečius nuo altoriaus ir 
iš procesijos. Taip padaryti 
reikalavo to meto civilinė 
valdžia. Už tų reikalavimų 
neįvykdymą vyskupas civilinės 
valdybos be jokios teisminės 

bylos nagrinėjimo buvo 
nubaustas neterminuota ir Bau
džiamajame Kodekse nenuma
tyta bausme. Šis neteisėtas 
nutarimas galioja ir šiandien — 
viešumo ir pers i tvarkymo 
laikais. Akademikas A. Sacha
rovas, kuris panašiai buvo 
nubaustas, jau paleistas iš trem
ties Gorkyje, o vyskupas J. 
Steponavičius dar ir šiandien 
laikomas tremtyje, Žagarėje. 

Prašome Jus, Generalini Sek
retoriau, patvarkyti, kad vysku
pui J. Steponavičiui būtų leista 
sugrįžti j Vilnių ir netrukdomai 
eiti Vilniaus arkivyskupijos 
vyskupo pareigas. 

Taip pat prašome, kad būtų 
paleisti įkalintieji kunigai: A. 
Svarinskas, S. Tamkevičius. 
J.K. Matulionis. Jie nuteisti 
vien už tai, kad viešumon kėlė 
mūsų visuomenėje pasitaikan
čias skaudžias negeroves — 
pagr indinių konst i tucinių 
piliečių teisių nepaisymą, gir
tavimo ir nesąžiningumo pli
timo faktus. Šiandien tas pačias 

negeroves raginama kelti 
viešumon. Visi, kurie šiandien 
jas kelia, nebaudžiami. Skaudus 
kontrastas — už tokią pat drąsą 
kunigai kalinami. 

Prašome Jus, Generalini Sek
retoriau, ir šiuo reikalu duoti 
nurodymą peržiūrėti nuteistųjų 
kunigų bylas ir paleisti juos 
laisvėn. 
Lietuvos kunigai ir tikintieji 
Pasirašė: 

Vilnius, Gerosios Vilties baž
nyčia — 1883. Šv. Mikalojaus — 
1801, Šv. Petro ir Povilo - 847, 
Šv. Onos — 541, Šv. Dvasios — 
502, Šv. Rapolo - 476. Šv. 
Teresės — 162, Kalvarijų — 242, 
Druskininkai (Vn.) - 1980, 
Valkininkai (Vn.) - 625, 
Kalesninkai (Vn.) — 733, 
Ratnyčia (Vn.) - 380, Kabeliai 
(Vn.) - 275. N. Vilnia 504-504 
(sic). Paberžė (Vn,) - 817, 
Dubičiai (Vn.) - 382, 
Butrimonys (Vn.) — 285, Veisie
jai (VI.) - 708. Sasnava (VI.) -
293, Kapsukas (VI.) - 2317. 
Bagotoji (VI.) - 140, Gižai (VI.) 
- 353, Virbalis (VI.) - 344, 
Kybartai (VI.) - 185, Alksnėnai 
(Vl.> - 666. Kalvarija (VI.) -
845, Miroslavas (VI.) - 1728, 
Šventežeris (VI.) — 738, San
taika (VI.) - 603, Igliauka (VI.) 
- 764, Vilkaviškis (VI.) - 1352, 
Gražiškiai (VI.) — 157. Bar
tininkai <V1.) — 98 Lankeliškiai 
(VI.)- 107, Keturvalakiai (VI.) 
- 408, Alksninė (VU - 75, Pil
viškiai (VI.) — 399, Varėna (Vn.) 
- 470, Eišiškės (Vn.) - 923, 
Lieplaukė (T) — 161, Lausoda 
(T) - 102, Viešvėnai (T) - 237, 
Telšiai - 3000, Rietavas (T) -
103, Plungė (T) - 1169, Mosėdis 
(T) - 426, Skuodas (T) - 355, 
Nevarėnai (T) - 320, Žarėnai -
Latveliai — 830. Panevėžys — 
3706. 

Nesiliauja teroras Lietuvoje 
Okupuotas Vilnius. — Nors 

tarybinė spauda daug kalba 
apie naują „viešumo" ir per
s i tvarkymo politiką, bet 
valstybinio saugumo KGB 
darbuotojai Lietuvoje kol kas 
atrodo, nė nemano pakeisti savo 
senus teroristinius įpročius. 
Taip užsienio spauda komen
tuoja iš Lietuvos ateinančias 
žinias apie vis naujus gąsdi
nimus ir grasinimus asmenim, 
kurie išdrįsta viešai parodyti 
savo įsitikinimus arba atsisako 
bendradarbiauti su Saugumu. 

Štai, rašoma, kad šiuo metu 
saugumiečiai, ypač kagėbistas 
Verdys, terorizuoja Druski
ninkų gyventoją Fe l i k są 
Bačkį. reikalaudami, kad šis 70 
metų lietuvis rašytų straipsnį, 
smerkiantį rugpjūčio 23 dieną 
Vilniuje įvykusią taikos 
demonstraciją. Nors Bačkis 
serga širdies negalavimais, jau 
keletą kartų buvo kviečiamas į 
KGB ir įvair iais būdais 
gąsdinamas. 

Vilniaus apželdinimo tresto 
ekonomistas 28 metų Algirdas 
Masiulionis buvo priverstas 
pasitraukti iš darbo. Mėgino 
įsidarbinti kitur pagal spe
cialybe, bet kol kas gali dirbti 
tiktai sargu. Dviejų mažamečių 

vaikų tėvas Algirdas Masiulio
nis su visa šeima yra patekęs 
į sunkią ekonomine padėtį. 

Dėl dalyvavimo taikos demon
stracijoje yra saugumo terori
zuojama Dailės Instituto bib
liotekos darbuotoja, anglų 
kalbos specialistė J ū r a t ė 
Kazlauskaitė. 

Užsienio spauda plačiai mini 
Klaipėdos gyventojos, 30 m. 
Dalios T a m u t y t ė s perse
kiojimą. Lapkričio 18 d. Dalia 
Tamutytė buvo atleista iš dar
bo Klaipėdos „Universalo" 
prekybos firmoje. Ji buvo pa
kartotinai apkaltinta vien dėl 
to. kad mokėsi anglų kalbą, kad 
buvo susitikusi su užsienio 
spaudos korespondentais ir. kad 
išreiškė norą emigruoti į Ka
nadą. Buvo mėginama Dalią 
uždaryti į psichiatrinę ligoninę, 
bet jai pasisekė pabėgti. 
Tamutytė yra baigusi Šiaulių 
aukštąją muzikos mokykią, bet 
jai neleidžiama dirbti savo 
specialybėje vien dėl to, kad yra 
tikinti. 

Būsimieji naujo erdvėlaivio skrydžio astronautai surado laiko nuotraukai: iš kaires David Hilmers. 
šios misijos specialistas, Richard Covey, pilotas. George Nelson, specialistas, Frederick Hauck, 
būsimo skrydžio komendantas ir John Lounge, specialistas. Jų skrydis atidėtas neribotam laikui. 

Ir vėl nepasisekimas 
Amerikos erdvių programoje 

— Kinijos komunistinė vy
riausybė įteikė penkerių metų 
planą, kaip sutvarkyti tualetu 
problemą, kuri Kinijoje pasiekė 
kritišką laipsnį. 

W a s h i n g t o n a s . — Kai 
inžinieriai pradėjo tikrinti 
raketos pakėlimo į erdves 
įrengimus, jie atrado vieną 
erdvių agentūros blogiausią 
paslaptį — klaidą erdvėlaivio 
brėžiniuose, kas vėl sustabdė šio 
krašto pastangas pakilti į 
orbitą. Tai buvo surasta tada, 
kai nauja iškėlimo raketa buvo 
sumontuota ir turėjo būti 
pakrauta ant traukinio ir iš
vežta į Cape Canaveral 
pakilimo centrą Floridoje, kai 
daugelis sudedamųjų dalių buvo 
jau patikrinta. 

Klaidos naujame plane 

Tai atsitiko po to, kai viskas 
buvo perdaryta ir erdvių 
agentūra labai optimistiškai 
galvojo, kad jau nėra padaryta 
klaidų ir pakilimas nebebus 
nudelstas. NASA administraci
ja sako, kad ištaisyti klaidas 
truks kelis mėnesius, tačiau 
mano. kad skrydis į orbitą bus 
galimas dar šiais metais. 
„Aišku, mes užmiršome ką 
nors, gal būt mes per daug 
skubėjome", sakė J. Thompson, 
Marshall erdvių centro 
direktorius Huntsville, Alaba-
moje. 

Šia proga spauda primena 
tragiškąjį jvykį 1986 m. sausio 
28 d., kai susprogo Challenger 
raketa vos pakilusi ir tada žuvo 
visi septyni astronautai. 

Spaudė NASA vadus 
NASA administracija sako, 

jog jautė didelį spaudimą 
skubėti iš politikų pusės, nes 
Sovietai kaskart vis daugiau 
pasiekė laimėjimu savo erdvių 
programoje Tik kelios valandos 
prieš NASA vadovybei paskel
biant jau trečią kartą nukelti 
erdvėlaivio iškėlimą, Sovietų 
Sąjunga sugrąžino į žemę savo 

astronautą, kuris erdvėse 
išbuvo 11 mėnesių ir pakeitė 
savo laivo įgulą. 

Inžinierius išgelbėjo nuo 
nelaimės 

Gynybos departamentas norė
jo iškelti vieną savo žinių 
rinkimo satelitą iš tos pačios 
vietos, bet dabar teks laukti, kol 
tai galės kada nors atlikti. 
Erdvės agentūros administraci
joje buvo jaučiamas tam tikras 
nepasitikėjimas, kaip ir 
anuomet. NASA ir ta pati Mor
ton Thiokol kompanija, kuri 
gamino iškėlimo raketą, 
nusprendė, kad viskas tvarkoj ir 
viską galima vežti į Cape Cana
veral išskridimo centrą. 

Challenger raketos O žiedas 
tada buvo su defektais ir 
manoma, kad todėl įvyko 
nelaimė. Šį kartą buvo viskas 
pakeista, bet ir vėl padaryta 
klaida, laimei, pastebėta įėjusio 
inžinieriaus, kad šios raketos 
panašūs apsupimo žiedai net
varkoje. Dabar nusistatyta pa
daryti penkis išbandymus, kad 
ateityje būtų apsisaugota nuo 
klaidų. 

Sprogimas ir k i tur 
NASA inžiiūerių ir astro

nautų tarpe visa tai sukėlė daug 
nerimo. Ypač tuo susirūpino 
adm. Richard Truly, naujo 
erdvės skrydžio vadovas. 
Baltųjų rūmų kalbėtojas Marlin 
Fitzwater pareiškė nepasiten
kinimą, tačiau nemano, kad tuo 
būtų pakenkta technologiniam 
pranašumui prieš Sovietų 
Sąjungą. 

Nesuprantamas dalykas įvyko 
Morton Thiokol įmonėje, kurio

je sprogo MX raketos motoras ir 
užmušė penkis darbininkus. Šis 
motoras turi 100,000 svarų jėgą 
ir užsidegė. MX raketa yra 
viena galingiausių Amerikos 
raketų. Ši kompanija kaip tik 
gamino ir NASA erdvėlaiviui 
dalis, o taip pat ir prieš dvejus 
metus susprogusiam Challen
ger erdvėlaiviui. 

Prasidėjo teismas 
Filipinuose 

Manila. — Po ketverių metų 
tylos Jessie Barcelona, aerod
romo darbininkas, liudijo 
teisme, kad jis matęs kareivį, 
kuris nušovęs opozicijos vadą 
Benigno Aąuino, kai jis sugrįžo 
į Filipinus iš egzilės ir išlipo iš 
lėktuvo. Aąuino buvo nužudy
tas 1983 m. rugpjūčio 21 d., kai 
Filipinų prezidentu buvo Ferdi-
nand Marcos. Jis sakėsi matęs 
vyrą baltai apsirengusį, kai 
išgirdo šūvius ir tas žmogus su
kniubo. 

Barcelona yra antras žmogus, 
kuris liudija, kad kareivis nu
šovė Aųuino. 36 kareiviai yra 
kaltinami dalyvavę jo nužu
dyme kartu su 4 civiliais. įskai
tant ir du Marcos kabineto 
ministerius. 

Šis liudininkas sakosi 
važiavęs 50 pėdų nuotolyje nuo 
įvykio vietos. Aąuino buvo 
nušautas, kai du kareiviai vedė 
jį paėmę už rankų lėktuvo laip
tais žemyn. Trečias kareivis, 
kuris sekėjuos, nušovė Aųuino, 
sakė Barcelona. Prokuroras 
Raul Gonzalez pasakė repor-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lenkijos vyriausybė pada
rė labai retą gestą Solidarumo 
vadams, pasiūlydama pradėti 
tartis krašto reikalais. Lech 
Walesa atsake, kad tai yra tik 
komunistų propaganda tol, kol 
jie nepripažins laisvų unijų. 
Pirmą kartą lenkų komunistai 
pripažino, kad Solidarumas 
Lenkijoje yra jėga ir valdžia su 
juo privalo skaitytis. 

— De Moines mieste demo
kratų prezidentinis kandidatas 
Paul Simon pareiškė, kad jis yra 
už mokesčių padidinimą tiems 
amerikiečiams, kurie uždirba 
dideles sumas pinigų. 

— Vatikano miestas prane
ša, jog popiežius Jonas Paulius 
II antrą kartą vizituos Austriją 
birželio mėnesį ir susitiks su 
žydų atstovais Vienos nuncija-
tūroje birželio 24 d. 

— Sovietų Sąjunga perdavė 
Indijai branduolinį povandeninį 
karinį laivą, kas keičia jėgų 
balansą pietinėje Azijoje. Toje 
srityje iki šiol tik Kinija turėjo 
tokį povandeninį laivą. 

— Washingtone Gynybos de
partamentas praneša, kad prez. 
Reaganas nutarė sumažinti 
esančių Amerikos karo laivų 
skaičių Persų įlankos regione. 

— Illinois demokratų politikų 
tarpe stiprėja nuomonė, kad 
pats geriausias kandidatas į 
prezidentus yra New Yorko 
gubernatorius Mario Cuomo. 
Springfielde buvo įteikta pirmo
ji krašte peticija, kad jie yra 
oficialūs Cuomo delegatai šią 
vasarą vykstančioje Demokratų 
partijos konvencijoje. J ie 
pranešė neprašę Cuomo 
leidimo. Taip pat ir Cook ap
skrityje jau ruošiama peticija ir 
atspausdinti ženklai: „Cuomo 
for president 1988". 

— Izraelis, ignoruodamas pa
saulinę opiniją, nutarė depor
tuoti devynis arabus palesti
niečius, kur ie dalyvavo 
demonstracijose. Iš viso buvo 
areštuota 2,000 palestiniečių. 

— Lietuvoje įsteigta M.K. 
Čiurlionio draugija turėjo savo 
pirmą susirinkimą, kurio metu 
B. Federavičienė painformavo 
apie rengiamą Čiurlionio 
paveikslų katalogą. Nutarta 
rūpintis Čiurlionio paminklo 
Vilniuje statyba ir bibliografija. 

toriams, kad tas kareivis buvo 
Rogelio Moreno. 

Barcelona iki šiol nebuvo 
žinomas visuomenei, kol jį 
neatvedė į teismą slaptosios 
policijos agentai. Nužudytasis 
Benigno Aquino buvo dabarti
nes Filipinų prezidentės vyras. 

Sovietų Sąjunga traukiasi 
iš Afganistano 

Amerika sulaiko paramą laisvės kovotojams 
Maskva. — Sovietų Užsienio 

reikalų ministeris Eduard She-
vardnadze trečiadienį pasakė, 
kad Sovietų Sąjunga mano savo 
ka r iuomenės dal in ius iš 
Afganistano išvesti iki šių metų 
galo ir pastebėjo, kad pasi
traukimas nepriklausys nuo 
sudarymo priimtinos perei
namojo laikotarpio vyriausybės. 

Savo pasikalbėjime su Af
ganistano spaudos agentūra 
Shevardnadze pasakė , jog 
Amerika sut iko nu t r auk t i 
paramą Afganistano laisvės ko
votojams ir t a i įeina į 
pasitraukimo reikalą. „Mes 
norėtume, kad 1988 metai būtų 
paskutiniai sovietų kariuo
menės buvimui jūsų krašte", 
sakė Užsienio reikalų 
ministeris. Jo žodžiai buvo per
duoti Tasso, Sovietų oficialios 
žinių agentūros kitoms pasaulio 
žinių agentūroms. Pirmą kartą 
Sovietai viešai pasakė, jog 
115,000 karių išvedimas yra be 
sąlygų, nežiūrint kokia bus 
vyriausybė. 

Susvyravo „prezidento" 
pozicija 

Vakarų diplomatai aiškina, 
kad šiuo pranešimu yra duotas 
ženklas afganų komunistų 
vadui Naj ibul lah , kad j ie 
pasitrauks, nežiūrint koks bus 
jo likimas. Sovietų oficialūs pa
reigūnai Vakarų diplomatams 
ir reporteriams išsireiškė, jog 
Najibul lah per daug deda 
pastangų išsaugoti savo poziciją. 
Sovietai pasitraukimui skyrė 12 
mėnesių, bet Pak i s t anas 
reikalauja, kad jie pasitrauktų 
per 8 mėnesius. Atrodo, kad 10 
mėnesių bus priimtinas laikas 
abiem pusėm. 

Diplomatų pasi tar imai 
Shevardnadze pasakė, jog jo 

vyriausybė numato pasirašyti 
susitarimą vasario mėnesį, kai 
bus Afganistano ir Pakistano 
pasitarimai Genevoje. Reikal
ingi pagrindiniai punktai jau 
yra aptarti, dalyvaujant Jung
tinių Tautų generalinio sekre
toriaus pavaduotojui Diego Cor-

— New Yorke paneigta žinia, 
kad iš Jungtinių Tautų archyvo 
buvo pražuvusios kai kurios 
b y l o s , su r i š tos su naciu 
nus ika l t imais , įskai tant ir 
Austrijos prezidento Waldheimo 
bylą. Visos bylos yra savo 
vietose minė tame archyve, 
praneša New York Times. 

— Illinois valstijoje gresia 
daugiau kaip 26.000 vairuotoju 
leidimų a t ėmimas , nes jie 
nepatikrino savo automobiliu, 
kaip to reikalauja įstatymas. 

— Wash ing tone Sveikatos 
departamento sekretorius dr. 
Otis Bowen reikalauja, kad 
būtų duota daugiau lėšų kovoti 
su AIDS liga. Dr. Bovven reika
lauja 1,145 bil. dol. įvairiems tos 
ligos tyrimams ir kitoms išlai
doms padengti. 

— Kreml ius , kaip praneša 
Tass agentūra , kreipdamas 
dėmesį į žmonių reikalavimus, 
įsakė pakeisti gatvių vardus su 
Brežnevo pavadin imu. J i s 
dabartinei valdžiai simbolizuo
ja biurokratiją ir ekonominę 
stagnaciją. Kaip žinome. Leo
nidas Brežnevas valdė sovietus 
18 metų. Tas pats liečia ir tą 
miestą, kuris buvo pavadintas 
jo vardu. 

dovez. Beveik tuo pačiu metu 
Pakistane baigė pasitarimus ir 
Valstybės sekretoriaus asisten
tas Michael Armacost, kuris pa
sakė, jog prez. Reaganas irgi 
nori, kad Sovietų okupacija 
Afganistane baigtųsi iki šių 
metų galo. Shevardnadze tre
čiadienį sugrįžo į Maskvą, o Ar
macost j Washingtoną. 

„Mauras" atliko s av o 
Amerikos pareigūnai patvir

tino žinią, kad yra pažadėta 
su la ikyt i ginklų s iun t imą 
afganų laisvės kovotojams už 
sovietų karių išvedimą. Ir kai 
Shevardnadze tai pirmą kartą 
viešai paskelbė, buvo kartu 
norėta apie tai pranešti Kabule 
patiems afganams ir Sovietų 
visuomenei, kad yra pašalintos 
kliūtys ir bus padarytas susi
tarimas, o sovietų paskirtasis 
„prezidentas" Najjibullah pa
liekamas likimo valiai. Ameri
kiečiai bijo tik vieno dalyko, ar 
Sovietai nepaliks savo kokio 
politinio junginio po to, kai bus 
nutrauktas ginklų pristatymas 
afganų laisvės kovotojams. 

Pageidauja neutral i teto 

Sovietai yra anksčiau pa
reiškę, kad nori. jog Amerika ir 
Sovietai prieitų prie susitarimo, 
kad Afganistanas būtų neutrali 
valstybė. Atrodo, kad amerikie
čiai su tuo sutiks. Sovietai taip 
pat nebereikalauja, kad būtų 
įsteigta afganų susitaikinimo 
komisija. \ vieno žurnalisto 
klausimą, ar nebus pavojaus, jei 
vyks kovos ir sovietams pasi-
trukus, Shevardnadze atsakė, 
kad tai galimas dalykas, bet tai 
nesutrukdys Sovietų pasitrau
kimo, ir kad jis pageidautų ko
alicinės vyriausybės plačiausia 
prasme. „Jei kas bandytų as
meninius reikalus s ta ty t i 
pirmoje vietoje už visos tautos 
interesus, turėtų būti atmes
tas", kalbėjo Shevardnadze. 

Eduard A Shevardnad?*- Ar galima 
patikėti jo žodžiai.*' 

KALENDORIUS 

Sausio 8 d.: Apolinaras. Se
verinas, Teofilius. Nemira. Gu-
dulė. Vilantas. 

Sausio 9 d.: Julijonas, Mar-
cijona. Gabija. Algis. Vaidvilas. 

ORAS 

Saulė teka 7:18. leidžiasi 4 36 
Temperatūra diena 20 1 . 

naktį 13 1. 
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DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. sausio mėn. 8 d. 

/PORTO APŽVALGA 

B. ZELKEVIČIUS CH1CAGOJE 

SVEIKINAME VILNIAUS 
„ŽALGIRĮ"! 

DIDŽIUOJAMĖS JŪSŲ 
LAIMĖJIMAIS 

Šie žodžiai buvo įrašyti 
gražioje plaketėje. kurią 
Chicagos F. K. „Lituanica" 
įteikė Vilniaus „Žalgirio" 
vyriausiam treneriui Benjami
nui Zelkevičiui, jam praėjusią 
savaitę besilankant Chicagoje. 
„Lituanicos" klubo patalpos gal 
negali lygintis su Vilniaus „Žal
girio" patalpomis (nors ir tokių 
neturi joks kitas išeivijos 
klubas), bet jos vadovai P. 
Stončius. G. Bielskus, J. Juška 
ir kiti parodė daug šilumos ir 
organizacinių gabumų. 

Šiame skyriuje jau buvo 
iškelti paskutinio sezono „Žalgi
rio" laimėjimai: aukso medalis 
Belgrado universiadoje, trečia 
vieta Sovietų Sąjungos pir
menybėse ir kvalifikacija 
Europos taurės varžyboms. Tais 
laimėjimais džiaugiasi ir di
džiuojasi visa Lietuva, visi 
išeivijos lietuviai, o labiausiai 
gal „Lituanica", kuriai pasku
tinis sezonas nebuvo sėkmingas. 
Į „Lituanicos" suorganizuotą 
priėmimą ir pagerbimą susi
rinko nemažas būrys futbolo 
mėgėjų, turėjusių progą išgirs
ti B. Zelkevičiaus įdomų pra
nešimą apie „Žalgirį" ir jo 
laimėjimus, stebėtis jo atvirais 
ir konkrečiais atsakymais, į vai
riausius klausimus ir pamatyti 
vaizdajuostę iš „Žalgirio" rung
tynių su jo komentarais. 

Po priėmimo B. Zelkevičius 
buvo nuvežtas į Chicagos profe
sionalų „Sting" rungtynes ten 
pristatytas to klubo vadovybei 
ir publikai. Pačios rungtynės 
savo greičiu ir technika paliko 
jam gerą įspūdį, bet jis įsi
tikinęs, kad „Žalgiris" galėtų 
duoti gerą pasipriešinimą ir, 
žinoma, mielai atvyktų. 

Iš privačių pokalbių 

Be „Lituanicos" B. Zelkevi
čius dar turėjo progos susitikti 
ir pasikalbėti su bent keliais 
sporto darbuotojais ir buvusiais 
futbolo žaidėjais. įdomiai iškal
bus ir savim pasitikįs, vos 43 m. 
Zelkevičius. kaip futbolo žai
dėjas ir, ypač. kaip „Žalgirio" 
treneris, jau spėjo įrašyti savo 
vardą į Lietuvos futbolo istorijos 
lapus. Vedęs turi dukterį Rūtą, 
17 m. amžiaus, pasiryžusią stu
dijuoti mediciną, ir 10 m. 
amžiams sūnų Benjaminą, 
kuris jau mėgsta futbolą ir žada 
sekti tėvo pėdomis. Baigęs 
Kūno kultūros institutą, nuo 
1963 iki 1973 m. žaidė už „Žal

girį" ir buvo vienas iš geresnių 
centro puolėjų. įmušęs daugiau 
negu 1000 įvarčių. Kurį laiką jis 
dėstė Vilniaus Pedagoginiame 
institute ir treniravo ok. Lie
tuvos jaunių rinktinę. Čia tuoj 
išryškėjo jo talentas ir netrukus 
jis buvo pakviestas „Žalgirio" 
vyriausio trenerio pareigoms. Ir 
štai, nuo 1977 m. (su dviejų 
metų pertrauka) jis dirba su 
„Žalgiriu" ir yra vienas iš 
pagrindinių vadovų, kurių dėka 
„Žalgiris" pasiekė tokias aukš
tumas ir pakilo bendras ok. 
Lietuvos futbolo lygis. 

— Kokiu būdu Lietuvos 
futbolas staiga išvydo dienos 
šviesą? — paklausėme. 

— Nebuvo jau taip staiga, 
reikėjo daug pas t angų ir 
at i t inkamų sąlygų, kurios 
nuolat gerėjo. P i rmiaus ia 
gerėjo sąlygos sportui visose 
mokyklose, K. K. Institutas 
išleido būrį kvalifikuotų tre
nerių, kurie pasklido įsteigtose 
specialiai futbolui mokyklose. 
Ten jauni žaidėjai jau nuo 10 m. 
amžiaus gauna mokslą, bendra
butį, futbolą, dalyvauja 
varžybose. P a t y s ge r i aus i 
pakviečiami į aukš t e snę 
Vilniaus futbolo mokyklą, iš 
kurios sekantis žingsnis yra 
„Žalgiris". 

— Ar futbolas Lietuvoje 
pasinešęs pralenkti krepšinį 
ar bent atsistoti šalia jo? 

— Pirmiausia , esame drau
gai ir linkime vieni kitiems ge
riausios sėkmės, nėra jokio pa
vydo, ar kvaliteto. Nuo 1937 ir 
39 m. krepšinis tapo Lietuvos 
tautiniu sportu, o Kauno „Žalgi
ris", Sabonis, Marčiulionis ir 
kiti išvedė jį į platų pasaulį. 
Tačiau, nežiūrint to, futbolas 
pritraukia daugiau žiūrovų 
(Vilniuje dažnai po 17,000) ir 
yra populiaresnis visoje Sovie
tų Sąjungoje, Europoje ir visame 
pasaulyje, išskyrus Š. Ameriką. 

— Gal šiek tiek apie „Žalgi
rio" struktūrą ir sąlygas? 

— „Žalgirio" pirmoji koman
da ir atsarginė arba, kaip pas 
mus vadina, dublerių komanda, 
treniruojasi kartu, ir dalyvauja 
pirmenybėse. Dubleriai taip pat 
baigė pirmenybes trečioje vieto
je. Turiu t r i s t r e n e r i u s 
padėjėjus, kurių vienas renka 
jaunus talentus iš visų Lietuvos 
futbolo mokyklų. Turime savo 
gydytoją, du masažistus ir 
filmuotoją. Turime savo pa
talpas, bazę. kur prieš rungty-

B. Zelkevičius su ga lva m u š a savo tūks tan tą j į įvar t į „Žalgirio" futbolo 
k o m a n d a i . 

nes žaidėjai surenkami jau 
penktadienio vakare, ten miega, 
gauna specialų maistą ir ra
miai, užmiršę kasdieninius 
rūpesčius, paruošiami rungty
nėms. Buvau Paryžiuje, mačiau 
Maskvos ar Kijevo bazių sąly
gas: jos geresnės ypač kas liečia 
sporto medicinos, aparatūrą, 
t ač iau metodai panašūs . 
Tikimės, kad sąlygos žymiai pa
gerės, kai baigs statyti mums 
naują bazę ir futbolo maniežą. 

— Skamba labai pro-
fesionališkaL Ar vis dar 
laikote save mėgėjais? 

— Oficialiai dar taip, tačiau, 
tikriausiai nebeilgai. 

— Kokia „Žalgirio" žai
dimo sistema? 

— Pradedame 4 x 4 x 2 , tačiau 
normaliai dayvauja saugai ir 
vienas gynėjas, tuo būdu net 7 
žaidėjai. Gynime pradedame 
zona, dažniausiai kelių žmonių, 
bet tuoj pers i tvarkome į 
individualinį dengimą. Nedaug 
standartinių derinių, pagrinde 
greitis, trumpos pasuotės ir 
kombinavimo laisvė. 

— Kada prasideda naujas 
sezonas ir kaip jam žadate 
pasiruošti? 

— Skubu atgal į namus, nes 
treniruotes pradedam sausio 5 
d., o pirmos pirmenybių rungty
nės jau kovo 7 d. Pirmas dvi sa

vaites dirbsime Vilniuje be 
kamuolio, t ik fizinis pa
ruošimas. Tada dvi savaitės 
Sočyje, kur pradėsime techninį 
paruošimą ir turėsime 3 drau
giškas rungtynes. Po to atgal į 
Vilnių, iš kur seks kelionė į 
Berlyną ir Kuwaitą su kelionės 
rungtynėmis. Grįžus, po kelių 
dienų poilsio, vėl į Sočy pasku
tiniam pasiruošimui. Iš čia 
tiesiai į Tbilisį, kur kovo 7 d. 
pirmosios pirmenybių rungty
nės. 

— Ko tikitės iš Europos 
taurės varžybų? 

— Kvalifkuoiis Europos tau
rės varžyboms buvo mūsų di
džiausia svajonė. Ne tiek, kad 
pamatyti pasatai!, kurio didesnę 
dalį jau esame matę (neseniai 
grįžome iš Kinijos, buvome 
Afrikoje ir daug kur kitur), bet 
išbandyti jėgas prieš tokias fut
bolo tvirtoves, kaip V. Vokietiją, 
Italiją ar Prancūziją. Dar 
nežinome, kas bus pirmasis 
varžovas, bet kiekvienu atveju 
tikimės gerai pasirodyti. 

Su Zelkevičiumi pokalbiui 
sport inėmis temomis galo 
niekad nebūtu. Deja, reikėjo 
atsisveikinti, dar kartą pa
sveikinti su tokiais laimėjimais 
ir palinkėti nemažesnės sėkmės, 
kaip praėjusį sezoną. 

V. G. 

NAUJOJI ŠALFASS-GOS 
CENTRO VALDYBA 

Vilniaus ..Žalgirio" futbolo klubo vyr. t rener i s B. Zelkevičius, l a n k y d a m a s i s 
Chicagoje, susitiko su buvusiais futbolo žaidėjais Vytautu G r y b a u s k u ir J . 

K a u n u . 

Visuotiniame ŠALFASS-gos 
suvažiavime, įvykusiame 1987 
m. spalio 31 d. Clevelande. nau
jai išrinktoji ŠALFASS-gos cen
tro valdyba savo pirmame posė
dyje pasiskirstė pareigomis; Pir
mininkas — Valdas Adamkus. 
Narys spaudos reikalams — Vy
tautas Grybauskas. Vicepirmi
ninkas — Rimantas Dirvonis. 
Sekretor ius — Algimantas 
Tamošiūnas. Iždininkas — 
Aleksas Lauraitis. Nariai — 
Renata Žilionienė, Romas Puo
džiūnas ir Zigmas Žiupsnys. 

Nutarta kooptuoti į C. v-bą 
Algirdą Bielskų iš Clevelando, 
generalinio sekretoriaus parei
goms. Jo sutikimas yra gautas. 

Oficialus ŠALFASS-gos Cen
tro valdybos adresas: 

ŠALFASS centro valdyba, 
arba Lithuanian Athletic 
Union of N. America, c/o 
Algis Tamošiūnas, 317 S. 
Catherine, La Grange, 111. 
60525. Tel. (312) 354-2516. 

Dėl narių registracijos bei 
informacinių apl inkraščių 
prašome kreiptis į generalinį 
sekretorių Algirdą Bielskų, 
3000 Hadden Rd., Euclid, OH 
44117. Tel. (216H86-0889. 

Sporto apygardos, paskirų 
sporto šakų pagalbiniai komi
tetai bei kiti Centro v-bos 
kompetencijoje esantieji admi
nistraciniai organai yra persi-

4 
organizavimo stadijoje ir bus 
paskelbti ateityje. Iki tai nepa
daryta, visi ligšioliniai parei
gūnai prašomi tęsti savo 
pareigas. 

ŠALFASS-gos Revizijos 
' Komisija ir Garbės Teismas 

Tame pačiame suvažiavime 
buvo išrinkta ŠALFASS-gos Re
vizijos komisija susidedanti iš 
klevelandiečių ir ŠALFASS-gos 
Garbės teismas — iš Toronto ir 
Detroito sporto darbuotojų. Šių 
organų sudėtys bei pareigų pasi
skirstymai bus paskelbti vėliau, 
kai šiuos duomenis gausime tie
siogiai iš jų pačių. 

XXXVIII-sios Sporto 
Žaidynės Chicagoje 

38-sios Šiaurės Amerikos Lie
tuvių Sporto žaidynės įvyks 
1988 m. balandžio 30 - gegužės 
1 d., Chicagoje. 

Žaidynių programoje — 1988 
m. ŠALFASS -gos krepšinio, 
tinklinio, šachmatų ir plaukimo 
pirmenybės. Dar nenustatyta ar 
į žaidynių programą Chicagoje 
bus įtrauktos ir ledo ritulio, 
raketbolo, kėgliavimo (Bovvling) 
ir stalo teniso pirmenybės. 

Išsamesnės informacijos bus 
skelbiamos artimoje ateityje, 
kai žaidynių formatas paaiškės. 

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba 

Futbolas Chicagoje 

SALĖS PIRMENYBĖS 

„Lituanicos" futbolo klubo 
komanda nors ir iškrito iš ma-
jor divizijos, bet nesudužo. Ji ir 
vėl dalyvaus Metro lygos salės 
pirmenybėse, kuriose pasku
tinius dvejus metus nedalyvavo. 
Pirmenybės prasidės šį 
sekmadienį, sausio 10 d. ir bus 
žaidžiama Villa Park, 111., prie
miestyje, Adeum Sport Center, 
1033 North Ave. Pirmenybėse 
dalyvaus 20 komandų, suskirs
tytų į dvi divizijas — pirmą ir 
major. „Lituanicos" komanda 
žais pirmoje divizijoe. Jos pir
muoju priešininku šį sekma
dienio vakarą bus stipri italų ': 
komanda „Maroons", ką tik 
perėjusi iš kitos lygos, rung
tynių pradžia 5:15 vai. p.p. 

Susidomėjimas salės pirmeny
bėmis mūsiškių tarpe, atrodo, 
yra šioks toks. Kai kurie žai
dėjai net lanko treniruotes, kas 
yra labai geras ženklas. Jei „L" 
komanda ir nepasidarys savo di-

\ vizijos čempionais, bet gali 
užimti gana garbingą vietą tarp 
10 komandų, tik su vienintele 
sąlyga — kad patys save 
nesumuštų, kaip tai padarė pra
ėjusį rudenį su rungtynių 
teisėjų „pagalba" žaisdami ma
jor divizijoje. 

Komandos vadovai — Ged. 
Bieslkus ir V. Martinkus. 

J. J. 

METINIS SUSIRINKIMAS 

„Lituanicos" futbolo klubo 
metinis narių susirinkimas bus 
sekmadienį, sausio 17 dieną, 
12:30 vai. p.p., klubo patalpose, 
2614 West 69 St. Visi nariai 
kviečiami susirinkime aktyviai 
dalyvauti. 

Ok. Lietuvoje 

— ŠARŪNAS MARČIU
LIONIS, populiariausias 1987 
m. ok. Lietuvos sportininkas — 
taip nubalsavo „Sporto" 
laikraščio skaitytojai. „Sportas" 
kasmet skelbia konkursą, kur 
išrenkama tų metų 10 populia
riausių sportininkų. Plačiau 
apie jį kitą kartą. 

— Sov. Sąjungos krepšinio 
pirmenybėse baigėsi ketvirtas 
ratas. Jame Kauno „Žalgiris" 
pralaimėjo pirmas pirmenybių 
rungtynes prieš Donecką 85-86. 
Prieš tą pačią komandą antrose 
rungtynėse „Žalgiris atsigriebė 
97-74. Dabar pirmoje vietoje 
viena liko Maskvos CASK 
komanda, kuri eina be pralai
mėjimo su 14 taškų. „Žalgiris" 
antroje vietoje su 13 taškų. Gan 
toli atsilikęs su 8 taškais seka 
Kijevas ir kitos komandos. 

— Europos pirmenybėms 
kvalifikacines rungtynes 
Maskvoje žaidė Prancūzijos 
rinktinė ir pralaimėjo 91-79. 
Sov. Sąjungos rinktinėje 
nežaidė Marčiulionis. Gerai 
pasirodė Kurtinaitis — 8 taškai, 
o ypač Chomičius — 21 taškas. 
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Pergalė iškovojama ne mylio
mis, o coliais. Truputį dabar 
laimi, išlaikai tą poziciją, o 
vėliau dar truputį laimi. 

— Louis L'Amour 

DR. K E N N E T H J . Y E R K E S 
DR. M A G O A L E N BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Te l . 925-8288 

DR. VIJAY BAJA7, M.D., 8.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami ofise) 

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5649 (veikia 24 vai.) 

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

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

DR. L DECKYS 
GYDYTOIA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS,. 
CRAVVFORD MEDICAL BUILD1NC 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Ketfzie Ave. , 
Chicago, III. 60052 

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

100 METŲ LIETUVOS 
ŠACHMATININKŲ 

VEIKLAI 

Rugpjūčio pabaigoje Lietuvos 
šachmatininkai atšventė 100 
metų veiklos sukaktį. Vilniaus 
universiteto bibliotekoje esąs 
istorinis dokumentas, kuris 
tvirtina, kad 1887 m. birželio 10 
d. Vilniuje įsisteigė šachma
tininkų būrelis. 

Šachmatų veikla Lietuvoje 
vyksta Lietuvos Šachmatų 
Federacijos ribose, kuri savo 
žinyboje turi 70 tūkstančių 
narių. Vien oficialiose varžybose 
kasmet dalyvauja iki 3 
tūkstančių žaidėjų. 

I šias iškilmes buvo atvykę 
pasaulio šachmatų čempionai: 
moterų — Maja Čiburdanidzė ir 
vyrų — Garis Kasparovas. 

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

2655 W. 6 9 St. 
Te*. 776-9691 

pirm. 12-2 v . p.p.; t rec . 12 - 2 v . p.p. 
penkt.: 1 - 3 v . p.p. 

3900 W. 95 St. 
Tel . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

O f i s o t e l . — 582 -0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

J O K Š A 
V A I K U L I G O S 

6441 S. P u l a s k i Rd. 
Valandos pagal sus i ta r imą 

DR. A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski R6ad. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr. ketv ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

Tel. RE-Hance 5-1811 

DR. WALTER J . KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirm., antr, ketv ir penkt 

nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak 
Treč ir se§t. uždaryta 

Tel. ofiso ir buto: OI vir.pic 2-4150 

DR. P. KISIELIUS 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave. , Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai vak 

išskvrus trec Sešt 12 >ki4 vai popiet 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedrie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 

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

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

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHlRURCIfA 
6132 S. Kedzie, Chicago. I I I . 

Te l . 925-2fc70 
1185 Dundee Ave., Elgin, I I I . 60120 

Tel. 742-0255 
Vaiand,*- pagal susitarimą 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėlės. 
tilteliai, plokšteles :r bendroji praktika 

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

Valandos oagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KCDIKIV IR V A I K U LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV. 81 st Street 
Of iso tel. RE .7-1168; 

Režid. 385-4311 
Dr. Tumasonio ofisą pereme 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - V IDAUS LIGOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

Pirm 2-7 A n t r ir 
ketv 9-12. Penkt. 2-7 

DR. L D. PETREIKIS 
D A N T Ų GYDYTOIA 
8104 S. Roberts Road 

1 mvha i vakarus nuo Harlem Ave 
Tel- 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai'' 

OPTOMETRISTAS 
T-.knna akis Pritaiko akinius ir 

„Contact lenses" 
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Žingsniai į 

KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ 
Nors tokie dialogai tarp Rytų 

ir Vakarų kaip Reagano ir 
Gorbačiovo mūsų nedžiugina, 
nes jų pagrinde yra morališkai 
subankrutavusios valdžios poza
vimas lyg būtų teisėta, o be to, 
yra ir prievartos užkulisiai, 
yra ir kitokių dialogų tarp Rytų 
ir Vakarų. Tuo pačiu laiku 
Romoje gruodžio 3-7 vyko pana
šaus lygio bažnytinis dialogas 
tarp popiežiaus Jono Pauliaus II 
ir pasaulio ortodoksų bažnyčių 
Ekumeninio Patriarcho Dimit-
rijaus I, atvykusio iš Konstan
tinopolio — muzulmonų valdo
mos Turkijos Istanbulo. Pokal
bių tikslas buvo ugdyti pasi
tikėjimą ir dialogą tarp tųdviejų 
bažnyčių. 

Dialogas tarp ortodoksų ir 
katalikų prasidėjo 1964 m. 
sausio 5 d., kai pop. Paulius VI 
susitiko su tuometiniu Ekume
niniu patriarchu Athenagoru I. 
Jeruzalėje. Jų antras susi
tikimas įvyko 1967 m. liepos 25 
d. Istanbule. 1967 m. spalio 26 
d. Athenagoras I atvyko į Romą 
popiežiaus pasveikinti. Kai Šv. 
Tėvas susitiko su dabartiniu 
Ekumeniniu patriarchu Dimit-
rijum I Istanbule 1979 m. 
lapkričio 30 d., buvo paskelbta, 
jog yra sudaryta bendra ka-
talikų-ortodoksų komisija šių 
dviejų bažnyčių teologiniams 
skirtumas studijuoti. Taigi šį 
gruodžio mėnesį įvykęs susi
tikimas bvuvo jau penktas. 

Jei šios dvi konfesijos susi
jungtų, tai būtų didžiausias 
krikščionių susijungimas: 860 
milijonai katalikų ir 200 mili
jonų priklausančių dvylikai 
ortodoksų bažnyčių. Didžiausioji 
ortodoksų bendruomenė yra 
rusų, turinti tarp 40 ir 50 mili
jonų tikinčiųjų. Rusai tapo or
todoksais, nes pirmieji misionie
riai rusų žemėse buvo iš Bizan
tijos. Ortodoksų ir katalikų 
bažnyčios išsiskyrė 1054 m., 
abiejų bendruomenių vadovams 
vienas kitą ekskomunikavus. 
Tačiau jų palaipsnis skyrimasis 
vyko jau nuo penkto šimtmečio, 
žlugus vakarų Romos imperijai. 

Šių penkių dienų Romoje buvo 
du kulminaciniai punktai: po
piežiaus Mišios gruodžio 6 d. Šv. 
Petro bazilikoje ir „bendroji 
deklaracija", kurią pasirašė ir 
Šv. Tėvas ir Patriarchas pirma
dienį gruodžio 7 d. 

Savo kalbose Dimitrijus I 
neužsiminė didžiausios kliūties 
abiejų bendruomenių vienybei: 
Romos vyskupo—popiežiaus 
autoriteto. O visose savo kalbo
se jis popiežių vadino broliu: 
Savo pamoksle sekmadienio Mi
šiose jį vadino „švenčiausiuoju 
broliu", o sekmadienio „Dievo 
Angelo" pamaldose vidudienį — 
„broli popiežiau, Jonai Pauliau 
II". Jis taip pat kalbose išreiškė 
norą įveikti visas kliūtis susi
jungimui. 

Daugelyje viešų žestų šie 
bažnyčių vadai parodė, savo no
rus vienas kitą priimti, pri
pažinti . Pora kar tų Jonas 
Paul ius II ir Dimitrijus I 
sveikinosi ortodoksų trigubu pa
bučiavimu. Po Mišių sekma
dienį Jonas Paulius II pakvietė 
Dimitr i jų su juo ats is tot i 
balkone virš Šv. Petro bazilikos 
didžiųjų durų sukalbėti.,Dievo 
Angelą", ko jis niekuomet 
anksčiau nėra padaręs su kitais 
religijų vadais. Ekumeniniam 
patriarchui net buvo pastatyta 
lygiai garbinga kėdė šalia po
piežiaus, priimant Kurijos na
rius, kas parodė beveik lygų 
Konstantinopolio vyskupo gar
bingumą su Romos vyskupu. 
Vienas Vatikano pareigūnas 
susumavo: „Viskas, kas galima, 
buvo daroma Dimitri jui 
pagerbti". 

Bendroje deklaracijoje pa
reikšta, kad šios penkios dienos 
yra „ženklas jau esamo broliš
kumo tarp katalikų Bažnyčios 
ir ortodoksų Bažnyčios". Tačiau 
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nežiūrint ir to, kad abu vienas 
kitą vadino „Jūsų šventenybe", 
jie apgailestavo, kad dar negali 
kartu dalintis Eucharistija, nes 
pilnas susijungimas tebelieka 
ateityje. Bendroje deklaracijoje 
buvo išreikšta viltis: „Laukiame 
tos dienos, kurios ir Dievio nori, 
kada galėsime švęsti savo nau
jai atrastą vienybę ir kai pilno
ji mūsų bendrystė vėl bus atkur
ta Viešpaties Eucharistijos kon-
celebracijoje". 

Popiežiaus Mišios gruodžio 6 
d. buvo išskirtinos keliais atve
jais. Prieš Mišias popiežius 
Dimitrijų pasveikino prie 
bazilikos durų ir tada abu kar
tu, greta vienas kito, žengė į 
baziliką, laimindami ir sveikin
dami žmones.. Priėję prie alto
riaus, abu atsiklaupę pasimeldė 
prie Šv. Petro kapo. Per Mišias 
Dimitrijus liko prie altoriaus 
iki pat evangelijos pabaigos, kas 
nemažai ką nustebino. Taipogi, 
patriarchui pasitraukus nuo al
toriaus ir popiežui jau vienam 
tęsiant Mišias, buvo kalbamas 
381 m. Nicėjos Tikėjimo išpaži
nimas lotyniškai ir graikiškai, 
išleidžiant žodį „filioąue*'. Šis 
žodis, kurio originaliame grai
kiškame Nicėjos Credo nebuvo, 
bet kurį vėliau lotynai įrašė, 
buvo viena priežasčių 1054 m. 
skilimo. Su „filioąue" lotynai 
tvirtino, kad Šv. P -asia eina iš 
Tėvo ir Sūnaus". Gruodžio 6 
buvo pirmas kartas, kadpopie- j 
žiaus Mišiose Šv. Petro baziliko
je šis Credo, kuris kiekvieną 
sekmadienį kalbamas visose 
bažnyčiose, buvo kalbamas be 
„filioąue". Tai svarbus pa
rodymas, kaip arti prieita vien
ingumo šiuo klausimu — bemaž 
tai rodo, kad ir teologiniai šio 
klausimo išaiškinimai netoli. 

Pagrindinė kliūtis susijun
gimui tebelieka popiežiaus au
toritetas. Vatikano pareigūnai 
paaiškino, kad ortodoksai sutik
tų priimti popiežiaus „garbės 
primatą", bet nelinkę priimti jo 
mokymo autoriteto. Šią kliūtį 
užsiminė Jonas Paulius II savo 
pamoksle gruodžio 6 d. Pripa
žindamas, kad Romos vyskupo 
vadovavimo tarnystė šimtmečių 
eigoje pasirodė kitoje negu 
tarnystės šviesoje, popiežius 
baigė, prašydamas Šv. Dvasios 
apšvietos, kad „visi mūsų 
bažnyčių teologai ir ganytojai 
ieškotų ir rastų būdus, kuriais 
ši tarnystė galėtų būti realizuo
ta, kaip meilės patarnavimas, 
abiejų pusių tokiu pripažintas". 

Bendroje deklaracijoje buvo 
pabrėžta, kad vienybės nebus 
siekiama atverčiant vienos 
bažnyčios narius į kitos tikėjimą 
ir apeigas. Tokiam tapatumo 
išlaikymui precedentu katalikų 
Bažnyčioje gali būti laikomos 
kelios popiežių pripažįstančios 
unitų bažnyčios — ortodoksai, 
kurie pripažindami popiežiaus 
autori te tą išlaiko savitas 
apeigas. 

Nuo Konstantinopolio suva
žiavimo 381 m. Konstantinopo
lio primui yra pripažintas gar
bės primatas virš kitų Rytų 
vyskupijų. Nors tai jam neduo
da tokios galios, kokią turi Ro
mos vyskupas Vakarų vyskupi
jose, jo vadovaujanti rolė yra 
svari ir be jo kiti ortodoksų 
vyskupai jokių ekumeninių 
žingsnių neis. 1987 m. Dimitri
jus lankėsi pas visus ortodoksų 
patriarchus, ruošdamas orto
doksų bažnyčių suvažiavimą ar
timoje ateityje, nors jo data dar 
nepaskelbta. 

Taigi, Dimitrijaus I lanky
masis Romoje rodo ir kitiems or
todoksų patriarchams Romos 
vyskupo palankumą. Kaip ma
tome, Dievo veikimas neskubus 
bet tikras, rodantis naujus, 
tikro sutarimo kelius. Todėl ir 
vėl esame skatinami nenuleis 
ti rankų maldose, prašant krikš
čionių vienybės. 

a.j.z. 

Mėgstame sielotis mūsų 
išeivijos problemomis, jos 
atsparumo praradimu, nubyrėji
mais. Dažniausia jos menkėjimo 
priežasčių ieškome gyvenamo 
krašto aplinkoje, natūraliame 
aplinkos spaudime ir įtakoje. 
Tačiau retai tepaieškome tų 
priežasčių mūsų pačių tarpe. O 
dabar jau yra pribrendęs laikas 
pažvelgti ir į save pačius. 

Jau daugelį dešimtmečių ban
dome rasti pusiausvyrą tarp 
išeivijos ir okupuotos Lietuvos 
santykių, ieškodami aukso 
vidurio ir jo nerasdami. Esame 
atitrūkę nuo savo tautos ka
mieno. Mūsų konferencijos, 
posėdžiai ir simpoziumai 
dažniausiai užsibaigia nevyk
domomis, tuščiažodėmis rezo
liucijomis ir banketais. Mes 
gėrimės LKB Kronikos leidimu, 
rengiame grandiozinius minėji
mus ir sakome karštas prakal
bas apie būsimą Lietuvai laisvę. 
Didžiuojamės savo spauda, 
opera, chorais ir leidiniais, nes 
visa tai kažkaip savaime 
pasidaro, gyvenant laisvėje ir 
suradus pakankamai idealistų, 
kurie, nesivaikydami materia-

į linio atlyginimo, kuria, organi-
I zuoja, rašo, dainuoja, vaidina... 
i Visa tai atliekame be kovos, 
i didelių aukų ar herojizmo, tuos 

idealus palikdami Lietuvoje gy
venantiems laisvės kovotojams. 
Apie jų kraujo aukas net 
rašomos visuomenės pinigais 
apmokamos istorijos. O širdis 
vistik traukia tiek vyresniuo-

AURELIJA 
BALAŠAITIENĖ 

sius, dar prieš mirtį norinčius 
pamatyti savo gimtąjį kraštą, 
tiek jaunesniuosius, kuriuose 
tėvų įugdytas sentimentas ir gal 
net smalsumas. Kelionių į 
Lietuvą padaugėjo. Jau jon 
drąsiai važiuoja ne tik eiliniai 
lankytojai, bet ir mūsų visuo
menės vadovaujantys asmenys. 

Teisiame greitai ir lengvai 
stengiamės sukompromituoti 
kitus, visiškai išsižadėdami dar 
taip neseniai Kalėdų proga 
linkėjimų „geros valios žmo
nėms", t a ikos ir ramybės 
praradę lietuviško solidarumo 
jausmus, be kurių mūsų išei
vijos visuomenė degeneruosis, 
mūsų pačių griaunama. Esame 
pratę skaityti spaudoje įvairius 
kaltinimus, tačiau nesilaikome 
paties pagrindinio teisingumo 
principo: nesmerkt i , kol 
neįrodyta kaltė. Kas turi atim
ti teisę lankyti savo gimtąjį 
kraštą? Ir ar čia būdami galime 
sukontroliuoti anapus esančius 
propagandistus? 

Paskutiniuoju metu pas mus 
atvyksta vis daugiau ir daugiau 
lankytojų iš Lietuvos. O kiek 
džiaugsmo, kiek naujų draugys
čių jie čia atnešė ir dvasiniai 
mus praturtino savo labai gyvu 
lietuviškumu ir religingumu. 
Juk siunčiame dovanas, sveiki
nimus, laiškus, organizuojame 
net laiškų rašymą mūsų kali
niams ir laisvės kovotojams. 

Argi privalome visa tai darytį 
tik iš tolo, pasinaudojant tarp
tautinio pašto paslaugomis, 
visiškai išjungdami žmogiškąjį 
gyvą kontaktą? Čia einamos 
pareigos neturi drausti kelionių 
į Lietuvą. 

Antra vertus, atvykę pas mus 
svečiai tvirtina, kad mūsų 
visuomenės intelektualų ir vei
kėjų vizitai yra nepaprastai ver
tinami, laukiami, kad jais di
džiuojamasi, jie gerbiami ir my
limi. Pasiekia Lietuvą įvairiais 
būdais mūsų veiklos nuotrupos, 
mūsų ryškieji veidai ir vadai. 
Bendravimas nėra bendradar
biavimas, nėra okupanto kės
lams pasitarnavimas, tik lie
tuviškos širdies troškimo 
išpildymas pamatyti savo tėvų 
ar savo gimtąjį kraštą, išgirsti 
gryną lietuvišką žodį, patirti 
lietuvišką vaišingumą. 

Tie, kurie dėl įvairių prie
žasčių dar nėra aplankę Lietu
vos, jų tarpe ir aš pati, jokiu 
būdų negali savęs laikyti 
„kilnesniais" už tuos, kurie 
turėjo laimę pakvėpuoti 
Lietuvos oru, pasigrožėti jos 
dangumi, kuris visada liks tas 
pats, nežiūrint, koks nuožmus 
šeimininkas joje viešpatauja. Ir 
nežinia, ar vieną dieną nesusi
gundys ir tie kaltintojai ten 
nuvykti... Juk žinome, kad 
Washingtone Sovietų ambasa
doje yra pilna mūsų visų karto
teka. Gal ir pasitikime labai 
slaptai, po komunistų partijos 
kauke, džiaugsmu suplaka lie-

Vakarų Vokietijos pirmo 
kanalo televizijos stotis pradėjo 
ruošti Stalino aukų filmą, imda
ma medžiagą ne tik iš Pabaltijo 
valstybių, bet taip pat iš Len
kijos, Rumunijos, Kaukazo ir kt. 
tautų. 

Lietuvių tremtinių tragedijai 
atvaizduoti televizijos režisūra 
daugiausiai rėmėsi J. Prunskio 
leidiniu „Sibiro lietuviai", nufil
muodami laidotuves, gyvenvie
tes, slaptai laikomas šv. Mišias, 
kapines ir 1.1. Taip pa t 
nufilmuotos buvo mūsų parti
zanų nuotraukos bei iš Pr. Gai
dos vokiško leidinio trys vysk. 
J. Matulionio atvaizdai. 

Lietuvos žemėlapyje (1920 m. 
Maskvos sutarties sienos) paro
domos vietovės, kuriose buvo 
bolševikų kankinti ir nužudyti 
lietuviai kaip Panevėžyje, Tel
šiuose, Pravieniškėse, N. Vilnia 
— svarbi geležinkelio mazgo 
stotis, kurioje buvo surenkami 
išvežimui Lietuvos gyventojai. 

Lietuvių tautos tragedija, pra
dedant 1940 m. okupacija, įkal
bėta 15 min. ilgio juostelėje, pri
menant, kad pirma suėmimų 
banga įvyko jau 1940 m. liepos 
mėn. Ji palietė 2 tūkst. lietuvių, 
daugiausiai intelektualų. Po jos 
buvo 1941 m. birželio mėn. 
trėmimai, išvežant iš Lietuvos 
35 tūkst. vyrų. moterų ir vaikų. 
Antra okupacija sus i laukė 
ginkluoto pas ipr ieš in imo. 
Palaužti mūsų partizanu kovos 
dvasią į Lietuvą buvo atsiųstas 
ideologas M. Suslovas. Jo 
pasakyti žodžiai — bus Lietuvos 
vardas, tačiau joje nebus 
lietuvių — neišsipildė, nežiūrint 
taip pat kelių didelių išvežimų. 
Nesulaukus vakarų pasaulio 
paramos, ginkluotos lietuvių 
tautos pasipriešinimas po aš
tuonerių metų buvo ginkluotų 
raudonosios armijos specialių 
divizijų nuslopintas. 

Atviru klausimu pal iktas 
įkalbėtas lietuvių tautos spon-

Jungtinib choras, diriguojamas R. Čyvaitės-Khorienės, gieda Šv. Vardo katedroje Chicagoje. 
Nuotr. J. Tamulaičio 

tuviška širdis, pamač ius . 
Amerikos lietuvius dailiai kal
bant lietuviškai, dainuojant 
mūsų senas dainas, domintis 
Lietuvos paminklais, žmonėmis 
ir jų gyvenimu... Ir leiskime taip 
pat savo širdyse turėti šimtus 
pozityvių abejonių, nes tik 
ateities istorija parodys, kas iš 
tikro vyksta jų širdyse. Ir reikia 
raudoti dėl prievartos ir kaukių, 
dėl mūsų dvasios prievar
tavimo, dėl mūsų kraujo ryšių 
niekinimo abipus Atlanto. 

taniškas sukilimas 1941 m. bir
želio 23 d., užimant Kauno ra
dijo stotį ir tos pačios dienos rytą 
skelbiant pasauliui Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą. 

Sukilime aktyviai dalyvavo 
125 tūkst. kovotojų. Aukos bu
vo didelės — daugiau kaip 4000 
užmuštų ir 8 tūkst. sužeistų. 
Ypač aštrios kovos vyko aplink 
Kauną, pareikalavusios 200 už
muštų ir 150 sužeistų. 1941 m. 
birželio 25 d. parado žingsniu, 
jau į laisvą Kauną įžygiavo 
vokiečių daliniai. Sukilimas 
Lietuvoje trečiojo Reicho val
dovų įsakymu buvo visiškai 
nutylėtas. Net ir kariuomenės 
pranešime jis nebuvo suminė
tas. Tai buvo pirma, karti lie
tuviams piliulė. Tuo tarpu gen. 
Fr idr ichas Vi lhelmas von 
Kiuchel už Kauno „užėmimą" 
buvo apdovanotas r i te r io 
kryžiumi (Ritterkreuz), o ltn. 
Elohret giriamas už radijo sto
ties užėmimą. Apie lietuvius — 
nė vieno žodžio. 

Ar galima bus šiuos karčius, 
bet teisingus žodžius vokiečiams 
įtraukti į filmą, režisūra tuoj pat 
nepasakė, nes Stalino aukoms 
yra skiriamas 90 min. ilgio 
filmas, o tautybių yra daug. 
F i lmas n u m a t o m a s rodyti 
vasario mėn. pabaigoje ar kovo 
mėn. pradžioje vakaro 
programoje. 

Rašydamas apie televiziją, 
norėčiau sustoti prie kelių pa
stabų, liečiančių gintarų kraštą. 

Antras kanalas po 7 v.v. žinių 
duoda Vokietijos ir Europos oro 
apžvalgą, dažniausiai virš Lie
tuvos pvz. atžymėtą žemą oro 
spaudimą, pavad indamas 
„Russland" nors iš kelių mete-
reologų teko išgirsti ir „Litau-
en : ' ar „Baltikum", bet vėl 
daugiausiai Baltijos jūrą va
dinant ..Ostsee" — Rytų jūra. 

Mirus smuiko virtuozui Jaša 
Heifecui, antras kanalas vaka
rinių žinių pranešime jį pava
dino „Li tauer" . Daugumas 
vokiečių spaudos pažymėjo, kad 
jis buvo gimęs ,,in Vilna", Lie
tuvos sostinėje. 

PASTOGE BENAMIAMS 

Chicagos miestas turi 38 
pastoges ir 12 sušilimo centrų 
benamiams. Šalčiams pra
sidėjus čia prisiglaudė 2,432 
benamiai. Čia jie gali žiūrėti 
televizijos programas, lošti 
kortomis, šachmatais. 

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS 
P. MELNIKAS 

Romanas 
14 
Ne, to neužteks! Gal geriau nelaukti, kol Lena to 

panorės? Važiuojant automobiliu kada su ja pro uni
versalinę krautuve staiga pasuksiu ir įčiuošiu j auto
mobilių aikštę nieko nesakęs, lyg norėdamas ka nors 
nusipirkti. leisim kartu į krautuvę ir štai tau: ..Pra
šau susipažinti. Tai mano motina, apie kurią tau tiek 
šnekėjau". 

Abi gal trumpai pakalbės. Motina bus taktiška, ne
klaus, su kuo aš atėjau. 

„Jis tiek man apie jus šnekėjo", Lena gal pasakys. 
„Ką jis jums papasakojo?" — motina šelmiškai 

pažvelgs į mane. 
„Kad jūs labai gera ir labai religinga". 
„O tu, mergaite?" 
„Jūsų sūnus man padeda tapti tokia". 
„Saugokis jo". 
„Ne, toji nesakys! Motina juoksis. Prie jos prieis 

koks nors pirkėjas. Aš trauksiu tada Leną už rankos 
į kitą krautuvės pusę, ką nors nupirksiu. Pradžiai bus 
neblogai... Trumpai supažindinsiu ir Lena bus 
ramesnė". 

Surūkęs cigarete Devinskis užspaudė ją peleninėj 
ir ramesnis vėl pradėjo skambinti naujiems 
tarnautojams. 

— Matau, kad jus rekomendavo Glowertis, — iš 
ryto prisistačiusiam Prūsui pasakė Devinskis. 

Pakvietęs Prūsą iš prieškambario į svečių kambarį 
žvilgčiojo į Glowerčio pastabą pareiškime. 

Prūsas, kurį laiką tylėdamas, ramiai žiūrėjo į 
Devinskio veidą, turbūt galvodamas, kodėl ne White 
su juo kalba dėl darbo. Arba kodėl ne Glowertis? Kodėl 
šis jam nepažįstamas žmogus? Tik po kiek laiko 
teigiamai linktelėjo galva. 

Iš karto Devinskiui toks Prūso neskubėjimas ir 
pasitikėjimas savim nepatiko. 

— Matau, esate registruotas inžinierius, aktyvus 
Rotary klube, o moksle — dėmesys struktūroms. Tai 
bus pravartu metalo struktūrų inspekcijai. 

— Dirbau projektavime, su rangovais vadovavau 
savo kontorai. 

— Tai, manau, bus geras patyrimas suprasti mūsų 
bendrovės veiklą ir ją pritaikyti darbo tabelėms sta
tybose. Rangovams vis reikia jomis nurodyti darbo 
spartumą. Ar dirbote šioje srityje? 

Prūsas matė, kad Devinskio mintyse buvo struk
tūrų inspekcija ir darbo tabelės, kai jo didžiausios 
patirtys ir interesai buvo kitur. Tačiau reikėjo atsakyti. 
Šiuo atsakymu galėjo prarasti ir darbo pasiūlymą, bet 
meluoti nenorėjo. 

— Specifiniai prie darbo tabelių nedirbau. Antra
eilėse pareigose tekdavo jas kai kada peržiūrėti. Uni
versitete išklausiau kritiško metodo kursą tabelėms. 

Nėra abejonės, galvojo Devinskis, jį reikės 
pamokyti šios srities metodų ir praktikos. Iš Prūso 
tolimesnės kalbos buvo aišku, kad, bendrai paėmus, 
supranta darbo tabelių teoriją. Bet Prūsas vengė speci
finių diskusijų ir nesileido j smulkmenas. 

Reikia jam pabrėžti, kad tai bus jo darbas. 
— Esate čia priimamas darbo tabelių darbui. 
— Tik tam? — nustebo Prūsas, bet laikėsi ramiai. 
— Tik to mums dabar tereikia. Ateity, iš jūsų patir

ties matosi, galėtų atsirasti potencialas ir kitoms sri
tims. Bet tai pareis nuo to, kaip dirbsite ir jei pasi
rodysite, kad esate geresnis už kitus, — lėtai ir gana 
įžūliai pabrėžė Devinskis. 

— Suprantu. 
— Dar per anksti apie tai galvoti. Ar ne? 
— Taip, — nenorėdamas ginčytis, atsakė Prūsas. 
Prūsui knietėjo pasakyti, kad domisi plieno 

konstrukcijų apskaičiavimais ir apie tai yra parašęs 
straipsnių techšniškuose žurnaluose. Bet prisiminė 
Elenutės perspėjimą: ..Nerodyk jų" ir užsičiaupė, kad 
tik gautų šį — bet kokį — darbą! 

— Jums reikės dalyvauti posėdžiuose, — kalė 
Devinskis. — dalinai dirbti ir mūsų atšakos įstaigoje, 
kur braižomas dangoraižis. Reikės konstrukcijos, kon
traktų, organizacijos ir reikalingo darbo laiko supra
timo. Reikės vartoti kompiuterius ir dirbti be jų. Kaip 
tai atrodo? 

Prūsas įtraukė į plaučius oro ir atsiduso. Jam ypač 
nepatiko kompiuteriai ir Devinskio tonas. 

— Pastebėjau, kad mažesnėms problemoms, ypač 
atskirų statybinių problemų išsprendimui, kompiu
teriai dažnai klysta. Netinka. 

— Netinka? 
— Pasitinkint kompiuteriu neklaidingumu ir 

į tęsiant darbą jsiveliama j dar didesnes klaidas. Dažnai 
j vėl reikia perskaičiuoti liniuote. 

— Nepasitikit kompiuteriais? Tai naujausias 
' skaičiavimo išradimas! 

Devinskis jautė, kad ir tame Prūsą reikės mokyti. 
Pilnai turbūt neįsisąmoninęs jų vartosenos. Nepatiko 
Prūso lėtumas. Glovverčio rekomendacija ir kad dirbs 
srityje, kurioje gerai nenusimano. Jis todėl stengėsi 
Prūsą nuo darbo atkalbėti. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. sausio mėn. 8 d. 

MOSU KOLONIJOSE 
Washington, D.C. 

JAUNIMO POLITINĖ 
KONFERENCIJA 

JAV Jaun imo sąjungos 
skyrius ruošia antrąją metinę 
politinės akcijos konferenciją 
1988 m. vasario 5-7 d. Wa-
shingtone. Šių metų konfe
rencijos tema: .,Rezistencijos 
priemonės 1988 metais". Kon
ferencija yra organizuojama jau
niems profesionalams, jau bai
gusiems universitetus ir dirban
tiems savo profesijoje bei uni
versitetų studentams. 

Pirmoji konferencijos dalis 
bus Kapitolio patalpose šalia 
senato ir Atstovų rūmų. Kalbėti 
yra pakviesti kongresmenai 
John Miller (R-Wa) ir Edward 
Feighan (D-OH). bei senatorius 
Donald Reigle (D-MI). Be to, yra 
planuojamas informacinis supa
žindinimas — „Briefing" Bal
tųjų rūmų patalpose. 

Registracijos mokestis 40 dol. 
Konferencijos dalyvių skaičius 
ribotas. Prašome registracijos 
čekius rašyti ..Assoc. of Young 
Lithuanian-Americans, Wa-
shington, DC Chapter" ir siųs
ti: 5792 Dunster Ct„ apt. 272, 
Alexandria, VA 22311. Po sau
sio 27-tos dienos registracijos 
mokestis — 50 dol. Kon
ferencijos informacijai skam
binti Algiui Šilui tel. 
703-931-5670 arba po 7 v.v. 
202-863-8816. 

Milwaukee, Wisc. 
DIDŽIUOJASI, 

BŪDAMA LIETUVĖ 
Su nekantrumu laukiau lap

kričio 20-22 d., nes ruošiausi 
vykti pirmą kartą į Milwauk.es 
tautybių festivalį. Tiek daug 
rašyta apie jį spaudoje, dar dau
giau dirbta, rūpintasi rengimo 
komiteto narių. Kadangi ir aš 
buvau rengimo k-te kaip 
spaudos informatorė, tai žinojau 
visas bėdas ir rūpesčius, žinojau 
visą darbo eigą. 

Festivalio rengimo komitetas 
susikūrė prieš 1.5 m. ir visą tą 
laiką daug ir intensyviai dirbo. 
Daugumas k-to narių, atsakin
gų už tam tikrą darbo sritį, 
turėjo pasirinkęs sau pagelbi-
ninkų iš lietuvių ir net ameri
kiečių tarpo. Taip adv. Regina 
Narušienė, kuri rūpinosi sce
niniu apipavidalinimu, turėjo 
labai aktyvią ir nuoširdžią 
pagelbininkę mokytoją Rimą 
Binderienę. Prof. Vyt. Janušo-
niui, ruošiant lietuvių kul
tūrinių parodų ekspozicijas 
labai daug talkininkavo lietuvė 
Mary Happ. Vilijai Sužiedėlie-
nei, suruošusiai lietuviškų me
no dirbinių pardavimą, padėjo 
prekiauti Wisconsino, Keno-
shos. Racino. Waukegano 
apylinkių lietuviai. 

Kadangi šventėje galėjau būti 
tik penktadienį ir šeštadienį, tai 
buvome rezervavę viešbutyje 
kambarį netoli Meccos. Atvyko
me jau sutemus ir buvome gan 
šventiškai nusi teikę, kada 
pamatėme didžiuliame 26 

Lietuviai Floridoje 
Daytona Beach, Fla. 

PAMINĖTA LIETUVIŲ 
REZIDENCIJA 

Daytona Beach Home 
Buiiders Assoc. 1987 m. spalio 
mėn. įteikė aukščiausią miesto 
pažymėjimą S t a n i u s statybos 
bendrovei už Teodoros ir Alfon
so įlekiu rezidencijos projektą ir 
jo įvykdymą. Pastato projektuo
tojai buvo inž. A. liekis ir 
inž.-architektas J. Stankus, 
anksčiau gyvenę Chicagoje, 
dabar — Daytona Beach, Fla. 

aukštų ištaigingame Mare 
plaza viešbutyje sujudimą. 
Galėjai stebėti viso pasaulio 
tautybių atstovus, išsiski
riančius tiek savo tautiniais 
rūbais, tiek tautiniu charak
teriu. Vestibiulyje daugybė žmo
nių, laukiančių prie viešbučio 
registracijos. Pamatėme ir 
lietuvius — šventės dalyvius bei 
svečius, atvykusius į festivalį su 
šeimomis praleisti savaitgalį 
Milwaukėje ir pasidžiaugti lie
tuvių pasirodymais prieš sve
timtaučius. 

Įsikūrę viešbučio kambaryje, 
skubėjome vykti į Meccą, kur 6 
vai. vakaro turėjo prasidėti 
šventė. Nereikėjo nė kelio 
klausti į ją, nes plūstanti 
žmonių minia rodė kryptį Mec-
con. Turėdami laiko iki 
spektaklio pradžios, ėjome 
apžiūrėti tautinių ekspozicijų, 
prekybinių salių, suvenyrų par
davimo prekyviečių. Visur 
daugybė žmonių, didelis su
judimas. Kiekviena tauta net 
keliose didžiulėse salėse įren
gusios savo tautos meno paro
das. Atradome ir lietuvišką eks
pozicijos namelį, kuris išsiskyrė 
savo tautiniu charakteriu ir 
skoningu apipavidalinimu, o jo 
pastatymu rūpinosi Špokas. Lie
tuviškais tautiniais apsirėdžiu
sios moterys demonstravo 
lietuvių tautinį meną: audinius, 
verpstes, juostas, medžio dir
binius, turėjo net audimo 
stakles ir čia pat galėjai stebėti, 
kaip yra audžiamas lietuviškas 
audinys. Kita moteris demons
travo vilnų karsimą rankiniu 
būdu. Todėl nenuostabu, kad 
žiūrovų buvo daugybė. Vėliau 
sužinojome, kad lietuvių ekspo
zicija gavo aukščiausią festi
valio premiją ir žymenį, kurį 
įteikė Internacionalinio insti
tuto direktorius prof. V. Janu-
šoniui. Suvenyrų skyriuje buvo 
pardavinėjami baltinukai su sti
lizuotu Vyčio ženklu, suvenyri
niai kavos puodukai su Vyčio 
ženklu, ženkliukai, šventinis 
plakatas, vaizduojantis lietuvę 
mergaitę tautiniais rūbais su 
obuolių pintine. 

Ištroškus ar išalkus galėjai 
įsigyti viso pasaulio tradicinių 
patiekalų, kur kiekviena tauta 
pardavinėjo savo patiekalus. 
Prie kai kurių tautybių preky
viečių didžiulės žmonių minios. 
Ir čia truputį teko nusivilti, kad 
lietuvių maistas buvo skurdo
kas ir neišvaizdus. Ir žmonių, 
aišku savaime, nedaug. Iš 
pagarbos nusipirkome po „Na
poleono" gabaliuką. Tuo tarpu 
mūsų kaimynai latviai turėjo 
gausybę gražių ir skanių su
muštinių, įvairiausio karšto ir 
šalto maisto. 

Prie lietuviško meno dirbinių 
išpardavimo buvo daug pirkėjų. 
Moterys apsirėdžiusios tauti
niais rūbais, ypač V. Sužie-
dėlienės organizuotoje sekcijoje, 
pasipuošusios gintarais, su
traukė gausybę pirkėjų. Lietu
viški šiaudinukai ir spalvingi 
mediniai margučiai, gintaro pa
puošalai, medinės lėkštės su 
„Vyčio" ženklu buvo gausiai 
perkami. 

Skubėjome į šokių areną, nes 
artėjo spektaklių pradžia. Pate
kome į didžiulę salę, talpinančią 
apie 12,000 žmonių. Didžiulės 
arenos gale puikavosi lietuviška 
sodyba, aptverta tvorele, net ir 
tikras gluosnis buvo įmontuo
tas, tik gaila, kad jau be lapų ir 
iš toli nelabai matomas. Šone 
namo sustatyti keli stalai, 
padengti lietuviškomis stal
tiesėmis ir papuošti lietuviškais 
ąsočiais, vaisiais bei indais, kas 
sudarė pilną lietuviškos šventės 
kaimo vaizdą. 

Internacionalinio instituto 
direktorius A. Durtka pradėjo 
šventę pasakojimu apie Lietuvą, 
supažindindamas žiūrovus, kur 
yra šis kraštas, koks jo gam

tovaizdis, kiek žmonių gyena ir 
kt. Tai paruošė R. Paukštelienė. 
Pabrėžė, kad šiais metais lie
tuviai yra pagerbtoji tauta ir 
kad jų pasirodymai vyks visas 
tris dienas. Pasidžiaugė, kad 
tautinių šokių gr. „Gintaras" 
atvyko iš Kanados net su savo 
orkestru. Pabrėžė, kad ši grupė 
turi aukštą įvertinimą pasauli
nėje arenoje. Taip pat pasirodys 
tautinių šokių gr. „Klumpė", 
„Spindulys" iš Lemonto, kurie 
turės sekmadienio pasirodyme 
ir vaikų šokėjų grupę. 

Ir štai iš lietuviškos sodybos 
kiemo į areną išeina mūsų 
tautinių šokių grupė „Klumpė", 
kuri pradeda vakaro programą 
tikrai gražiai ir įspūdingai 
sušokdami. Įvadą šoko visos 
trys grupės, malūną ir pabaigą. 
Čigonėlio — ragučių sutartinę 
šoko „Spindulys" ir „Klumpė". 

Po lietuvių pasirodymo šoko 
kitų tautybių šokėjai po 3 min. 
kiekviena. Buvo įdomu stebėti 
kitų tautybių tautinius rūbus, 
jų šokius. Ir tuoj galėjai lyginti 
šokėjų lygį, jų gausumą ir jausti 
malonų pasididžiavimo jausmą 
mūsų lietuvių šokėjų profesinio 
lygio pranašumu.Už tai turime 
būti dėkingi mūsų šokių grupių 
vadovams St. ir G. Milašiams, 
R. Poskočimienei ir Ritai su 
Juozu Karaziejams. 

Kitą dieną, šeštadienio ryte, 
vyko kalėdinis paradas gatvėje, 
kur dalyvavo ir daugumas šven
tės dalyvių. Nežiūrint šalto oro, 
gatvės buvo užpildytos žiūrovų 
su vaikais. 11 vai. jau vėl vyko 
šventės pradžia Meccoje. 
Žmonės užplūdo visus įėjimus 
Meccbn, laukdami eilėse, kol 
bus leidžiama įe i t i . Nors 
pasirodymai turėjo prasidėti tik 
1 vai., tačiau prekybinės salės, 
suvenyrų skyriai, parodos vyko 
nuo 11 vai. Aš turėjau 4 vai. 
padėti prekiauti l ietuviškų 
suvenyrų skyriuje, kurį orga
nizavo V. Sužiedėlienė. Buvo 
įdomu dirbti, jaučiant tokį didelį 
susidomėjimą mūsų lietuviško
mis prekėmis ne tik lietuvių, 
bet ir amerikiečių. Moterys nuo
širdžiai paaiškindavo ir istorinę 
prekės reikšmę, kas būdinga 
lietuviams ar jų menui, kur 
naudojami vieni ar kiti daiktai 
ir t.t. Su malonumu stebėjau, 
kaip uoliai talkininkavo pre
kiavime prof. Janušonio jau
niausia šeimos atžala — sūnus 
Gintas, apsirėdęs taut iniais 
rūbais, noriai aiškindamas pir
kėjams tiek gražia lietuvių 
kalba, tiek anglų. 

Pasibaigus mano darbo laikui, 
skubėjau kiek užkąsti ir vėl 
stebėti šokėjų pasirodymo. Ypač 
rūpėjo pamatyt i vėl mūsų 
lietuvius. Žinojom, kad 5 vai. 
šoks „Klumpė", „Spindulys" ir 
Toronto „ G i n t a r a s " , Teko 
gerokai pavargti, kol suradome 
vietas atsisėsti,nes šeštadienį 
buvo daugybė žmonių. Gaila, 
bet nieko neteko matyti iš 
Chicagos... Iš tikrųjų kažkur 
suspaudė širdį — šitiek žmonių 
šventėje! Per tris dienas buvo 
parduota 64,000 bilietų! 

Ir štai arenoje pasirodo „Gin
taro" šokėjai su specialiai pa
ruošta programa šiai šventei. Jų 
pasirodymas užbūrė žiūrovus. 
Tokio aukšto lygio šokių atli
kimas, kad tik profesionalai 
taip gali šokti. Šokis keitė šokį 
be pertraukos net 30 min. Visi 
aukšti, gražūs, tautiniai rūbai 
spalvingi. Palydint jų pačių 
orkestrui atliko nuostabiai 
gerai parinktus smagius tauti
nius šokius. Ž iūr in t jų 
pasirodymo net šiurpuliai ėjo 
kūnu ir akyse spindėjo džiaugs
mo ašaros. Mačiau, kaip publika 
buvo sužavėta. Tada pasijutau 
tokia išdidi būdama lietuve. 
Mano vyras, kuris yra iš dalies 
vokiečių kilmės, pareiškė, kad 
dar niekados nematė tokių 
gražių šokių ir taip meistriškai 
atliekamų. Po jų pasirodymo 
tūkstantinė žmonių minia at
sistojusi ėmė ploti ir kelti ovaci
jas. Tai buvo triumfas. Tokio 
reginio niekada nepamiršiu. 
Ačiū gintariečiams, už tokį lie-

CLASSIFIED GUIDE 
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REAL ESTATE 

Chicagos skautų veikėja Ritonė Rudaitienė pasirašo „Gintaro" tautinių šokių 
grupės knygoje Tautybių festivalyje Milvvaukee, Wisc Šalia iš dešinės — Rita 
ir Juozas Karaziejai, „Gintaro" vadovai. 

Nuotr. E. Šulaičio 

JAUNIMAS IR KONGRESAI 
VI-sis Pasaulio lietuvių jau

nimo kongresas jau čia pat, nors 
įvyks tolimoj Australijoj. Jau
nimas jam rimtai ruošiasi. Iš 
spaudoje pastebėtų vertinimų, 
dėmesį atkreipė Washingtono 
atstovų prieškongresinis rengi
masis. Jie gilinasi į okupuotos 
Lietuvos ateities perspektyvas, 
Lietuvą ir lietuvius kitataučių 
akyse, rezistenciją Lietuvoje. 
Čia vertina ir kitas studijų 
dienų programos dalis. Jų 
nuomone, kultūrinė ir politinė 
veikla yra vienodai svarbios 
(pagal vietinį pajėgumą). Poli
tinė veikla jų kolonijoje yra 
prieinamiausią, nes Washing-
tone „Jaunimo tarpe yra ne
mažai politinių mokslų stu
dentų, valdžios įstaigose dir
bančių bei visuomenės intere
sais besidominčių", tarp kitko, 
rašo Darius Sužiedėlis „Kong
reso svarba Washingtonui" 
„ D r a u g o " lapkričio 27 d. 
numeryje. Aktualus ir vertingas 
straipsnis. Pavyzdys, kaip rei
kia rengtis kongresui, pritai
kant prie savo gyvenvietės 
pajėgumo prieinamoje srityje. 

tuviško šokio propagavimą ki
tataučių akivaizdoje. Aišku, tai 
yra didelio darbo ir atsidavimo 
vaisius. Ne veltui „Gintaras" 
yra laimėjęs ne vieną aukščiau
sią premiją tarptautiniuose fes
tivaliuose Anglijoje. Prancūzi
joje ir kt. 

Gaila buvo važiuoti namo, nes 
kitą dieną turėjau dirbti. 0 taip 
norėjosi pamatyti finalinių pasi
rodymų sekmadienio programo
je, kur turėjo šokti ir vaikų 
tautinių šokių grupė iš Lemon
to. Nežinia kiek metų vėl praeis 
kol lietuviai turės progos būti 
pagerbtąją tauta. Bet, nežiūrint 
to, buvau tokia laiminga, kad 
mačiau daugumą pasirodymų ir 
džiaugiuosi, kad visos šokių gru
pės šoko nepaprastai gražiai. 

Tarptautinio Instituto vado
vybė labai įvertino lietuvių 
pasirodymą ir laiko šventę 
buvus tikrai pasisekusia. At
s iuntė visiems komiteto 
nariams kaligrafiškai išrašytus 
su „Vyčio" ženklu padėkos 
raštus, kurį gavau ir aš. O 
išvykstančiai „Gintaro" šokėjų 
grupei įteikė padėkos raštą. 

Milda Neumanienė 

Tuo pačiu bus daugiau naudos 
iš platesniu mastu bandomų 
spręsti temų kongrese. 

Turime nuostabų pasigėrė
jimą keliančio jaunimo lietu
viškoje veikloje. Šiame krašte 
išsimokslinę, patyrę jauni 
politikai jau dirba valdžios 
įstaigose atsakingose pareigose. 
Kiti stipriai reiškiasi religinėje 
šalpos ir informacijos tarnyboje. 
Lietuvių Jaunimo sąjunga ir 
Bendruomenė stiprėja šviesių, 
savo „šaknų" nepraradusių jau
nuolių dėka. „Šviežiu oru", nau
jomis idėjomis gaiviname? lietu
viškoje spaudoje rašančiųjų 
mintimis. 

Dėmesio vertas kongreso šei
mininkų — Australijos lietuvių 
jaunimo ruošimasis kongresui 
kelerius pastaruosius metus. Jie 
dirbo ne tik ,namie', bet „Svajo
nių" jaunos dainininkės apke
liavo lietuvių gyvenvietes toli 
nuo Australijos, kaip kvieslės j 
kongresinį lietuvišką susitiki
mą pasauliniu mastu. Deja, be 
pavergtos tėvynės jaunimo. Su 
jomis keliavo ir kongreso 
rengimo komiteto pirmininkas, 
plačių užmojų, didelių darbų 
lietuvybei vykdytojas Henrikas 
Antanaitis. 

AustralfjbšLietuvių Jaunimo 
sąjungos dėka daugelio kraštų 
lietuviškas jaunimas su drau
gais diskutuos tautai išlikimo 
gyvybinius klausimus, kad iš 
kongreso sugrįžę galėtų sėk
mingiau juos vykdyti gyvenime. 
Tautos tęstinumo laisvėje už
tikrinimui reikalinga praktiška 
veikla, kiekvieno laikotarpio 
esamose sąlygose, nes dabartį 
geriausiai supranta jaunimas. 
Tai gyvenimas, anot Pr. Gr. išsi
reiškimo, dėl krikščionybės mi
nėjimų prasmės (Drg„ lapkr. 28 
d.). 

Tarpe ispaniškai, vokiškai, 
angliškai kalbančių laimin
giausi bus mokantieji lietu
viškai , nes tik j ie galės 
pasidalinti mintimis su savo 
bendraamžiais be vertėjo. 

Linkėtina, kad šio kongreso 
šūkis pralenktų daugelį kitų 
šūkių vykdomais darbais: Tau
tos likimas — mūsų atsakomy
bė! 

A. Valiuškis 

Neįmanoma stebėti miegantį 
katiną ir pasilikti įtemptam. 

— Jane Pauley 

STAN BALZEKAS, Ltd. 
PONTIAC - SAAB 

6621 W. OGDEN, BERYVYN 
312-788-5700 

SAAB CONVERTIBLE 
IN STOCK NOW! 

Thf mn$t mtelligmt <~'irs evrr htilt. 

Immediate Delivery $27,115. 

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 uz 
apdrat;c*ą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

f RANK ZAPOLIS 
3208V2 Wos* 95th Street 

Tel . — GA 4-8854 

S iifis KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

mcoue TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778 2233 

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

436-6937 
E'ektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

E L E K T R O S 
( V E D I M A I - /.TAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Sophie's Beauty Shop 
9325 S. Pulaski 

tel . : 422-6882 
Let's get acquainted! 

Featunng 30°/b dis. on all services 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauj. devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Oaužvardienė 

Šiomis dienomis ,JQraugo" 
spaustuvė atspausdinę devin
tą laidą šios popuHiariosrVinmo 
knygos. , S q 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu, 
šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didelis. '"'<* 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai nTo£aJW>.94 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, 
4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

NUO BIRUTĖS KALNO 
Maironis 

Poema buvo parašyta lenkiš
kai, išversta Fausto Kiršos, re
daguota ir spaudai paruošta 
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. Illinois gyventojai moka 
8.25 dol. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai [kainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

G r t U t t f l KMIECIK REALTORS 
& 7922 S. PULASKI RO 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284 -1900 

Jei norite parduoti ar-pirkti savo nuo
savybę per Amerikos "populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 

• Ščerbaitei Mayer dėl sąžiningo patar-
j navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

LITHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM 

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

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

No. 107 — 79 ir Homan. Labai gražus 3 
mieg. kmb. mūrinis namas su didele 
virtuve-dinette; moderni prausykla: ištisas 
rūsys; 2'/2 auto mūrinis garažas; aluminio 
apkalimai; daug patogumų; gerame stovy
je. Skambinkite dabar. 

No. 975 — 55 Ir Pulaski: gražus 4 mieg. 
6 kamb. mūrinis namas; 1-% prausykla; 
įrengtas rūsys; 21/2 auto garažas; gerame 
stovyje; St. Trib's. Skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

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

O'BRIEN FAMILY REALTY 
v Tol. — 434-7100 

Reikia 4 mieg. kamb? 3-jų a garažo? 
Naujas namas su židiniu šeimos kamb. 
Didžiulė virtuvė, indauja, "cooking isiand"; 
biblioteka, valgomasis, "master" 
miegamasis su židiniu "whir1pool", rūbinė, 
sukti laiptai, daug priedų. $189,000 

Century 21 Oslick & Co. 257-7100 

Gražus Viktorijos stiliaus,3-4 mieg. 
kamb. namas. Pagrindinis kambarys turi 
skliautų lubas. 2 stogo langus: 
prancūziškos durys į medžiais apaugusį 
sklypą; skalbykla pirmam a.: pilnas rūsys; 
"black top" įvažiavimas; kiemas padengtas 
juodžemiu, nereikia priežiūros Kaina gera. 
Namas bus greit parduotas. $139,000 

Century 21 Oslick & Co. 257-7100 

Žavus, priežiūros nereikalingas, namas 
gražioje Lemonto apylinkėje. 2 mieg. kamb 
ir įrengimui patogi pastogė. Šeimos kamb.. 
pilnas rūsys. 2 a. garažas. Dailus slypas. 
Tik $78.500 

Century 21 Oslick & Co. 257-7100 

Žavus senesnis namas. Bl zona; galima 
naudoti kaip apylinkės apsipirkimo centrą; 
Dovanų, gėrimų krautuvės, restoranas, 
deli. klinika, grožio salonas. Asfaltuota a 
statymo aikštė 10-čiai auto. Arti Lemonto 
centro. Nori parduoti arba išnuomoti 
$75,000. 

Century 21 Oslick & Co. 257-7100 

FOR RENT 

Išnuomojamas 5 kamb. su šikima 
butas 69th St. ir Rockvvell Ave. 
Tel. 254-6027. 

Išnuomojami 2 kamb. su atskiru 
įėjimu prie 71 & Rockvvell. 

Skambintti: 925-7612. 

http://Milwauk.es


AR VERTA 
ĮSIGYTI 

KOMPIUTERĮ? 
Šiandien su kompiuteriais 

susiduriame visur. Kompiu
teriai tvarko mūsų gyvenimą, 
tvarko judėjimą, sprendžia 
mūsų problemas, kurios kasdie-
nianiame gyvenime vis dažniau 
ats iranda. Kompl ikuotos 
funkcijos atliekamos kompiu
terių pagalba įs ta igose, 
įmonėse, laboratorijose, preky
boje, bibliotekose, sandėliuose ir 
kitur. Vienu žodžiu — visur. 

Veržiasi jie ir į mūsų gyve
nimą. Šiukšlių rinkimo dieną 
mūsų gatvėj prie Adomaičių 
(netikra pavardė) namo šalia 
plastikinių maišų buvo ir kar
toninė dėžė su Apple pavadi
nimais. Reiškia, Adomaičiai įsi
gijo kompiuterį. Kitą savaite toj 
pačioj gatvėj prie Petraičių (kita 
netikra pavardė) namų šiukšlių 
rinkėjai rado tuščią dėžę su 
Macintash užrašais. Prasidėjęs 
įkarštis, kiek įsibėgės, sunku 
spręsti. O sąlygos geros, nes dar 
yra IBM, Atari, Commodore, 
Radio Shack ir daugelis kitų 
kompanijų. 

Ar jums reikalingas kompiu
teris? Klausimas tiems, kurie jo 
dar neturi, bet apie jį galvoja. 
Šios eilutės tepadeda apsispręs
ti. 

Naminiai kompiuteriai dar 
nėra pasidarę būtinybe. Tačiau 
daugeliu atvejų gali būti nau
dinga priemonė kasdieniniame 
gyvenime, ypatingai, jei šeimoje 
yra mokyklinio amžiaus vaikų. 

Kompiuteris gali būti mokslo 
priemonė. Įmantrūs priedai, va
dinami software (darbas kalbi
ninkams atrasti tinkamą lietu
višką pakaitalai plečia kompiu
terio universalumą. Jų pagalba 
galima mokytis svetimų kalbų, 
gerinti savo matematiką, išsi
aiškinti fizinius dėsnius ir t.t. 
Kompiuterio pagalba vaikui yra 
galimybė pirmauti ne tik dabar 
mokykloje, bet ir ateityje ieš
kant tarnybos. Einama prie to, 
kad kaip mes naudojamės tele
fonu, taip būsimoji karta turės 
mokėti naudotis kompiuteriais. 
Ar mes norėsime ar ne. Anksty
vas susipažinimas bus pliusas jų 
gyvenime. 

Jeigu kas rašo knygą ar apy
saką, be rašomosios mašinėlės 
neapsieis. Ta pati mašinėlė 
naudojama laiškų rašymui arba 
vaikų pamokų ruošai. Naudo
jant kompiuterį kaip rašomąją 
mašinėlę pats rašymas žymiai 
palengvėja. Pasitaikiusios klai
dos ar apsirikimai nebėra pro
blema. Vieno klavišiaus paspau
dimu panaikinama visa eilutė ir 
pan. Visas rašymas sekamas pa
našiai kaip TV ekrane. 

Kas naudoja kompiuterius 
darbovietėje, gali neužbaigtą 
darbą neštis namo ir čia jį 
užbaigti savo kompiuteriu. Dau
gelis naudoja kompiuterį šeimos 
finansiniam stovui balansuoti. 
Kiti juos naudoja receptų regist
ravimui — grupavimui. Kom
piuteriu registruotas adresų 
sąrašas atstoja užrašų knygutę. 
Didžiausias diskų pasirinkimas 

daugeliui jaudinančių mo
mentų virtinė. Įmantrūs žai
dimai yra patrauklūs ir ne 
vienas praleidžia valandas, 
įsmeigęs akis į besikeičiantį 
ekraną. 

Vienas rinkos analizatorius 
yra išsireiškęs, kad, turint kom
piuterį, yra lengva ką nors nau
dingo atrasti. 

E d m u n d a s J a k a i t i s 

MAŽIAU MIRČIŲ GAISRE 

Chicagoje 1987 m. 18.8% 
sumažėjo gaisrų gyvenamuose 
namuose ir žmonių gaisruose 
žuvo 23% mažiau. Tai mažiau
sias gaisrų nelaimių skaičius 
per paskutinius 10 metų. Iš viso 
1987 m. Chicagoje įregistruoti 
106 gaisrai, iš kurių 95 buvo 
gyvenamuose namuose. 

Laiškas 
INFORMACIJOS REIKALU 

Lietuvos laisvinimo veikloje 
žymią spragą sudaro tai, kad 
neturime informacinio — pro
pagandinio tinklo, įgalinančio 
plačiai ir paveikliai atsiliepti į 
įvykius informuojant bei 
į ta igojant plačiąją k raš to 
visuomenę, vadinamąją ,,gras-
roots", Juk esama nemaža kolo
nijose gyvenančių, ypač išsis
klaidžiusių tautiečių negalin
čių dalyvauti veiksnių ir kitų 
centrų tos rūšies veikloje, 
kadangi neturi ryšio, neturi 
patirties tokios veiklos detalėse 
ar menkai moka anglų kalbą. 
Yra būdų šias ir panašias 
kliūtis pašalinti ar apeiti. 

Tad kreipiuosi į tuos lietuvius, 
kurie norėtų mūsų veiksnių 
pastangas paremti ne vien tik 
pinigine auka. Kviečiu juos būti 
pirmūnais organizuoto infor
macinio — propagandinio tinklo 
sudaryme. Noriu pabrėžti, kad 
geras anglų kalbos žinojimas 
tam nebūtinas. 

Turiu mintyje „trejetukų" ar 
net „vienetukų" tinklą infor
muoti krašto plačiąją visuo
menę mus ir kraštą liečiančiais 
opiais klausimais. Tai darytina 
ne vien tik, kaip ligi šiol daž
niausiai nesėkmingai bandyta, 
veržiantis į didžiąją spaudą, bet 
panaudojant gausią didesnių ar 
mažesnių vietovių, kad ir mažos 
apimties, spaudą. Tuo būdu 
įvairiose krašto pakampėse gir
dimais balsais informuota vi
suomenė sudarytų spaudimą į 
vyriausybę, kuri dažnai negir
di vien tik mūsų balso. 

Tai yra tik laboratorinis ban
dymas, tikintis, jog jam rodant 
viltingo išsivystymo, veiksniai 
jį parems, perims arba, jo patir
timi remiantis, suorganizuos ką 
nors paveiklesnio. Pagaliau ir 
OSI-KGB terorizmas nukreip
tas į perilgai tylėjusias komu-
mizmo aukas rodo, jog vien 
veiksnių žygiai be pašaknų 
paramos nesusilaukia pakanka
mo dėmesio. Juk net ir JAV7 

prezidentas kartais šaukiasi 
tokios paramos. 

Tad tuomi besidominčius ir 
pareigą jaučiančius tautiečius 
prašau neatidėliojant įsijungti į 
šį mano manymu svarbų bandy
mą. Kviečiami ir tie, gal ypač 
tie, kurie niekad nėra rašę 
laiško amerikiečių spaudai. 

1. Prašau, jei kas turi, mano 
adresu ats iųst i spaudoje 
užtiktus kitų ar pačių rašytus, 
laisvės bylą tiesioginiai lie
čiančius, laiškus. Ypač pagei
daujami trumpi laiškai . 
Nurodyti laikraščio pavadini
mą, adresą ir datą. Tai būtų 
indėlis į laiškų bei minčių 
„banką" . J e i , ,bankan" 
siunčiamo laiško autor ius 
leidžia pilnai panaudoti jo rašinį 
kitiems jį pasirašant, prašoma 
gauti autoriaus teisių atsi
sakymą raštu. 

2. Turintieji ar neturintieji 
laiškų pavyzdžių, bet norį 
dalyvauti tinkle, kviečiami 
siųsti pageidavimus, kuriuo 
klausimu (tuo tarpu tik vienu) 
laiškų pavyzdžių norėtų gauti. 
Pradžioje numatomos pateikti 
trys temos: artėjančios Vasario 
16-tosios, OSI-KGB klausimu 
bei Sovietų Sąjungos demaska
vimo apskritai. Atsakymui įdėti 
sau adresuotą (ilgą) voką su 
pašto ženklu. Spausdinimo 
išlaidoms padengti prašau pri
dėti du 22 centų arba tris 17 
centų pašto ženklus. 

3. Je i gyvena mažesnėse 
vietovėse, nurodyti artimiausią 
didesnį miestą ir atstumą į jį. 
Pasaky t i , a r numato t am 
reikalui sudaryti didesnę grupę 
ar gal atstovauja kurios nors 
organizacijos vietiniam skyriui. 

Tinklo nariai su pageidautais 
laiškų pavyzdžiais iš „banko" 
gaus patarimų, kaip juos panau
doti, pritaikyti rašant savu var
du. Priedu bus nuirodymai toje 
srityje patirties neturintiems, 
kaip kre ip t i s laiškais į 
vyriausybės narius. Bus turima 
mintyje ir menkai moką anglų 
kalbą. 

Su gilia pagarba ir lietu
viškais linkėjimais visiems 
talkininkams. 

Vilius Bražėnas 

ŠALČIAI CHICAGOJE 
Po pirmojo sausio mėn. 

sekmadienio Chicagoje pra
sidėjo stiprūs šalčiai. Daug kur 
užšalo vandens vamzdžiai ir 
šimtai namų. užšalus vanden-

Brangiam sūnui ir broliui 

A.tA. 
ALGIMANTUI ŽEMAITAIČIUI 

tragiškai žuvus, jo tėvelį, mūsų mielą JURGĮ ŽEMAI
TAITI, brolius RIMANTĄ ir VYTAUTĄ su šeimomis 
gilaus skausmo valandose nuoširdžiai užjaučia ir kar
tu liūdi 

Ignas, Marytė ir Algis Kušlikiai 
Benius Kušlikis su šeima 
Liucija Gibson su šeima 
Aldona ir Kęstutis Riškai 
Laima ir Davė Braune 

A.tA. 
KOSTUI VAREKOJUI 

mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame jo motinai 
MILDAI VAREKOJIENEI, dukroms RAMUNEI, LO
RETAI ir jų šeimoms. 

Feliksas ir Sofija Pumpučiai 
Virginijus Pumputis 
Jaroslavas, Eugenija ir Diana Sychrai 

tiekio kanalams, liko be tele
fono tarnybos. Daugelis turėjo 
sunkumų užvesti automobilius. 
Kai kurios mokyklos, net ir 
Marijos aukštesnioji, didžiąją 
šalčių dieną buvo uždarytos. 

DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. sausio mėn. 8 d. 

1988 Metų Kelionės Į Lietuvą iš Montrealio 

10 dienų Lietuvoje nuo gegužės 13d. iki gegužės 27d. 
$1460.00 U.S. 

15 dienų Lietuvoje nuo birželio 24d. iki liepos 11d. 
$1890.00 U.S. 

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis: 
L. Stankevičius 

1053 Cr. Albanai 
Duvernay. Lavai, Que. 

Canada H7G 4K7 
Tai.: 514-669-8834 

PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

Kad širdį tau skausmas, 
Kaip peiliais suspaus... 

S.m. sausio 16 dieną sueina penkeri skausmo pilni metai 
nuo mūsų mylimo sūnaus ir brolio 

A.tA. 
Kpt. GEDIMINO SENUTOS 

mirties. 
Šią liūdna sukaktį minint, šv. Mišios bus aukojamos 

sausio mėn. 16 dieną Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Chicago, 111., 
Tėvų Pranciškonų vienuolyne, Kennebunkport, Maine ir Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, Brockton, Mass. 

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a.a. Gediminą savo maldose, kad Viešpats suteik
tų jo sielai amžiną šviesą. 

Toli nuo gimtojo Vilniaus ilsėkis ramybėje, mylimas 
Gediminai. Tu lieki gyvas mūsų širdyse. 

Liūdintys tėvai ir broliai 

PADĖKA 

A.tA. 
ANTANAS PLAUŠINAITIS 

mirė 1987 m. lapkričio mėn. 25 d. Cbicagoje. Jo palaikai il
sisi Lietuvių Tautinėse kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame šv. Mišias atnašavusiam kun. J. 
Vaišniui: Mišių metu giedojusioms žemaitėms, ponioms 
Stravinskienei, Underienei. Varaneckienei ir joms akom
panavusiam muz. K. Skaisgiriui. 

Dėkojame L.S.T. Korp! Neo-Lithuania kolegoms, stovėju
siems garbės sargyboje, pirmininkui Vitui Pliopliui. prave-
dusiam atsisveikinimo apeigas, J. Žemaičiui, kalbėjusiam 
Tautinės sąjungos vardu. 

Dėkojame artimiems draugams, lankiusiems a.a. Antaną 
ligos metu ir visiems atėjusiems jį atsisveikinti. 

Dėkojame už puikias gėles, maldas, už žodžiu, laišku ir 
spaudoje pareikštas užuojautas. 

Žmona, duktė, posūnis su šeima. 

Brangiam Tėvui 

A.tA. 
STASIUI VENGIANSKUI 

Lietuvoje mirus, mūsų ilgametį Jūrų Skautijos bro
lį, sūnų EDMUNDĄ VENGIANSKĄ ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Tarpmiestinė Lietuvių Jūrų 
Skautininkų GRANDIS 

PASSBOOK1 
SAVINGS 
*tfatstwayta 

' • • • 

4u4 
O u a r 11 r i y 

see ua for 
tyOY& financing. 

AT 0UR 1 0 * RATO 
V*ITM P f P A V M f N T 

T O m VOU»> I N C O * * » 

Mutual Federaj 
Savings and Loan 

2212 VVEST CERMAK ROAD CHICAGO. ILL 6060* 
PU* KazanautkM. Prm%. Tti.: 847-7747 

•DO»t M»n.Tu«.rrl.*-4 TKor.t»* Mt. * - i 

StRVING CHICAGOLAND SINCE 1*#S 

PENKERIŲ METU MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
BRONIUS STEIKŪNAS 

Bėga laikas, kaip upių vanduo. 
Ir staiga tau jis sustojo, 
Sustos laikas ir man sunkiame kelyje; 
Tada susitiksim pas mūsų mylimų Tėvą 
Ir laikas mums nesustos amžinai... 

Šv. Mišios už velioni bus atnašaujamos sausio 10 d., 
sekmadienį, 11 vai. ryto Šv. Juozapo bažnyčioj. Miami Beach, 
FL ir Tėvų Marijonų koplyčioje Chicagoje, tą pačia diena. 

Labai prašau gimines, draugus ir pažjstamus dalyvauti 
mišiose ir pasimelsti už velionį. 

Liūdinti žmona. 

A.tA. 
ALGIMANTUI ŽEMAITAIČIUI 

tragiškai žuvus, jo tėvą JURGI ŽEMAITAITĮ, bro
lius RIMANTĄ ir VYTAUTĄ su šeimomis liūdesio 
valandoje giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

JAV Lietuvių Jaunimo sąjungos 
Krašto valdvbos nariai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 



DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. sausio mėn. 8 d. 

x Šv. Antano parapietės šį 
sekmadienį, sausio 10 d., po 
10:30 ir 12 šv. Mišių ruošia pie
tus parapijos naudai parapijos 
salėje Cicero, 111. Visi po pamal
dų kviečiami atsilankyti ir ska
niai pasivaišinti. 

x Z. Raulinaitis, Lietuvos 
Raiteliai, „Kelias į sostą", ant
roji knyga, išleista žurnalo „Ka
rio" Brooklyne 1987 m. Tai Lie
tuvos senovės istorija, apiman
ti XIII šimtmetį ir Mindaugo 
laikus. Knyga yra 301 puslapio, 
su kietais viršeliais. Kaina ne
pažymėta. 

x Korp! Giedra, Cleveland, 
Ohio, mum rašo: „Be Jūsų pa
ramos būtų ir mūsų darbas 
sunkesnis. Dėkojame už prane
šimus, skelbimus, kurie tilpo 
Jūsų redaguojamame laikraš
tyje .Drauge'. Atsidėkodamos 
skiriame Jums 35 dol. auką". 
Nuoširdus ačiū už viską. 

x Stasys Surantas , Rock-
ford, 111., mūsų nuoširdus 
rėmėjas, pratęsdamas „Draugo" 
prenumeratą, pridėjo visą 
šimtinę jo paramai. St. Suran-
tą skelbiame garbės prenumera-
torium, o už auką labai 
dėkojame. 

x Povilas Petkevičius iš 
Lemonto. 111.. lietuviško žodžio 
rėmėjas, su prenumeratos pra
tęsimo mokesčiu atsiuntė ir 20 
dol. auką. P. Petkevičių skel
biame garbės prenumera
torium, o už mielą auką labai 
dėkojame. 

x Feliksas Jaraš ius , St. Pe-
tersburg Beach. Fla., pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams su 20 dol. auka. F. Jarašių 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už auką labai dė
kojame. 

x J o n a s I n d r i ū n a s iš 
Roselle, 111.. atsiuntė 25 dol. 
„Draugo" paramai ir pratesėjo 
prenumeratą vieneriems me
tams. J. Indriūną įrašome į gar
bės prenumeratorių sąrašą, o už 
auką tariame ačiū. 

x R y m a n t ė J a n u l a i t i s , 
North Eston, Mass., lietuviškos 
spaudos rėmėja, pratęsė „Drau
go' ' prenumeratą su visa 
šimtine. R. Janulaitį skelbiame 
garbės prenumeratore, o už 
gražią paramą tariame nuo
širdų ir dideli ačiū. 

x Bronius Jurgutis , Wiscon-
sin Delis, Wisc , parėmė 
„Draugą" 30 dol. auka ir kartu 
pratęsė prenumeratą 1988 
metams. Br. Jurgutį skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
rėmimą savos spaudos labai 
dėkojame. 

x Vincas ir Zina Viltrakiai, 
Chester, Pa., už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė 40 
dol. auką su prierašu: „Sveiki
name ,Draugą' su Šv. Kalė
domis ir Naujais Metais ir 
linkime geros sveikatos dirbant 
lietuvišką darbą". Labai ačiū už 
auką ir mielus linkėjimus. 

x V y t a u t a s Landsberg is 
šiandien, sausio 8 d. 7:30 v.v. 
Jaunimo centro kavinėj duos 
muzikinį pašnekesį (su pavyz
džiais), o sekmad.. sausio 10 d. 
2 vai. p.p. Jaunimo centre rodys 
videojuostas iš žymiausio šiuo
laikinio Lietuvos kompozito
riaus Br. Kutavičiaus spektak
lių. I abu renginius kviečia San
tara-Šviesa. 

(sk.t 

x Ispanija-Portugalija-Fa-
tima. 1988 m. balandžio 23 - ge
gužės 8 d. Autobusu Atlanto ir 
Viduržemio jūros pakraščiu, pro 
Pirenėjų ir kitus kalnynus. 
Kraštai turtingi žavia gamta, 
menu. architektūra, istorija, 
šventovėm. Vadovas kun. dr. K. 
Trimakas. Rengia Travel Advi-
sers, Inc. 1515 N. Harlem Ave. 
Suite 110. Oak Park, IL 60302. 
USA. Telef. 312-524-2244. 

(sk.) 

x Lietuviškų organizacijų 
pirmininkai ar jų atstovai yra 
kviečiami sausio 11 d., pirma
dienį, 7 vai. vak. į Jaunimo 
centro posėdžių kambarį pasita
rimui dėl rengiamo kitatau
čiams priėmimo Vasario 16 die
nos — nepriklausomybės atsta
tydinimo akto paskelbimo pro
ga. Pasitarimą kviečia gen. kon
sulas Vaclovas Kleiza, prof. dr. 
Br. Vaškelis ir lietuviškų Chi-
cagos organizacijų komitetas. 

x „Grandies" ansamblio šo
kėja i po t rumpų atostogų 
pradės šia tvarka tautinių šokių 
repeticijas Jaunimo centre: jau
nių ratelio šokėjai renkasi sau
sio 12 d. 6:30 vai. vak., vetera
nai sausio 13 d. 7:30 vai. vak. ir 
studentų ratelio šokėjai renka
si sausio 17 d. 4 vai. p.p. 

x Union Pier Lietuvių drau
gijos šios žiemos sezono antroji 
vakaronė bus sausio 13 d., tre
čiadienį. 6 vai. vak. A. ir P. 
Mikštų patalpose. 14543 Lake 
Shore Dr., Lakeside, Mich. Va
karonės programoje Raimundas 
Bigelis parodys įdomias skaid
res ir papasakos savo įspūdžius 
iš kelionės Singapūre, Malazijo-
je, Kinijoje, Japonijoje ir Hava
juose. Kviečiami visi dr-jos na
riai su savo svečiais dalyvauti. 
Po programos — bendri dalyvių 
užkandžiai suneštiniais maisto 
gaminiais. 

x Domas Misiulis, Lemont, 
111., Juozas ir Gertrūda, Spring 
Hill, Fla., A. Liszkiewiez, Hous-
ton, Texas, už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 20 dol. aukų. A. Liszkiewiez 
palinkėjo visai redakcijai 
laimingų ir linksmų švenčių, 
geros sveikatos ir gero 
pasisekimo darbuose. Ačiū už 
aukas ir linkėjimus. 

x Jonas Riauba iš Toronto. 
Kanada, Alfonsas Jaras, Keno-
sha, Wisc., pratęsė „Draugo" 

prenumeratą vieneriems me
tams ir kiekvienas pridėjo po 15 
dol. auką. Labai dėkojame. 

x Ona Gedvilą, Chicago, 111., 
mūsų rėmėja, buvo atvykusi į 
„Draugą", pratęsė prenumera
tą ir dar pridėjo 20 dol. auką. O. 
Gedvilą skelbiame garbės pre
numeratore, o už mielą auką la
bai dėkojame. 

x Konstant J . Savickus, 
Oak Lawn, 111.. advokatas, 
vienas iš organizatorių lietuvių 
amerikiečių krepšininkų j ne
priklausomą Lietuvą, sporto ve
teranas, lankėsi „Drauge", pra
tęsė jo prenumeratą ir dar pri
dėjo 33 dol. dienraščio stipri
nimui. Adv. K. Savicką skelbia
me garbės prenumeratorium, o 
ui paramą labai dėkojame. 

x 1988 m. sausio mėn. 10 d. 
sukanka 20 metų, kai iš mūsų 
tarpo išsiskyrė a.a. Adomas 
Zabukas. Šv. Mišios už jo vėlę 
bus atnašaujamos Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje, sekmad., sausio 10 d. 
9:15 v. ryto. Prašome gimines ir 
draugus prisiminti a.a. Adomą 
savo maldose. 

Liūdinti šeima. 
(sk.) 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE'MAX F I R S T , R i m a s 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk.) 

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

(sk.) 

x Stefa Masiulienė iš Chica-
gos, 111., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė 50 dol. 
auką, padėkojo už korteles ir 
kalendorių ir palinkėjo linksmų 
švenčių. Nuoširdus ačiū už 
mielą auką ir linkėjimus. 

x Ona Rušėnienė, Chicago, 
111., išvyko ilgesnių atostogų į 
Jupiter, Fla. , pakeisdama 
„Draugo" siuntinėjimo adresą, 
sveikina redakciją ir adminstra-
ciją Šv. Kalėdų ir Naujųjų Me
tų proga, linkėdama ištvermės 
ir vilties sunkiame darbe, pri
dėjo ir 20 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Inž. Mečys ir Elena Kra
sauskai, South Pasadena, Fla., 
mūsų garbės prenumeratoriai, 
nuoširdūs dienraščio rėmėjai, 
pratęsė prenumeratą 1988 
metams, pridėjo 40 dol. „Drau
go" stiprinimui ir 20 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
ir palinkėjo gražių ir džiaugs
mingų artėjančių švenčių. 
Nuoširdus ir didelis ačiū už 
gražią auką ir linkėjimus. 

x Kr i s t ina J a r o š i u s iš 
Chicagos, 111., „Draugo" nuošir
di rėmėja, už kalėdines korteles 
ir kalendorių atsiuntė 50 dol. 
auką. Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x Ben Norkūnas, Dearborn, 
Mich., suprasdamas lietuviškos 
spaudos sunkumus, pratęsė pre
numeratą su visa šimtine. Ben 
Morkūną skelbiame garbės pre
numeratorium, o už gražią auką 
labai dėkojame. 

x Antanas ir Marija Vyčai, 
Chicago, 111, sveikina draugus ir 
pažįstamus šventomis Kalė
domis ir linki laimingų Naujųjų 
1988 Metų. 

x Ignas Kazlauskas, Great 
Neck, N.Y., Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga sveikina 
visus lietuviškos spaudos dar
buotojus, tėvus, mokytojus ir 
visus geros valios lietuvius dir
bančius pavergtos mūsų Protė
vių Žemės Lietuvos labui, jos 
išsilaisvinimo vilties palai
kymui ir saugojančius lie
tuvių jaunimą nuo tautinės mir
ties — nutautėjimo. 

x E. Jonušienė, Omaha, Ne-
braska, velionės muz. Broniaus 
Jonušo našlė, nuoširdi „Drau
go " ir gerų darbų rėmėja, 
atsiuntė dienraščio paramai 100 
dol. ir palinkėjo geros sėkmės. 
Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x M. Lembertienė iš Santa 
Monica, Cal., savo vyro a.a. 
poeto Prano Lemberto prisimi
nimui atsiuntė 50 dol. „Draugo" 
paramai. Nuoširdus ačiū. 

x Jonas Dainauskas, B. Ja
saitienė, Kazys Rožanskas, Bru
no Trapikas, Alfonsas Eitutis, 
Chicago, 111., muz. Antanas 
Skridulis, Daytona Beach, Fla., 
Joe Gustas Hoshenheim iš Vak. 
Vokietijos lankėsi „Drauge" ir 
pasirinko įvairių leidinių už 
didesnes sumas. 

x Aniceta Januškienė, Mil-
ton, Mass., pratęsė prenumera
tą, pridėjo 25 dol. dienraščio 
palaikymui ir 5 dol. už kalen
dorių. A. Januškienę įrašome į 
garbės prenumeratorių sąrašą, 
o už auką labai dėkojame. 

xMIAMI BEACH, FL -
Noriu įkurti LIETUVIŲ NA
MUS prie pat jūros kranto — 
jau 8 butai priklauso lietu
viams. Yra dar pardavimui 3 
studio butai, pilnai apstatyti su 
visais patogumais. Metams iš
laikymas 250 dol. Kaina 11,000-
-12,000 dol. Privatus, iš lauko 
įėjimas. Galima ir išnuomoti. 
Du „blokai"' nuo manęs. Turime 
butų ir po 100,000, 200,000 ir 
300,000 dol. Kompanijos prezi
dentas ir vedėjas Jonas Aušra. 
Kas domitės, skambinkite ar ra
šykite: KRENWAL CORP., 
c o JONAS AUŠRA, 220 Col-
lins Ave. — Apt. 9A, Miami 
Beach, FL 33139, tel. 305-531-
-1760. 

(sk.) 

Suradus progą Operos Naujųjų metų pokylyje, ši nuotrauka padaryta su viešnia iš Lietuvos I s 
kairės: Jurgis Vidžiūnas. Jonas Moekaitis, Albinas Smolinskas. svečias kun. Jonas Borevičius, 
viešnia Aušra Petrauskaitė, Vaclovas Momkus. Romas Burneikis ir Vytautas Kadžius. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
OPEROS NAUJŲ METŲ 

POKYLIS 

Operos rengtasis Naujų metų 
pokylis praėjo pakilioje nuo
taikoje. Svečiai pradėjo rinktis 
žymiai anksčiau į Jaunimo 
centrą, kur iame susipažino 
vieni su kitais ir dalijosi įspū
džiais prie gaivinančių gėrimų. 

Tik nustatytu laiku atsidarė 
salės durys ir visus pasitiko su 
maršu orkestras, kuris grojo.kol 
svečiai užėmė savo vietas. Salė 
buvo specialiai išpuošta, deko
ruojant ją įvairiais skoningai 
sukurtais papuošalais, kurios 
centre buvo meniškai iliumi
nuota medžio šaka. 

Pokylj pradėjo Operos ilga
metis valdybos vicepirm. Vaclo
vas Momkus, pasveikindamas 
visus susirinkusius, kurių čia 
buvo net trys šimtai ir pakvie
tė Operos pirm. Vytautą Radžiu 
t a r t i pagr indin j žodį. J is 
padėkojo visiems, kurie atvyko 
į šį pokyli užbaigti senųjų metų 
ir pradėt i naujus, o ypač 
prisiminė Operos mecenatus, 
kurių tą vakarą ten buvo daug. 
Dėkojo Operos chorui, vado
vams, solistams, visiems rėmė
jams ir talkininkams, mūsų 
spaudai, Margučiui ir naujai 
S iu tų radijo programai , 
Jaunimo centro vadovybei. Lie
tuvių Fondui. Vaznelių preky
bai ir visiems, kurie praėjusiais 
metais bet kuo prisidėjo, kad 
mūsų Opera galėtų būti gyva. 
Sią puotą palaimino kun. Jonas 
Borevičius, S.J., tardamas turi
ningą žodį. 

Šį Naujų metų pokylį paruošė 
Operos nariai: Romas Burnei
kis. Vaclovas Momkus, Jonas 

Mockaitis, Nelė Paulauskaitė, 
Zenonas Paškus, Jurgis Vi
džiūnas. Labai gardžius valgius, 
ir karstus ir šaltus, kaip ir nese
niai buvusiame Operos baliuje 
Balzeko muziejuje, pagamino 
Marytė ir Leopoldas Kupeikevi-
čiai. Talman delikatesų krau
tuvės savininkai. 

Operos vardu pirmininkas 
linkėjo visiems — ir čia esan
tiems ir pavergtame krašte tau 
riems lietuviams — bendrųjų 
lūkesčių išsipildymo — išsilais
vinimo iš moderniosios prie
spaudos naujuosiuose 1988 me
tuose. Naujieji metai buvo su
tikti visiems giedant Lietuvos 
himną. Po to skambėjo Travia
tos operos gaisai, damos ir 
šokiai, grojant Zigmo Mikužio 
vadovaujama orkestrui. Buvo 
svečių ir iš Lietuvos; malonu 
daugeliui buvo susitikti su Auš
ra Petrauskaite, jauniausia Lie
tuvos Operos kūrėjo Kipro 
Petrausko dukra. 

Lietuvių Opera visiems lie
tuviams linki sveikų ir laimin
gų metų. 

V. 

KŪČIOS KRIAUČELIŪNŲ 
VARDO VAIKU 
NAMELIUOSE 

Penktadienį, gruodžio 18 d., 
įvyko tradicinės Kriaučeliūnų 
vardo Vaikų namelių kūčios. 
Mokykiėlėn vaikai su tėvais, 
močiutėmis ir seneliais susi
rinko iš ryto. Visiems susi
rinkus, vaikai turėjo progą pa
rodyti tėveliams savo darbelius. 

Kūčių programėlė prasidėjo 
su dviem pasakomis. Įvairiais 
talentais apdovanota mokyklė 
lės vedėja L. Germanienė iš

vertė dvi vaikiškas knygeles iš 
angių kalbos ir su garsiniais 
padailinimais įrašė jas į magne
tines juosteles. Pirmoji pasaka 
nusako Kris taus gimimo 
istoriją. Antroji, „Raudonosis", 
lietuviškai seka visiems vai
kams gerai žinomą stirniuko 
P.udolpb pasaka Visi klausėsi 
su pasigėrėjimu. 

Tolia i buvo vaikučiu pas; 
rodymai. Buvo daineles su 
judesiais ir i ūminėmis laz
delėmis, eilėraščių deklama
vimas ir žaidimai. 

Po to buvo vaišes: vaikams 
pritaikytos kūčios. Vaikučiai 
laužė plotkeles, buvo aguon-
pienio su šližikais ir be mėsos ar 
pieniškų patiekalų pasnininki-
aiai užkandžiai. Viešpatavo 
šventiška nuotaika. 

Mokiniams ir svečiams skirs
tantis, mokytojos L. Germa
nienė ir V. Radick vaikus ap
dovanojo knygelėmis ir meniš
kai į rėmintomis jų pačių 
nuotraukomis. 

Šiais metais Vaikų nameMus 
ianko 24 vaikai. Veikia trys pro
gramos: trijų dienų, penkių 
dienų ir prailgintos dienos pro
grama. Pastaroji pritaikyta 
vyresniems vaikams, kurioje ei
nama angliškos mokyklos dar 
žeiio programa. 

Iš visos širdie? dėkojame pasi
šventusiai mokyklėlės vedėjai 
Liudai Germanienei ui nepails
tamą darbą. Tajp pat dėkojame 
padėjėjoms Vidai Radick ir Kris-

.tinai Kinčinienei ir lietuvių 
Monttssori draugijai. Pagaliau 
esame be galo dėkingi dr. L. 
Kriaučei iūnui , daug metų 
rėmusiam lietuvišką Montesso-
ri auklėjimą. 

vv 

IS ARTI IR TOLI 
ARGENTINOJE 

— A. a. Boleslovas Tamo
šaitis mirė lapkričio 15 d. La-
nus mieste. Ligos patale išgulėjo 
apie 15 metų. Velionis buvo 
kilęs iš Šiaulių apylinkės. 
Nuliūdime liko žmona Eugenija 
Šikšnaitė-Tamošiūnienė ir 
brolis ok. Lietuvoje. Palaidotas 
Lanus kapinėse. 

— A. a. Kazimieras Burba, 
76 metų amžiaus, mirė gruodžio 
1 d. Villa Bellester miestelyje. 
Buvo kilęs iš Dzūkijos. Ar
gentinoje vedė Angelę Margevi-
čiūtę ir su ja išaugino tris duk
teris — Herminiją, Nelidą ir Li-
lianą. Velionis buvo ilgametis 
Lietuvių Centro veikėjas ir val
dybos narys. Š. Amerikoje turėjo 
seserį Valančienę, kurią prieš 
daugelį metų aplankė. Jo duktė 
Herminiją su vyru ir vaikais 
kurį laiką gyveno Chicagoje. 
Velionis buvo palaidotas Pilar 
Jardin de Paz kapinėse. 

— A. a. Ona Zaleskaitė-Gin-
tylienė, 89 metų amžiaus, mirė 
spalio 22 d. Buvo kilusi iš Tytu
vėnų dvaro, Raseinių apskr. 
Vyras ir duktė jau buvo seniau 
mirę. Nuliūdime liko sūnus Juo
zas su šeima, anūkai ir pro-
anūkai bei giminės. 

— A. a. Juozas Palšis po be
veik šešerių metų ligos pereitais 
metais mirė Rumipal vietovėje, 
Kordobos apylinkėje. Liko 
nuliūdime žmona Sofija, sūnus 
Richardas su šeima Australijoje 
ir sūnus Albertas su šeima 
Kordoboje. 

— A. a. J a d v y g a Juod-
vainytė-Katinienė, 84 m. am
žiaus, pereitais metais mirė 
Villa Lynch mieste. Nuliūdime 
liko vyras, duktė ir sūnus su šei
momis. Palaidota San Martin 
kapinėse. 

— Buenos Aires televizijoje 
ATC lapkričio 22 d. buvo visą 
valandą rodoma apie Pabaltijo 
valstybes. Kalbėjo Julius Mičiū-
das, Antanas Mikučionis, Ona 
Burbienė, Nestoras Ruplėnas, 
Zeferinas Juknevičius. Buvo pa
rodyti „Inkaro" šokėjai, Aušros 
Vartų bažnyčia, lietuviškas 
muziejus, Lietuvių Centro rū
mai, buvo paminėtos prieš 100 
metų įsikūrusios lietuvių kolo
nijos Buenos Aires, Berisso, 
Avellanedoje, Lanus, Temperly, 
Adrogue ir kt. Prisiminta taip 
pat tolima Lietuva, kuri dėl 
krikščioniško tikėjimo persekio
jama komunistų. Kiek trum
piau parodė apie latvius ir es
tus. 

— Aušros Vartų parapijos 
45 metų sukakties proga Avel-
lanedos vyskupas Ruben Hector 
Di Monte suteikė Sutvirtinimo 
sakramentą ir po pamaldų dar 
ilgai kalbėjosi su parapiečiais — 
lietuviais ir vietiniais. Paskui 
sakramentą teikė katedroje. 

URUGVAJUJE 
— A. a. Jul ius Jozauskas , 

80 metų amžiaus, mirė gegužės 
16 d. Jis buvo Lietuvių Kultūros 
draugijos veiklus narys, sekre
torius ir pirmininkas, redagavo 
„Mūsų Lietuvą". Palaidotas 
Cerro kapinėse. 

— A. a. Anelė Miškinienė, 
Ona Baranauskaitė-Linkienė, 
Antosė Kamandulienė ir Alek
sandra Ribokienė, 92 metų 
amžiaus mirė Montevideo 
mieste. 

— A. a. Jonas Josponis , 88 
metų amžiaus, mirė gegužės 20 
d. Buvo veiklus lietuviškam 
gyvenime, taip pat gerai iš
auklėjo ir savo sūnų Vytautą, 
kuris buvo ir Liet. Kultūros 
draugijos pirmininkas. 

Kriaučehūno vardo Vaiku namelių mokinukai su mokytojomis L. Germanienė ir V Radick prie 
Kalėdų eglutės. 
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Chicago, IL 60629 
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Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
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