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JAV prezidentui Reaganui 
TSRS vadovui Gorbačiovui 
Visoms pasaulio tautoms 
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Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi! 

Lietuvos tikinčiųjų 

Atsišaukimas 
Iš viso pasaulio tikintieji 

važiuoja į šventas vietas. Tik 
tarybinės „demokratiškiausios" 
pasaulyje valstybės vadovai 
neleidžia eiliniam tikinčiajam 
įvykdyti savo svajonės aplan
kyti šv. Žemę, Romą, dalyvauti 
tarptautiniuose Eucharistiniuo
se kongresuose. Mūsų popiežius, 
niekada neturėjusios ginklų 
valstybės vadovas, lanko įvai
rias valstybes, net kitatikius, 
tik tarybinė vyriausybė neįlei
džia jo į Lietuvą lankyti savo 
tikinčiųjų ir paties didžiausio jų 
jubiliejaus proga. 

Lietuvos televizija kasdien 
transliuoja Maskvos informa
cinę laidą „Laikas". Kasdien 
matome antivyriausybines de
monstracijas Vakarų šalyse, 
matome, girdime skaitome 
spaudoje įvairių veikėjų 
pasisakymus, kuriuose jie 
kritikuoja savo vyriausybių 
politiką. Ir daugybės tų kritikų 
niekas ir niekada nesodino į 
kalėjimus (JAV, VFS, Prancūzi
joje ir kt.). Tuo tarpu kalėjime 
sėdi Helsinkio grupių Tikin
čiųjų teisėms ginti katalikų 
komiteto nariai, kurie taip švel
niai pasisakė apie TSRS vidaus 
politiką. 

Štai kodėl mes esame 

priversti kreiptis į pasaulį, net 
į savo vyriausybės vadovą 
pogrindiniu keliu, tikėdamiesi, 
kad atsiras pasaulyje žmonių, 
kurie šį mūsų laišką įteiks ir 
TSRS vadovui Gorbačiovui. 

Su liūdesiu mes t u r i m e 
konstatuoti, kad pasaulis gana 
abejingai žiūri į mūsų pareiš
kimus. Pvz., Junesko visiškai 
nesvarstė jiems skirto tikinčiųjų 
teisėms ginti katalikų komite
to pareiškimo; arba kas pasauly
je atkreipė dėmesį į pokario 
lietuvių laisvės kovotojų tokį 
skausmingą pareiškimą popie
žiui ir pasaulio visuomenei? 
(Pareiškimas šiuo metu yra 
išspausdintas JAV lietuvių 
katal ikų maldaknygėje 
„Tikiu"). 

Su liūdesiu mes t u r i m e 
paskyti, jog dabartiniame taip 
triukšmingai demonstruojan
čiame pasaulyje mes, lietuviai, 
tikintieji, esame tylūs, lyg 
vedama skersti avis — mūsų 
tikėjimas slopinamas, vaikai 
prieš tėvų valią auklėjami ne
tikinčiųjų — demonstruoti gi 
mes negalime, o tas triukš
mingai demonstruojantis pasau
lis reikiamai mūsų neparemia. 

(Bus daugiau) 

Demjanjuko teismo bylos gynimas 
(Tęsinys) 

Jeruza lė . — Tęsiame toliau 
Demjanjuko advokatų gynimo 
apžvalgą. Adv. Sheftel pranešė, 
jog buvo sužinota, kad Otto 
Horn, vokietis gydytojas 
Treblinkoje, niekada negalėjo 
atpažint i Demjanjuko iš 
fotografijos. Bernardo Dougher-
ty pranešime 1979 m. lapkričio 
20 d. OSI klausinėjo Horn ir yra 
patvirtinta, kad jis negalėjo jo 
pažinti. Jis taip pat pareiškė jog 
„Ivanas" dirbo tik mašinų 
skyriuje ir jis nežudė ir nekan
kino žmonių. Horn taip pat 
pasakė, jog „Ivanas" buvo 
aukšto ūgio, su trumpais juodais 
plaukais ir apvaliu veidu. 

OSI, tęsė adv. Sheftel, keitė 
savo pranešimą dukart: 1986 m. 
spalio mėn. 20 d. ir tų pačių me
tų gruodžio 4 d., kai turėjo atsa
kinėti į investigatoriaus Shalom 
klausimus. Horn liudijimo 
žodžiai buvo ištaisyti, pakeisti. 

, Nesilaikė OSI tvarkos 

Toliau adv. Sheftel akcentavo 
pagrindinius klausimus, ku
riuos liudininkų klausė inves-
tigatoriai Miriam Radivvker. 
Martin Kolar ir Alex I s h -
Shalom, kurie vienas kitam 
prieštaravo ir kai kas buvo 
nuslėpta. Sheftel nurodė faktą, 
jog Mrs. Radiwker visai 
nesilaikė OSI taisyklių, kai ji 
apklausinėjo l iudininkus. 
Pavyzdžiui, OSI nustatė, jog 
šalia įtariamojo asmens foto
grafijos dar turi būti kitos trys 
kitų asmenų panašios fotogra
fijos įtariamajam; Mrs. Rad-
vviker sulaužė šią taisykle. 

Neduoda gyvųjų sąrašo 

Sheftel apkaltino OSI įstaigą, 
jog slėpė svarbius gynybai doku
mentus, įskaitant ir Treblinkos 

20 gyvųjų išlikusių asmenų 
sąrašą, kurie nepajėgė nustatyti 
Demjanjuką ka ip , . Ivaną 
Žiaurųjį". Jis pasakė, jog OSI 
nenorėjo to sąrašo išduoti todėl, 
kad jis buvo gautas iš Pasaulio 
Žydų Kongreso organizacijos. 
Adv. Sheftel viešai pareiškė, 
kad nuo 1985 metų gynybos 
advokatai reikalauja išduoti tą 
sąrašą ir kitus dokumentus 
teismo keliu. 

Neįrodyta „ Ivano" t a p a t y b ė 

Pagaliau Sheftel pažymėjo, 
jog prokuroras niekada nepa
sakė, ar „Ivanas Žiaurusis" iš 
tikrųjų yra miręs, ar gyvas. J is 
konstatavo, jog remiantis visais 
prieštaravimais l iudininkų 
parodymuose, neteisybėmis, 
fabrikavimais ir nuslėpimais, 
visa teismo procedūra yra be 
vertės, nes nėra įrodyta „Ivano" 
tapatybė. Ir todėl kaltinamasis 
turi būti išteisintas ir paleistas 
ne tik, kad ši byla iš viso abe
jotinos vertės, bet kad nėra 
pakankamai įrodymų, jog 
ka l t inamasis yra , , Ivanas 
Žiaurusis" 

Tapatybės dokumen tas 

Kitą dieną, vasario 15, adv. 
Sheftel vėl tęsė savo ginamąją 
apžvalgą. Savo kalbą jis apribo
jo Tra\vniki asmens tapatybės 
kortele. 

Jis pradėjo pabrėždamas, jog 
Izraelis įteikė Demjanjuko 
kaltinamąjį akta. neturėdamas 
tos kol teles ir net pažado iš 
Sovietų Sąjungos, kad ta kortelė 
bus gauta. Dar daugiau, Izraelis 
konstatavo, jog trys ki tos 
kortelės, gautos per dr. Armand 
Hammer tarpininkavimą, buvo 
gautos daug vėliau, todėl 
gynybos advokatai negalėjo 
laiku apklausinėti prokuroro 
ekspertus tų kortelių reikalu. 

Pietų Afrikos įvairių religijų vadai žygiuoja Cape Town gatvėmis Iš kairės: kun. Khosa Mgoja, 
arkivysk. Stephen Naidoo, arkivysk. Desmond Tutu, kun. Allan Boesak, kun. Frank Chikane 
ir kun. Syd Luckett. 

Kongresmenai užtaria 7 lietuvius 
psichiatrinėse 

W a s h i n g t o n a s . Šimtas 
keturi kongresmenai kreipėsi į 
sovietus su prašymu, kad jie iš 
psichiatrinių ligoninių paleistų 
septynis lietuvius politinius 
kalinius. 

Vasario 19 d. laiške dr. Alek
sandrui Churk inu i , kuris 
vadovauja TSRS sveikatos 
minis ter i jos psichiatrijos 
skyriui, kongresmenai prašo 
daugiau informacijos apie Jono 
Bagdono, Arvydo Čekanavi-
čiaus, Viliaus Dogilio, Volde
maro Karol iūno, Henriko 
Klimašausko, Vytauto Lažinsko 
ir Petro Lukoševičiaus likimus. 
Kongresmenai nori žinoti ar tie 
asmenys tebelaikomi psichiatri
nėse ligoninėse. Jie prašo 
Churkino suteikti paleistųjų 
išleidimo datas. Taip pat ragina 
Churkiną įsakyti, kad psichiat
rinėse ligoninėse tebelaikomų 
lietuvių bylos tuoj pat būtų 
peržiūrėtos ir daryti visa tai, 
kas reikalinga pagreitinti jų 
paleidimą. 

Sausio 4 į sakymas 

Kongresmenai savo prašymą 
grindžia sovietų neseniai 
paskelbtomis reformomis psi
chiatrijos piktnaudojimo srityje. 
Laiško pradžioje kongresmenai 
atkreipia dėmesį į sausio 4 d. 
TSRS Aukščiausios Tarybos 
prezidiumo įstatymą, kuris 
suteikė daugiau teisių psi
chiatrinių ligoninių pacientams. 
Jie teigiamai įvertina žinią, kad 
vadinamos specialios psichiat
rinės ligoninės bus perkeliamos 
iš vidaus reikalų ministerijos 
(t.y. saugumo) žinios į sveikatos 
ministerijos rankas. Pasak kon-
gresmenų, sausio 4 d. įstatymas 
jiems suteikia vilti, kad sovietai 
l iausis in ternuot i asmenis 
psichiatrinėse ligoninėse vien 
dėl jų religiniu ar politinių įsi
tikinimų. 

Toliau laiške išvardinami 
septyni l ietuviai . kurie 
kongresmenų žiniomis, 
kalinami dėl erynai politinių 
priežasčių. Štai kas laiške 
pažymėta apie tuos lietuvius: 

J o n a s Bagdonas . Laikomas 
Sychovkos spec. psichiatrinėje 

ligoninėje nuo 1962 m. už veiklą 
Lietuvos tautiniam judėjime. 

A r v y d a s Č e k a n a v i č i u s . 
1972 m. įkalintas Cherny-
akhovsk spec. ps;chatrinėje li
goninėje turbūt dėl to, jog 
pasirašė peticiją, urašančią. kad 
sovietų kariuom* nė apleistų Pa
baltijo valstybe.-*. 

Vilius Dogilis. 1987 m. sau
sio mėn. pasiųstas į Vilniaus 
psichiatrinę ligoninę už tai, kad 
laisvai kalbėjo su sovietų žurna
listu apie perėjimą iš narko
manijos j sekmininkų tikėjimą. 

Voldemaras Karoliūnas. In
ternuotas nuo 1977 m. Šiuo 
metu laikomas Kauno psichiat
rinėje ligoninėje, kur jis vaistais 
„gydomas" nuo religinių bei 
tautinių įsitikinimu. 

Henr ikas Kl imašauskas . 
Laikomas Ziegždrių respubli
kinėje psichiatrinėje ligoninėje 
nuo 1976 m. už tai, kad pas jj 
rado katalikų pogrindžio 
spaudos. 

Vytautas Lažinskas. 1972 
m. pasiųstas į Vilniaus 
psichiatrinę ligoninę už 
kryžiaus pastatymą. 

Pe t ras Lukoševičius. Inter
nuotas Vilniaus psichiatrinėje 
ligoninėje 1981 m. už tai. kad 
rašė memuarus apie pergyveni
mus lageryje ir pas save laikė 
pogrindžio spaudą. 

Šio laiško iniciatoriai buvo 
kongresmenai Edvvard Feighan. 
dem. iš Ohio ir John Miller. 
resp. iš MVashingtono. kurie 
vadovauja Lietuvos kataliku 
religinės laisves grupei Atstovų 
rūmuose. Kongresmenas Feig
han taipogi priklauso Europos 
saugumo bei bendradarbiavimo 
komisijai 'arba Helsinkio 
komisijai). JAV Kongrese 
Feighan iškėlė tų sept> niu 
lietuvių padėtį ir jo bei 
kongresmeno Miller ruošiama 
laišką Helsinkio komisijos 
vasario 18 d. viešoj sesijoj, 
kurioje buvo nagrinėjama 
„perestroiko:- politika. 

Informacija apie lietuvius po
litinius kaliniu^ psichiatrinėse 
ligoninėse kongresmenams su 
teikė Lietuvių Informacijos 
Centras. 

— Jungtines Tautos nubal 
..Mes būtume pateikę kitus sav« 143 balsais už ir vienu 
klausimus, jei būtume matę tas prieš, kad r.»būtų uždaryta 
korteles", kalbėjo adv. Sheftel. 

'Bus daugiau) 

palestiniečiu misija. Balsavime 
Amerika susilaikė, o Izraelis 
balsavo prieš 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— VVashingtone pagal 
Amerikos ir arabų diplomatų 
pareiškimus, Amerika ir 
Sovietų Sąjunga eina prie 
susitarimo priimti ginklų em
bargo prieš Iraną, Jungtinių 
Tautų kontrolėje. 

— Nikaragvos prez. Ortega 
atpalaidavo kardinolą Obando 
iš tarpininko pareigų pasitari
muose su Contras kovotojais. 
Tuo pačiu metu jis pakvietė 
laisvės kovotojų vadus atvykti 
į Nikaragvą ir čia pradėti nau
jus pasitarimus. Ortega pasakė, 
kad jis pasiųs savu brolį gen. 
Humberto Ortegą. Gynybos 
ministerį, vadovauti Sandinistų 
delegacijai paliaubų pasita
rimuose su Rezistencijos direk
toriais. 

— Reagano administracija 
pranešė, kad ir toliau 
pripažįsta Eric Artūro Delvalle 
Panamos prezidentu. Tuo pačiu 
uždraudžia išmokėti pinigus, 
kurie yra laikomi Amerikos 
bankuose. 

— Briusselyje būdamas prez. 
Reaganas vėl įsakė Valstybės 
sekr. Shultzui vykti į 
Vidurinius Rytus ir tęs t i 
pasitarimus taikos reikalais 
tarp Izraelio ir arabų kraštų. 

— Sovietų Sąjungos Užsie
nio reikalų ministerija įteikė 
Amerikos ambasadai protesto 
notą prieš „Amerikos Balso" 
transliacijas perduodant prane
šimus apie tautinius neramu
mus Paoaltijo respublikose. 

— Tarptaut inė Amnestijos 
organizacija pranešajog šiek 
tiek pagerėjo žmogaus teisių 
reikalai Sovietų Sąjungoje, nes 
buvo praėjusiais metais išleista 
apie 250 politiniu kalinių. 
— Amerikos Teisingumo de

partamentas John Russell 
žodžiais patvirtino žinią, jog 
buvo rastas dokumentas ar
chyvuose, kad Kurt VValdhei-
mas perdavė reikalavimą 1943 
m. deportuoti graikų piliečius į 
darbo stovyklas. Pagal Niurn
bergo čarteri. civilių depor
tavimą'- yra karo nusikaltimas 
ir taip pat nusikaltimas prieš 
žmoniškumą. 
— Panamoje 30 amerikiečių 
personalo narių buvo sulaikyti 
Panamos policijos ir apkaltinti 
už tai, kad jie Panamos gatvėse 
pasirodė su kariškomis unifor
momis. Yra susitarimas, kad 
amerikiečiai gatvėse nesirodo 
uniformuoti. 

Nauja strategija Pietų 
Afrikoje 

Demonstracija prieš aparteidą 
Johannesbu rgas . — Angli

konų arkivyskupas Desmond M. 
Tutu ir porą tuzinų kitų kunigų 
buvo areštuoti šią savaitę, kai 
jie vadovavo protesto demons
tracijoms Cape Town mieste 
prieš vyriausybę, kuri uždarė 17 
organizacijų bei grupių, kurios 
buvo nusistačiusios prieš apar-
teido vedamą politiką. 

Maždaug apie 150 
demonstrantų , daugiausia 
įvairių religijų dvasiškių, buvo 
suareštuoti, kai jie žygiavo prie 
Parlamento rūmų. Taip pat 
buvo suimti ir visi CBS 
filmuotojai. 

Po to, kai juos paleido, jie 
sukvietė spaudos konferenciją ir 
joje pareiškė, kad ir toliau akty
viai kovos prieš aparteido 
politiką, nežiūrint, kad bus 
laužomas įstatymas. Jie pasakė, 
jog neklausys tų įstatymų, kurie 
yra priešingi krikščionių prin
cipams. Čia kartu dalyvavo 
anglikonų, katalikų, metodistų 
ir presbyterijonų bažnyčių 
vadai. Vyriausias kalbėtojas 
buvo anglikonų arkivysk. Tutu. 

Amerikos reakcija 

Po kelių valandų, kai jie buvo 
areštuoti, Amerikos ambasada 
Pretorijuje paskelbt Valstybės 
departamento pareiškimą, ku
riuo Pietų Afrikos vyriausybė 
kaltinama taikingoms demons
tracijoms panaudojus jėgą. Tai 
buvo griežčiausias pareiškimas, 
kokį tik Reagano administraci
ja yra pavartojus prieš Pietų 
Afrikos vyriausybę. „Naudo
dama nusikalstamus ir prievar
tos metodus prieš žmonių 
pilietines teises, Pietų Afrikos 
vyriausybė uždaro kelius ne-
smurtiškom permainom". 

Peticija prezidentui 

Tie dvasiškiai reprezentavo 
maždaug 12 milijonų baltųjų, 
juodųjų ir kitų rasių, gyventojų 
Pietų Afrikoje. Tik viena 
baltinų dalis — Olandų Refor
matu bažnyčia, kuri turi apie 
1,7 mil. žmonių, čia nebuvo 
atstovaujama. Demonstrantai 
norėjo prez. Bothai įteikti 
peticiją, bet netoli Parlamento 
rūmu policijos buvo sulaikyti. 
Tada dvasiškiai suklaupę ant 
grindinio meldėsi. Kai arkivysk. 
Tutu ir kitų tikybų dvasiškiai 
buvo nuvesti į mašinas ir su
areštuoti, policija kitus dva
siškius ir jų pasekėjus išvaikė 
vandens švirkštais. Prieš tai dar 
demonstrantai sukalbėjo „Tėve 
mūsų''. 

Po valandos vyskupai ir kiti 
buvo paleisti. Tada arkivysk. 
Tutu pareiškė: ,,Aš jaučiuosi 
gerai padaręs ir yra gerai, ką 
mes visi padarėme". Jie savo 
peticijoje prezidentui Bothai 
reikalauja, kad vėl būtų leista 
veikti uždraustom organizaci
jom ir kad būtų atšauktas 20 
mėnesiu trunkąs specialus 
išimties stovis visame krašte. 
Policija Pretorijoje sako 
neturėjusi kitos išeities, kaip tik 
areštuoti demonstracijos vadus, 
nes jie neklausė įspėjimo ne 
demonstruoti. 

Sovietai padės 
Amerikos projektui 

Wash ing tonas . — Pirmą 
kartą istorijoje Sovietų kos
monautai tvarkys amerikiečių 
komercinį skridimą erdvėse, 
kurį patvir t ino Amerikos 
vyriausybė. 

Tai yra mokslinis komercinis 
projektas, kuris bus atliktas 
Sovietų erdvės stotyje. Payload 
Systems kompanija ir Mass. 
augins proteinų kristalus Ame
rikos industrijai su sovietų 
kosmonautų pagalba, bet jiems 
nebus suteiktos visos žinios, 
kurios tur i būti laikomos 
paslaptyje, pasakė tos kompani
jos vadovas Anthony Arrott. 
Payload Systems gavo 
vyriausybės leidimą dvejiems 
metams tartis su Sovietais apie 
išbandymą proteinų kristali
zacijos produkciją Sovietų erd
vėlaivyje Mir, kuris jau senokai 
yra erdvėse. 

Šis planas rodo. kad Amerikos 
privačios kompanijos nori d; ry
ti prekybinius bandymus 
erdvėse, o ypač po to. kai net po 
dviejų metų Amerikos valdžia 
nesugeba išmesti į erdves net ir 
tokią stotį, kokia jau turi So
vietai. 

Iš buvusiu skridimų anksčiau 
amerikiečiai patyrė , jog 
besvorėje erdvėje tie kristalai 
auga greičiau ir geriau. 

Pį»tu Alnfcūū nrezidenta? P.W. Botha 

Komunistu įtaka 

Prieš prasidedant demonstra
cijai, buvo pamaldos, į kurias 
buvo pakviesti Vakaru diploma
tai. Dalyvavo Amerikos amba
sados reikalų vedėjas Richard 
Bardiey ir gen. konsulas Roger 
Burroughs, nes ambasadorius 
Edward Perkins yra išvykęs į 
Ameriką. Arkivysk. Tutu už 
demonstravimą be leidimo jau 
buvo areštuotas 1930 metais. 

Pietų Afrikos vyriau-v bos 
žiniomis, kai kurios uždraustųjų 
organizacijų vadovybės yra 
komunistų įtakoje, o kai K 
net savo komitetuose turi k< 
nistus. 

— Austrijos prezidentui ne
leista kalbėti kovo 11 d. minint 
50 metų sukaktį, kai naciai 
buvo okupavę Austriją. 

KALENDORIUS 
Kovo 4 d.: Šv. Kazimieras, 

Lietuvos globėjas. Alicija. 
Daina, Tautvaldas. Ginutis. 

Kovo 5 d.: Teofilių-. 
Gerasima, Giedre Liucijui. 
Adrijonns, Andrius. Adakris 

ORAS 

Saule teka 6:23. leidžia S 43. 
Temperatūra dieną 30 1 . 

nakti 20 1. 



DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. kovo mėn. 4 d. 

/ P O R T O APŽVALGA 

AR KAUNO „ŽALGIRIUI" 
PASISEKS LAIMĖTI 

TITULĄ? 

Šį savaitgalį vyksta Sov. 
Sąjungos krepšinio pirmenybių 
finalinės rungtynės. Kauno 
„Žalgiris" paskutinius 6 metus 
finalines rungtynes dėl meistro 
titulo kovojo prieš Sovietų 
kariuomenės Maskvos CASK 
klubą ir paskutinius dvejus 
metus pasipuošė aukso me
daliais. O kaip šiemet? Žalgi
riečiai ir jų treneris V. Garastas 
patys tuo nebetiki. Nebetiki ir 
daugelis „Žalgirio" aršiausių 
gerbėjų, nes komandos pa
grindinis žaidėjas Arvydas 
Sabonis tebegydomas ir nežinia, 
kada vėl pradės žaisti. 

Bet čia žingsnis per toli, nes 
iki šiol dar nežinia, ar „Žal
giris" iš viso pateko į finalą. 
Mat šių metų pirmenybės vėl 
buvo pakeistos, ir į finalą 
patekti neužteko pirmenybes 
baigti pirmoje ar antroje vietoje. 
Pirmosios 8 komandos turėjo 
žaisti ketvirtfinalių rungtynes 
pirmoje vietoje stovinčiai 
komandai prieš aštuntą, antrai 
prieš septintą, trečiai prieš šeštą 
ir ketvirtai prieš penktą. Ir 
laimėti reikia dvi iš trijų. 
,,Žalgirio" pirmasis prieši
ninkas buvo Rygos VEF, kuris 
mažoje Rygos salėje buvo 
įveiktas 94-92. 

Rygiečiai pirmavo beveik per 
visas rungtynes ir porą minučių 
prieš pabaigą dar vedė 90-88. 
Pergalę „Žalgiriui" nulėmė du 
S. Jovaišos ir V7. Chomičiaus tri
taškiai iš sunkių padėčių. 
Antrosios rungtynės vyko 
Kaune, taip , kad „Žalgiriui" 
neturėjo būti sunkumų patekti 
į pusfinalius. Čia jų prieši
ninkas buvo Kijevo ir Donecko 
laimėtojas. Pirmas rungtynes 
laimėjo Doneckas 90-87, bet an
trosios ir trečiosios vyko Kijeve. 
Reikia manyti, kad laimėjo 
Kijevas, kuris pirmenybes buvo 
baigęs trečioje vietoje ir savo 
eilėse turi geriausią Sovietų 
Sąjungos centro puolėją 
Belosteną. Kijevas per pirmeny
bes jau buvo laimėjęs prieš „Žal
girį", o taip pat yra įveikęs ir 
CASK. „Žalgirio" pliusas yra. 

kad antrosios ir. jei reiktų, 
trečiosios rungtynės vyko 
Kaune. Taip kad reikia tikėtis, 
jog finale vėl susitiks seni 
pažįstami „Žalgiris" ir Maskvos 
CASK. 

Per sezoną CASK du kartus 
nugalėjo „Žalgirį" Maskvoje 
81-67 ir 86-76, o Kaune laimėjo 
„Žalgiris" 76-71. Matęs tas 
rungtynes pasakojo, kad, 
nežiūrint, kad jos nei vienai,nei 
kitai komandai jau nebebuvo 
reikšmingos, tų dviejų pažįs
tamų susitikimas yra prestižo 
reikalas; kova visuomet arši. 
įtampa didžiulė, žiūrovais pri
grūstai kauniečių salei triukš
mingai palaikant savuosius. 
Maskva, baigusi pirmenybes 
pirmoje vietoje, trečias ir le
miamas rungtynes, jei jų reikės, 
žais savo salėje. Tačiau „Žalgi
riui" ta salė nėra baisi, jis ir 
praėjusiais metais trečiose 
rungtynėse ten iškovojo pergalę 
ir pasipuošė meistro titulu; 
,,Žalgiris" kovoja su pasi
tikėjimu ir dar didesniu ryžtu. 
O kas link žiūrovų... tūks
tantinė ar daugiau „Žalgirio" 
gerbėjų iš Lietuvos dar drąsiau 
ir triukšmingiau palaiko savuo
sius negu maskviečiai. 

Arvydas Sabonis 

Nekantriai laukdami rezulta
tų, linkime „Žalgiriui" geriau
sios sėkmės! O apie naują A. 
Sabonio gydymo kryptį kitą 
kartą... 

V. G. 

SALFASS ŠAUDYMO VARŽYBOS 
IR PIRMENYBĖS 

ŠALFASS-gos šaudymo sekci
jos komitetas yra numatęs tokį 
1988-tųjų metų šaudymo varžy
bų ir pirmenybių planą: 

ŠALFASS-gos „Trap" 
pirmenybės vyks gegužės 14 
d., 12 vai., Kanadoje, Hamiltono 
„Giedraičio" klube. (200 taiki
nių, 16 yd. išlyginami dvigubi). 

23-čios „Ethnic Trap" 
pirmenybės — Vieta ir data 
bus pranešta artimu laiku. 

Laisvo kalibro šautuvų 
varžybos vyks 1988 m. gegužės 
21 d., 10 vai. ryto, Geneva, Ohio. 
300 yd. taikiniai sumažinti iki 
200 yd. 60 šūvių. 

Kariškų šautuvų varžybos 
vyks Geneva, Ohio. Rudens 
data dar neišaiškinta. 

Varžybos dėl „Gero šaulio" 
medalio įvyks rugpjūčio 20 d.. 
LŠST „V įlniaus" rinktinės 
moterų gegužinės proga. Varžy
bos vyks iš 22 kai. ir šratinių 
šautuvų, pagal nusta tytas 
taisykles. 

Pablatiečių metinės šau
dymo pirmenybės, prave 
damos lietuvių tokia tvarka: 

Šratiniai šautuvai — rugsėjo 
10 d., „Giedraičio" klube 10 vai. 
r. 

22 kai. šautuvai — rugsėjo 17 
d., „Giedraičio" klube, 10 vai. r. 

Pistoletai — rugsėjo 24 d. — 
latvių šaudykloje „Berzaine", 
10 vai. r. 

ŠALFASS-gos „ T r a p " 
šaudymo kursas — teorija ir 
praktika numatomas pravesti 
Hamiltone, „Giedraičio" klube. 
Data dar nenustatyta. 

ŠALFASS-gos Šaudymo 
Sekcijos komitetas 

ŠALFASS-GOS ŠALDYMO 
KOMITETAS 

.22 kai. šautuvų koord. 
Balys Savickas, 

2004-340 Dixon Rd„ 
Weston, Ont. M9R 1T1, 
Tel. (416) 244-2267. 

*w, 
Toks S. Jovaišos me t imas išgelbėjo „Žalgirį" rungtynes*; su Rygos V E F . 

SPORTO PASAULIS 
K. BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 
Sausio 11 d. Sov. Sąjungos 167I aiškiai pralenkdamas Los 

olimpinis komitetas oficialiai Angeles 140 valstybių skaičių, 
pranešė tarptautiniam olim- Sov. Sąjungos olimpinio 
piniam komitetui, kad jis komiteto pirm. ir sporto min. 
priima kvietimą dalyvauti Maratos Gramovas spaudos 
Seoulo žaidynėse. Tokiu būdu konferencijoje sutikimą daly-
rytų blokas olimpiadoje vauti olimpiadoje grinae Pietų 
dalyvaus „in corpore", nes jau Korėjos valdžios užtikrintu 
ank-čiau teigiamus atsakymus saugumu. Tokios garantijos 
pasiuntė Vengrija, Rytų Vokie- JAV 1984 m. nedavė. Be to, jos 
tija, Lenkija. Bulgarija. Ru- negalėjo Los Angeles mieste 
munija ir Mongolija. Laukiami išspręsti įvairiu gaivalų išsi-
Čekoslovakijos, Kinijos. Viet- šokimų prieš Sov. Sąjungos 
namo ir Laoso pareiškimai. olimpinę rinktine. O Seoulo 

Daug vargo turima su rytine olimpiadoje ji žada būti taip pat 
Korėja. Ji reikalauja savo rekordinė: Sov. Sąjungai 
krašte pravesti daugiau olim- numato a ts tovaut i 520 
pinių žaidimų programos, sportininkų r-tai visose sporto 
nepasitenkindama preleminari- šakose. Visi jie aklimatizuotis 
nėm futbolo rungtynėm, tink- gaiės Chabarovske arba Vla-
linio. lanko, stalo teniso varžy- divostoke , kur pastatyti dideli 
bom ir dviračių lenktynėm. At- sporto kompleksai, 
rodo, kad Ii . Gramovas neturi Nėra jokių abejonių, kad Sov. 
daug įtakos rytinėje Korėjoje, 
palikdamas šią problemą spręsti 
jai pačiai. 

Sausio 17 d. buvo paskutinė 
pareiškimų atidavimo data. 
Tačiau jau prieš nustatytą laiką 
olimpiadoje dalyvauti 
užsiregistravo rekordinis 153 
valstybių skaičius 'tarp-

Sąjungos rinktinėje matysime 
lietuvių ir kitų Maskvos pa
vergtų tautų sportininkų, kurie 
neš pergales į Kremliaus aruo
dą. Tuo tarpu Vakarų pasaulis 
liaupsins „Russians". Jau dabar 
vokiečiai rašo. kad „fiur die 
russischen Sportler" — rusų 
sportininkams apsauga užtik 

tautiniam komitetui priklauso nnta. o pagrindinė kova dėl 

medali , vyks tarp JAV ir Sov. 
Sąjungos. 

Pasaulio 1500 m ir 3000 m 
bėgimo meisterė „Russin" Tat
jana Samdenko (ji yra ukrai
nietė), užklausta laikraščių ko
respondentų, ar reikia laukti 
daug pasaulinių rekordų iš 
sovietinių sportininkų, be jokio 
svyravimo atsakė: rekordai ne
reikalingi, užteks, jeigu mes 
laimėsime žaidynes. Olimpiniai 
vasaros žaidimai įvyks rugsėjo 
17 — spalio 2 d. 

Sausio 12 d. pietų metu tele
vizijoje stebėjau Europos futbolo 
pirmenybių burtų traukimą. 
Daugiau kaip valandos progra
mą, rodant aštuonių valstybių 
svarbesnes futbolo rungtynes, 
transliavo daugumas Europos 
valstybių. Tas aš tuonias 
valstybes reikėjo padalinti į dvi 
grupes. Išskirtos buvo t ik 
Vakarų Vokietija ir Anglija, 
pridedant prie jų likusias šešias 
vienuolikes. Burtų traukimą 
atliko buv. Vakarų Vokietijos 
rinktinės žaidėjo aštuonmetis 
sūnus. Ir taip prie Vokietijos jis 
,,ištraukė'* Italiją, Daniją, 
Ispaniją, o prie Anglijos — 
Olandiją, Irlandiją ir Sov. 
Sąjungą. Rinktinių treneriai 
televizijos komentatoriai dejavo 
sunkiais varžovais, nors abi 
grupės yra beveik vienodo pa
jėgumo. Italijos r ink t inės 
treneris (jo komentarai tuo 
pačiu laiku buvo verčiami į 
vokiečių" kalbą* nelabai buvo 
patenkintas pirmom rungtynėm 
su Vakarų Vokietija, tačiau tuoj 
pat užtikrino, kad „sąuadra az-
zuri" žaidimą stiprins ne tik 
atvykę futbolo sirgaliai iš Itali
jos, bet taip pat ir Vokietijoje 
gyvenantieji svečiai darbininkai 
italai, kurių priskaitoma beveik 
800 tūkst. 

Sportinis kurjozas Vakarų 
Vokietijoje. Turėdama beveik 5 
mil. markių skolą, bankrutavo 
Iserlohn aukštosios ledo ritulio 
lygos komanda. Skęstantis ir 
šiaudo griebiasi — sako lietu
viška patarlė. Griebėsi jos ir 
klubo pirmininkas, ieškodamas 
paramos pas .... Gadaffį. Libijos 
vadas be jokių svyravimų davė 
1.5 mil. markių, tačiau kartu 
pareikalavo, kad Iserlohn ko
manda rungtynių metu rekla
muotų jo kontraversinę „žaliąją 
knygą", įrašydama jos pavadi
nimą ant savo žaidžiamų megz
tukų. Deja, tokiai reklamai pa
sipriešino Vokietijos ledo ritulio 
sąjunga, uždrausdama klubui 
žaisti. Nepatenkintas spren
dimu, klubo pirm. s-gos 
nutarimą perdavė sportiniam 
teismui. Bet ir šis dar kartą pat-

PASIŽYMĖJĘS FUTBOLININKAS PAULIUS RŪTENIS 
Paulius Rūtenis, jaunas fut

bolininkas, jau daugiau kai 15 
metu pasižymi šioje sporto 
šakoje. Neseniai St. Louis 
Po.st-Di.spatch paskelbė pasi
kalbėjimą su sportininku. Jis 
žaidžia su Clemson universiteto 
komanda ir kaip jos kapitonas 
daug prisideda prie bendros 
sėkmės. Per paskutinius 4 
metus komanda antrą kartą 
laimėjo National Coliegiate 
Athletic Association titulą. 
Pauliui tai pat buvo suteiktas 
„First Team all-American" 
titulas, kurį įteikė „Soccer 
Coaches Association of 
America". Pauliaus ateities 
planai piini minčių apie futbolą 

Kar. ir laisvų šautuvų koord. 
Algis Garlauskas, 
20550 Bali Ave., 

Euclid, Ohio, 44123, 
Tel. (216) 486-6987. 
Trap šautuvų koord. 
Vytautas Svilas, 
RR 3. 
Mount Hope, Ont. LOR lWO 
Tel. (416) 679-6795. 
Pistolietų koord. 
Juozas Usvaltas, 
75 Indian Grove, 
Toronto, Ont., M6R 1Z7, 
(416) 762-0575. 

— ..norėčiau žaisti profesionališ
kai ir vėliau būti treneriu". 
Šiuo metu jis studijuoja biznį. 

Pauliaus tėveliai Vida ir 
Grožvydas Rūteniai. jo seneliai 
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virtino sprendimą. Klubo var
das dingo iš aukštosios ledo 
ritulio lygos, o klubų laimėti 
taškai buvo anuliuoti. Dabar 
vietoje Iserlohno įsteigtas 
Sauerland klubas, kurs vasario 
mėn. kovos su Berlynu, Fiussenu, 
Freiburgu dėl perėjimo vėl į 
aukštąją lygą. Joje dabar pir

mauja Rosenheimas, prieš Kiol-
ną ir Mannheimą. Paskutinę 
vietą užima Berlynas. 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGOALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Uthuanian Ptaza Court 
Tel. 925-8288 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Cnrist ligoninėms 

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

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

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

OR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVU IR ! 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUtLDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

2655 W 69 St. 
Tel. 776-9691 

pirm 12-2 v. p.p.; treč 12-2 v p.p. 
penkt.: 1-3 v. p.p. [Ž 
3900 W. 95 St. sgįu 
Tel . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tel . - 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

buvę ilgamečiai New Yorko 
gyventojai, Verutė ir Jonas 
Rūteniai, džiaugiasi Pauliaus 
sėkme. 

(d.b.) 

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

ir hemoroidg gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel . 585-2802 

Valandos paga! susitarimą 
Penkt.. antr.. ketv >.r penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

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

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 60652 

Pirm , antr.. ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 3. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. 436-7700 

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

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave.. Elgin. I I I . 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai pagai susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius'ir 
Contact lenses" 

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

Dr Tumasomo kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71st Street 

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

3 iki 7 v v Tik susitarus 

Tel. RE-liance 5-1811 
DR. VVALTER J. KIRSTUK 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
3925 West 59th Street 

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

Treč. ir šešt uždaryta 

Te l . kabineto ir buto. OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybe — Vidaus ir plaučių ligos 

263-5 W 71st. St.. Chicago, III. 
Tel.: 436-0100 

11800 Southwest Highway 
Palos Heights. III. 60463 

(312) 361-0220 (312) 361-0222 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Kabineto tel. RE 7 1168 
Rezid. 385-4811 

Dr. Tumasonio kabinetą pereme 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VDAUS LIGOS 
2454 W. 7lst Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

Paul iu? Rūten i s futbolo a ikš tė je . 

Kab. tel. LU 5-0348. Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. 776-2880, rez. 448-5545 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Street 
Tel. 4 3 4 - 6 7 7 7 

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDS VIZINAS, M.D.. S.C. 
Specialybe — Vidaus Mgų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. i'pne Austin) 

Valandos Dagai susitarimą 
Tel. 585-7755 

JOHN P. WAITKUS, M.D., FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W. 43 St.. Tel. 927-3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai pagai susitarimą pirm . antr 
Ketv .r penkt nuo 3-7 v v 



Darbo padėtis 

DARBININKŲ ROJUJ 
įdomu buvo skaityti apra

šymą naujai išleistos knygos, 
„Cruel and Usual Punishment", 
parašytos 1977 m. į vakarus iš
tremtos Maskvos Helsinkio 
grupės narės Ludmilos Alekse-
jevos, apie sovietinę darbo 
stovyklų sistemą, kaip sąmonin
gai reguliuojamą neapmokamo 
darbo jėgos šaltini. Įdomu, kad 
knygą išleido JAV centrinės 
darbininkų unijų organizacijos 
AFL-CIO tarptautinių reikalų 
skyrius. 

Knygoje aprašomas ne tik 
darbininkų išnaudojimas pri
verstiniu darbu, bet ir žiaurios, 
sveikatai žalingos darbo 
sąlygos. Vieną pavyzdį duoda 16 
metų sovietiniuose lageriuose 
išdirbęs Juri Fedorov. Pasakoja, 
kad saulėtą dieną nevėdinama
me darbo kambaryje Mordo-
vijoje, kur jis dirbo žirandelių 
kristalo pjaustymo darbą, oras 
žvilgėjo stiklo dulkėmis, kurias 
kasdien kvėpuodavo kali-
niai-darbininkai. Ir tai tik vie
nas knygoje suminėtų daugelio 
pavyzdžių. 

TAUTŲ LAISVĖS 
KOVOS DAR GYVOS 

Nors sovietų valdžia neskel
bia kalinių skaičiaus, nes tai 
valstybinė paslaptis, JAV CIA 
apskaičiavimu jų esama 4 mili
jonai, o Juri Orlovo manymu 5 
milijonai, kas yra 10 kartų 
daugiau negu kalinių skaičius 
Amerikoje. Aleksejeva rašo, jog 
tai ne dėl to, kad sovietai labiau 
linkę į kriminalizmą, ar vien 
dėl teisėjų korupcijos, apie ką 
dabar jau rašoma sovietinėje 
spaudoje. Šie dalykai dar 
neišaiškina tokios aukštos kali
nių proporcijos. Ji parodo, kad 
valdžia „sąmoningai ir sis
temingai naudojasi teisine sis
tema perkėlimui numatyto rei
kiamo gyventojų skaičiaus j 
kalinių kategoriją". Kitaip pa
sakius, teismams yra nurodytos 
reikiamų naujų kalinių kvotos. 

Knygoje Aleksejeva parodo, 
kad priverstinio darbo jėga yra 
būtinas elementas sovietinėje 
ekonomijoje. Spėjama, kad 
vergai darbininkai sudaro apie 
59c visos sovietų darbo jėgos, 
tačiau gulagai nėra vienintelis 
priverstinio darbo jėgos šaltinis. 
Daugelis priverstų darbininkų 
dirba kartu su normaliai apmo
kamaisiais fabrikuose, o pri
verstiniai viršvalandžiai yra 
visuotinas reiškinys darbovie
tėse net ir už mažiausius 
prasižengimus. 

Viena paranki vergų savybė 
— tai , kad jie gali būti pagal 
reikalą transportuojami ten, 
kur jų reikia, dažnai darbui 
sunkiose ar pavojingose sąly
gose, kur niekas už pinigą ne
dirbtų. Aleksejeva pastebėjo, jog 
per visą rusų istoriją ekonomi
niai interesai ir teisminės ten
dencijos sutapo, kad vergų dar
bo sistema visumet paisė pa
reikalavimo. Kai 1920 dešimt
mečio pabaigoje, pradedant 
Rusijos pramonės statybą, jai 
prireikė darbininkų, visi pasi
turintieji ūkininkai, priešinęsi 
kolūkių steigimui,buvo paskelb
ti darbininkų klasės priešai ir 
išvežti į darbo stovyklas naują 
pramonę statyti. Panašiai po 
Antro pasaulinio karo, kai karo 
nuteriotai Rusijai atstatyti 
reikėjo pigios darbo jėgos, kali
nių skaičius dramatiškai 
pašoko. O daugelis jų buvo 
pačių rusų kariai, nacių paimti 
į nelaisvę ir po karo grąžinti 
savo tėvynėn. Užuot pasitikę 
juos su gėlėmis, sovietai savo 
herojus - .įgrūdo į koncentracijos 
stovyklas kaip išdavikus. O 
1953 m., sumažėjus darbo jėgos 
pareikalavimui, Chruščiovas 
milijonus kalinių paleido. „Kai 
vėl prireiks darbo jėgos, vėl pa
kils kalinių skaičius", rašo 
Aleksejeva. 

O lageriu baustinų nusikal
timų apstu, nes daugelis veiks
mų. Vakaruose laikomų tei
sėmis, sovietijoje yra baudžiami, 
k.t. kraustymasis į kitą vietovę 
savo krašte, ar pasitraukimas iš 
savo kaimo į miestą, ieškant ge
resnio darbo, neišsirūpinus 
atitinkamų leidimų. Tačiau įdo
miausia tai, kad kiekvienas so
vietų pilietis yra kandidatas į 
darbo stovyklas, nes kyši
ninkavimas yra lageriu bau
džiamas nusikaltimas, o be jo 
pragyvenimas sovietinėje sis
temoje nė vienam neįmanomas. 
Gi įstatymo bausmės pritaiko
mos pagal neapmokamos darbo 
jėgos pareikalavimą. 

Priverstinis darbas nesiriboja 
tik kalėjimais. Kasmet, rašo 
Aleksejeva, šimtai tūkstančių 
žmonių yra pasiunčiami į kol
chozus „savanoriais"' darbi
ninkais derlių nuimti. Nors įsta
tymas nebaudžia už nesutikimą 
„savanoriškai" dirbti, atsi
sakantieji gali netekti savo vie
tos, laukiant buto, ar net gali 
netekti darbo. Tačiau žiauriau
sia, tai vaikų naudojimas pri
verstiniam darbui. A. Sacharo
vas pasakoja: „Uzbekijoje moki
niai yra priversti kelis mėnesius 
gyventi toli nuo namų med
vilnės derliaus nuėmimui ir 
beveik visi suserga nuo nuodų, 
kuriais augalai buvo purš
kiami". Nežiūrint to, kad 1986 
m. buvo išleistas įstatymas, 
draudžiantis vaikus naudoti 
šiam darbui, 1987 m. rudenį, 
kaip rašoma ,..'ravdoje"', dė! 
„blogo oro", gimnazistai dar 
buvo ten siunčiami. 

„Tiesą pasakius", rašo autorė, 
„visas darbas Sovietų Sąjungoje 
yra priverstinis". Kadangi So
vietų konstitucijos 60-tasis pa
ragrafas pripažįsta tik 
„visuomenei naudingą darbą", 
o šį definuoja kaip valdžios 
užsakytą ir užregistruotą darbą, 
visas tikrai laisvai pasirinktas 
darbas nelaikomas visuomenei 
naudingu ir yra laikomas baus
tinu parazitizmu. Tokiu būdu 
Nobelio premijos laureatas 
poetas Josef Brodskį buvo iš
tremtas iš Sovietų Sąjungos 
kaip parazitas, kadangi jis buvo 
išmestas iš rašytojų profsąjun
gos. 

Pralaimėjimas laisvių šalyje 
„Savo narių balsais nutraukti 

paramą Nicaraguos laisvės 
kovotojams JAV kongresas * 
nulėmė juodą Pietų Amerikos 
l i k imą" . Ši ta ip įvert ino 
kongreso paskutinį nutarimą 
žinomas žurnalistas Ch. Reese. 
Be abejo šis nelemtas kongreso 
nutar imas yra labai didelė 
tragedija tiek medžiaginiu, tiek 
moraliniu atžvilgiu. Tai yra ne 
tik netikėtas pralaimėjimas Ni
caraguos tautai, bet ir pačiai 
Amerikai. 

Šiandien šios šalies gyventojų 
masė yra per daug užimta 
prezidento rinkimine kampani
ja, sporto žaidynėmis. Tad net 
nėra pakankamai laiko atkreip
ti visuotinį dėmesį į šį nelemtą 
sprendimą. O dar sunkiau jiems 
suvokti skaudžias ateities gyve
nimo pasėkas. 

Šiuo savo sprendimu ir dar 
kartą didžioji pasaulio galybė 
nusisuko nuo tų, kurie aukoja 
savo gyvybes kovoje prieš 
pasaulinio komunizmo užma
čias. Galbūt ir būtų galima 
pate is in t i gyventojų masės 
abejingumą laisvės kovoms. Bet 
sunku suprasti, kodėl šios šalies 
žymieji politikai ir žinių tar
nybos nariai negali teisingai pa
sverti laisvės kovų svarbumo ir 
tų kovų lemiamos reikšmės 
visai vakarų pasaulio civili
zacijai ir jos išsilaikymui. Juk 
Nicaraguos, Mozambiko, Ango
los ir Afganistano tautos kovo
ja už tuos pačius laisvės idealus, 
kuriuos jau seniai paskelbė šios 

Naudojantis tokiais duome
nimis, rašoma šioje knygoje, 
JAV bandė įtaigoti Europos 
valstybes nepasirašyti sutarties 
su Sov. Sąjunga dėl naftos pri
statymo Europai, nes statant 
naftos tiekimo vamzdžius Sibi
re buvo naudojami kaliniai. Šios 
pastangos buvo bergždžios. 
Tačiau ir pati Amerika ne
silaiko savo pačios įstatymų. 
1930 m. išleistas Hawley-Smoot 
muitų į s ta tymas draudžia 
importuoti vergų ar kalinių dar
bu pagamintas prekes. AFL-
CIO JAV darbininkų unijų or
ganizacijos pirm. Lane Kirklancf 
sako, kad JAV šio įstatymo 
nepaiso, importuodamos so
vietinius gaminius. Nors jis pri
pažįsta, jog įstatymo laikymasis 
nepadarytų Sov. Sąjungai 
didelės žalos, nes sovietiniai 
importai tesudaro tik 0.1% visų 
JAV importų, JAV turinti ir 
moralinę pareigą tokių įsta
tymų laikytis. 

Nors senatoriai D. Moynihan 
ir W. Armstrong bandė šį 
reikalą kelti, jiems tai nepa
vyko, nes Valstybės ir Iždo de
partamentai, kaip ir CIA. pa
reiškė, jog nėra kaip patikrinti, 
kurie sovietų gaminiai pa
gaminti priverstine darbo jėga, 
kurie ne. Taigi, dar ilgai truks, 
kol sovietų sistemos neteisingu
mas bus tikrai suprastas, o iki 
to laiko, kiekvienam Lietuvos 
tremtiniui turi būti aiški parei
ga apie tai netylėti. 

a.j.z. 

JONAS DAUGĖLA 

šalies steigėjai. Jie miršta už 
tuos pačius idealus, už kuriuos 
pirmajame ir antrajame kare 
žuvo milijonai šios šalies 
jaunuolių. Negi mūsų politikos 
vadovai negali suprasti, kad, 
kovodami už savo laisvę, jie 
savo nuogomis krūtinėmis 
užstoja mirties pavojus ir visam 
laisvajam pasauliui? 

Bet, deja, istorija kartojasi. 
Tik gaila, kad vakarų demokra
tijos ne tik nesugeba pasimo
kyti iš istorijos, bet net vengia 
pasimokyti iš praeities klaidų. 
Pasaulio užvaldymo užmačioms 
pirmieji komunistams bandė 
pastoti kelią mūsų miško 
broliai. Jie tolimai atskirti nuo 
vakarų pasaulio, lyg maža sala 
raudonojoje jūroje ryžosi į 
žūtbūtinę kovą. O juk tuo metu 
visą raudonąją imperiją dar 
valdė žiaurusis Stalinas. Jo 
raudonoji armija ketverius 
metus atstūmė nuo savo sienų 
geležinę vokiečiu kariuomenę. 
Tačiau Lietuvos partizanai 
išsilaikė net visus 8 metus. 

Žinoma, jie tikėjosi vakarų 
pasaulio paramos. Jie jos šau
kėsi. Saukėmes ir mes už juos. 
Tačiau šis šauksmas liko neiš
girstas. Toms kovoms iš vakarų 
nebuvo parodytas net mažiau
s ias dėmesys. Tie patys 
žurnalistai, kui\. šiandien taip 
garsina įvairius teroristinius 
veiksmus ir leidžia savo marš
kose pasirodyti bolševiku agen

tams ir žmogžudžiams, tada 
nerado reikalo net vienu žodžiu 
užsiminti apie Lietuvos laisvės 
kovas. Mūsų informacijoms jie 
netikėjo ir metė jas į šiukšlių 
krepšius. Tada jie daugiau pati
kėjo Kremliaus propagandai. O 
ši propaganda apšaukė mūsų 
partizanus banditais, o mus 
pačius kriminalistais ir nacių 
pakalikais. 

Panašaus likimo susilaukė ir 
Vengrijos, Čekoslovakijos bei 
rytų Vokietijos sukilėliai. 
Žinoma, tie visi kraštai yra 
anapus Atlanto ir komunizmas 
dar tiesiogiai negrasino šiam 
žemynui. Nors jau ir tuo metu 
komunistai buvo spėję įsitvir
tinti Kuboje — vos 90 mylių nuo 
šio žemyno krantų. 

Raudonojo sriauto Atlanto 
vandenynas nesugebėjo sulai
kyti. Ir tik tada, kai jo veržia 
pasiekė ir vidurio Amerikos 
žemes ir pradėjo veržtis į Pietų 
Ameriką, JAV šiek tiek pabudo. 
Šiandien šio prasiveržimo auka 
ir yra Nicaragua. Ir šioje šalyje 
užvirė laisvės kova. Tad šį kartą 
laisvės kovotojai pagaliau 
susilaukė tiesioginės Amerikos 
visokeriopos paramos. Žinoma, 
ši parama negalėjo prilygti 
paramai, kurią gauna Krem
liaus patikėtinis ir agentas 
tautos išdavikas Ortega. Tad ir 
visa ši kova yra labai nelygi. 

Paskutiniu metu laisvės ko
votojams pradėjo kiek sektis. 
Amerikos parama ir sunki 
šalies ekonominė kasdienybė 

Konsuliariniam priėmime Illinois universiteto salėje vasario 19 cL Iš kaires: Birutė Jasaitienė, 
aid. Roman Pucinski su žmona, Lietuvos gen. konsulas Vaclovas Kleiza. Asta Kleizienė ir Bili 
jana Sljivic-Simsic 

vis daugiau ir daugiau žmonių 
patraukė prie laisvės kovotojų 
ir jie vis įgyja daugiau pasiti
kėjimo. Tad šie laimėjimai 
privertė Ortegą per savo agen
tus daryti visas pastangas, kad 
Amerika sustabdytų savo para
mą ir paliktų laisvės kovotojus 
savo likimui. Bet jis pats tuo 
metu nerado reikalo atsisakyti 
Kremliaus paramos. O kongres-
manus apmulkinti ir laimėti 
daugiau laiko j is pasiūlė 
diplomatines derybas. Lyg 
anksčiau jam nebuvo laiko jas 
pradėti. 

Gaila, bet ši provokacija susi
laukė kongreso daugumos prita
rimo. Tiesiog neįtikėtina, kad ta 
dauguma dar iki šiol neįsiti
kino komunistų apgaule. 
Gorbačiovas nugriovė Brežnevo 
paminklus, nudraskė jo vardą 
nuo gatvių ir aikščių pava
dinimų, iškeikė jo valdymo 
metodus ir jį patį. Tačiau jis nie
kada neatsisakė jo paskelbtos 
„Brežnevo doktrinos". O ta 
. .doktrina" aiškiai visam 
pasauliui skelbia, kad komunis
tai niekada negali pasitraukti iš 
tų žemių, kurias jie kuriuo nors 
būdu užvaldė. Netenka abejoti, 
kad jis šios „dok t r inos" 
neužmirš ir Nicaraguos atveju 
ir ištikimai jos laikysis. 

Visa laisvės kovų praeitis 
liudija, kad komunistai skaitosi 
tik su jėga. Ir tai liudija kaip tik 
Nicaraguos, Angolos ir Afganis
tano skaudūs pavyzdžiai. 

Ne šaunus Gorbačiovo ir jo 
žmonos iškilmingas priėmimas 
bei didingi pokyliai ir skanios 
vakarienės nulėmė, kad Gorba
čiovas pradėjo kalbėti apie 
pasitraukimą iš Afganistano. 
Tik nepalaužiama afganista
niečių kova. 20,000 žuvusių 
rusų ir bruzdėjimai pačioje 
raudonojoje imperijoje privertė 
Gorbačiovą apsigalvoti. Atšiau
ri afganistaniečių kova, mili
jonas žuvusių didvyrių išlaikė 
šios kovos gyvybę ir priartino 
tautą prie laimėjimo. Angolos 
laisvės kovotojų atstovas Wa-
shingtone Pedro Chingunji 
šiomis dienomis pareiškė, kad 
kubiečių pas i t raukimas -iš 
Angolos jau yra tik dienų 
klausimas. O Jonas Savimbi net 
12 metų pakėlė šios šalies 
laisvės kovas ir šiandien jau ar
tinasi prie laimėjimo. Žinoma, 
šių kovų sėkmę neabejotinai 
nulėmė Amerikos ir kitų 
vakarų valstybių stipri parama. 

Tad ir yra geriausi pavyzdžiai, 
kad ne diplomatinės derybos, 
bet tik ginklų ir kita ekonominė 
parama gali išlaikyti laisvės 
kovų sėkmę. O jeigu tos 
paramos savo laiku vakarų 
galybės nebūtų pagailėjusios 

Lietuvos, Vengrijos ir kt. ko
votojams, tad gal šiandien ji jau 
ir nebebūtų reikalinga Angolai 
ar Afganistanui. Vargu ar ko
munis t in i s pasaulis bū tų 
išdrįsęs leistis į tokias avan
tiūras. Ir Hitleris savo laiku 
užėmė visą Europą ir Afriką tik 
dėl to, kad niekas nesusiprato 
laiku jam pasipriešinti. 

Visi šie praeities prisiminimai 
ir dabarties tragedijos vis dėlto 
turėtų pagaliau atverti plačiau 
Amerikos politikų ir žinių tar
nybos narių akis. Pasaulyje 
tautų laisvės idealai nėra mirę. 
Pasaulyje dar yra tūkstančiai ir 
milijonai didvyrių, kurie nebi
jo mirti už tuos idealus. Jie už 
juos kovoja ir aukoja savo gyvy
bes. Jie neprašo, kad laisvojo 
pasaulio vyrai stotų į jų eiles ir 
petys petin kovotų ir žūtų. Jie 
prašo tik medžiaginės paramos. 
Bet. deja, šiandien jiems ir ši 
parama pagailėta ir palikti 
vieni savo likimui. 

Tad gal tik tada, kai bolševi
kai įkurs savo bazes prie New 
Yorko ar Miami ir kai reikės 
patiems ginti savo laisvę, gal tik 
tada kongreso daugumos nariai 
supras savo praeites klaidas. 
Tada gal ir jie įvertins šiandie
ninių laisvės kovų reikšmę ne 
tik pavergtosioms tautoms, bet 
ir visam laisvajam pasauliui. 
Tik gali būti jau per vėlai. 

Stebint JAV kongreso veiklą 
ir sprendimų metodus, susidaro 
abejotinas vaizdas. Kongresas ir 
visos TV stotys bei spauda 
kankinosi dėl 36.25 mil. dol. O 
juk ši suma yra tikrai mikrosko
piška milžiniškame valstybės 
biudžete. Amerika Izraeliui 
kasmet skiria daugiau nei 6 bili
jonus dol. Neteko girdėti, kad 
kongresui būtų tekę kelias 
dienas vargti svarstant šios 
paramos būtinumą. Sen. D. In-
ouye vienui vienas buvo 
beketinąs pasiųsti 8 mil. dol. į 
Paryžių sinagogai pastatyti. Ir 
ne kongresmanų balsai, bet 
viešoji opinija jį nuo šio keisto 
sumanymo sulaikė. O pagaliau 
neteko stebėti, kad kongresas 
būtų svarstęs ir kelis kartus bal
savęs skirti 25 mil. dol., pa
statyti privatų orauostį prie 
kongreso vado Jim Wright ūkio. 
Pakako jam tik pareikšti, kad, 
keliaudamas iš bendrojo Dalias 
orauosčio, jis pavargsta ir 
sugaišta daug laiko. Ogi tas 
pats Wright buvo pagrindinis 
architektas suorganizuoti visą 
daugumą, kuri atsisakytų duoti 
mažai ką didesnę sumą laisvės 
kovotojams. 

Žodžiu, iš šalies žiūrint, 
netenka abejoti, kad šios šalies 
demokratija dirba. Tik ar visada 
tiksliai? 

Nuntr J . Tamulaičio 

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS 
P. MELNIKAS 

Romanas 

54 
— Aha. Žinai, kokie kartais ir man užeina... —ji 

nebaigė. — Tiek to. Parodysi, kai susitiksim? 
— Gerai, bet ne šiandien. Turiu prabūti prie sta

tybų. Rytoj atnešiu, kai susitiksim. 
— Puiku. 
— Patenkinta? 
— Labai. 
J a m gniaužė gerklę dėl jos viskuo pasitikinčios ir 

akyse suraibuliavo. Stiprus apmaudas galvoj užrėkė 
jos tolimesnį koketavimą ir čiauškėjimą. Leisgyvis jis 
atsisveikino su ja, padėjo ragelį ir, pirštais gremždamas 
degantį veidą, išėjo iš bendrovės į gatvę. Pamakaluo-
damas ranka virš galvos kalbėjo su savim, ilgai 
vaikščiojo mieste, galvojo apie naują melą ar atsi
davimą neišvengiamumui. 

Niekojau nepadarys. Jis turi maldauti jos pasi
gailėjimo atsiklaupęs ant kelių. Jau nieko nepadės 
Šventas Raštas ar kitos dovanėlės, komiški ar rimti 
religiniai atvirukai, kurie, pasiųsti įjos namus, kalbėjo 
apie jos meilę arba atsiprašydavo už melą. Iš jų ji su
darė ir kartajam parodė visą albumą. Nepadės net jos 
paslaugumas, kurį parodė dėl raumenų ligos Reikėjo 
ko nors naujo arba nieko naujo. 

Reikėjo gal viską pranokstančio tiesos žodžio. 
Prisipažinimo. Drąsos! Juk ją mylėjo. 

Ir laukti jos atsakymo... 
J is jautėsi palaužtas. 

— Lena. — paskambino jis kitą dieną, ieškodamas 
išeities iš keblios padėties, — aš vakar tau pamelavau. 

— Ir vėl? Kaip tai? 
— Paprasčiausiai. 
— Jokių skyrybų? — jos balsas darėsi verksmingas. 
— Aš dar netur iu skyrybos dokumentų. 

Suprantu, dėl to labai supyksi. 
— Aš drebu... 
— Kaip tau kar tą aiškinau, aš turbūt 

nepataisomas. Dėl tėvo ir motinos žiaurių bausmių pri
pratau visų bijoti ir meluoti. Dabar lauksiu bausmės 
iš tavęs. Daryk ką nori su manim... 

Ji nieko neatsakė ir ta tyla jį dar daugiau baugino. 
— Ar liksime bent draugais? — maldavo jis. 
Išgirdo jos sukūkčiojimą. Nuo šio klausimoji turbūt 

apsiverkė. Bet po to telefonas klakltelėjo ir liko tik 
niūrus ūžimas. 

Devinskis vėl pasuko jos numerius, vėl kvietė 
šnekėti, bet vos išgirdusi jo „Lena, prisiekiu: aš skir-
siuos", ji vėl nutraukė telefoninį sujungimą. 

XX 

Nusišluosčiusi ašaras, Lena stengėsi atrodyti, kad 
nieko neatsitiko. Pabrinkusiais vokais ji atkakliai 
taukšėjo rašomąja mašinėle, darė klaidas, nervingai 
jas trynė ir valdė į akis vis plūstančias ir veidu rie
dančias ašaras. Ja stingdė ledinio šalčio bangos, tarsi 
ji tuoj mirs. Bijojo kiekvieno telefoninio subirzgėjimo. 
Kai reikėjo, pakeldavo lėtai ragelį, su baime ištardavo 
savo bendrovės vardą ir aprimdavo, jei atsiliepdavo 
koks oficialus asmuo. 

Jei vėl išgirstų trikdantį, nuolankumu praskydusį 
jo žemą balsą, ji formavo jam prakeikimus: „Devinski! 
Tu nepataisoma niekšybe! Tu šašas, melagis... Atstok 
ir sudie!" Ir tuoj paspaustų telefone išjungimo sagą. 

Iš kokio mišinio šis ryklys išsigimė? — ji galvojo. 
Iš kur ėmė blogiausias ydas ir tokį charakterį? Iš tėvų 
namų išsinešė melo nuodus. Iš biznierių gudrumą. 
Iš organizuotų kriminalinių nusikaltėlių suktumą. Ir 
štai tau melo mašina ir gerai pateptas, žemas sukčiaus 
balsas. 

Koks liežuvis! Koks prasimanėlis! 
Jei kas apie tai žinotų — juoktųsi. Kuo mane 

laikytų? 
O aš kvailutė, mylėjau jį ir pirmą kartą taip stipriai 

savo gyvenime. Galvojau, neinu į bažnyčią, nesą 
religinga, sau prikaišiojau, o jis man Šventą Raštą 
dovanojo... Taip sukrėtė tada, lyg Dievą būtų man 
grąžinęs. Rodė knygą apie gerąjį lenką, tapusį net 
popiežium, šnekėjo apie religiją, lyg būčiau velnių 
apsėsta, kai tuo tarpu melavo ir kiekviena proga 
apgaudinėjo... 

Pats yra tikras velnias! 
Šventu Raštu reikėtų trinktelėti jam į galvą! 

Suplėšyti religines atvirutes! Ir trenkti jas jam į veidą! 
Sudeginti jo laiškus ir pelenus pasiųsti jam voke. 

— Aš laisvas. Lena... Gavau skyrybas... Šiandien 
atšvęsim geriausiam restorane... 

Net per akis melavo... Ir tu man taip... 
— Atnešiu skyrybų pažymėjimą rytoj... 
Jo niekada neturėjo... Ir skirtis su savo žmona 

niekada nenorėjo, nors prisiekė ir vis žadėjo... 
Sustingusi prie mašinėlės ji grimzdo vis daugiau 

į neviltį, į apmaudinga slogutį. Kaip baidyklė jos akyse 
stovėjo Devinskis. Pasiramsčiuodamas lazdele jis šypso
josi šelmiškai pro savo barzdelę, melavo ir melavo... 
Atrodė, kad niekada teisybės nebuvo pasakęs. Apie 
griežtą tėvą ir piktą motiną taip pat gal buvo melas! 
Atrasdavo argumentus, kai nenorėdavo matytis. Dar
bo skuba jam. . tai šis, tai tas... 

(Bus daugiau) 

i 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
Miami, FL 

ESTRADLMS SOL. 
RAKAUSKAITĖS-

ŠTROMIENĖS 
KONCERTAS 

Skaitėme lietuvių spaudos 
atsiliepimus apie Violetos 
Štromienės koncertą Australi
joje. Sausio 31 d. Miami ir apy
linkės lietuviai turėjo progos ją 
pamatyti ir išgirsti Miami 
lietuvių klube. Klubo pirm. 
Elena Jonušienė pasveikino 
visus gausiai susirinkusius. 
Solistę apibudino Ona Vaičeko-
nienė. Violeta — Kauno dukra. 
Muzikines studijas pradėjo 
būdama šešių metų Kauno 
muzikos mokykloje. Būdama 
mokykloje, vėliau Vilniaus u-te 
Violeta naudojosi kiekviena pro
ga išeiti į sceną dainuoti. Yra 
įdainavusi plokštelę su Lietuvos 
filharmonijos kameriniu 
orkestru. Iš Lietuvos su koncer
tais lankėsi Lenkijoje, Čekoslo
vakijoje, Rytų Vokietijoje ir 
Sovietų Sąjungoje. 

1975 m. pasitraukė į Vokietiją 
ir vėliau persikėlė į Angliją. 
Gyvendama vakaruose ir čia 
visur koncertuoja, ne tik Euro
poje, bet ir Kanadoje, Australi
joje ir JAV-se. Dainuoja net sep
tyniomis kalbomis. 1976 m. 
Amerikoje buvo išleista pirmc 
plokštelė: Violeta, o 1984 m. an
troji plokštelė Violeta II. 

Pakviesta dainuoti Violeta 
plaštakės laisvumu įšoko į 
sceną ir taip jautėsi viso koncer
to metu. Koncerto programa 
buvo labai įvairi ir įdomi. 
Dainavo lietuvių, anglų, 
prancūzų ir vokiečių kalbomis. 
Ypač visus žavėjo savo grakš
čiais ir labai gyvais judesiais. 
Daugumas net pajaunėjo, entu
ziastiškai plojo po kiekvienos 
dainos. Programai pasibaigus 
plojimai nesustojo ir Violeta dar 
dvi Gorbulskio dainas pakarto
jo „Gegužinė'" ir „Tėviškė". 

Solistei įteikta rožių puokštė. 
Muzikinę palydą tvarkė muz. 
Algis Šimkus. 

VASARIO 16-TOS 
MINĖJIMAS 

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 70-tos sukakties 
minėjimą Miami lietuviai 
atšventė dviem dalim. 2 vai. Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje vyko 
pamaldos už visus žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės. Buvo įneštos 
Amerikos, Lietuvos ir šaulių 
vėliavos, kurias lydėjo moterys 
tautiniais drabužiais. Kun. dr. 
Vincas Andriuška atnašavo 
Mišias ir atvykęs svečias prel. 
Vytautas Balčiūnas pasakė 
tur iningą pamokslą. S. 
Valiukienė ir „Bangos" choras 
giedojo giesmes ir muz. Algis 
Šimkus vargonavo. 

Po pamaldų visi vyko į 
minėjimą klubo salėje. Klubo 
direk. Kasparas Radvila minėji
mą pradėjo pareiškęs, kad būtų 
smagiau šią sukaktį minėti, jei 
rusai nemindžiotų Lietuvos 
žemės. Tačiau yra žinių, kad ir 
ten tautiečiai rizikuodami ruo
šiasi šios sukakties proga gėlių 
puokštes padėti ant kapų 
kovose kritusiems už Lietuvos 
laisvę. įneštos vėliavos. 

Programą pravesti pakvietė 
Oną Vaičekonienę. S. Valiukie
nė ir „Banga" sugiedojo Ameri
kos ir Lietuvos himnus. Kun. 
dr. V. Andriuška sukalbėjo la
bai patr iot inę invokaciją. 
Susikaupimo minute pagerbti 
už Lietuvos laisvę žuvusieji. 
Nepriklausomybės kovų sava
noriams Jonui Karveliui ir 
Vladui Šapėnui prisegtos gėlės. 

Ona Vaičekonienė pakvietė 
visuomenininką dr. Kazį 
Karveli tarti žodį, kuris buvo 
labai aktualus ir su dėmesiu 
visų išklausytas. Priminė, kad, 
švenčiant Lietuvos nepriklau
somybės 70 m. sukaktį, turime 

žinoti, kad Lietuva, kaip 
valstybė, egzistuoja nuo Min
daugo laikų, kada ji buvo su

jungta ir pakrikštyta, tada ji ir 
buvo gal ingiausia . Vėliau 
pradėjo vegetuoti. Kovojo visų 
spaudžiama, bet niekad neat
sisakė nuo nepriklausomybės ir 
laisvės. Tačiau ją atgavo tik 
1918 metais. Pamažu išnyko 
visakas, kas buvo slaviška. 
Kūrėsi tautinė Lietuva. Pradėjo 
viskas žydėti, kultūriškai ir eko
nomiškai stiprėti. 1944 m. 
birželio 15 d. Sovietų S-gos 
klasta ir tankais Lietuva nusto
jo nepriklausomybės. Nustojo ir 
tūkstančiai lietuvių gyvybių, 
likusieji persekiojami, istorija 
klastojama, viskas rusinama... 
Tačiau pačioj Rusijoj vyksta 
politinis ir ekonominis bank
rotas. Vyksta įvairios reformos, 
bet jos rodo tik jų silpnumą. O 
mums šiuo metu atgimsta 
Nepriklausomybės viltys. Lais
vės Lietuvai jau ir Lietuvoje 
vis dažniau viešai sušunkama, 
kas rodo, kad ir po sunkios 
priespaudos Lietuva nepa
laužiama. Ir išeivija, kurios 
yra trečdalis tautos, ryžtingai 
dedasi prie laisvės kovos. Tegul 
meilė Lietuvos dega mūsų 
širdyse, vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi. Baigė paskai
t ininkas savo kalbą. Visi 
gausiai plojo. 

Alice Lopez paskaitė Floridos 
gubernatoriaus ir Dade County 
burmistro proklamacijas. Daly
vavęs lenkų klubo 87 m. pir
mininkas pasveikino. Rašytojas 
poetas Alfonsas Šešplaukis 
Tyruolis paskaitė savo kūrybos 
istorinę poemą. 

Danutės Liaugminienės vado
vaujamas „Bangos" choras su
dainavo: Tėviškėlė — Budriūno, 
Kritusiems kariams — Vaičiū
no, Op, op, — Naujalio, Trem
tinio malda — Palio ir Gintaro, 
Tėvynė — Gorbulskio. Ir labai 
plojant bisui dar Nemunėlis. 
Danutei įteikta gėlių puokštė. 
Akompanavo muz. Algis 
Šimkus. 

Klubo pirm. Elena Jonušienė 
padėkojo kunigams ir visiems 
pasireiškusiems bažnyčioje ir 
salėje, kurių dėka taip gražiai 
šią brangią šventę atšventėme. 

Visi vaišinosi Alekso Zigman
to pagamintais skaniais pie
tumis. Aukų surinkta klube 
4,300 dol. Ir po to dar Adolfas ir 
Sofija Kamarauskai paaukojo 
1,000 dol. Iš viso Vasario 16 pro
ga gauta aukų 5,300 dol. Tautos 
fondui 2,600, Bendruomenei 
1,200, Altai 950 ir Americans 
for Due Prosess 550. Didesnės 
aukos: A.S. Kamarauskai, dr. 
V. ir J. Dubinskai, P. Skikūnas, 
K.S. Radvilai, Br. Liškus, dr. 
V.A. Taurai, P.S. Valiukai, dr. 
D. Giedraitis, P.O. Griškeliai, 
K.K. Kodačiai, dr. Lipskis. I.V. 
Jokšai, A. Juknevičius, O. 
Kaulakienė, M. Vitkus, J.J. 
Žebrauskai, B. Sergautis, dr. G. 
Stepulionienė, J. Gruzdąs. 

RANKŲ DARBŲ PARODA 
Kovo 13 d. Miami klube 

ruošiama įvairaus meno, 
rankų darbų paroda. Kviečiami 
visi Miami ir apylinkių lietuviai 
dalyvauti su savo kūrybingais 
dirbiniais. Norime, kad visi 
atsilankę galėtų pamatyti ir 
pasidžiaugti išstatytais darbais. 

PAVASARINĖ GEGUŽINĖ 

Kovo 23 d. trečiadienį, 1 vai. 
„Aušros" saulių kuopa ruošia 
Ipolito ir Valerijos Jokšų 
sodyboje linksmą pavasarinę ge
gužinę su programa, laimėji
mais ir kt. įvairumais. Kviečia 
visus iš arti ir toli atvykti ir 
praleisti gražioj gamtoj dieną. 
Važiuojant greitkeliu 95 
išlipimas Nr. 10. Adresas 850 
NW 90 str., Miami, blokas nuo 
greitkelio. 

Gunda K. 

CLASSIFIED GUIDE 

„Pilėnų" tunto blynų baliuje vs P. Karaliaus vienveiksmį vaidinimą „Slaptoji ka lba" atl ieka 
L. Biliūnas, A. Bublytė, S. Muliolis, A. Dunduras, T. Gelažius, R. Biliūnas ir M. Stungys. 

K^vi^iieiB 
AKCININKŲ 

SUSIRINKIMAS 

Vasario 21 d. įvykusiame Lie
tuvių namų (Lithuanian Vil-
lage, Inc.) ir Lietuvių Amerikos 
Piliečių klubo susirinkime buvo 
pakeistas statutas — 12 direk
torių taryba sumažinta iki 9 
asmenų. Dabar 3 direktoriai bus 
renkami kas metai, trijų metų 
laikotarpiui. Išrinkti trys nau
ji direktoriai: architektas Gin
tautas Gaška, advokatas Egi
dijus Marcinkevičius ir policijos 
pareigūnas Gytis Motiejūnas. 
Naujoje taryboje jaunesnioji 
karta, čia mokslus baigusi, su
daro tarybos daugumą. << 

Direktorių tarybos pirmi* 
ninkas Romualdas Bublys, pir
mininkavęs susirinkimui, pa
darė Lietuvių Namų ir Piliečių 
klubo apyskait inius pra
nešimus. Lietuvių Namų 
metinė apyvarta praėjusiais 
metais padidėjo 8.69c (139,793 
dol.), metai buvo baigti su 1,879 
dol. pelno. 1986 metai buvo 
baigti su 14,394 dol. nuostoliu, 
nes buvo įvykdyta eilė šių namų 
kapitalinių remontų. Namai, 
pasta tyt i prieš 15 metų, 
reikalavo šildymo, šaldymo, 

. virtuvės įrengimų pakeitimų 
' bei pagerinimų. 

Lietuvių Namai, kurių buhal
terinė knygų vertė yra 294,741 
dol., dar turi 120,000 dol. ilga
laikę paskolą. Namų rinkos 
vertė skaičiuojama apie 750.000 
dol. Jie priklauso akcininkams, 
turintiems arti 8000 akcijų. 

Amerikos Lietuvių Piliečių 
klubas turi arti 2,200 narių ir 
Lietuvių Namų akcijų už 21,875 
dol., turi „Gintaro" valgyklą ir 
barą. 1987 metų jų apyvarta 
buvo 321.648 dol. Sumažėjusi 
apyvarta. 20^ nuolaidos tei
kimas pensininkams, reikalų 
vedėjo (Algio Tito) pasamdymas, 
padidėjusios išlaidos — prisidėjo 
prie nuostolių — 12,265 dol. au
gimo. Dabar atsisakius reikalų 
vedėjo pozicijos (ją atliks direk
toriai), sumažinus operavimo 
išlaidas, sumažinus 10^ nuolai
dą pensininkams, nebemo
kami net mininalūs 5 dol. 
už valandą direktoriams už 
posėdžius, tikimasi šiuos metus 
užbaigti be nuostolių. . 

Lietuvių Namai atlieka visą 
eilę labai naudingų patarna
vimų visiems Clevelando lie
tuviams: duodamos nemokamai 
patalpos posėdžiams, susi
rinkimams, repeticijoms (apie 
200 kartų per metus), remia 
kultūrines organizacijas skelbi 
mais, atstovauja lietuviams tau
tybių festivaliuose, nariams 
surengia metinius piknikus ir 
kitus renginius. Piliečių klubas 
kasmet skiria 1,000 dol. kul-

tūrinę-visuomeninę premiją ir 
t.t. 

Revizijos aktą perskaitė Juli
ja Taorienė. Aktas ir valdybų 
pranešimai buvo susirinkimo 
patvirtinti. 

Dabartinę Lietuvių Namų 
direkciją ir Piliečių klubo 
patikėtinių tarybą sudaro: pirm. 
Romualdas Bublys, Vitas Gy
vas, Gintautas Gaška, Virginija 
Juodišiūtė, Algirdas Matulionis, 
Egidijus Marcinkevičius, Gytis 
Motiejūnas, Vytautas Ramonis, 
Juozas Stempužis, Valdas 
Plečkaitis ir Vytautas Sniečkus. 

Lietuvių namai tarnauja lie
tuviams. Bet pelnas, kurio 
siekiama, nėra pagrindinis 
Lietuvių Namų tikslas. 

V. Rociūnas 

Laiškas 
ATSARGIAI SU ŠUNIMIS 

Žmonės laiko, myli ir globoja 
įvairius gyvulius. Vieni labiau 
myli kates, kiti šunis ir pana
šiai. Su tais gyvulėliais yra su
sigyvenama, ir jie tampa lyg 
šeimos nariais. Katės ir maži 
šuneliai laikomi dėl „dekoraci
jos" ir draugystės, o didesni 

Stungys 
Nuotr. V. Bacevič iaus 

šunys jau tarnauja saugumui. 
Jie gali būti ir labai pavojingi. 
Jų savininkas turi juos taip pri-
žiūrėti , kad j ie neužpul tų 
nekaltų žmonių. Priešingu atve
ju šuns s av in inkas galėtų 
gerokai nukentėti . Kada šuo 
yra l a i komas , t en būna 
matomas ir įspėjimas „Bevvare 
of Dog". 

Kadangi gyvename „nera
miais laikais", tad apsisaugo
jimas su šunimis tampa aiškus. 
Bet kada palaidas šuo yra 
laikomas viešoje įstaigoje, 
reikalas tampa jau nevisai 
aiškus. O ta įstaiga yra Lietuvių 
Kata l ikų r e l i g i n ė šalpa. 
Brooklyne, NY. Atėjau į ją 
vasario 24 d., atnešdamas savo 
kuklią duoklę šiai garbingai ir 
didžiai naudinga darbą dirban
čiai organizacijai. Durys buvo 
užrakintos. Paspaudus skambu
tį ir durims vos spėjus prasiver
ti, piktai lodamas ant manęs 
užšoko šunelis. Su šunimis ir 
praeityje esu turėjęs „susi
tikimų", todėl ir šį kartą buvau 
mirtinai išgąsdintas. 

Todėl reikėtų atsargiau elgtis 
su šunimis, o ši įstaiga neturtų 
pamiršti, kad gali ir taip at
sitikti, jog, vietoje duokles 
gavus, nereikėtų jas šimteriopai 
grąžinti! 

Teko girdėti, kad su šios 
įstaigos šunimis yra buvę ir 
anksčiau panašių atsitikimų. 

Šiaip ar ta ip šioje įstaigoje 
šunims ne vieta! Argi būtų pro
tinga, kad visuomenės suauko
tus pinigus tek tų atiduoti 
advokatams? 

p. palys 

Pradedant 1988 m. sausio 23 d. kas šeštadienį 
10:10 v.v. iki 12 v.v. vidurnakčio 
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Žemė L 
„Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika • sveikata - moterų pasaulis - sportas - literatūra - kinas - satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
.Pasakų pasaulis mažamečiams l ietuviukams" 

10 v.v. iki 10:10 v.v. 

Alliance Communications, Inc. 
408 South Oak Park Avenue, Oak Park, IL 60302 

tel . nr. 848-8980 

STAN BALZEKAS, Ltd. 
PONTIAC — SAAB 

6621 W. OGDEN. BERVVYN 
312-788-5700 

SAABS 
FOR 

LESS! 
SAAB 9000 

The most intelligent cars ever built. 

SAAB 900 -

Business opprt. gas station for 
ront. 2 bays for mechanic. 

Call 238-4608. 

FOR RENT 
i . : 

Išnuomojams 4 kamb. butas II a., 
su šiluma, 71 st & Francisco apyl. 

Skambinti: 476-5312 

FOR SALE 

Vtfholesale carpeting! Kilimai urmo kai
nomis; didžiulis sandėlis piinas kilimų riti
niuose ir atskirais gabalais. Turime viską, 
ko jums reikia. Duodame paskolą. Pirkite 
kilimus skambindami Romui po 6 v.v. 
589-2349; palikite vardą ir tel. numerį. 

For sale baby items: crib. car seat. scale, 
carrier. "Wondra" chair. svving, vvalker, 
rocking rtorse, playpen, tricycles, changing 
table & bath. 

Call 246-8416 

MISCELLANEOUS 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Balys Pavabalys 

MILŽINAI IR SLIBINAI 

Sat(l)yriniai eilėra(k)ščiai 

Knyga, laimėjusi Montrealio 
lietuvių akademinio sambūrio Vin
co Krėvės literatūrinę premiją. 

Kaina $6.00 (iškaitant siuntimo 
išlaidas). 

Užsakymus siųsti autoriaus 
adresu: 

L. Žitkus 
81 Vermont St. 

Brooklyn, N Y 11207 

THE CHOSEN PEOPLE 
A look into the past 

Danie l ius Ralys 
Šioje anglų kalba knygoje au

torius dr. D. Ralys istoriškai nagri
nėja ryšį tarp baisaus žydų tautos 
istor inio persekioj imo, net jų 
žudymo ir jų gyvastingumo per 
aštuoniolika šimtmečių „Diaspo
roje". Knygą sudaro šeši skyriai. 
Paskutiniame daug rašoma apie 
Lietuvos žydus: Vytauto Didžiojo 
laikais. Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Rusų ir Nacių okupacijose. Printed 
in Toronto. Canada Kaina su per
siuntimu 12 dol Illinois gyventojai 
moka 12.80 dol. Užsakymus siųsti: 

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

REAL ESTATE 

S ULS KOMPIUTERI 1/ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

HiCOME TAX - INSURANCE 
6529 S. KEDZIE 

77S-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

7670600 

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 u2> 
apdrau^ą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRAMKZAPOLIŠ 
3208V2 Wes- S5th Street 

Tel. — G A 4-6 554 

Parduodamas 3 mieg. kamb. mū
rinis namas, 65 & Keating apyl.; 
didelė virtuvė; dinette. Skambinti: 
585-6152; po 5 v.v. 735-2196. 
Kalbėti angliškai. 

KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTE SCERBAITE MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti arpirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaitel Mayer dėl sąžiningo patari 
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo.. 

Dailus, jaukus Tudor stiliaus namas 
statomas ant Vz akro sklypo. Daug spe
cialių įrengimų. Pagrindinis mieg. turės 
didelę ..vvhirpool" vonią. Laukų aplinka, 
tačiau netoli apsipirkimo centrų ir 1-55 kelio. 
Lemonte. $215,000. 
Century 21/Olslck & Co. Realtors, 
257-7100 

Gražus klasiškas 2 metų, 2 a namas turi 
3 didelius mieg., jaukią virtuvę. Jaukus ir 
malonus. Tik $139.000. 
Century 2l,Olsick & Co. Realtors, 
257-7100 

Namas apžiūrėjimui sekmad., kovo 6 d. 1-4 
p.p.. 6305 S. Nashville. Delux. 2 mieg. kmb. 
condo. visai naujas; 1% prausyklos, 
ąžuolinės spintelės; apšildomas dujomis; 
centraiinis vėsinimas; balkonas; skalbyklos 
kambarys; sandėlis rūsyje: 5 namų apy
vokos reikmenys: patogi vieta: tik vienas 
blokas iki Jevvel, vaistinės, daktaro, banko, 
restorano ir kepyklos. CTA sustojimo vieta 
priešais. Elegantiškas namas su pato
gumais Skubėkite! 

No. 129 — Garfield Ridge Speciali 61 
6 Natoma 4 mieg. kamb. mūras; 1% prau
syklos; didžiulė virtuvė su ąžuolinėmis spin
telėmis; ištisas rūsys; užpakalyje namo atvi
ra graži veranda, erdvus kiemas: nauji 
kilimai: 2 namų apyvokos reikmenys: 
namas puikiai išlaikytas Paskubėkite ir 
apžiūrėkite šį gražuolį šiandien! 

No. 142 — 72 & Kedzle, naujas mūras su 
7 dideliais kamb.: 3 didžiuliai mieg. kamb.; 
virtuvėje medinės spintelės; ištisas rūsys; 
garažas: naujas stogas, šildymo sistema, 
kilimai; aluminio apkalimai; gerame stovy
je; labai švarus Skubėkite! 

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 • 
Tai. — 434-7100 

Ieškome investatorių. 
Siūlome 12% į metus už sumas 
$25,000.00 ar daugiau. Palūka
nos bus išmokamos kas mėnesį. 
Įnašas garantuotas nekilnojamu 
turtu. 
Skambinti: 312-471 -5353. 

> 



SU A.A. PRANU ZAILS 
ATSISVEIKINUS 

Sausio 21 d. žemišką kelionę 
baigė mokytojas, skau t in inkas 
Pranas Zailskas. Nors jo asmens 
didumą pajuto visi, su juo dir
busieji ir net senatvės ligose jam 
patarnavusie j i , ka ip dažnai 
nut inka, taip ir čia t ik mirtyje 
pamąstant jo įnašą, pilniau jį 
suvokiame. 

Pranas Zailskas gimė 1904 m. 
kovo 29 d. iš Dzūkijos Simno 
apskrities Zailių kaimo sūnaus, 
darbštaus ūkininko Jurgio ir 
Rozalijos Svinkūnaitės Zailskų 
šeimoje ir augo tarpe trijų brolių 
ir trijų seserų Alytaus apskrity, 
Miroslavo valsčiuje, Mankūnų 
kaime. Po pradinių mokslų 
Miroslavo mokykloje, Mari
jampolėje baigė gimnaziją ir po 
to Mokytojų seminari ją. O 
mokytoju jis buvo iš pašaukimo 
ir meilės vaikams. 

Jo meilę vaikams pirmiausia 
brangina jo sūnūs Algimantas 
ir Arūnas, patyrę ypatingą jo 
tėvišumo dovaną, ku r i ne t 
įga l ino jų gabios mo t inos 
skautišką veiklą, jam parodžius 
norą ir sugebėjimą per imt i 
d idesnę dal į s avo s ū n ų 
auginimo. 

Kad jis buvo vaikų mylėtojas 
ir gabus mokytojas , ga l ime 
paliudyti ir aš su broliu Rim
vydu, a u g ę savo Dėdės 
dideliame kieme. Dėdė P ranas 
buvo didelis gamtos mylėtojas ir 
ge ras sod in inkas , m y l i n t i s 
augalus ir visokią gyvūniją. 
Visas nuo šeimos ir skaut iškos 
veiklos atliekamas valandas jis 
praleisdavo darž in inkaudamas 
ir džiaugdamasis savo gėlių 
klombais ir daržu. 

Jo meilę vaikams paliudyti 
gali ne tik jo šeimos, giminės 
v a i k a i , be t ir jo k l a s i ų 
auklėtiniai t iek Lietuvoje, t iek 
Vokietijoje, tiek ir Amerikoje. 
M o k y t o j a u d a m a s M a ž e i k i ų 
Tumo V a i ž g a n t o naujoje 
mokykloje, net savo laisvalaikį 
po pamokų paskirdavo ruoš
damas ir pravesdamas vaikams 
užsiėmimus, jau nekalbant apie 
šimtus valandų, praleistų gami
n a n t į va i r i a s v a i z d i n e s 
p r i emones , l en t e l e s p a d ė t i 
vaikams geriau išmokti. 

Kad jis buvo gabus mokytojas, 
liudija ir ta i , kad, Vokietijoje 
IngolStato lietuvių gimnazijoje 
jis buvo paskirtas jos vice
d i rek tor ium. O JAV-ėse jo 
auklėtiniai Cicero aukštesnio
joje lituanistikos mokykloje gra
žiausiu atsiminimu brangins 
tuos metus, kai ten mokytojau
damas jis j iems padėjo sureda
guot i pu ikų tos mokyk los 
jubiliejinį leidinį, glaudžiai su 
jais dirbdamas, pašvęsdamas 
nesuskaičiuotas va landas ir 
daug širdies. 

Per mokytojavimą P r a n a s 
Zailskas sutiko ir savo gyve
nimo draugę, išsivystė draugys
t ė , v i r t u s i visą g y v e n i m ą 
gilėjančia meile. Mokytojauda
mas Lietuvoje, jis nuolat būdavo 
įvairiuose mokytojų tobuli
nimosi kursuos. Ir štai vienuose 
iš jų sus ipaž ino su O n a 
Každailyte, kurioje, be abejo, 
atpažino panašų idealizmą ir 
pasišventimą kitiems, kokį ir 
pats turėjo. Jiems susituokus, 
abu buvo paskirti mokytojauti 
Kuršėnuose, o persikėlus moky
tojauti į Mažeikius, abu įsi
t raukė ir į skautišką veiklą, 
kurią tęsė Vokietijoje ir Ameri
koje. Ona net rukus iškilo į tun-
tininkes, o Pranas buvo draugi
ninku. Dar Lietuvoje jis gavo 
skautų ordiną Už Nuopelnus, o 
Amerikoje gavo skautų Lelijos 
ordiną. 

Į Ameriką atvyko 1949 m. ir 
apsigyveno Cicero, Illinois, kur 
įsijungė į lietuvių labdarystės 
bei švietimo veiklą. Amerikoje 
jo skautiška veikla daugiausia 
pasireiškė kūrybingu ir atsi
dėjusiu talkinimu savo žmonai, 
kuri tik su jo parama galėjo 
daugelį metų būti Seserijos 

A.a. Pranas Zailskas 

Vyriausia skaut ininke. 
Pranas Zailskas daugelį metų 

buvo atsidėjęs lėšų telkimui Va
sario 16-tos gimnazijai. Be to, 
aktyvus ir Balfo veikloje, jam 
teko eiti įva i r ias pareigas 
Balfo 14-to skyriaus valdyboje, 
Cicero, 111. 

Sunkiai pergyvendamas savo 
mylimos gyvenimo draugės 
mirtį 1982 m., nes su ja dalinosi 
visu savo gyvenimu, troškimais, 
jis ir pats pradėjo palaipsniui 
nustoti savo sveikatos. Keletą 
me tų b u v o r e i k a l i n g a s 
visokeriopos globos, kurią jam 
ypač g r a ž i a i t e i k ė s ū n u s 
Arūnas, o paskutiniuosius jau 
turėjo būti perkeltas į privačius 
slaugymo namus. 

Atsimenu jį visuomet mielą, 
visada mokantį kiekviename 
savo giminės naryje pastebėti ir 
paskatinti ką nors gera ar 
gražaus. O jo sielos didumas 
ypač sužydėjo senatvės ne
galėms ir nesėkmėms pradėjus 
jį kankinti . Mano supratimu, 
aukščiausias kantrumo laipsnis 
yra rodomas ne t iek kitų trū
kumus pakenčiant, kiek kant
riai ir net l inksmai, su giedria 
nuotaika pakenčiant savo paties 
s ena tvės l igas , nega les , 
nepasisekimus, ne t ik ant kitų 
nepykstant, bet ir ant savęs 
paties. Kad romumas, dėkin
gumas ir k a n t r u m a s buvo 
gražiausi jo senatvės žiedai, 
paliudys ne tik jo sūnūs, jį glo
boję sunkiausiose jo gyvenimo 
valandose, bet ir jį lankiusieji ir 
kasdien slaugymo namuose bei 
ligoninėje j am patarnavusieji. 

I Vance laidotuvių namus su 
a.a. Pranu Zailsku atsisveikinti 
ir užuojautą pareikšti jo sūnums 
Arūnui ir Algimantui su žmona 
Danute ir vaikais bei Ameriko
je jo likusiam broliui Antanui su 
žmona Teodora susirinko didelis 
būrys jo gerbėjų, bičiulių bei 
buvusių bendradarbių. Atsi
sveikinimą pravedė a.a. Prano 
brolėčia Aldona Zailskaitė, jį 
pradėdama t rumpu atitinkan
čios styginės muzikos interliu-
du. 
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•iai iškėlusi jo įnašą į 
ską, l ietuvišką bei jo 
iinį gyvenimą, pakvietė 
e i k i n t i s k a u t i n i n k ų 
'ės va rdu vs Alb iną 
įauskienę, kur i iškėlė jo 
įasišventimą skaut iškam 
. Skaučių vardu atsi-
10 jūrų vs Z. Juškevi-
Dr. Bronė Motušienė, 

icero aukštesniosios lit. 
los vicedirektorė, iškėlė 
į į Cicero jaunimo litua-
švietimą, ypač jo kruopš-
delį darbą suredaguojant 
los jubiliejinį leidinį. 
) va rdu a t s i s v e i k i n o 
14-to skyriaus pirm. dr. 
i ininkas, pastebėdamas, 
i. Prano ir jo a.a. žmonos 
nos Za i l skų v a r d a s , 
lietuvių tarpe buvo sino-
Balfui. Dzūkų draugijos 
kalbėjęs pirm. Vincas 

anas gražiai prisiminė 
nokytoją a. a. Praną dar 
>s mokykloj. Į atsisveiki-
g raž i a i buvo į p i n t a 

a 90-toji psalmė, o pabai-
;aitinys iš laiško Korin
is priminė, jog visi tikin-
emėje esame rengiami 
ii laimei, po kurio sugie-
Marija, Marija". 

dieną po baltų prisi-
vilties Mišių Šv. Antano 

:ioje, kur ias a tnašavo 
A Rutkauskas ir per 
giedojo sol. A. Brazis, 

aujant M. Mondeikai-
;z, ilga vilkstinė palydėjo 
' r a n ą į l i e t u v i ų Šv. 
iero kapines. Kapuose 
utkauskui pravedus lai-
maldas, viena velionio 
ant karsto padėjo Lie-
žemės ir g i n t a r ė l i ų 

ti pal iktus gimtuosius 
s krantus . 
I va i š inami . ,Dainos" 
me, giminės ir bičiuliai 
gai minėjo gražų a.a. 
Zailsko gyvenimo kelią, 
idami, jog vėl jis kar tu su 
ylimąja gyvenimo drau-
ksčiau jo iškeliavusia 
rbėn. 

A. Z a i l s k a i t ė 

,GOS UKRAINIEČIAI 

iniečiai ruošia spaudai 
įpie ukrainiečių kilmės 

Chicagoje ir Illinois 
je. Darbui vadovauja is-
dr. V. Markus . 

[DARO C A M P B E L L 

pbell Soup bendrovė bai-
vasarai uždarys savo 

2550 W. 35 St.. Chicago-
>ks tarnybų apie 460 dar-
4. Tačiau bendrovė laikys 
.tymo centrą toje pat vie-
j r dirba 120 žmonių. 

see ua for 
^Įįi financing. 
T OUi 10W UTB 

HICAGO. ILL 6060S 
T«l.: 847 7747 

DSINCE1MS 

MOŠŲ K< 
Philadelphia, Pa. 
U Ž B A I G Ė D I E V O S K I R I 

M I S I J Ą 

Vasar io 6 d., sulaukusi 82 1 
sunk ių ligų išvarginta, Rolli 
Hill ligoninėje amžiams užm 
kė ak i s Salomėja Dideliei 
i lgametė Philadelphijos gyv< 
toja. Jos, ka ip ir daugelio 
ka r to s žmonių, gyvenimas < 
karo audrų sukeltų baisui 
nebuvo nusags ty tas vien 1 
d ž i u g i a i s m o m e n t a i s . Te 
pat i r t i kieto vargo, šiurpulinį 
ba imės ir ne t mirčiai žvelgi 
ak i s . 

A.a. Salomėjos šios žen 
gana ilga kelionė prasidėjo IS 
m. vasar io 8 d. Obšrūtų ls 
Pi lviškių valsč.. Vilkavišl 
a p s k . , g raž iose , t u r t i n g c 
Suvalkijos lygumose. Leisdai 
n e r ū p e s t i n g ą v a i k y s t ę 
anks tyvą jaunys tę tėvų ūky 
nejučiomis jungėsi į to k ra 
darbšč ių , veržlių, re l igin 
žmonių gyvenimą, savinosi 
ge rąs i a s būdo savybes. I 
t ėvus a ts i radus darbo ran 
pertekliui, laimės ieškoti išvj 
mies tan ir pradėjo darbuc 
V i l k a v i š k i o l igoninėje. ( 
būdama , sut iko Petrą Didel 
1932 m. sukūrė iki mirt 
neišblėsusi šeimos židinį. A 
b ū d a m i darbš tūs ir taup 
n e t r u k u s Vilkaviškio pašom 
pr ie g ražaus Paežerių ežt 
įsigijo ūke l į ir rūpest in ; 
pradėjo jį tvarkyt i . Tai bi 
bene gražiausios ju gyveni 
dienos, kupinos puikiausių 
čių. Deja. tą ramų, idilii 
gyvenimą ne t rukus sudrum 
sov ie tų t a n k ų bi ldesys, 
s a v i m i n e š d a m a s t e ro 
ž iaur ius kank in imus , žudyr 
t r ė m i m u s . Įsibrovėliams 
p e r ž e n g i a n t Lietuvos sie 
Dideliai , norėdami išvengti 
t ro ba i saus košmaro, su dv 
metų dukrele Valerija, m 
skausmingą žvilgsnį į daug ( 
bo bei pas tangų įdėtą ūk 
jungės i į bėglių eiles ir, bon 
k r u š a i l y d i n t , t r a u k ė s : 
v a k a r u s — į Vokietiją. Pokž 
m e t a i s d a u g i a u s i a gyv< 
B a m b e r g o ir Schweinfu 
stovyklose. 

Amer ikos k r a n t u s pasit 
1949 m. vidury ir pastoviai 
sigyveno Philadelphijoj. Ir 
velionę atsekė nelaimė —jai 
vo sunku pr is i ta ikyt i prie 
k r a š t o kl imato. Tačiau, k 
sakoma, nėra bėdos, kuri nei 
tų j gerą. J i , mažai galėdg 
prisidėti prie duonos pan 
n imo, pasiaukojo j aukaus 
mos židinio tvarkymui , ypač 
tuviškoj dvasioj dukros auk 
mui . Nuola t būdama namui 
joje žadino pa l ik ta i tėvy 
meilę, mokė lietuvių kalbos, 
r u i p r i t a r i a n t vežiojo 
s tovyklas. Su meta is Valer 
ryš ia i su savo tau tos žmonė 
vis st iprėjo: šoko t a u t i r 
šokius , dainavo chore, lank 
baigė li tuanistinę mokyklą, 
legijoj įsigijusi baka lauro la 
nį iš biznio administracijos 
V y t a u t u Kligiu s u k ū r ė pu 
lietuvišką šeimą. Dabar aug 
t r i s gražias dukreles: Rami 
R a s ą , G a i l u t e , T ė v a m s 
s e n e l i a m s , ypač močiu 
nuoširdžiai rūpinant i s , v 
puikia i kalba lietuviškai, la 
a r j a u yra baigę šeštadieni 
mokyklas , šoka, dainuoja Ii 
viškuose sambūriuose, k r 
t au ja stovyklose. 

Būt i minutę ar valandą di 
r iu y ra daug lengviau, r 
ty l i ame heroizme leisti diei 
dienos. Tik prisiminkim* 
pilką, monotonišką kasdien 
darbą ,už kurį n iekas nepai 
— didvyriškumą, kur io ni< 
n e p a s t e b ė s , k u r i u o n u 
nesusidomės. Kas tą kasdi 
bę pakel ia ir vis t i ek pasil 
žmogumi, tas tikrai yra her 

F. Dostojt 
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Tokių šeimų, nors i r labai 
n o r i m e , išeivijoje n e d a u g 
tur ime. Viena iš kalčių gal ta , 
kad į šį kraštą atvykusios mo
tinos, norėdamos vien t ik grei
čiau patogiai įsikurti, palikusios 
v a i k u s ga tvės a u k l ė j i m u i , 
skubėdavo į darbą. Čia i r 
išryškėja vel ionės, no r s i r 
trapios sveikatos, svarbi misija. 

1982 m. Dideliai šeimos ir 
artimųjų būryje atšventė 50 m. 
vedybinio gyvenimo sukaktį . 
Tačiau šia t a i p svarbia šeimos 
švente a.a. Salomėja nebegalėjo 
pasidžiaugti, nes ją jau vargino 
angina ir kitos ligos. Nežiūrint 
nuoširdžios vyro globos , 
paskutinieji jos gyvenimo metai 
buvo gana skausmingi. Fiziškai 
v i s i ška i i š s e k u s , n u t r ū k o 
Salomėjo gyvenimo siūlas. 

Sakoma, kad s u s e n u s 1 
netenkama plaukų ir draugų. Į 
Šio posakio negalima taikyti ! 
Dideliams. Tiek budynėse, t iek 
Šv. Andriejaus bažnyčioje, t iek 
kapinėse,nors ir nepalankiam 
orui esant (žvarbiam vėjui 
padedant, svilino stiprus šaltis), 
dalyvavo g a n a didelis būrys 
žmonių. Būdinga, kad nemažai 
Mišių užprašė ir laidotuvėse 
neda lyvavus ie j i . T u o buvo 
išreikšta pagarba gražią misiją 
a t l ikus ia i vel ionei . J i j a u 
nebegrįš, tačiau ją ilgai primins 
dukros ir dukraičių skleidžiami 
lietuviški spinduliai. 

Motinos, žmonos ir močiutės 
atsiskyrimą skaudžiai išgyvena 
v isa šeima, bet l a b i a u s i a i 
senatvėje paguodos ir moralinės 
paramos netekęs vyras Petras. 
Telaimina Dievas mirusiosios 
sielą ir teduoda stiprybės jos 
myl imam v y r u i v i e n i š o s e 
dienose. 

B r o n i u s V a š k a i t i s 

Worcester, MA 
Vasario 1 d., 8 vai. v., įvyko 

Worcesterio L B apylinkės val
dybos na r ių posėdis . Die
notvarkę pateikė ir posėdžiui 
pirmininkavo v-bos pirm. Stasys 
Rudys. Sekretoriavo Pe t ra s 
Mikšys. 

Posėdžio pradžioje pirmi
n i n k a s t r u m p a i p e r ž v e l g ė 
praėjusių metų bendruomenės 
veiklą. Džiugu, kad Worcesterio 
ir jo apylinkių lietuviai bei 
visos esančios organizacijos dar
niai bendradarbiavo. J ie savo 
auka ar asmenišku dalyvavimu 
prisidėjo prie visų Centro a r 
vietos renginių, suvažiavimų, 
rėmė ADP. švietimą, Kroniką ir 
t.t. 

VVorcesterio l ie tuvia i ap
čiuopiamai ištiesė savo ranką ir 
vargstantiems tautiečiams. Vie
tos Balfo skyriaus vedėjo P. 
Babicko ir nario J . Pipiro 
nenuilstamomis pastangomis 
pernai surinkta 1,097 dol. Pir
mininkas iškėlė ir LB narių — 
šeimininkių suteiktą piniginę 
auką LB veiklai paremti . Jos, 
p i lna i sup rasdamos š iomis 
dienomis v i s s u n k ė j a n č i a s 
sąlygas, prieš Kalėdas surengė 
kepinių išpardavimą. Gautas 
pajamas (412 dol.) paskyrė LB 
veiklai. Pirmininkas išreiškė 
visiems padėka. 

Toliau posėdyje buvo per
žvelg t i C e n t r o i r k i t ų 
organizacijų aplinkraščiai, nu
matomi LB renginiai ir visa eilė 
ki tų realių veiklos planų. 

Ir šįmet Worcesterio ir jo 
apylinkės lietuviai įspūdingai 
šventė Lietuvos Nepriklauso
mybės 70 sukaktį . Worcesterio 
L ie t . Organizacijų T a r y b a , 
vadovau jama Pe t ro Molio, 
paruošė šventės programą. Visi 
raginami rašyt i laikraščiams, 
valdžios pareigūnams laiškus, 
prašyti veiklos Lietuvos iš
laisvinimui. 

LB Worcesterio apylinkėje 
rinkimai į JAV7 LB Tarybą bus 
bal . 9-17 d., Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Rinkimų komisiją 
sudaro: pirm. Juozas Šteinys, 
nar ia i - Zigmas Dabrila ir Al
fonsas Šarkauskas. 

Šiais metais 
ming iau pan 
dieną. Jauni i 
čiamas paruoš 

Prisiminti bii 
dienas Worcesl 
birželio 19 c 
Maironio Park( 
minėjimą — z 
metu jau susil 
t ininku ir prog 
Po minėjimo to 
ir metinis LB 

1988 m. Han 
je, ruošiamoje 
Pasaulio Taut 
tėję vorcestei 
gausiai dalyva 

Po šių aptari 
paskirstymas. 
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._, ., įvert indami mūsų laikraščių ir 
numatoma is. i l- ž u r n a , ų ast ^ i š I a i k v t i i š . 
į m e t i Motinos e į v i j o j e ^ ^ ^ ^ ^ 
n a s bus kvie- p Q ^ ^ Draugur D a r b l . 
U programą. n i n k u i » , „Dirvai", „Pasaulio 
rzelio siaubingas T . . .., . r , ., . . . 

• T r> , , , Lietuviui ir „Eglutei . Vietos 
« n o LB valdvba , . . 
. - l i e t u v i ų radi jo p r o g r a m a i 
L, sekmadien , , <Aušr^ v a d o v a u j a m a i E . 
> patalpoje rengs M e į 

lauš, paskirta 75 dol. Vasa-
tkademiją. Šiuo r i o 1 6 L m a j fc 
:ar ta su paskai- A R u i s k į r t a 4 Q ^ 
ramos atlikėjais. r>. . , . . . 

. . . , Prieš baigiant posėdi buvo apie pat salėje vyks • _ • • - • •• . . , . t a r t i šiomis dienomis mūsų susi r inkimas. , . ., „. .. 
.,A . . . spaudoje nesibaigient iej ; ir 

n l tone , Kanado- • , , , . . . . . . 
, r T T T . T nieko gero neduodamieji kivir-
VHI-je Laisvojo . ZT "", T f . . . . , cai... Pageidauta, kad mūsų inių šokių sven- , . 

s p a u d a d a u g i a u k r e i p t ų 
neč ia i n u m a t ę J - „ • • .. - , 

dėmesio j tai .kas mus jungia, o 
LUtl. , - * . . . ne sk ina . ;mų vyko pinigų _ 
Valdybos nariai, 
im i lgamečiui BALFo direktor iu i 

A.t.A. 
dr. KOSTUI JURGĖLAI 

•eiškiame gilią užuojautą jo dukra i ELENAI , 
iLGIUI ir broliui P E T R U I su šeimomis. 

Vašingtono BALFo skyrius 

A.tA. 
AZIMIERUI BALTRUMUI 
e m i r u s , jo broli k u n . PRANĄ BALTRUMĄ 
j a u č i a m e . 

Algirdas ir Judy Kasparai 
Pranas ir Feliksas Kasparai ir 
Petronėlė Kasperavičiūtė 

JAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

R Y S MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

QUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 S t . . C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 S o . 50 th A v. . C i c e r o 
T e l e f o n a s - 8 6 3 - 2 1 0 8 

PONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ- DIREKTORIAI 

West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
28 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
36 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Il l inois 

Telefonas — 652-1003 

http://is.il-
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x Monika Povilaitienė iš 
Toronto buvo atvykusi į Chica-
gą dėl savo vyro a.a. dr. Bro
niaus Povilaičio knygos ,,Lie
tuvos žemės ūkis"". Knyga 
gražiai išleista, spausdinta M. 
Morkūno spaustuvėje. Viešnia 
lydima savo sesers Karolinos 
Kubilienės, buvo atvykusi į 
,.Draugą", pasikalbėjo su redak
cija apie viešą supažindinimą su 
šiuo mokslo veikalu balandžio 
23 d. Jaunimo centre, su admi
nistracija pasitarė dėl knygos 
platinimo. Vakar ji jau išvyko 
atgal į Torontą. 

x „Grandies" tautinis an
sambl i s rengia koncertą. 
Didesne programos dalį atliks 
ukrainiečių profesionalu tauti
nis ansamblis. Ukrainiečių tau
tiniai drabužiai labai spalvingi, 
jų šokių tempas labai greitas — 
jie skrieja oru. Visi kviečiami 
sekmadienį, kovo 13 d., atvykti 
į Jaunimo centrą ir pamatyti — 
palyginti dviejų tautybių — uk
rainiečių ir lietuviu tautinį 
meną. 

x Tradicinės gavėnios re
kolekcijos Jėzuitų koplyčioje 
bus kovo 24-27 dienomis. Joms 
vadovaus kun. Antanas Saulai-
tis, SJ. 

x Šiandien 7:30 vai. vak. 
bus Moterų klubo rengiama 
vakaronė su kun. Leonu Zarem
ba, kuris kalbės tema ,.Krikštas 
ir kas po to". Vakarone bus Jau
nimo centro kavinėje. Visi 
kviečiami vakaronėje dalyvauti 
ir pasiklausyti paskaitos. 

x Lietuvių Montessor i 
Vaikų namai Marquette Parke 
atidarė duris ikimokyklinio 
amžiaus vaikams prieš 25 
metus. Sis įvykis bus prisimin
tas kovo 13 dieną Jaunimo cen
tro posėdžių salėje po 10:15 šv. 
Mišių, kurios aukojamos už 
Montessori draugijos mirusius 
narius. Kviečiami visi buvę 
mokyklos mokiniai, tėvai, 
mokytoiai ir prijaučiantys. 

x Verbų sekmadienio pus
ryčiai bus tuoj po rekolekcijų 
užbaigimo 11:30 vai. dienos Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 
Visi kviečiami dalyvauti, ypač 
kviečiami jauni tėvai su 
vaikais. 

x J . ir A. Keraminas, Rock-
ford, 111., „Draugo" Rėmėjas, 
pratęsdamas prenumeratą, pri
dėjo ir 25 dol. auką. J. ir A. 
Keraminą įrašome į garbės pre
numeratorių sąrašą, o už 
paramą tariame ačiū. 

x Vilhelmina Palevičius, 
Lyons, 111., su prenumeratos 
pratęsimu atsiuntė ir 20 dol. 
auką. V. Palevičių skelbiame 
garbės prenumeratore, o už 
rėmimą savos spaudos labai 
dėkojame. 

x Viktoras Šimaitis pildo 
Income Tax formas Šimaitis 
Realty įstaigoj. Valandos pagal 
susitarimą. Tel. 436-7878. 

(sk) 

x G. T. International šiais 
metais veža ekskursiją per Pa
baltijo sostines ir uostamiesčius: 
Vilnių, Klaipėdą/Palangą. 
Rygą, Taliną ir Helsinkį liepos 
10-25. Kainos (kurios buvo ne
taisyklingai paskelbtos vasario 
27 d. skelbime) Iš Niujorko: 
$2,393.00; iš Čikagos $2,493.00. 
Norintys prisidėti kreipkitės: 
10401 S. Roberts Road, Palos 
Hills, IL 60465. Tel.: (312) 
430-7272. 

(sk) 

x Lietuvė moteris ieško dar
bo prie vaikų arba senelių 
Galėtų gyventi kartu. Skam
binti : 824-6755. 

(sk) 

x Lietuvaitės studentės no
rinčios per vasaros atostogas 
dirbti lietuvių senelių namuose 
gali kreiptis: Matulaitis Nurs-
ing Home, Thurber Rd., Put-
nam, Ct. 06260 

(sk.) 

x Koncer tas , kurį rengia 
„Draugo" renginių komitetas, 
vadovaujamas Marijos Remie-
nės, bus Chicagoje kovo 20 d. 
Marijos aukšt. mokyklos salėje. 
Dainuos sol. Ričardas Daunoras 
ir sol. Birutė Dabšienė-Vizgir
dienė, akompanuojant muz. 
Alvydui Vasaičiui. Kovo 13 d. 
toks pats koncertas bus Bostone, 
o balandžio 10 d. Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Ten koncertą rengia LB Vakarų 
apygarda, vadovaujama An
gelės Nelsienės. 

x Stella Kaulakienė, Mari
jonų bendradarbių Chicagos 
apskrities pirmininkė, primena, 
kad metinis Marijonų bendra
darbių seimas bus kovo 20 d. 
Marijonų vienuolyne. Šv. Mišios 
bus 11 vai., o po to pietūs ir 
seimo posėdžiai Marijonų vie
nuolyno salėje. Kviečiami ne tik 
bendradarbiai, bet ir svečiai 
seime dalyvauti. 

x Vaclovo Kleizos, Lietuvos 
generalinio konsulo, laiškas 
buvo išspausdintas „Chicago 
Tribūne" kovo 2 d. Jame prime
nama, kad Gorbačiovo vadina
mas „glasnost" yra eksportui ir 
propagandai apgauti užsieniui, 
o komunistų valdomuose kraš
tuose jokių pasikeitimų prie
spaudos atžvilgiu nėra. 

x LB Social inių reikalų 
taryba rengia konferenciją apie 
vyresnio amžiaus lietuvių so
cialines, psichologines ir kitas 
problemas balandžio 23-24 die
nomis Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje. Jau atsiliepė dr. 
V. Černius, dr. R. Kriaučiūnas, 
dr. A. Grinienė ir J. Platakis. 
Jie visi yra tos srities specialis
tai ir gali pasakyti sprendimus. 

x Ledo ritulio (Hockey) žai
dėjams žinotina kad šį pavasarį 
ŠALFASS lietuvių sporto žaidy
nių metu Chicagoje gegužės 14 
ir 15 dienomis bus lietuvių 
ritulio turnyras. Chicagos lie
tuvių ledo ritulio komanda 
„Gintaras" ieško naujų arba 
buvusių žaidėjų. Žaidėjų amžius 
neapribotas (vyrų klasė). Kvie
čiami nuo 16 m. amžiaus ir 
vyresni. Norintys žaisti ledo 
ritulį prašomi kreiptis: Albertas 
Tuskenis, 7259 So. California 
Ave., Chicago, 111. "0629, tel. 
434-8744. 

x Šv. Juozapo garbei šv. 
Mišių ir maldų novena prasidės 
kovo 10 d. ir tesis iki 19 d. (7 vai. 
rytais), Marijonų koplyčioje, 
prie „Draugo". Norintieji šioje 
novenoje dalyvauti ir įsijungti 
su savomis intencijomis, kvie
čiami nedelsiant kreiptis: Ma
riau Fathers, 6336 So. Kil-
bourn Ave., Chicago, 111. 
60629. 

(pr.) 

x Dr. Jučo vedamos radijo 
• programos 1490 AM bangomis 
kiekvieną šeštadieni 7 vai. 
ryto. Šį šeštd.. kovo 5 d. bus 
skaitoma paskaita „Geronto-
loginė medicina". Kalbės dr. S. 
Fox. 

(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 Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX FIRST, Rimas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk.) 

IS ARTI IR TOLI 

Lietuvos konsulai su keliais lietuviškų organizacijų komiteto nariais, rengusiais konsuliarinį 
priėmimą. Iš kairės: Kęstutis Ječius. gen. konsulas Vaclovas Kleiza, gen. konsule Juzė 
Daužvardienė. Asta Kleizienė. Leonas Maskaliūnas ir Birutė Jasaitienė. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VASARIO 16-TOJI 

BRIDGEPORTE 

Lietuvių amerikiečių Bridge-
porto apylinkės susivienijimas 
,.Labas" Lietuvos Nepriklauso
mybes atkūrimo 70 metų jubi
liejų paminėjo Sv. Jurgio 
bažnyčioje vasario 14 d. 8 vai. 
ryto lietuviškomis šv. Mišiomis. 

x Danutė Bilaišienė, Dow-
ners Grove, 111., atsiuntė 25 dol. 
auką su prierašu: „Su geriau
siais linkėjimais lietuviškos 
spaudos darbe. Labai ačiū už 
kalendorių". Ačiū už auką ir 
linkėjimus. 

x I g n a s Be leck i s . Hot 
Springs, Ark., pratęsdamas 
prenumeratą, pridėjo ir 20 dol. 
auką. Ign. Beleckį skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
auką labai dėkojame. 

x Ilona ir Pedro Dapkai , 
Chicago. 111., mūsų garbės 
prenumeratoriai, atsiuntė 25 
dol. auką ir pratęsė „Draugo" 
prenumeratą vieneriems me
tams. Nuoširdus ačiū. 

x Pranas Vindašius, Ra-
cine. Wisc, atsiuntė 20 dol. 
auką ir pratęsė prenumeratą 
1988 metams. Pr. Vindašių 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už paramą labai 
dėkojame. 

x Juozas Arlauskas, New 
Britain, Conn.. atsiuntė 25 dol. 
auką ir pratęsė dienraščio 
prenumeratą 1988 metams. J. 
Arlauską skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už rėmimą 
savąją spauda labai dėkojame. 

x J u o z a s L i p a s , Los 
Angeles, Cal., dažnai „Draugą" 
paremia auka. Pratęsdamas 
prenumeratą, pridėjo ir 20 dol. 
stiprinimui. J. Lipą skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
auką labai dėkojame. 

x Bronius Ju ška , Kenosha, 
Wisc, ..Draugo" bendradarbis, 
atsiuntė 20 dol. auka. pratęsė 
prenumeratą ir pageidavo, kad 
„Draugas" dažnai primintų tė
vams, kad jie ragintu savo 
vaikus užsiprenumeruoti 
„Draugą". Br. Jušką skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
pastabą ir auką labai dėkojame. 

x Kazys Laukaitis , Hind-
sdale. 111., Jonas Tamulis, Joliet. 
UI., Petras Rimkus. Miami 
Beach, Fla.. Ritna Bankus. 
Hickory Hills. UI., Ona Vyš
niauskas, Cicero, UI., Anelė Kir
vaitis, Zenonas Samoiis. Anta
nina Galinaitis, Ona Kili-
kauskas , Juozas Sodait is , 
„Drauge", pratęsė prenumera
tą vieneriems metams ir 
kiekvienas paaukojo po 10 dol. 
už kalėdines korteles, kalendo
rių arba dienraščio paramni. La 
bai dėkojame. 

kurias atnašavo kun. Alban J. 
Kishkunas , jam patarnavo 
Anne Connelly, skaitinius 
skaitė V. Urbonas. Pamaldose 
dalyvavo arti 100 asmenų. 

Per šv. Mišias parapijos cho
ras, diriguojamas muz. Gleen 
Perutis, giedojo giesmes „Prieš 
tavo altorių" žodžiai kun. K. 
Urbonavičiaus, muzika S. Šim
kaus, , ,0 Kristau, pasaulio 
valdove" — žodžiai B. Brazdžio
nio, muzika K. Govėdo. ..Mari
ja, Marija" — žodžiai Maironio, 
muzika C. Sasnausko ir Lietuva 
tėvynė mūsų — žodžiai ir 
muzika V. Kudirkos. Vargonais 
grojo muz. Robbie Martin. 

Po šv. Mišių į parapijos salę 
rinkosi kaip garbės svečiai para
pijos k lebonas Richard M. 
Dodaro, kun. A'ban J. Kishku
nas, seselės kazimierietės. 
Bridgeporto apylinkės aid. R. 
Schulz, paskaitininke Daina 
Kojelytė ir pamaldų dalyviai su 
savo svečiais amerikiečiais. 

Susivienijimo „Labas" pirmi
ninkas pakvietė susirinkusiuo
sius vaišėms, kurias paruošė 
dalis susivienijimo „Labas" 
narių. Stalai buvo padengti 
gražiomis staltiesėmis ir išpuoš
ti įvairiaspalvėmis gėlėmis. 
Dalyviams pasisotinus skaniai 
paruošta is valgiais, Daina 
Kojelytė buvo pakviesta paskai
tai. Ji buvo kruopščiai paruošta. 

Savo paskaitoje ji trumpai 
apžvelgė Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo eigą, jos 
pažangą visose gyvenimo sri
tyse, kuri po 22 metu buvo nu
traukta 20 amžiaus komunis
tinės imperijos. Ji paminėjo, kad 
okup. Lietuvoje taip pat ruošia
masi švęsti Lietuvos atkūrimo 
70 m. sukakti, kuri gali būti 
trukdoma. Ji pabrėžė, kad gyve
name įdomiame laikotarpyje. 

Okup. Lietuvoje vis kyla protes
tai net iš jaunesniosios kartos, 
kuri laisvos Lietuvos niekada 
nepažino. Rusai komunistai per 
„glasnost" ir „perestroika" ban
do įtikinti Vakarus, kad jie yra 
nuolaidūs ir geri. net pažadėję 
Taikos Karalienės bažnyčią 

j Klaipėdoje sugrąžinti tikintie 
i š i e m s . 

Mūsų užduotis moralinė pa
rama okup. Lietuvos lietu
viams, malda, pasninkauti 
vieną dieną tarp vasario 16 d ir 
24 d. ir aiškinti amerikiečiams, 
kodėl taip darome. Sekti spaudą 
ir reaguoti, pažymint, kad rusu 
žodžiai nesiderina su jų veiks
mais, pailiustruoti apie tai įvai
riais pavyzdžiais. Paremti pro
jektą įsteigti lietuvių centrą 
Washingtone, kur visos or
ganizacijos galės įsteigti savo 
raštines ir judinti okup. Lie
tuvos laisvinimo reikalą. Taip 
prelegentė baigė paskaitą. 
Klausytojai ilgu plojimu pa
reiškė jai padėką. 

Po paskaitos minėjimo daly
viai dalinosi girdėtos paskaitos 
įspūdžiais. Sielojosi kaip ilgiau 
parapijoje išlaikyti lietuviškąjį 
žodį, maldą. Dėkojo susivie
nijimo „Labas" valdybai ir jos 
nariams už įspūdingai pravestą 
Vasario 16-tosios minėjimą. 

Mes, parapiečiai, turime *-em-
ti jų darbus, lankydami jų 
rengiamus religinius, kultū
rinius ir tautinius renginius. 

Vincas Urbonas 

PROF. MARKUS APIE 
RELIGIJĄ SOVIETUOSE 

Vasario 26 d. įvyko vaka
ronė Balzeko Liet. kultūros 
muziejuje. Kalbėjo prof. Vasyl 
Markus. Dail. V. Ramonis pain
formavo, kad prof. Markus yra 

J . A. V A L S T Y B Ė S E 

- Kandidatai į J A V LB XII 
ta rybą Vakarų apygardoje yra 
Ina Bray-Bertulytė, Zigmas 
Brinkis , Almis Kuolas , 
Danguolė Navickienė. Romas 
Nelsas, Feliksas Palubinskas, 
P. Algis Raulinaitis ir Zigmas 
Viskanta. Balsavimai vyks 
balandžio 9 ir 17 d. Balsavimo 
būstinės veiks visose apylin

kėse. Galima bus balsuoti ir 
paš tu . Vakarų apygardoje 
galima balsuoti už keturis 
kandidatus. 

— Los Angeles ir apylinkių 
lietuviai Lietuvos laisvinimo 
reikalams Vasario 16-sios pro
ga suaukojo apie 15,000 dolerių. 
Palyginus su praėjusiais metais, 
Lietuvių Bendruomenei skirtų 
aukų suma nesumažėjo, nors 
pr ieš Bendruomenę buvo 
vedama vieša agitacija. 

Gen. konsulo priėmime lietuviams ir svetimtaučiams. Iš kairės: Daiva 
Skuodytė, dr. Jovita ir Gintarė Kerelvtės. XT . , „ . . . . 

Nuotr. J. Tamulaičio 

sovietologas, uolus moksli
n inkas , dėstąs Loyolos 
universitete. 

Prof. Markus pažymėjo, kad 
nauji dalykai iškyla Sovietų 
Sąjungoje ir dar neaišku, kur jie 
nuves. Pagrindinė prof. Markus 
paskaitos tema buvo „Religijos 
padėtis Sovietų Sąjungoje". Ta 
tema ypač aktuali, nes neseniai 
šventėme Lietuvos krikšto 600 
m. sukaktį . Greit švęsime 
Ukrainos 1000 m. kr ikš to 
sukaktį. Profesorius priminė, 
kad Leninas buvo pasiryžęs 
sukurti naują visuomenę — 
ateistinę. Bet j is neįstengė 
panaikinti religijos. Dabar 
Kremliaus s iek imas 
užmigdyti tautinius jausmus 
įvairių etninių grupių ir tam 
naudoja įvairias priemones. 
Stalinas buvo linkęs pasekti 
Albanijo"-: Hodžą. kuris sudarė 
visiškai ateistinę valstybę, 
sušaudęs paskutinį kunigą. 

Užgrobę Ukrainą, Pabaltijį, 
komunistai pamatė religinį 
gajumą. Koncetravosi į tautybės 
slopinimą, pradėdami rodyti 
šiokią tokią toleranciją religijai, 
siekdami ją pajungti savo tar
nybai. Karo metu net pasireiškė 
religinis atgimimas. Stalinas, 
siekdamas paramos kare, pa
skelbė didesnę laisvę religijai. 
Gal Kremlius tą p lanavo 
laikinai, bet įsitikino, kad bus 
patogiau po 1945 m. pasirinkti 

kiek liberališkesnę religijos 
politiką, išskyrus Ukrainos 
katalikus unitus, kuriuos siekė 
įjungti į stačiatikius. Sov. 
Sąjungoje susidarė trys religijų 
grupės: privilegijuota — 
provosiavų, toleruojama — 
katalikų, ypatingai persekio
jamos grupės, kaip baptistų, 
kurie jokio valdžios kišimosi 
nepriėmė, atsisakė tarnauti 
armijoje. Tremtiniai tapo religi
niai apaštalai. Kazakstane apie 
2 milijonai katalikų, krikščio
nių. 

Vis dėlto iš krikštų, laido
tuvių sprendžiama, kad Sov. 
Sąjungoje yra apie 30-40^ tikin
čiųjų, o Lietuvoje gal net 80<%, 
o gal 9 0 ^ tikinčiųjų. Čia 
tautybė jungiasi su religija Lie
tuvoje. Bažnyčia yra kartu ir 
tautybės tradicijų nešėja. Į tą 
panašiai artėja Ukraina. Dabar 
Ukrainoje jau yra išleisti 27 
numeriai Katalikų kronikos. 
Grupė Ukrainos kunigų ir du 
vyskupai bendru laišku kreipėsi 
į popiežių ir į Gorbačiovą, 
siekdami religijos laisvės. 

Sovietų antireliginė literatūra 
nepaprastai gausi. 

Ką žada Gorbačiovas? Tuo 
tarpu nėra žymesnių ženklų pa
keitimo politikos religijos atžvil
giu. Dideles opozicijos režimui 
rodė baptistai, panašiai ir Ukra
inos pogrindžio katalikai. Ko
munistai žino jų vyskupus, ku
nigus, vienuoles, bet pradeda 
juos toleruoti. 

įdomu, kad komunistinė 
vyriausybė įsijungia į krikščio
nybės jubiliejaus minėjimą, kas 
rodo. kad religija tebėra gyva 
Sovietų Sąjungoje. Valstybės 
vadovai jaučia, kad sumenko 
žmonėse morale. 

P re legen tas atsakinėjo į 
klausimus. Vakaronėje buvo ne 
vien keliasdešimt lietuvių, bet 
tai pat buvo gudų, lenkų, ukrai
niečių. Paskaita buvo įdomi. 
Vakaronę baigiant istorikas D. 
Fainhauzas pranešė, kad pasku
tiniais mėnesių penktadieniais 
bus eilė kitų paskaitų. 

Vakaronės dalyviai buvo dar 
ir pavaišinti pabaigoje. 

Juoz. Pr . 
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