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Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi! 

Keturiasdešimt metų 
(1904-1944) 

Tomas Žemaitis 

Lietuvių karių drama 
(Tęsinys) Vilniaus kraštui. Ėmė aiškėti, 

Pagal susitarimą Rinktinę tu
rėjo apginkluoti vokiečiai, 
mais tą duoti — viet inė 
savivalda. Bet duoti ginklus 
vokiečiai delsė. Pagaliau buvo 
gauta tik prancūziški šautuvai, 
po 10 šovinių ir kulkosvaidžiai, 
bet pasirodė, kad jiems prista
tyti šoviniai netikę. Rinktinės 
štabas kantriai kentė trukdy
mus ir pats darė daugiau nei 
buvo leista. Pvz. prisidengęs 
mokomosios kuopos vardu Mari
jampolėje suorganizavo karo 
mokyklą karininkams rengti ir 
sutelkė ten šauniausią akade
minį ir gimnazijų jaunimą. 
„Plechavičiukai" nemokėjo 
paslėpti nepasitenkinimo dėl vo
kiečių daromų trukdymų. Buvo 
atistikimų, kad lietuviai kariai 
išvaikė vokiečių žandarus ir 
paleido ūkininkus, kurie buvo 
suimti už taLkad atvežė maisto 
produktų į miestą. Nuo agentų 
negalėjo paslėpti prasitarimų: 
duosim į kailį vokietukams (3, 
p. 173). 

Vie t inės r inkt inės pirmi 
bata l i jonai buvo paski r t i 

kad vokiečiai siekia perimti 
batalijomis grynai savo žinion. 
Pvz. paskirtas vykti į Trakus 
batalijonas SS įsakymu, per
duotu traukinio vadovui, turėjo 
būti nuvežtas į Daugpilį. Tik 
batalijono vadui laiku apsi
žiūrėjus, pasisekė vyrus iškelti 
reikiamoj stoty ir nugabenti į 
Trakus. Batalijonai, esą Vil
niaus krašte, valyti kraštą nuo 
banditų turėjo sykiu su vokiečių 
daliniais. Ekspedicijos vadas 
vokietis taip užvedė lietuvių ba-
talįjoną, kad priešo kulkos
vaidžiai jam padarė didelių 
nuostolių. Nepaisydami vietinės 
r inktinės š tabo protestų, 
vokiečiai Rinktinės dalinius 
skaldė iki kuopos dydžio ir to
kius vienetus siuntė į vietoves, 
kur veikė iki 3000 gerai 
ginkluotų tarybinių partizanų. 

Kilo skandalas dėl priesaikos. 
Rinktinės štabo viršininkas 
paskelbė priesaikos tekstą, 
panašų koks buvo Lietuvos ka
riuomenėje. O SS vadas pasiūlė 
prisiekti būt i ištikimam ir 
paklusniam Adolfui Hitleriui. 

(Bus daugiau) 

Reaganas prašo 
„atidaryti visas duris" 

L a s Vegas. — Baltieji rūmai 
ruošiasi naujajai viršūnių kon
ferencijai Maskvoje. Preziden
tas Reaganas ragino M. Gorba
čiovą atidaryti Sovietų Sąjungos 
sienas Vakarų laikraščiams, 
žurnalams ir leidiniams, kad 
juos būtų galima laisvai siųsti 
gyventojams. 

Prezidentas kalbėjo 66-je radi
jo transliuotojų konvencijoje, 
sakydamas: „Pone Gorbačiovai, 
atidarykite Sovietų Sąjungą 
žymaus žmogaus darbams, įsi-

Lietuvos vyskupai 
Vatikane 

Roma. — Lietuvos vyskupų ir 
dvasiškių delegacija atvyko į 
Romą balandžio 13 privalomam 
„ad limina" pasimatymui su po
piežium Jonu Paulium II. Dele
gacijos sąstatą sudaro arki vysk. 
Liudvikas Povilonis, Lietuvos 
Vyskupų konferencijos pirmi
ninkas, vysk. Antanas Vaičius, 
Telšių vyskupijos apaštalinis 
administratorius, vysk. Juozas 
Preikšas,Kauno arkivyskupijos 
apaštalinio administratoriaus 
augziliaras ir generalvikaras, 
vysk. Vincentas Sladkevičius, 
Kaišiadorių apaštalinis admi
nistratorius, vysk. Vladas Mi-
chelevičius, Kauno arkivyskupi
jos apaštalinio administrato
riaus augziliaras, prel. Algirdas 
Gutauskas, Vilniaus arkivysku
pijos kapitulinis vikaras, prel. 
Kazimieras Dulksnys, Panevėžio 
vyskupijos kapitulinis vikaras; 
mons. Antanas Bitvinskas, 
Kauno arkivyskupijos kancle
ris, kun. dr. Pranciškus Vai-
čekonis, Kauno kunigų semina
rijos dėstytojas. 

Delegacija išvyksta iš Romos 
balandžio 27 d. 

Ortodoksų Velykos Kijeve 
Ukrainiečių viltys šiandien 

Metropolitas Filaretas Velykų ryta vadovauja procesijai ortodoksų pamaldų metu Kijeve. 

Reikia 250 ginklų inspektorių 

leiskite jo istorinius veikalus. 
Leiskite į Sovietų Sąjungą 
Solženytsino raštus". Jis kalbėjo 
ten apie Aleksandro Solženytsi
no, Nobelio laureato ir sovietų 
žymaus disidento, raštus. Tai 
pirmoji prezidento kalba, 
nusakanti toną, kuris bus 
Maskvos pas i ta r ime, sako 
Baltųjų rūmų štabo viršininkas 
Howard Baker. Numatoma, 
jog prezidentas dar kelis kartus 
kalbės viršūnių konferencijos 
reikalu. 

Privalo įsileisti Vakarų 
spaudą 

Panašiai prez. Reaganas kal
bėjo praėjusiais metais Vakarų 
Berlyne. Tada jis prie Branden
burgo vartų pasiūlė Sovietų 
vadui nugriauti Berlyno sieną. 
Dabar vėl priminė tai, jog tai 
yra žiaurus Vakarų — Rytų 
padalinimo simbolis, matomas 
visiems, bet dar yra ir kitas — 
nematomas, kuris skiria mus, 
sakė prezidentas. Vakarų 
spauda turi būti laisvai priei
nama Sovietų piliečiams. Jis 
tai primins ir pačiam Gorbačio
vui Maskvoje. „Sovietų oro 
bangos privalo būti atviros 
Vakarų transliacijoms. Sovietai 
privalo įsileisti visas knygas. 
Vakarai ir Rytai per daug ilgai 
buvo atskirti. Nugriaukite sie
ną, pone Gorbačiovai, kad mūsų 
žmonės galėtų geriau pažinti 
vieni kitus ir atstatyti pasaulį 
iš naujo". 

Baltieji rūmai sako, jog pre
zidentas tai pakartos Sovietų 
vadui Kremliuje ir paragins dar 
labiau išplėsti kultūrinius ry
šius tarp abiejų kraštų. Oficia
lūs prezidentūros pareigūnai iš-
sireiškia, jog Afganistano reika
lai pagerins atmosferą viršūnių 
konferencijai. 

Washingtonas. — „Ginklų 
kontrolės inspektorius" yra 
naujas darbo pavadinimas. 
Amerika ieško 250 asmenų, 
kurie nusimano raketų 
gaminime arba tur i gerą 
supratimą apie jas, moka rusų 
kalbą ir gali gyventi ilgesnį 
laiką Votkinsko vietovėje, kur 
gaminamos sovietų raketos. Jie 
prie to fabriko turėtų stebėti ir 
tikrinti, kad nebūtų gaminamos 
naujos raketos. Reikalingi šilti 
rūbai, nes temperatūra Votkin-
ske siekia dažnai 65 laipsnius 
žemiau nulio. 

Gynybos departamente yra 
sudarytas specialus skyrius in
spektuoti raketoms, pavadintas 
OŠIA — On-Site Inspection 
Agency. Šitie inspektoriai pri
žiūrės, kad Sovietų Sąjunga 
laikytųsi pasirašytos vidutinio 
nuotolio sutarties. 

Rusų kalba būtina 

Kai Senatas ratifikuos su
tartį, o tai neturėtų trukti ilgai, 
nes jo komitetas jau rekomen
davo Senato plenumui ją priim
ti, tai OŠIA turėtų būti pasiruo
šusi savo inspektorius išsiųsti į 
Sovietų Sąjungą — pradėti dirb
t i , praneša Pentagonas. Si 
agentūra savo darbus praplėstų, 
jei būtų pasiektas susitarimas ir 
ilgųjų distancijų raketų 
mažinime. Agentūra taip pat 
nori gauti kvalifikuotų lingvis
tų, kurie būtų surišti su raketų 
patikrinimo darbu. Jei prez. 
Reaganas ir Gorbačiovas 
pasirašys ilgųjų distancijų 
sutartį gegužės mėnesio gale 
įvykstančioje viršūnių konfe
rencijoje Maskvoje, agentūra 

i nori būti pasiruošusi su savo in
spektoriais, kurie nedelsiant 
galėtų pradėti darbą Sovietų 
Sąjungoje. Laisvas rusų kalbos 
žinojimas yra būtina sąlyga. 

Pentagonas neturi žmonių, 
kurie kalbėtų rusiškai. Todėl 
jau dabar yra pasiruošę tokiems 
inspektoriams praveti rusų 
kalbos kursus. Patikrinimo 
raketų praktika bus atliekama 
Europoje NATO kraštuose. Po 
sutarties ratifikavimo, in
spektoriai tuoj išvyktų į Sovietų 
Sąjungą, bet ne vėliau kaip 30 
dienų po ratifikavimo. Senato 
daugumos vadas sen. Robert 
Byrd, priekaištauja, kad jam 
neaišku, ar pasirašytoji sutartis 
apima ir laserio ginklus. 

Sunkios pareigos 

Inspektoriai per du mėnesius 
privalo aplankyti 126 raketų 
produkcijos įmones ir sandėlius 
Sovietų Sąjungoje ir Rytų 
Europoje ir patikrinti vidutinio 

nuotolio raketų inventorių. Po 
pirmojo inspektavimo prasidės 
raketų sunaikinimo procesas. 
Sovietai privalo sunaikinti 
1,752 raketas per trejus metus, 
o Amerika 859 raketas, sako 
Gynybos departamento naujo
sios įstaigos OŠIA organiza
torius. 

Po to, kai bus visos raketos 
sunaikintos, inspektoriai dar 
tu rės a t l ik t i tris įsiparei
gojimus. Amerikos inspektoriai 
galės skristi į sovietų įmones tik 
prieš dieną pranešę, patikrinti, 
ar nėra sulaužyta pasirašytoji 
sutartis. Per 13 metų abi pusės 
gali pravesti .185 netikėtus 
patikrinimus. OŠIA inspekto
riai bus ištreniruoti lydėti so
vietų inspektorius, kurie atvyks 
į Ameriką tikrinti raketų 
įmonių. Amerika turi teisę 
įsteigti nuolatinį tikrinimo 
tinklą apie Votkinsko fabriką 
centrinėje Rusijoje, kuriame 
gaminamos SS-20 raketos. 
Sovietai galės turėti panašų 
tinklą apie Amerikos raketų 
gaminimo vietovę Magna 
miestelyje, Utah valstijoje. 

Moterys nebus siunčiamos 

Amerikos inspektoriai turės 
ypač stebėti pagrindinį įėjimą į 
Votkinsko fabriką, o taip pat ir 
mažesnius išėjimus ir galės 
turėti aparatus ir reikalingus 
instrumentus patikrinimui. 
Sovietai pastatys inspektoriams 
gyventi patalpas, nes pats 
miestelis nėra tam patogus ir 
jame nieko ypatingo nėra. Nors 
tai yra kompozitoriaus Čaikovs
kio gimimo vieta, bet ten nėra 
la isvalaikiui praleist i 
įdomesnių vietų. Inspektoriai 
negalės toliau kaip 50 mylių 
nuotoliu iškeliauti iš tos vie
tovės. Moterys inspektorės 
nebus siunčiamos į Votkinską. 

TRUMPAI 
IS VISUR 

Krikšto jubiliejus 
Maskvoje 

Maskva. - Maskvoje buvo 
paskelbta pagrindinių Kijevo 
Rusijos krikšto tūkstantmečio 
iškilmių programa. Ją per 
Maskvos tele\ iziją pranešė Min
sko metroplitas Fi lare tas . 
Pagrindinės minėjimų pamal
dos įvyks birželio 5 d. Maskvos 
stačiatikių katedroje. Jose da
lyvaus visų Sovietų Sąjungoje 
veikiančių Bažnyčių atstovai ir 
religinės delegacijos iš užsienio 
kraštų. Pamaldų dalyviams 
pamokslą pasakys Maskvos pat
riarchas Pimenas. Tuo pačiu 
metu kiti krikšto tūkstantmečio 
minėjimai vyks Vladimire, 

Kijeve ir Leningrade. 

— Alžirijoje nusileido tero
ristai su pagrobtu Kuwaito 
lėktuvu, kuriame dar yra 33 
pagrobti asmenys, laikomi tame 
lėktuve jau dešimt dienų. 
Manoma, kad tai bus paskutinė 
teroristų sustojimo vieta. Žinių 
agentūros praneša, jog PLO 
vadas Arafatas paprašė, kad 
teroristai atvyktų į Alžirą. 

— Budapešte Vengrijos ketu
ri intelektualai, kurie ragino 
vyriausybę duoti piliečiam dau
giau demokratinių teisių, buvo 
pašalinti iš Vengrijos Komu
nistų partijos. Vengrijoje yra 
sudaryta nauja organizacija — 
Tautinis demokratinis forumas, 
kuriam priklauso apie 150 
rašytojų, ekonomistų, moksli
ninkų ir net parlamento narių. 
Jie pasisako už politinį 
pliuralizmą. 

— Johannesburge „Sunday 
Star" laikraštis įdėjo apmokėtą 
vieno puslapio skelbimą, kad 
būtų pravestos reformos Pietų 
Afrikoje. Po tuo skelbimu 
pasirašė 133 Japonijos parla
mento nariai, japonų unijų 
atstovai ir žmogaus teisių 
veikėjai, reikalaudami daugiau 
teisių juodiesiem gyventojam. 

— Tel Avive Reuterio žinių 
agentūra praneša, jog Izraelio 
min. pirmininkas Shamir įspėjo 
neramumų ir riaušių kėlėjus 
užimtoje teritorijoje, jog, jei jie 
nesustos demonsravę, bus su
traiškyti „kaip žiogai". 

— Chicagoje Montgomery 
Ward krautuvių viršininkas 
praneša, kad bus atidaryta dar 
225 naujos krautuvės šiame 
krašte. Iki šiol šis krautuvių 
tinklas priklausė Mobil alyvos 
korporacijai, bet šiuo metu per
siorganizuoja ir atsiskiria iš tos 
korporacijos. 

— Maskvoje „Literaturnaja 
Gazeta" Fiodoras Burlastsky, 
kuris buvo kalbų rašytojas Niki
tai Chruščiovui ir kuris dabar 
rašo už Gorbačiovo reformas ir 
dažnai lydi jį užsienio kelionėse, 
rašo, jog Chruščiovas rizikavo 
savo gyvybe, kai jis 1956 m. 
pasisakė prieš Staliną, nes jis 
žinojo, kad dauguma suvažia
vimo delegatų dar nebuvo iš 
anksto supažindinti, kas bus 
daroma partijoje. 

— Washingtone, kaip 
praneša CPA Institutas, yra 
išleistos naujos taisyklės 
auditoriams. Tikrinant atskai
tomybę yra įsakyta žiūrėti, kad 
nebūtų įvykdyta finansinė ap
gavystė; nors yra aišku, kad ne 
viską irjie galės susekti. Tai yra 
nauja atsakomybe^ ir visiems 
auditoriams apie tai Institutas 
pranešė laišku. 

Kievas. — Ortodoksai pra
ėjusį sekmadienį atšventė savo 
Velykas. Associated Press agen
tūra praneša, kad Kijeve ir rusų 
bažnyčiose šių metų Velykose 
dalyvavo daug visokio amžiaus 
žmonių. Kijevo metropolitas 
Filaretas Šv. Vladimiro ka
tedroje laikė pamaldas. Žmonės 
laukė susirinkę pamaldų net 
kelias valandas, nežiūrint šalia 
stebinčios milicijos, kuri jiems 
priminė, kad jie gyvena ateis
tinėje valstybėje. 

Šiais metais bažnyčia ten 
švenčia 1,000 metų nuo krikš
čionybės įvedimo ir tikintieji 
mano, kad bus daugiau toleran
cijos religijos atžvilgiu. Gor
bačiovas vis kalba apie „demo
kratizacija",© š iemet dar 
pasaulio dėmesys yra skiriamas 
tūkstantmečio iškilmių paminė
jimui, kuris bus birželio mėnesį, 
tad tikintieji ortodoksai tikisi ta 
proga partiją duosiant šiek tiek 
lengvatų. 

Vyksta a ts inaujinimas 
Metropolitas filaretas žurna

listams pasakė, kad „vyksta psi
chologinis visuomenės pasikeiti
mas religijos atžvilgiu". Jis 
pasakojo, jog visuomenė dabar 
pradeda pripažinti religiją ir 
kad toje pačioje visuomenėje 
vyksta dvasinis ir moralinis at
sinaujinimas. Filaretas sakė, jog 
buvo atidarytos kai kurios 
bažnyčios (?) ir vienuolynai, 
įskaitant ir Danilovo vienuo
lyną Maskvoje. Vyriausybė 
pažadėjusi pakeisti įstatymus, 
kurie draudžia religinę veiklą, 
už kurią anksčiau būdavo tikin
tieji siunčiami į darbo stovyklas. 

„Tuščios frazės" 

Ortodoksų pamaldų apeigos 
keletą minučių buvo pirmą 

'« 
Pačeros Lavros vienuolyno bokštai 
prie Dniepro upės Kijeve. 

28,000 naujų 
pabėgėlių 

Paryžius. — Kaip praneša 
Jungtinių Tautų aukštasis ko
misariatas pabėgėlių reikalams, 
praėjusiais metais vėl padidėjo 
Vietnamo pabėgėlių skaičius. Iš 
komunistų valdomo Vietnamo 
1987 metais mažais laivais 
pabėgo iš viso 28 tūkstančiai 
vietnamiečių. Prie jų dar 
prisidėjo apie penki tūkstančiai 
pabėgėlių iš kitų komunistų 
valdomų Indokinijos kraštų. 
Dauguma vietnamiečių pabėgė
lių prisiglaudė Malaizijoje ir 
Tailande. 

kartą perduotos per Sovietų 
Sąjungos televiziją. Bet užsienio 
reporteriai girdėjo ir tokių pa
reiškimų: „Kol mūsų bažnyčios 
yra pajungtos valstybei, valdo
mos religinių reikalų tarybos ir 
infiltruotos saugumo agentų ir 
kol bažnyčias lankantieji ne
galės priklausyti Komunistų 
partijai ir gauti geresenes tar
nybas, tol religijos laisvė bus tik 
tuščios frazės Sovietų Sąjun
goje", cituoja Reuterio agen
tūra, pranešdama apie Kristaus 

prisikėlimo šventę Kijeve. 

Ukrainiečių skundas 
New Yorko Times korespon

dentas Bill Keller buvo nuvykęs 
į Kijevą, ir kaip jis sako 
Ukrainos respublikos sostinę, ir 
kalbėjosi su ukrainiečiais. Jie 
jam pasakojo, kad jie bijo 
krikštyti savo vaikus viešai, 
a t l ik t i bažnyčioje vedybų 
apeigas ir laidoti savo miru
siuosius su religinėmis 
maldomis. Visa tai turi atlikti 
slaptai, kartais nakties metu. 
Jam kai kurie sakė, jog ir 
išpažinties paslaptis yra nebe 
paslaptimi. Daugelis ir dabar už 
maldą bažnyčioje vakare 
praranda savo turėtas tarnybas, 
lieka be darbo... Skundėsi jam 
ukrainiečiai. 
Šiais metais Velykos buvo lyg ir 
išbandymas tų krikščionvbės 
iškilmių, kurios bus birželyje 

Maskvoje Kijeve ir Leningrade: 
ir kurių metu bus prisimintas 
princas Vladimiras iš Kijevo, kai 
988 metais krikštijo minias 
žmonių Dniepro upėje. 

Abejoja savo dvasiškiais 
Žurn. Bill Keller pastebi, kad 

šiemet ukrainiečiai deda dau
giau vilčių į Gorbačiovą, negu į 
ortodoksų dvasiškius. Sovietų 
laikraščiai ir žurnalai pradėjo 
spausdinti straipsnius, rašy
dami, kad religija jau nėra 
žmonių opiumas, bet pozityvi 
moralinė jėga. Vakarų žmogaus 
teisių stebėtojai mano, kad iš 
400 sąžinės kalinių dar pusė jų 
tebėra koncentracijos stovyklo
se ir darbo lageriuose. 

Kai Gorbačiovas perėmė 
valdžią, tai kelios Stalino 
laikais uždarytos bažnyčios vėl 
buvo atidarytos, tačiau dar 
tūks tanč ia i jų neveikia. 
Metropolitas Filaretas pasakė, 
jog jis tiki, kad vyriausybė 
at iduos vieną labiausiai 
branginamą slavų šventovę — 
Caves vienuolyną Kieve. Tačiau 
ukrainiečiai tuo nenori tikėti, 
nes ta i būtų pripažinimas 
ukrainiečių tautinių jausmų. 
Maskvoje sakoma, kad yra 
peržiūrimas 1929 m. išleistas 
į s ta tymas , kuris suvaržė 
religinę bei bažnytinę veiklą. 

Šių Velykų metu saugumas ir 
milicija, nors atokiai, bet patru
liavo apie Šv. Vladimiro 
katedrą , tačiau netrukdė 
žmonėms eiti į vidų. 

KALENDORIUS 
Balandžio 15 d.: Petras Gon 

zalietis, Anastazija. Naste. Vil
nius, Vaidote. 

Balandžio 16 d.: Benediktas, 
Urbonas, Nemūra, Bernadeta, 
Didjana, Giedrius, Gražvydas, 
Sirvydas. 

ORAS 

Saulė teka 6:13, leidžiasi 7:30. 
Temperatūra dieną 45 L, nak

tį 30 1. 
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METINĖMS ŽAIDYNĖMS 
ARTĖJANT 

Kaip j au buvo skelbta, 
ŠALFAS s-gos metinės sporto 
žaidynės vyks Chicagoje 
gegužės 14-15 d. Taip pat buvo 
rašyta, kad jos šį kartą daug 
kuo skirsis nuo buvusių, bū
siančios net ypatingos. Šios 
žaidynės bus jau 38-tos sąjungos 
žaidynės ir ypatingos tuo, kad 
beveik po 40 metų, nežiūrint žy
miai susilpnėjusios klubų veik
los, pati sąjunga kažkaip auga ir 
plečiasi į naujas sporto šakas (o 
juk ji jau prieš 15 m. buvo 
kažkieno „palaidota"). 

Chicagoje pirmą kartą mūsų 
žaidynėse matysime ledo ritulio 
varžybas, kuriose dalyvaus net 
5 komandos. Jos vyks visą šeš
tadienį, gegužės 14 d., nuo 9:30 
vai. ryto Southwest Ice arenoje, 
127-toje gatvėje, pusę mylios į 
vakarus nuo Cicero gatvės. 
Joms vadovauja jaunas ir ener
gingas Albertas Tuskenis. Taip 
pat pirmą kartą Chicagoje bus 
proga pamatyti raąuetbolo ir 
kėgliavimo varžybas. 

Raąuetbolas vyks Evergreen 
Bath and Tennis klubo pa
talpose, 2700 West 91 St., tarp 
Western ir California gatvių. 
Joms vadovaus R. Bertašius, tel. 
(312) 881-8107. Varžybos bus 
individualinės ir komandinės. 
Pradžia šeštadienį, gegužės 14 
d., 9 vai. ryto. 

Kėgliavimo varžybos jau gerai 
sutvarkytos. Jas tvarko Nancy 
Shotas, tel. (312) 776-2192. Var
žybos bus komandinės ir indi
vidualinės. Jos vyks šeštadienį, 
gegužės 14 d., Ford City Bowl-
ing vietovėje, 7601 So. Cicero 
Ave. Registracija 10 vai. ryto. 
Varžybų pradžia 11 vai. r. 

Šachmatų individualinės 
varžybos vyks šeštadienį, ge
gužės 14 d. Varžybų vieta bus 
artimiausiu laiku paskelbta. 
Varžybas tvarko Pranas Šal
kauskas, tel. (312) 436-5917. 

Šeštadienio vakare Jaunimo 
centro didžiojoje salėje bus jau
nimo susipažinimo ir šokių 

vakaras. Apatinėje salėje tuo 
pačiu metu planuojamas Pirmo
sios Lietuvos Tautinės Olimpia
dos paminėjimas ir jos dalyvių 
pagerbimas. Ta olimpiada įvyko 
1938 m. Kaune ir Klaipėdoje, 
t.y. prieš 50 metų. 

Preliminarinė registracija 
rodo, kad žaidynėse dalyvaus 
rekordinis vyrų k repš in io 
komandų skaičius: 8 A klasės ir 
11 B klasės. Po daugelio metų 
vėl pamatysime Chicagos 
„Nerį" ir Londono „Taurą"; dvi 
naujas komandas — „Rytų 
Bangą" ir Toronto „Perkūną", 
Niujorką, Toronto „Aušrą" ir 
„Vytį", Hamiltono „Kovą". 
Detroitas atvyksta su dviem 
komandom, o Chicagos „Li-
tuanica" išstato net 3 koman
das. Naujas krepšinio vadovas, 
dviejų mūsų išvykų krepšinio 
rinktinių pažiba, Edas Modes
tas, pasiryžęs pagaliau pakeis
ti šių varžybų atgyvenusią sis
temą. Uždavinys nelengvas, nes 
dalyvių daug, o laiko t ik 2 
dienos. Krepšinio varžybos vyks 
Curie ir Bogan mokyklų salėse; 
pirmoji prie Archer ir Pulaski 
gatvių, o antroji prie 79-tos ir 
Pulaski. Visos pusiaubaigminės 
ir baigmės rungtynės vyks 
Bogan salėje sekmadienį, gegu
žės 15 d. 

Bene l iūdniausiai atrodo 
tinklinis. Dalyvių skaičius pats 
mažiausias, kokį bet kada 
esame turėję, ir visų klasių 
varžyboms užteks Marąuette 
Parko salės, prie 67-tos ir Ke-
dzie, šeštadienį, gegužės 14 d. 
Tik vyrų ir moterų baigminės 
vyks sekmadienį Bogan mokyk
loje. Ir tik vienintelės rungtynės 
tarp Bostono „Grandies" ir Chi
cagos „Neries" vyrų klasėje 
kelia susidomėjimą ir gali būti 
gero lygio. O juk dar prieš ne
daugelį metų tinklinis mūsų 
žaidynėse buvo net pralenkęs 
krepšinį žaidimo įdomumu ir 
gerumu. 

V. 

AUSTRALIJA 

LIETUVIŲ SPORTO 
ŽAIDYNES 

Susidomėjimas šiomis būsi
momis žaidynėmis ir pačioje 
Australijoje yra labai didelis. 
Sportininkų ir sporto mėgėjų 
tarpe jau dabar plačiai disku
tuojama būsimoji šventė, at
vykstančios komandos ir visas 
pravedimas Adelaidėje. Gerai, 
kad šventės Organizacinio 
komiteto pirmininkas Jurgis 
Jonavičius yra baltas baltutėlis, 
tai ir žilų plaukų, nuo visų turi
mų rūpesčių, daugiau negali 
gauti. Gi dar geriau, kad jis jau 
nebedirba, tai ir visą savo 
laiką pašvenčia šios šventės dar
bams. O jų yra tikrai daug, ta
čiau su Jurgio energija, jo darbų 
patyrimu ir pasišventimu, Ši 
šventė tikrai bus gerai pasise
kusi, Australijos lietuvius iš
kelianti ir vėl į pasaulines aukš
tumas. 

Didžiausias šventės žaidynių 
susidomėjimas yra krepšininkų 
tarpe. Visi klubai nori joje daly
vauti. Tačiau tai neįmanoma. 
Dvi rinktinės bus galutinai iš
rinktos birželio 13 dieną 
Melbourne, kur vyks kontro
linės varžybos. Kitų klubų neiš
rinktieji žaidėjai, atvykę į Ade
laidę, turės persižaisti ir iš jų 
bus sudarvta nanildomoii 3-ii 

P L B p i r m . Vyt . K a m a n t a s sveik ina spor t in inkus 38-sios Australijos Sporto 
š v e n t ė s a t i d a r y m e Geelonge. Kairėje — III-jų Pasau l io Lietuvių Sporto 
ža idyn ių Austral i joje organizacinio komiteto p i rm. J . Jonavičius. 

SPORTINIS GYVENIMAS 
EUROPOJE 

K. BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

E u r o p o s užda rų patalpų 
lengv. at let ikos pirmenybėse 

Kovo mėn. 5-6 d. Vengrijos 
sostinėje įvyko Europos uždarų 
patalpų lengvosios atletikos pir
menybės. Kaip ir reikėjo laukti 
kova dėl medalių vyko tarp Sov. 
Sąjungos ir Rytų Vokietijos, kai 
kuriose rungtyse stipriai įsi
terpiant Čekoslovakijos, Olandi
jos bei Vakarų Vokietijos atsto
vams. Laimėjo .jaunesnysis bro
lis" — Rytų Vokietija, surink
dama 4 aukso, vieną sidabro ir 
vieną bronzos medalį, prieš Sov. 
Sąjunga su 3-5-1. Tiesa, abi 
valstybės neatidengė visų savo 
kortų, kadangi Sov. Sąjungos 
eilėse nesimatė šuolio į tolį 
meisterio armėno R. Emmijano, 
su kartimi — ukrainiečio S. 
Bubkos, 3 km bėgimo meisterės 
u k r a i n i e t ė s Samolenko ar 
rutulio stūmimo.meisterės N. 
Lisovskojos. Greičiausiai jie visi 
yra specialioje šproto bazėje, 
ruošdamiesi Seoulo olimpiadai. 

Palyginęs 1987 m. pirmeny
bių pasekmes (žinias paėmiau iš 
ZDF, 1987 Sportjahr, Falken 
Verlag) ir šiemetines paste
bėjau, kad 1988 m. vienose 
rungtyse yra kiek geresni 
rezultatai, vėl kitose, neda
lyvaujant stipresniems sporti
ninkams jie buvo blogesni. 
Ypatingai gerokai pasitempė 
Vakarų Vokietijos atstovės, 
visiškai netikėtai laimėdamos 
net du aukso medalius. 

Budapeš to pirmenybių 
pasekmės: vyrai — 60 m. 
Christie (D. Br.) 6.57 sek., šuolis 
į aukštį — Šioberg ( Šved.) — 
2.39 m , šuolis į tolį — Maas 

komanda. 
Individualinių sporto šakų 

žaidėjai lietuviai, nepriklau
santieji mūsų sporto klubams, 
galės taip pat da lyvau t i 
žaidynėse, tik turės susimokėti 
žaidynių mokestį. 

Svečių sut ikimas Sydnėjuje 

Sydnėjaus lietuviai pirmieji 
sutiks sportininkus ir svečius 
atvykstančius dalyvauti IlI-je 
Pasaulio L ie tuv ių Sporto 
šventėje Adelaidėje. Pagal 
numatytą planą, sportininkai į 
Sydnėjų pradės atskristi š.m. 
gruodžio 22 dieną, nors kai 
kurie gali atvykti ir anksčiau. 
Numatoma, kad vien tik spor
tininkų bus arti 200. Kovo 20 
dienos Sydnėjaus sporto klubo 
„Kovo" visuot iniame susi
rinkime svečių sportininkų, 
kurie Sydnėjuje bus iki gruodžio 
25 dienos, priėmimo klausimas 
buvo plačiai svarstytas ir su
darytas specialus svečių pri
ėmimo organizacinis komitetas; 
pirmininkas V. Šliteris, „Kovo" 
Garbės narys ir žinomas Syd
nėjaus lietuvių veikėjas; nariai; 
reprezentacijai — N. Grince-
vičiūtė-Wallis, buvusi ilgametė 
„Kovo" pirmininkė ir stalo 

teniso čempionė; Tr. ir J. Damb
rauskai, iškilūs sporto veikėjai 
Sydnėjuje, ir Ant. Laukaitis. 

Šis komitetas vėliau bus 
papildytas kitais žinomais spor
to veikėjais Sydnėjuje, nes 
norima šiame didžiausiame 
Australijos mieste svečius spor
tininkus priimti labai gražiai. 
Didžiausia problema bus su pri
vačiu svečių apgyvendinimu, 
tačiau bus kreiptasi į visą Syd
nėjaus lietuvių bendruomenę ir, 
manoma, šis reikalas bus tinka
mai sutvarkytas . Svečiams 
Sydnėjuje numatoma surengti 
draugiškas krepšinio rungtynes 
su australų komanda, treniruo
tės pobūdžio ir su lietuviais; taip 
pat ir tinklinio. Planuojama 
vieną vakarą turėt i iškylą 
laivu, pamatan t Sydnėjaus 
uosto įlankas. Laive bus ir pasi
linksminimas su disco muzika 
ir kt. Gruodžio 24 d. Lietuvių 
klube turėsime bendras Kūčias, 
o jau Kalėdų pirmą dieną visi 
pajudėsime į Adelaidę. 

Sydnėjaus svečių priėmimo 
komitetas kreipsis į visus Syd
nėjaus l ietuvius padėti fi
nansiniai ir savo globa suteikti 
a t v y k s t a n t i e m s svečiams 
pirmąjį gražų ir malonų įspūdį 
apie Australiją. 

Ant. Laukait is 

(Oland.) 8,06 m , rutulio stūmi
mas — Machura (Čekoslov.) 
21.42 m , trišuolis — Zakirkin 
(SS) 17.30 m., 5 km ėjimas — 
Pribilinec (Čekosl.) 18 min. 44.4 
sek. 1500 m bėgimas — Suho-
nen (Suom.) 3 min. 46,51 sek., 
400 m - Carlovic (R. Vok.) 
45.63 sek., 200 m Rasgonov (SS) 
20.62 sek. Penktas buvo lietu
viška pavarde Vakarų Vokieti
jos atstovas Dobė Įeit, parodęs 
21.37 sek. laiką 800 m. Šarpe 
(D.Br.) 1 min. 49.17 sek., šuolis 
su kartimi — Gataulin (SS) 5.75 
m , 60 m su kliūtim — Hiofer 
(Čekosl.) 7.56 sek., 3 km 
bėgimas — Gonzalez (Isp.) 7 
min. 55.29 sek. 

Moterys — 3 km ėjimas R. 
Sobrino (Isp.) 12 min. 48.99 sek., 
rutulio stūmimas — Loš (V. 
Vok.) 20.39 m , 3 km bėgimas 
— van Hulst (Oland.) 8 min. 44.5 
sek., 1500 m. Bėgimas — D. 
Melinta (Rum.) 4 min. 5.77 sek. , 
400 m -Miuler(R.Vok.)50.28 
sek., 60 m — Kooman (Oland.) 
7.04 sek., 200 m - Kaspšik 
(Lenk.) 22.69 sek., 800 m -
Cviener (V. Vok.) 2 min. 1.19 
sek., aukštis — Kostadinova 
2,04 m , 60 m kliūtinis — 
Oškenat 7.77 (Rytų Vokietijos 
atstovė, ištekėjusi už klaipė
diečio?), šuolis į tolį H. 
Drechsler — 7.30 m. 

Pasiruošimai Europos 
futbolo pirmenybėms 

Po žiemos olimpinių žaidynių, 
Vakarų Vokietija dabar visą 
savo svorį meta į Europos fut
bolo pirmenybes, kurios įvyks š. 
m. birželio mėn. 10-25 d. 
įvairiuose Vakarų Vokietijos 
miestuose, baigminiam susiti
kimui paskiriant Miuncheno 
olimpinį stadioną. Jau po burtų 
ištraukimo pasirodė, kad 
susidomėjimas pirmenybėmis 
yra milžiniškas, nes 15-kai 
rungtynių, žiūrovų vidurkis 
siekia 47 tūkst., kai tuo tarpu 
1984 m. Prancūzijoje jis buvo 
39,977 žiūrovai. Apskaičiuo
jama, kad kiekvienas stadionas 
bus užpildytas 70%, tuo pačiu, 
duodant gražų pelną rengėjams 
bei Europos futbolo sąjungai, 
pridedant dar televiziją, 
kadangi transliacija bus perduo
dama aštuonioms dalyvaujan
čioms valstybėms. 

Bilietai jau išparduoti pirme
nybių atidarymo rungtynėms 
Diuseldorfe tarp Italijos ir Va
karų Vokietijos, baigmės rung
tynėms Miunchene birželio 
mėn. 25 d. bei susitikimu Dani
jos su Ispanija bei Vakarų 
Vokietijos su Danija. Dar yra 
likę stovimų vietų Miuncheno 
olimpiniame stadione rungty
nėse tarp Vakarų Vokietijos ir 
Ispanijos. Kas nori „tvarkingai" 
— sėdėdamas stebėti rungtynes, 
gali bilietus įsigyti Irlandijos — 
Sov. Sąjungos susitikime, Irlan
dijos su Olandija bei Anglijos ir 
Sov. Sąjungos rungtynėsed!). 
Visoms kitoms rungtynėms (kur 
bilietai neišparduoti) yra 
likusios tik stovimos vietos. 

Iki šiol, Vakarų Vokietijoje 
parduota 416 tūkst. bilietu. Iš 
užsienio gauti 300 tūkst. 
užsakymų. Daugiausiai iš Olan
dijos — 62 tūkst., Irlandijos — 53 
tūkst., Danijos — 509 tūkst. ' 
Ispanijos —18 tūkst. Mažiausiai 
bilietų paprašė Sov. Sąjunga — 
1300. Blogiausiai parduodami 
bilietai Irlandijos — Sov. Sąj. 
susitikime. Iki šiol pareikalauta 
tik 10 tūkst. Visi užsienio užsa
kyti bilietai turėjo būti 
vokiečiams grąžinti iki š.m. 
kovo mėn. 10 d. Negrąžinus — 
kiekvieno krašto futbolo s-ga 
turės juos apmokėti. 

Pasaulio dail. čiuožimo 
pirmenybėms pasibaigus 

Tikiu, kad pasaulines dailio
jo čiuožimo pirmenybes (bent iš
traukas) parodė JAV ir Kana
dos televizijos, tad plačiau jas 
nagrinėti nėra prasmės. 

Bet amerikietiškais įspūdžiais 
tikrai reikėtų pasidalinti, duo
dant televizijos komentatorių 
trumpus pasikalbėjimus su 
laimėtojais. Iš anksto pasaky
siu, kad Europa laukė Budapeš
te Debi Tomas atsigriebimo už 
pralaimėjimą Calgario žiemos 
olimpiadoje. Deja, jau prieš 
pačias pirmenybes, spaudos psl. 
pasirodė žinutės, kad amerikie
tės nuotaika yra labai bloga ir 
jeigu ji galėtų — tuoj pat grįžtų 
. namo! Na, su tokia sportinės 
kovos dvasia, toli nuvažiuoti ne
galima! Tiesa, po privalomo, 
trumpo čiuožimo, kalifornietė 
pirmavo, tačiau kovo mėn. 26 d. 
pagrindiniame pasirodyme ji • 
neatlaikė varžybų įtampos ir 
turėjo kapituliuoti prieš 
„gražuolę" vokietę K. Vitt. 
Nukrito ir Debi „akcijos", 
kadangi po olimpinių žaidimų 
jai buvo siūlomas 40 tūkst. dol. 
savaitinis atlyginimas už pasi
rodymus ledo programose, o jau 
po pasaulinių pirmenybių tik 10 
tūkst. dol. vh 

Rytų Vokietijos komunistų 
partijos narė K. Vitt spindėjo iš 
džiaugsmo, nors jos atlikta 
programa, technišku atvžilgiu, 
buvo žymiai silpnesnė už Calga
rio. Vakarų Vokietijos komen
tatorius uždavė vokietei labai 
daug klausimų, į kuriuos rytų 
bloko atstovė seksiška tarme 
(taip tvirtino mano žmona, nors 
aš skirtumo nemačiau) mielai 
atsakė. Štai keli atsakymai: po 
gastrolių Europoje, ji pačiūžų 
nepakabins „ant vinies", 
kadangi tai dalis jos gyvenimo; 
jokių sutarčių dar nepasirašė, 
pasirodymams ledo programose 
(kalbama, kad amerikiečiai 
siūlo milijonines sumas), numa
to ir toliau lankyti meno studiją, 
šeimos gyvenimas — dar ateities 
klausimas, dar negalvoja eiti 
trenerės pareigas. 

Kanadietė L. Mawley, kaip 
Calgaryje, taip ir Budapešte, 
užėmė antrą vietą. Ji pereina į 
filmų meną, paskiriant legen-
darinės norvegės Sonjos Henjes 
vaidmenį. 

Nevienodos nuomonės buvo 
komentatoriai apie amerikietį 
Brianą Boitano ir slovakų 
kilmės kanadietį Brianą 
Orseną. Vieno teigimu — Boita
no, gavęs amerikietiškos bend
rovės sutartį, tuo tarpu kitas 
komentatorius tvirtino prie
šingai, tačiau abu patvir
tindami, kad kanadietis grįš 
prie savo įsteigtų restoranų. 
Visi jie pasitraukia iš aktyvaus 
sportinio gyvenimo, tad platus 
ir laisvas kelias lieka ukrai
niečiui iš Odessos Petrenkai (jis 
buvo vadinamas rusu) bei 
Vakarų Vokietijos atstovei mo
terų pusėje C. Leistner, stipriai 
ant kulnų lipant amerikietei J. 
Trenary ir tik 1,45 m aukščio 
japonei M. Ido. Sovietų moterys 
labai silpnos. 
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Europos stalo teniso 
pirmenybės 

Europos stalo teniso pirme
nybės Paryžiuje, galima sakyti, 
baigėsi Sov. S-gos laimėjimu. 
Moterų pusėje Maskvos atstovės 
laimėjo komandinio meisterio 

vardą. F . Bulotova tapo 
nugalėtoja vienetuose, o žais
dama su E. Kotov ir sidabras. 
Vyrų pusėje aukso medalis 
įteiktas švedui M. Apelgren, 
kuris baigmėje įveikė 
Mazunovą 3:1, o rusė laimėjo 
prieš rumunų 3:2. 
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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. 
3900 W. 95 St. 
Tol. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kablnato tol . — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tai . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt., antr.. ketv. ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

Kab. ta i . 471-3300; roz. 442-8297 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

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

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marąuette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 

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

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 
Tol. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tol. 563-0700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 591h St.. Chicago. IL 
Tol. 476-2112 

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

Vai pagal susitarimą 

DR. VIUJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chlropractlc — 
5522 S. Wolf Rd. 

VVestern Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

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

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

Specialybe — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

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

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

Tol. kablnato Ir buto: OLympic 2-4159 

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

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 St Street 

Kablnato tol. RE 7-1168; 
RezJd. 385-4811 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 
2636 W. 71 st. St., Chicago, III. 

Tol.: 436-0100 
11800 Southwest Higtmay 
Palos Heights, III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS 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 tai. 776-2880, rez. 448-5545 

Dr. Tumasonio kabinetą parėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 St Street 

434-2123 
Pirm. 2-7 Antr. ir 

ketv 9-12 Penkt. 2-7 
— • • i • ^ ^ ~ « ^ ^ ^ ^ ^ — " ^ ^ a ^ ^ » 

Kab. tol. LU 5-0348; Roz. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

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

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDS VIZINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tol. 585-7755 

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

2700 W. 43 St., Tol. 927-3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai pagal susitarimą pirm . antr 
Ketv ir penkt nuo 3-7 v.v. 



Norint atsispirti 

NAUJAJAI PAGONYBEI 
Šiais laikais bendrai kylant 

susidomėjimui dvasiniais daly
kais plačioje Amerikos visuome
nėje, vis dažniau užtinkame vie
šumoje skelbiamų ar aprašomų 
santykiavimų su dvasiomis, 
transcendentinio meditavimo 
formų bei visokių burtinių 
gydymo („psychic healing") 
formų. Ka ip kr ikščionims 
atpažinti meditacijos formas ar 
Dievo-gamtos sampratas, kurios 
derinasi su krikščionybe ir 
kurios ne? 

Benediktinas kun. Andrew 
Milės, garsaus benediktinų vie
nuolyno Pecos, NM, dykumoje 
leidžiamame laikraštėlyje pa
rašė naudingą straipsnį kaip tik 
ta tema: „The New Age Move-
ment and Christianity". Daugu
ma „New Age" dvasinės ener
gijos pavartojimo sistemų net 
nelaiko savęs religijomis ir 
užtikrina, kad jos jokioms reli
gijoms neprieštarauja, o prie
šingai, net naudojasi kai ku
riomis jų praktikomis arba gry
nai psichologijos atradimais. 
Tačiau šiame straipsnyje kun. 
Milės lygina šio „New Age 
Movement" (N AM) pagrindines 
dvasines-metafizines sampratas 
su krikščioniškomis ir tuomi pa
deda geriau šioje srityje orien
tuotis — kas iš tikrųjų priimtina 
krikščionims, kas priešinga. 

Kas yra Dievas? Krikščio
nims, žydams, muzulmonams ir 
veik visose pasaulinėse religi
jose Dievas yra asmuo, be galo 
mylintis, išmintingas ir teisus, 
norintis asmeniško ryšio su 
kiekvienu žmogumi, rašo kun. 
Milės. Dievas yra ir transcen
dentinis ir kiekviename tva
rinyje besireiškiantis visko kū
rėjas, kuris visa ir išlaiko sa
vuoju galingu žodžiu. NAM 
sampratose Dievu gi supran
tama pati visata — suma visa to, 
kas yra. Visatos tvėrėjas — ne 
asmuo, o energija ar jėga iš ku
rios susidaro visata. 

Krikščionims vienintelis žmo
gus, kuris yra Dievas, yra Jėzus. 
Apie jokį Kitą žmogų ar tvarinį 
taip netikima, nežiūrint jo šven
tumo. Jėzus dėl to ir yra vie
nintelis visų tautų atpirkėjas-iš-
ganytojas, tarpininkas tarp Die
vo ir žmogaus. NAM Jėzų su
pranta kaip vieną iš daugelio 
žemėje gyvenusių žmonių, kurie 
atrado savo „aukštesnįjį aš" ar 
savo „kristiškąjį aš" („christ 
self'). Tad pagal juos tiek Jėzus, 
tiek ir kuris nors kitas iš žemėje 
buvusių a r esamų dvasios 
mokytojų gali padėti žmogui at
rasti savo paties dieviškumą. 
Šis savęs atradimas pagal juos 
priklauso ne nuo Dievo malonės 
ar paties Kristaus, o nuo savo 
asmeniškų pastangų. 

Šiais laikais dažnai matoma 
problema yra žmonių savęs nie
kinimas, menkinimas. Gi krikš
čionybė mums primena, kad 
esame sukurti paties Dievo at
vaizdu (Prd 1:26). Nors pilnai 
savo panašumą į Dievą tesupra-
sime tik Dievą regėdami (1 Jn 
3:1-2), per Jėzų net ir čia žemėje 
esame dieviškumo dalininkais 
(2 Pt 1:4). Gi NAM sako, jog 
kiekvienas žmogus galįs sakyti 
„Aš esu Dievas"; taigi, jie 
nediskriminuoja tarp Tvėrėjo ir 
tvarinio. 

Krikščionis išganymą supran
ta kaip bendrystę su Dievu, kuri 
pasidaro įmanoma, kai žmogų 
nuo Dievo skirianti nuodėmė 
yra pašalinta, ką Jėzaus mirtis 
ant kryžiaus įgalino. Taip pat 
tikime, kad Dievas mus pripildo 
savo Dvasia, kuri mus įgalina 
Dievą pažinti intymiai — kaip 
„Abba" - „tėtį". Gi NAM iš
ganymą supranta kaip pilnutinį 
savęs pažinimą, — t.y. to „aukš
tesniojo aš", visai apsieinant be 
Jėzaus, šventųjų, ir net paties 
asmens-Dievo pagalbos. 

Daug kam NAM yra patrauk
lu, nes čia apsieinama be nuo
dėmės ar kaltės sąvokų. Gi 

REIKALINGAS MAŽAI 
PASTEBĖTAS LEIDINYS 

VEL MINIMA LIETUVA 
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krikščionys žino, kad tikrovėje 
žmogus nuodėmes daro ir dėl to 
teisingai jaučiasi kaltas. Krikš
čionis tačiau taip pat žino, kad 
Dievas kiekvienam atleidimo 
prašančiam per Kristų suteikia 
visuotinį ir besąlyginį nuo
dėmės atleidimą — nuplauna 
visas nuodėmes ir kaltes, kad 
galėtume iš tikrųjų būti švarūs 
ir augti dorumu. 

Krikščionys tiki, kad visa tva-
rinija byloja Tvėrėjo garbę ir 
kad tuomet, kai Dievas žmogui 
pavedė apvaldyti žemę (Prd. 
1:28), tuomi nedavė teisės beato
dairiškai ją naikinti, o tik pagal 
jo paties nurodomus ir per 
mokslą atrandamus gamtos dės
nius ją tvarkyti. Nors NAM 
žmonės dažnai aktyviau reiš
kiasi gamtos apsaugos veikloje, 
pagal savo tikėjimą krikščionys 
yra nemažiau įpareigoti 
rūpintis gamtos apsauga — ir 
dar net tvirtesniu pagrindu: ne 
dėl to, kad gamta yra Dievas, o 
dėl to, kad žmogus yra Die-
vo-Tvėrėjo tarnas, kuriam pa
vesta vykdyti Tvėrėjo valią. 

Panašiu pagrindu krikščionis 
siekia atrasti ir laikytis Tvė-
rėjo-Dievo dėsningumo sveika
tos priežiūroje ir gydyme ir dėl 
to vėl aiškiai orientuotis, nemai
šant Tvėrėjo su jo kūriniais. O 
tai atsitinka visur, kur vietoj 
Dievo, gydymui remiamasi ki
tomis „geromis" dvasiomis ar 
„energijomis" („psychic heal
ing"), „šventaisiais", ar net ir 
medicininiais metodais. Krikš
čionis yra laisvas vartoti visas 
Dievo suteiktas priemones, 
išskyrus tas, kurios apseina be 
jo valios ar malonės. 

Krikščionybė, kaip ir visos di
džiosios pasaulio religijos, pri
pažįsta dvasinį-dvasių pasaulį, 
kuris apima Dievą, angelus, mi
rusiųjų vėles bei gerųjų dvasių 
buveinę — dangų, rašo kun. 
Milės. Tačiau krikščionys tiki 
ir į piktąsias dvasias ir jų 
buveinę — pragarą. Kaip Dievas 
per angelus padeda žmogui švie
soje gyventi (Heb 1:14), taip yra 
ir piktos dvasios, siekiančios 
žmones tolinti nuo Dievo (1 Pt 
5:8), rašo kun. Milės. 

NAM sampratose, kur visa 
tvarinija matoma, kaip paties 
Dievo dalys, nepripažįstamas 
blogis kaip toks ar Dievui prie
šingos dvasios, kas matoma ir 
įvairiose šios srovės praktikose. 
Ypač pavojingos yra įvairios 
ateities būrimo priemonės „Oui-
ja" lentos, švytuokliai, „dvasių" 
ar „automatiškas rašymas", 
astrologinės lentelės, tarot kor
tos ir kt. Kur tik pradedama 
savo gyvenime vadovautis kuo 
kitu kaip Dievu, arba norima 
patirti ateitį, ko ir pats Kristus, 
žemėje būdamas kaip tikras 
žmogus, nežinojo (Mk 13:32), ten 
yra nusigręžimas nuo Dievo. 
Dažnai tokie antgamtinės iš
mint ies kursai naudojasi 
didžiuma teisingo mokymo, tik 
mažumoje klaidingo, bet kaip 
tik šiuo ir nuveda į klystkelius 
nuo Dievo. Vienas toks pavyz
dys būtų „Course in Miracles". 
Gi kartais jie visai nesibodi 
siūlyti dvasinio pasaulio slaptą 
išmintį tiesiog raganavimu, kas 
yra didmiesčiuose plintantis 
reiškinys „Wicca" organizacijų 
vardu. 

Visam tam derlinga dirva yra 
pačių krikščionių savo tikėjimo 
nežinojimas, susimaišymas. 
Prieš tokias sroves atsispirti 
neužtenka tik švęstu vandeniu 
persižegnoti. Reikia pirmučiau
sia savo tikėjimo pažinimą gilin
ti, skaitant ypač anglų kalboje 
gausią krikščionišką literatūrą, 
ypač savo Bažnyčių rekomen
duojamąją. Reikia lankyti suau
gusių religinius seminarus, 
aktyviai dalyvauti parapijose. 
Dievo dvasia ir jos atpažinimas 
apsčiai duodama tiems, kurie 
jos prašo ir jos siekia. 

a.j.z. 

1979 m. JAV kongresui priė
mus jo narės Holtzman paruoštą 
įstatymą, buvo tuojau įkurta 
OSI įstaiga. Jos tikslas buv&, 
vykdant šį įstatymą, suieškoti 
visus karo nusikaltėlius, atim
ti jiems šios šalies pilietybę h* 
išgabenti juos iš šios žemės. 

Jau pačioje pradžioje eilė 
mūsų politikų ir teisės žinovų 
iškėlė kai kurių abejonių dėl šio 
įstatymo. Tačiau dar daugiau 
abejonių iškilo, kai prasidėjo šio 
įstatymo vykdymas gyvenime ir 
iškeltų bylų sprendimo eiga. 

Bet vis dėlto iki šiol OSI jau 
spėjo apkaltinti kelis šimtus 
JAV piliečių ir paruošė jiems 
bylas. Gyvenimo pa t i r t i s 
parodė, kad į kaltinamųjų sąra
šus yra įrašyti ir eilė nieko dėtų 
asmenų. O kiti yra pasmerkia
mi teismuose, nesilaikant net 
JAV konstitucijos reikalavimų. 
Daugiausia abejonių sukelia, 
kad teismai išimtinai naudoja
si bolševikiškos KGB pateikta 
medžiaga. Dažnu atveju teis
muose kaltinamiesiems nesuda
romos sąlygos apsiginti. Jau 
nekalbant, kad daugeliui kalti
namųjų ir pats apsigynimas yra 
surištas su nepakeliamomis iš
laidomis. 

Tad nenuostabu, kad tautinės 
grupės, kurių nariai yra 
pakliuvę „į bėdą", daro visas 
pastangas jiem pagelbėti. Šiam 
reikalui yra sudarytos kelios 
„ad hoc" organizacijos, kurias 
remia visos bendrinės tautybių 
vadovybės. 

Šiais metais „Americans for 
Due Process" išleido nedidelės 
apimties anglų kalba vispu
siškai šiam reikalui naudingą 
„Principles at Issue" leidinį. 

Šioje 39 psl. knygelėje yra 
paskelbti penki skirtingų auto
rių paruošti straipsniai. Visi au
toriai yra šios šalies ir tarptau
tinės teisės neabejotini žinovai. 
Jų surinkta ir mokslišku tikslu
mu paruošta medžiaga yra labai 
svarus įnašas į visą šį sudėtingą 
reikalą. 

Yale universiteto te is ių 
daktaras ir žinomas advokatas 
David E. Springer aptaria OSI 
vedamas bylas, vertinant jų 
sprendimą grynai remiantis 
JAV konstitucijos reikalavi
mais. Jis nusako visas piliečių 
teises, kurias jam patikina 
konstitucija. Jis įrodo, kad visas 
Holtzman įstatymas pažeidžia 
konstitucijos reikalavimus. OSI 
bylose neleidžiama kaltina-

JONAS DAUGĖLA 

majam reikalauti tarėjų (jury). 
Sprendimą daro vienas teisėjas. 
O šie teisėjai, anot autoriaus, 
net patys nejausdami išgyvena 
gyvenamosios aplinkos „hidrau
linį spaudimą". 

D. Springer klausia: „kas 
belieka, kai mes sekame OSI by
las" ir jis pats atsako: „belieka 
tik padaryti išvadą, kad kiek
vienu atveju valdžia laužo kon
stitucijos principus". 

Išsamiu straipsniu teisininkas 
Henry L. Mason žvelgia į OSI 
bylas Sov. S-gos konstitucijos 
požiūriu ir konstitucijoje įra
šytais principais. Bolševikiško 
pasaulio konstitucija yra 
parašyta, remiantis Lenino 
paskelbtais principais. Ir tuo 
būdu konstitucija įpareigoja 
teismus kiekvienu atveju tar
nauti komunistų partijai ir vyk
dyti jos valią. O ta valia įsak
miai pabrėžia, kad „pagal 
komunistinę moralę yra viskas 
moralu, kas padeda griauti seną 
pasaulį ir stiprina pasaulyje ko
munizmą". 

Tad pagal komunistų moralę 
yra visai moralu pateikti klas
totą medžiagą savo ir sveti
miems teismams, jeigu tik tai 
tarnauja partijos siekiams 
sunaikinti komunizmo priešus. 

M. Gorbačiovas yra studijavęs 
teisės mokslus Maskvos univer
sitete. Tad jis labai gerai žino, 
kad visos sovietų teisingumo 
įstaigos turi ištikimai tarnauti 
valdančiosios klasės išlaikymui. 

Adv. Paul ius Žumbakis 
suglaustai aprašo Pabaltijo 
valstybių okupacijas ir 
okupantų sauvalę. Jis vaizduo
ja ir pavergtųjų tautų gy
ventojų nuotaikas karo ir 
pokario metais. Patikimais pa
vyzdžiais jis aprašo vienšališkus 
KGB patarnavimus, pateikiant 
iš jų archyvų įvairius dokumen
tus. Taip pat visus būdus ir suk
tybes, pagal kurias yra patei
kiami An. erikos teismams liudi
ninkų p- rodymai. Tie parody
mai daromi Sov. S-gos teritori
joje ir griežtoje KGB valdinin
kų kontrolėje. 

Adv. Ivans Berzins Amerikos 
teismuose yra gynęs kelis OSI 
apkaltintus asmenis. Šios bylos 
yra visai skirtingai vedamos ir 
svarstomos. Daugeliu atvejų 
galima pastebėti teisėjų ša
liškumą ir neigiamą nusitei
kimą dar net nepradėjus 

svarstyti bylos. O be to jis ap
taria penktojo JAV konstituci
jos papildymo panaudojimą ir 
galimus pavojus šiose bylose. 

Pabaigoje yra ištisaTalspaus-
dintos dvi peticijos, kurias 
Aukščiausiam JAV teismui 
įteikė buv. vyr. valstybės gy
nėjas (Attorney General) 
Ramsey Clark dėl Kari Linno 
deportacijos. Pirmoje eilėje 
Clark įsakmiai pabrėžia, kad šis 
teismo sprendimas kaitinama
jam reiškia neabejotiną mirties 
sprendimą. Nors kaltintojai ir 
teisėjai visada aiškina, kad 
pilietybės atėmimas ir depor
tacija nėra bausmė, tačiau 
šiuo atveju kaltinamasis yra pa
smerktas mirčiai. Šios rūšies 
bylos skaitomos ne kriminali
nėmis, bet civilinėmis. Tad 
kal t inamajam neleidžiama 
reikalauti tarėjų. Bet vis dėlto 
esmėje vieno teisėjo valia yra 
paskelbiamas mirties sprendi
mas. 

Visi penki autoriai šiame 
trumpame leidinyje suglaustai 
paliečia daug akademinio pobū
džio teisinių klausimų. Jie ne
vengia į visą šį reikalą pažvelgti 
ir filosofiškai. 

Be abejo, kad grynai 
teoretiškai visi šie dalykai ir 
principai yra buvę nagrinėti 
didelių veikalų tomuose. Tačiau 
vargu ar daugelis, kurie kongre
se ir teismuose daro nutarimus, 
randa laiko ir reikalo tuos 
tomus pavartyti. Vis dėlto šie 
autoriai įrodo, kad daugeliu at
vejų šios rūšies bylose yra pa
žeidžiama konstitucijos ir pa
grindinių įstatymų principai ir 
reikalavimai. 

Teisių prof. D. Springer savo 
straipsnį užbaigia: „Visais lai
kais tik mūsų budrumu yra 
perkama laisvė. Mes turime 
būti budrūs. Šiandien yra 
paliesta viena grupė. Už 20 
metų tame pačiame kelyje gali 
atsidurti ir kita grupė. Istorija 
mūsų visuomenę vertins pagal 
mūsų ištikimybę principams. 
Mes turime priminti savo val
džiai ir savo tautai ištikimybę 
principams. Kitaip mūsų 
visuomenė, kaip ir daugelis 
praeityje, išnyks istorijos pelenų 
krūvoje". 

Netenka abejoti, kad ateičiai 
yra svarbu paruošti plačios 
apimties istorinius veikalus. Jie 
bus naudingi ateities mokslo 
žmonėms. Tačiau vargu ar 
kasdieninių darbų naštos 

Mūsų koresponden tas Europoje 

Vasario 28 d. Vokietijos pir
mas kanalas vakarinėje pro
gramoje „Weltspiegel" — pasau
lio veidrodis beveik 10 minučių 
paskyrė Pabaltijo valstybėms. 
Žinių komentatorius suminėjo 
demonstracijas Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje, vedamą plačią 
rusifikaciją, i š sk i rdamas 
parodytame žemėlapyje Suomi
jos broliškos tautos — estų 
šiandieninį gyvenimą. Nufil
muotame Estijos sostinės sena
miestyje matomos graž ia i 
įrengtos krautuvės, gan didelis 
pėsčiųjų judėjimas, aiškinant 
komentatoriui, kad šiandieną 
50% Talino gyventojų sudaro 
rusai. Gatvių užrašai — estiškai 
ir kiriliškom raidėm. Nauji 
sostinės kvartalai priminė man 
nuotraukose matytus Lazdynų 
ar Karoliniškių rajonų pastatus, 
nors Lietuvos sostinės rajonai 
yra skoningiau išplanuoti. Man
ding, kaip ir Vilniuje, taip ir 
Taline šie nauji pastatai ski
riami daugiausiai atvykstan
tiems rusams, kurie su di
džiausiu malonumu persikelia 
gyventi į Pabaltijo vasltybes, 
kadangi jose jaučiamas vakarų 
pasaulis. Taline nufilmuota 
cerkvė ir einantieji gyventojai. 
Tai įrodymas vakarų pasauliui, 
kad ir tikintieji be jokių suvar
žymų gali išpažinti savo 
tikėjimą. 

prislėgti teisėjai, kongresmanai 
ir kiti valdžios pareigūnai ras 
reikalo ir noro jais domėtis. Tad 
šiandien mums labiau reikalin
ga mažesnės apimties ir labai 
konkreti informacinė literatūra. 
Šis leidinys kaip tik ir atitinka 
šiuos reikalavimus. 

Nežinau, kiek plačiai ir ku
riomis priemonėmis leidėjai pa
skleidė šią knygą. Tačiau mūsų 
visų pareiga yra pagelbėti, kad 
šiuo leidiniu būtų aprūpinti visi 
kongreso nariai, teisėjai. Svar
bu, kad jį gautų ir daugelis mū
sų žinių tarnybos atstovų. 

Galbūt tie, kurie nelabai 
noriai skaito storus istorinių 
veikalų tomus, ras vis dėlto 
keliolika minučių laiko bent 
peržvelgti šį leidinėlį. 

„Americans for Due Process", 
išleisdami šį leidinį, padarė 
didelį pasitarnavimą bendrajam 
lietuviškam reikalui. Tad tuo 
pačiu jie visi užsitarnauja visos 
lietuviškos visuomenės visuo
tinę paramą. 

Paskutinieji neramumai Ar
mėnijoje ir Azerbaidžane buvo 
plačiai komentuojami vokiečių 
spaudos, p r i m e n a n t k a r t u 
demonstracijas Kazachstane ir 
Pabaltijo kraštuose. Milijoninio 
tiražo „Bild" dienraštis kovo 2 
d. patalpino platų straipsnį apie 
neramumus Sov. Sąjungoje, 
pavadindamas jį „Es knirscht in 
Gorbatschovvs Riesenreich" — 
girgžda Gorbačiovo milšiniško-
je imperijoje. Autorius Peter 
Ratzek savo straipsnį pradeda 
demonstracijom Kaukaze, tvir
tindamas, kad iš Armėnijos ir 
Azerbaidžano jos persimetė ir į 
Rostovą pr ie Dono. Sov. 
Sąjungoje gyvena 137 milij. 
rusų (tai 1982 m. duomenys, 
pasinaudojant „Die Voelker der 
UdSSr žinaraščiu — K.B.), 
tačiau kartu ten yra 42 milij. 
ukrainiečių, 5.4 milij. lietuvių, 
latvių ir estų. 1986 m. gruodžio 
mėn. įvyko kruvinos riaušės 
Kazakstane, 1987 m. pavasarį 
demonstravo totoriai, o 1987 
m. rudenį laisvės reikalavo 
estai, latviai ir lietuviai. 

Straipsnio autorius kreipėsi į 
Sov. Sąjungos politinio ir eko
nominio gyvenimo žinovą prof. 
Volfgangą Leonardą, kuris 
pareiškė, kad ir ukrainiečiai 
pradeda kelti savo tautinius rei
kalavimus. Jaučiamas nepasi
tenkinimas gudų tarpe, molda
vų, vokiečių. Paklaustas, ar 
Gorbačiovas gali savo milži
nišką imperija išlaikyti, prof. 
Leonardas atsakė: , jeigu nebus 
pravestos reformos. Sov. 
Sąjungos laukia šiaurės Irlan-
dijos ar Sri Lankos likimas. Yra 
labai vėlu, tačiau dar nevėlu. Ar 
Gorbačiovas dar stipriai sėdi 
balne? Įvykiai Armėnijoje ir 
kitose tautose yra labai pavo
j ing i . Juos gal i ^išnaudoti 
Gorbačiovo reformos priešai. 

Ir Silezijos vokiečių mėnraštis 
„Schlesische Nachrichten" — 
Silezijos žinios (jos gauna 
vokišką „Eltą") kovo mėn. lai
doje pranešė apie demonstraci
j as Pabal t i jo vals tybėse . 
Mėnraštis rašo, kad Lietuvos 70 
m. nepriklausomybės sukakties 
proga demonstracijose daly
vavo daugiau kaip 100 tūkst. 
asmenų. Labai dažnai demons
trantai yra išsklaidomi raudo
nosios armijos dalinių. Prie šios 
žinios mėnraš t i s patalpino 
latvių demonstracijos nuotrau
ką prie laisvės paminklo. 
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— Dėkui. Delsti ilgai negalime, nes „ilgą iešmą be-
drožiant, šuo kepsnį nuneša" — sako lietuviška patarlė. 
— Tu ilsėkis, ką nors pasiskaityk, o aš važiuoju į štabą 
pasikalbėti su majoru. Paprašysiu atostogų kelioms 
dienoms. Pavakarę dar nuvažiuosime į amerikiečių 
karių klubą išgerti a laus. Vokiečiai bavarai 
amerikiečiams daro gerą senovišką alų, ne tokį „bir-
galą", kaip visiems kitiems gyventojams. Jei viskas 
palankiai klosis, rytoj išvažiuojame. 

Ankstyvas liepos sekmadienio rytmetis buvo 
saulėtas, bet vėsus. Nuo rytuose dunksančių Turingi-
jos kalnų į Maino slėnį šliaužė tiršta migla. Keleiviais 
pergrūstas „Schnelzugas", raitydamasis vynuogynais 
apaugusiomis pašlaitėmis, artėjo prie Wiurzburgo. 
Stotyje, prisipylęs vandens ir per jėgą prilipusių kelei
vių, paliko griuvėsiuose gulintį miestą, pasukdamas 
į šiaurę Fuldoe kryptimi. Bičiuliai Žiedonis ir Sabonis, 
sėdėdami amerikiečių personalo vagone, per langą ste
bėjo gražius kalnuotus gamtos vaizdus ir šiurpiai 
bombų sunaikintus miestus ir miestelius. Pavakarėje 
traukinys pasiekė Hamburgo pakraščius. 

— Išlipsime vakarinėje miesto pusėje, Altonos sto
tyje — paragino snūduriuojantį bičiulį Žiedonis. 

— Kodėl?... 
— Turiu tokius nurodymus: darbo kuopos turi būti 

vakarinėje Altonos miestelio daly, o čia aplink tik griu
vėsiai: jais užversti keliai, gatvės. Šiandien sekma

dienis, tai nesimato nei dirbančių, kelių valytojų, — 
rūpinosi Žiedonis, stebėdamas vietovę. 

— Žiūrėk, Vacy, tolumoje, vakaruose matosi 
grupės ir nesubombarduotų pastatų. Jie nuo čia tolo
kai, bet iki saulėlydžio turime juos pasiekti. Juose kas 
nors gal ir gyvena?! Ten sužinosime ir apie aplink 
vykdomus darbus, — patarė Sabonis. 

— Sutinku su tavo nuomone. Čia stoviniuodami 
susilauksime tik nakties, o pagalbos iš niekur ne
gausime, nėra nė jokio viešo susisiekimo. Turime pėsti 
goglinėti tarp šių griuvėsių pravalytais takeliais. 

Užsidėję kuprines su maistu ir drabužiais, bičiuliai 
tylėdami nužingsniavo tolyn. Pavakarės oras buvo 
karštas ir tvankus, persunktas puvėsių kvapu ir gružo 
dulkėmis. Priekyje žygiuojantis Žiedonis prakalbino: 

— Algi, pastebėk!... Kairėje tako pusėje, aikštelėje 
tarp griuvėsių eilėje sustatyti mediniai grabai!... Ant 
jų juodomis raidėmis užrašyta ir mirusio tautybė... 

Prisiartinę skaitė: „Polack, Hungar, Russian, 
Litauer!...". 

— Dievuli, tarpe jų ir vienas mūsų tėvynainis 
atradęs čia sau mirtį, — liūdnai pastebėjo Žiedonis. — 
Ir kaip jie nustato lavono tautybę? 

Žinoma, tik iš surastų dokumentų. Tapatybės 
ženklo, jei nešiojo. Tokį ant kaklo ir dabar aš nešioju. 
Žiūrėk! — parodė Sabonis varinį „cetelį", gautą Sude
tuose. — dėl šito pas vokiečius buvo gera tvarka. 

Susikaupimu pagerbę žuvusius, tylėdami abudu 
žengė tolyn. Artėjo ir sutemos, mistiniu nakties šydu 
dengdamos mirusių miesto paslaptis, o keleivių širdyse 
keldamos nerimą ir nežinomą baimę. Abudu jautė nuo
vargi, alkį bei troškulį. 

— Sustokime valandėlei pasistiprinti. Ligi tolumo
je regimų namų dar geros varsnos kelio. Pailsėję 
lengviau jį nugalėsime, — pasiūlė Sabonis. 

Susėdę ant plytgalių krūvos keleiviai stiprinosi 
atsivežtu maistu ir tyliai tarėsi, kaip reikės praleisti 
naktį tarpe šių, siaubą keliančių miesto griuvėsių. Ar 
gaus nakvynę ir ten, kur keliauja?!... 

— Baisus yra karas. Jis žudo ne tik gyvybę, 

naikina amžiais žmogaus pastangomis sukauptą turtą, 
kultūros vertybes, pasėja neapykantą tarp žmonių ir 
tautų. Ir kas gali surasti žuvusius ir po šiais griuvė
siais? — kalbėjo Sabonis, kildamas eiti tolyn. 

Visur aplink viešpatavo kapų tyla. Nuo Atlanto 
pūtė švelnus vakarinis vėjelis. Staiga ir netikėtai 
bendrakeleivių ausys pagavo lietuviškos melodijos 
aidą. Pakilę ir gerai įsiklausę jie atpažino ir melodi
jos žodžius: „... Tau akis... plaus... ašarėles man gais
rai... kelius nušvies...!" 

Tokiose aplinkybėse svetimame tik pasibaigusio 
karo sunakintame mieste išgirsti lietuviškos patrio
tinės dainos žodžiai bendrakeleiviams paliko neiš
dildomą įspūdį. Susikaupę klausėsi ir ašaros riedėjo 
jų skruostais. 

— Algi, Algi!... tu girdi? Ten dainuoja mūsų vyrai, 
mūsų kareivėliai!... Ten tikrai ten bus ir mano 
brolelis... — guodėsi Žiedonis, klausydamasis dainos 
aido. 

— Aiškiai girdžiu ir suprantu, ką jie ir dainuoja. 
Tai mūsų poeto Prano Lemberto sukurtą dainą: „Tau, 
sesute, puikios gėlės, o man kardas prie šalies. Tau akis 
plaus ašarėlės, man gaisrai kelius nušvies". 

— Ši daina pamilta lietuvių karių kariuomenės 
daliniuose ir visur plačiai dainuojama. Jie ją dainuo
ja ir čia toli už Tėvynės ribų. Daina yra neatskiriama 
lietuviškos buities dalis. Visais laikais daina lietuvį 
lydėjo visuose jo žygiuose ir darbuose, guodė varge 
nelaimėje, lengvino nešti nelaisvės bei ilgesio dienas, 
atsidūrus svetur. Be abejo, anuose pastatuose yra 
lietuvių karių būrelis. Jie ir dainuoja Eiva... — 
paragino Sabonis. 

Džiaugsmu plazdančiomis širdimis, pamiršę ir 
vargingo kelio nepatogumus, su pakilusia nuotaika 
bičiuliai sparčiai žygiavo dainos aido linkme. 

Pasiekę apgriautų namų grupę, pagaliau jie surado 
ir lietuvių karių dalinį Britų armijos tarnyboje. Jų 
tarpe Vacys Žiedonis atrado ir savo brolį. 

(Pabaiga) 
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AR GALIMA 
PASITIKĖTI 
VALSTYBĖS 

DEPARTAMENTU? 
„New York Times" ir neįtikėtina afera 

Sakoma, kad keičiantis Ame
rikoje prezidentui ir krašto 
administracijai , Valstybės 
departamente pasikeičia tik 
keli nuošimčiai tarnautojų. 
Pasikeičia viršūnėse, o palieka 
masė biurokratų ir „nepakei
čiamų ekspertų", kad nenuken
tėtų Amerikos užsienio politikos 
tęst inumas. Nuo seniausių 
laikų čia sulindęs ir įsitvirtinęs 
tam tikras elementas dažnai 
veda savo politiką, kuri paremia 
ne Ameriką ir laisvąjį pasaulį, 
o Sovietų Sąjungos imperializ
mą. 

Vieną tokios „politikos" 
epizodą atidengė „New York 
Times" žurnalistai William 
Safire ir A. M. Rosenthal. 

Reikalas liečia Afganistaną. 
Dėl agresoriaus karinių jėgų iš
vedimo iš kraujuojančio Afga
nistano Amerika daugiau negu 
dvejus metus, veda derybas su 
pačiu užpuolėju. Afganistano 
laisvės gynėjai — mudjahadinai, 
kuriuos okupan tas , kaip 
anksčiau ir Lietuvos laisvės 
gynėjus, vadino ..banditų gau
jomis", aprūpinti moderniais 
ginklais, perėjo j ofenzyvą ir pri
vertė okupanto jėgas užleisti 
jiems 807c Afganistano teri
torijos. , ,Banditų gaujos" 
..nenugalimąją armiją" suvarė 
j smarkiai sutvirtintas įgulų ba
zes, ir todėl sovietai nutarė gel
bėtis derybomis. Derybų keliu 
jie tikėjosi pasiekti agresijos 
tikslų, nes žinojo turį stiprius 
sąjungininkus Amerikos Vals
tybės departamente. 

Leiskime kalbėti žurnalistui 
William Safire. Štai kaip mūsų 
Valstybės departamento slaptas 
pritarimas išduoti Afganistano 
laisvės kovotojus buvo sustab
dytas, kai iškilo faktas 
viešumon ir buvo paliestas švie
sos ir negailestingos viešosios 
opinijos kaitros. 1985 metų 
gale... trys Valstybės departa
mento pareigūnai iškepė planą, 
kad patenkintų sovietų reikala
vimus dėl pasitraukimo iš 
Afganistano. Pagrindinė to pla
no nuolaida buvo leisti sovie
tams savo marionetinei vyriau
sybei Kabule teikti ginklus, o 
Amerikos parama mudjahadi-
nams būtų nutraukta. 

Tokį laišką Jungtinių Tautų 
tarpininkui paruošė Robert 
Peck ("valstybės sekretoriaus 
asistento pavaduotojas^. Arnold 
Raphel ir Charles Dunbar, kad 
pasirašytų mūsų atstovas 
ungtinėse Tautose Vernon 
vValters. 

Slaptasis laiškas užtikrino 

Maskvą, kad tą pačią dieną, kai 
prasidės kariuomenės ištrau
kimas, sustos „užsienio kiši
masis": t.y. Amerikos parama 
mudjahadinams, kuri šiuo metu 
yra daugiau kaip 500,000 dole
rių kasmet, bus sustabdyta. 

Tą susitarimą (Valstybės 
departamento) konspiratoriai 
vadino „Pirmosios dienos" su
ta r t imi . Tai reiškia, kad 
Amerikos parama afganų rezis
tencijai sustotų pirmą dieną, kol 
per metus sovietai išvestų 
savo karines pajėgas, o sovietų 
parama Kabulo marionetėms 
pasiliktų. (Diplomatai tokią iš 
vienos pusės nugenėtą sutartį 
vadina „asimetrine"). 

Kas žinojo apie tokį asimetri
nį „Pirmos dienos'' susitarimą, 
klausia „New York. Times" 
žurnalistas. 

Žinojo Jungtinės Tautos, rusai 
ir jų marionetės Kabule, bet 
nežinojo sunkiai kovoja mud
jahadinai. JAV Kongresas irgi 
nežinojo apie šį slaptą susi
tarimą. Galima tikėti, kad apie 
tai nežinojo nė Baltieji rūmai... 
Tačiau 1988 m. pradžioje Gene-
voje rusai pradėjo spausti mus 
(amerikiečius) laikytis VValters 
laiške pasiekto susipratimo ir 
taip pasirodė „Pirmos dienos", 
lyg dvokiančios žuvies, kvapas. 

Konservatyviųjų senatorių 
„4-H klubas" — Humphrey, 
Hecht, Hatch ir Helms — va
sario mėnesį pradėjo smerkti 
nedorą (laisvės kovotojų) par
davimo schemą ir reikalauti 
atsakymų: kokie slapti įsiparei
gojimai Afganistano reikalu pa
daryti Maskvai? Daugumos va
das senate Robert Byrd 
pareiškė, kad jis neduos eigos 
sutarčiai, kol pilnai nebus at
skleistas slaptasis susitarimas. 
Net prezidentas Reaganas, porą 
metų laikytas tamsoje, pagaliau 
pamatė prieštaravimą tarp 
mudjahadinų išdavimo ir con-
tras rėmimo... 

Kai šis nedoras susitarimas 
iškilo viešumon, slaptieji suo
kalbininkai buvo pritrenkti. 
Senatoriaus Humphrey (R-NH) 
spaudžiamas Valstybės depar
tamentas pagaliau pareiškė, 
kad Amerika nesustabdys 
paramos Afganistano laisvės 
kovotojams, kol „simetriškai 
nesustos karinis Kabulo režimo 
rėmimas". Tokiu būdu išda
vikiškas „Pirmosios dienos" 
susitarimas gavo galą. 

Žurnalistas William Safire 
savo straipsny sako: „Prisi
taikėliai sovietams dėl to ner
vinasi, nes žino, kad sovietų 

Sol. Gintarė Jautakai tė Lietuvoje. J i koncertuos pirmą kar tą Chicagos 
lietuviams, o jos koncertą rengia „Margutis". 

GINTARĖ NEGALI 
NEDAINUOTI 

Kadaise Lietuvoje gyveno jau
na ir daili mergaitė vardu Gin
tarė. Ji rašė poeziją ir savo žo
džiams priderindavo muziką. 
Skambino pianinu, valdė kitus 
muzikos i n s t rumen tus i r 
dainavo kuone angelišku balsu. 
Prieš keletą metų pasklido gan
das apie Gintarės ištekėjimą už 
amerikiečio diplomato. Tikėtasi 
jos atvykimo į JAV, susipaži
nimo ir net koncerto surengimo. 
Ir kodėl gi ne? 

Paskui atėjo kitokia žinia. 
Gintarė, girdi, pamilo turtingą 
italą ir išvyko į Romą. Tąsyk 
pagalvota, kad Romą nebus 
sunku pasiekti ir viską išsiaiš
kinti. Deja, pasi te iravimai 
Washingtone ir vėliau Romoje 
baigėsi tuščiomis pastangomis. 
Niekas nieko apie Gintarę neži
nojo ir negirdėjo. 

Vėlesnėmis, nepatikrintomis 
žiniomis, Gintarė ištekėjo už 
vengro muzikanto ir apsigyveno 
Budapešte. Šis kraštas atrodė 
sunkiau pasiekiamas. Todėl 

derybininkas yra įskaudintas. 
Mes atsisakėme slapto sandėrio. 
Atkreiptinas dėmesys į šią 
„takoskyros" epizodo pamoką: 
negali būti pripažinti jokie slap
ti susitarimai, kurie nesiderina 
su Amerikos moraliniais stan
dartais. Gali būti pripažįstamos 
tik tokios sutartys, kurios iš
velkamos į saulės šviesą". 

Lietuviškos organizacijos ir 
pavieniai asmenys turėtų kreip
tis į savo senatorius ir kong-
resmanus ir klausti, ką jie žino 
apie ..The Day One deal". 

Z.F.B. 

rašantysis ilgainiui neteko 
vi l t ies su ras t i Gintarę ir 
surengti jos koncertą. 

Bėgo la ikas . . . Neseniai, 
netikėtai sužinota, kad Gintarė 
ne už jūrų, o gyvena šiame kraš
te. Pasirodo, kad Gintarė tikrai 
ištekėjo. Tik ne už diplomato, 
bet už JAV firmos atstovo. 
Gyveno Maskvoje ir kitose vals
tybėse. Dabar gyvena Connecti-
cute. Vyras studijuoja Yale uni
versitete. Gilinasi biznio admi
nistracijoje. Gintarės vyras Tho-
mas Laurita yra italų kilmės. 
Kalba rusiškai, švediškai ir ki
tomis kalbomis. Mokosi ir lie
tuviškai kalbėti . J i s labai 
mėgsta lietuvius ir žavisi Lie
tuva. Gintarė ir Thomas augina 
du sūnelius. Netrukus jiems 
teks atsisveikinti ir pe keriems 
metams išvykti anapus van
denyno. Thomas Laurita vado
vaus savo firmos Rytų Europos 
skyriui. 

Čia kalbama apie kaunietę 
Gintarę Jautakaitę, kilusią iš 
labai muzikalios šeimos. Tėvai 
muzikos mokytojai, o sesuo 
chorų dirigentė. Gintarė jau 
vaikystėje pradėjo dainuoti. 

Mokėsi muzikos mokyklose. 
Gana anksti pradėjo rodytis 
scenoje. 

Kadaise „Nemuno" žurnale 
taip buvo parašyta: „Taigi 
muzika ją supo visuomet. Net 
patikęs eilėraštis skambėdavo 
savita melodija. Gintarė pati 
rašo tekstus ir muziką savo dai
noms, gal todėl jos tokios ar
timos ir suprantamos klau
sytojams... Mačiau, kaip po 
sekinančių repeticijų, trun
kančių po 5-6 valandas, Gintarė, 
parėjusi namo, sėda prie rojalio 
ir vėl prasideda darbas. Ji 
nesako „aš dainuoju", o „aš 
dirbu". 

Metams bėgant, Gintarė sėk
mingai tapo populiaria daini
ninke. Dainuodavo įvairiuose 
koncertuose. Muz. Giedriaus 
Kuprevičiaus miuzikle „Ugnies 
medžioklė" atliko pagrindinį 
vaidmenį. Taip pat ir muz. Min
daugo Urbaičio miuzikle „Dai
nuojantis ir šokantis mergaitės 
vieversėlis". Jos reto skaidrumo 
balsas skamba išleistose plokš
telėse. Taipgi Gintarė gana 
plačiai reiškėsi filmuose ir tele
vizijoje. Žiūrovai buvo labai 
pamėgę jos televizijoje vedamas 
„Debiuto" laidas. Gintarędaly-
vaudama konkursuose, laimė
davo pirmąsias vietas. Jos 
sukurta daina (parašė tekstą ir 
muziką) „Dobilo širdy", kurį 
laiką buvo populiariausia 
daina. Daugiau, kaip vienerius 
metus ši daina skambėjo radijo 
bangomis toli už Lietuvos ribų. 
Niekas neabejojo Gintarės pasi
sekimu ir jos tolimesne karjera. 

Tačiau viskas ėmė ir pasikei
tė. Tai atsitiko Maskvoje, kai jai 
buvo lemta susipažinti su 
amerikiečiu. Gintarė, kaip 
anksčiau sakyta, įsimylėjo, iš
tekėjo ir tapo JAV piliete. Iš
moko anglų kalbą. Dabar ji ne 
tik kalba, bet ir dainuoja angliš
kai. Rašo net ir angliškai dainų 
tekstus. 

Gintarė labai nustebo ir 
nudžiugo sužinojusi, kad prieš 
kelerius metus kažkas ja rūpi
nosi ir svajojo apie jos koncerto 
surengimą. Rašančiajam jau 
teko su Gintare pasimatyti ir 
susipažinti. Neseniai Gintarė 
lankėsi Chicagoje ir dalyvavo 
„Draugo" surengtame koncerte. 
Jai labai patiko lietuviškoji 
Chicaga ir ji labai norėtų padai
nuoti Chicagos lietuviams. 
Gintarė juk negali nedainuoti. 
„Margučio" rengiamas Gin
tarės Jautakaitės koncertas bus 
gegužės 22 d. sekmadienį, 3 vai. 
p.p. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. 

P. Petrutis 

CLASSIFIED GUIDE 

Pradedant 1988 m. sausio 23 d. kas šeštadienį 
10:10 v.v. iki 12 v.v. vidurnakčio 

per WPNA (buv. WOPA stotis) 1490 AM 

Žemė L 
„Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

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

Labanaktis, vaikučiai 
.Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 

10 v.v. Iki 10:10 v.v. 
Atllance Communications, Inc. 

408 South Oak Park Avenue. Oak Park, IL 60302 
tei. nr. 848-8980 

STAN BALZEKAS, Ltd. 
PONTIAC — SAAB 

6621 VV. OGDEN, BERVVYN 
312-788-5700 

receive 

Aš pats padėsiu jums iš
sirinkti naują automobili! 

Žmogaus teisiu konferencijoje pertraukos metu Iš kairės: Linas Kojelis, Estijos konsulas Jaak 
Treiman. Latvijos konsulas Aivars Jarumanis. teisininkas VVilliam Hough ir stud Tadas Dabšys, 
puikiai vadovavęs konferencijai. 

$500 
cash back 

HELP VVANTED REAL ESTATE 

• Doboy Wrapping Machme Operator 
» Pina MaJter 

Ask for Mike 7 am to 12 noon. 
• Clean up main. man 
• Mechanic — Bodyman 

Ask for Paul 11 am — 9 pm. 
344-1900 

Must speak ftuent Enghsh 

Reikalinga nerūkanti moteris prižiūrėti 
vyresnio amžiaus moterį ir kartu gyventi 
Vvestchester miestelyje 6 darbo dienos. 
Virimas ir lengva namų ruoša. 150.00 į sav. 
Nebūtina mokėti angliškai. Skambinti 12-6 
vv 562-5583. 

SALES/MARKETING MANAGER . 
International N.Y.S.E. Listed Corp. 

Seeks 3 - 5 Men or VVomen 
Full or Part Time 

Will Train 
Call Mr. Nabil Elddine 452-6470 

H miš KOMPIUTERIl/ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

' J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

77S-2233 

MISCELLANEOUS 

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 
užeil pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

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 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
32C8V2 West 95th Stret 

Tel . — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

FOR RENT 

Išnuomojamas butas pirmame aukšte, 
naujai atremontuotas, be baldų vyresnio 
amžiaus žmonėms netoli 43 & Washtenaw. 
Nuomininkai patys apmoka šildymą, 
elektrą, etc. Šiluma— „space heater" Call 
767-2680. 

Reikalingas 4 kambarių apšil
domas butas suaugusiam žmogui 
tarp Kedzie & Pulaski. Skambinti: 
778-0065. 

For rent 2V2 rm. & 31/2 rm. Nevvly 
decorated. Reasonable. 

Call 478-3850. 

Išnuomojamas 4 kambarių butas 
Brighton Parko apyl. Be vaikų, be 
gyvuliukų. Tel.: 847-4571. 

O n M K * KMIECIK REALTORS 
<X 7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerfoaitei Mayer dėl sąžiningo patar-' 
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo., 

GnMfc 21 
OLSICK & C0.. REALTORS 
1180 State Street 
Lemom, Illinois 60439 
(312) 257-7100 
Namas apžiūrėjimui, šeštd.. balandžio 16 
ir seKmad.. balandžio 17. 1-4 pm., 1012 
Cherokee PI.. Lemont. IL. ..Split level" 
geroje Lemonto apyl. 3 mieg. namas kedro 
medžio; šeimos kamb mūrinis židinys 
Ypač gražus sklypas. Tik $105,000. Skam
binkite. Nurodysim kelią. 

Namas apžiūrėjimui sekmad.. balandžio 
17. 1-4 pm. 13654Pheasant Circle. Long 
Run Acres. Homer Tovvnship. Namas nau
jas. % akro sklypas. Specialūs langai, 
stoge langai; skliautų lubos sudaro erdvų 
vaizdą. Didelis ,,whirlpooi'" pagrindiniame 
miegamajame Ąžuolinės spintelės ir 6 
..panel" durys. Skambinkite, nurodysim 
kelią j šį gražų namą! $209,000. 

Sav. parduoda puikų, švarų, 3 
mieg. mūrinį namą arti 72 & 
Albany. šeimos kamb., moderni 
virtuvė ir 1V2 auto. garažas. 
Skamb. vakarais: 925-3722. 

ALĖS RŪTOS 
Naujas romanas 

DAIGYNAS 
Liet. Knygos klubo leidinys, ką tik išėjo iš spaudos. 

Plačiai skaitoma autorė svarsto jaunosios lietuviškos 
išeivijos kartos problemas pasaulyje, ryšium su ištikimybe 
lietuviškumui ir realiomis sunkenybėmis. Du knygoms saki
niai abipusiu būdu parodo jaunosios kartos problemas. 

Lietuviškame koncerte .Mano senelis šluostydavosi 
ašaras. Aš tik čiulpdavau saldainį..." 

Bet šioje knygoje yra ir kitas jaunos lietuvės daug 
žadantis pasisakymas: „ / wonder, dėde, ką manai, jeigu aš 
mamos knygą išleisčiau?" 

Knyga kainuoja su persiuntimu 13.50 dol. Illinois gyven
tojai moka 14.50 dol . Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 
W. 63rd St., Chicago, IL 60629. Knyga gaunama ir pas 
knygų platintojus. 

88 Pontlac LeMans Aerocoupe 

Kaina prasideda nuo 

$5995 

Gyvas pasaulio lietuvių bendruomenės vaizdas 
naujai išėjusios Lietuviškos Knygos klubo knygoje 

Antano Gailiušio 
SAVANORIO DUKTĖ, 

keturių dalių romane. 
Čia pro skaitytojo akis pravedama įvairių kartų lietuvių 

gyvenimas ne tik JAV, bet Kanadoje, Australijoje ir Vene-
cueloje vienos nepriklausomoje Lietuvoje išaugusios moters 
išgyvenimų plotmėje. Seni meilės konfliktai ir išgyvenimai 
naujus veikėjus randa jaunojoje išeivių kartoje. 

Įdomiai iliustruota knyga kainuoja 9 dol. Su persiuntimu 
— 10.50 dol . Illinois gyventojai moka 11.30 dol . 
Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicago, 
IL 60629. š i knyga gaunama ir pas knygų platintojus. 



PRADEDAME 
JAUNIMO 

KONGRESĄ 
AUSTRALIJOJE 

R I T A LIKANDERYTĖ 

Po daug ginčų ir aiškinimų, a š 
su Zina buvom paskir tos į t ą 
pačią vietą ir, susiradę savo šei
mininką, išvažiavom namo. 
Mūsų namai a te inančia i savai
tei buvo pas Suopius, kur ie 
gyvena Punch Bowl miestelyje. 
Sis miestelis yra maždaug 15 
minučių (traukiniu) n u o Banks-
town, kuriame yra Lietuvių na
mai ir maždaug 45 minutės 
(traukiniu) nuo miesto centro, 
Circular Quay ir Operos rūmų. 
Pas Suopius turė jome savo 
atskirą kambarį, savo atskirą 
vonią ir net buvo p a r ū p i n t a s 
namo raktas, tai galėjom eiti i r 
grįžti, kada t ik norėjome. 

Pirmas punktas mūsų naujuo
se namuose buvo į s ikur t i i r 
išsimaudyti bei persirengti . Po 
to, j a u švarios ir gražios, važia
vom apžiūrėti Punch Bowl mies
telį. Suradom bankelį , išsikei
tėm daugiau pinigų, suradom 
k r a u t u v ė l ę , u ž s u k o m į 
karčiamėlę a t s iga iv in t i nuo 
karščio. Nors mes daugiau negu 
24 valandas nemiegojom, be t 
kažkaip miego nenorėjom. Ir kaip 
gal ima miegoti tik ką atvažia
vus į nematytą kraštą — reikia 
pradėti miesto apžiūrėjimą. Pa
valgius vakarienę, l aba i apsi
džiaugėm, k a i š e i m i n i n k a s 
pasiūlė vakare važiuoti į Lietu
vių namus. Ten ir nuvažiavom. 
Pasirodo, kad kiti t a i p pa t 
galvojo. Čia susirinko visi drau
gai, ir vietiniai ir a t v y k ę sve
čiai, ir buvo girdėti visų pirmieji 
Australijos įspūdžiai. 

Sukinėjosi matyti ir nematy t i 
veidai, pažįstami ir nepažįstami 
vadovai ir, žinoma, visi bandė 
laimę prie ,casino' maš inų . I r 
man čia laimė nusišypsojo — 
l a imė jau 10 dol . , k u r i u o s 
sukišau labai greitai atgal į 
mašinas ar išdal inau k i t iems. 
Girdėjosi iš draugų visi pergyve
nimai, skundai ir pas isekimai . 

Vieni dejavo, kad jų šeimininkai 
per d a u g griežti ir neleidžia 
jiems nieko daryt i , ki t i beveik 
su ašaromis pasakojo, ka ip jų 
šeimininkai nebenorėjo turė t i 
jokių svečių iš ki tur , ta i j aunus 
žmones sur inko ir paliko prie 
Lietuvių namų, o tie kongre-
santai dabar neturėjo ne t kur 
lagaminų pasidėti. Dar t re t i 
skundėsi , kad ne su draugais 
yra apgyvendint i vienoj vietoj, 
o kiti sakė, kad labai toli gyvena 
nuo pagr indinio judėjimo, kai 
kurie padejavo, kad turi gyventi 
v iešbučiuose i r d a r pr iedo 
daugiau pinigų primokėti . 

Girdėjosi ir geri pasisakymai 
— geri šeimininkai , geri nauji 
draugai , gyvena netoli viso cen
tro ir j a u spėjo šiek t iek pama
tyti Sydnėjaus. Aš ir Zina jau 
spėjom susipažinti su ka i ku
riais vietiniais lietuviais ir šiek 
tiek priprasti prie naujo kultūri
nio i r s avo t i ška i į d o m a u s 
gyvenimo. 

Rytojaus dieną mes j a u drą
sesnės. Nutarėm apžiūrėti mies
to centrą. Su knygutės ir žemė
lapio paga lba (kuriuos mes 
gavome aerodrome) mes t rauki
niu (stotis y ra 5 minutės nuo 
Suopių namų) atsiradom mies
to cent re . Reikia pasakyti , kad 
Sydnėjaus traukinių sistema la
bai ge ra i išdėstyta ir visi keliai 
ir sustojimai y r a labai aiškiai 
pažymėti (tik su persėdimais 
kar ta i s nelabai aišku). Nors ir 
aiškiai pažymėti , bet kelis kar
tus nuvažiavom ne į tą pusę. 
Gerai, kad turėjom daugiau 
laiko, t a i nereikėjo rūpint is , a r 
mes k u r nors pasivėlinsim. 

Susižinojom tva rka raš t į i r 
s tengėmės a t s imin t i kel intą 
valandą mums reikia išeiti iš 
namų, kelintą valandą trau
kinys išvažiuoja iš stoties ir į 
kurią pusę re ik ia eiti išlipus iš 
t raukin io . Kadangi mes dar 

MŪSŲ KOLONIJOS 
Kinsgport, TN 

LIETUVAITĖS 
REPREZENTACIJA 

Miller Perry pradžios mo
kykloje mokytojauja Danu tė 
Prasauskaitė-Cline, anksč iau 
gyvenusi Los Angeles, CA. Jos 
pažangiųjų mokinių klasė du 
ka r tu s į metus suruošia tarp
taut in į festivalį. K i e k v i e n a s 
mokinys pasirenka k u r i ą nors 
tautą, surenka apie ją kuo dau
giausiai žinių, paruošia raš to 
darbą, parodėlę ir pas ipuošia 
tautiniais rūbais . 

Mokytoja Danutė j au trečią 
kartą vadovauja tam festivaliui. 
Ten pasirodo pasipuošusi lie
t u v i š k a i s t a u t i n i a i s rūba i s . 
Surengia parodėlę su margu
čiais, š iaudinukais , juostom ir 
g in taru , o an t sienos kabo Lie
tuvos žemėlapis ir t r ispalvė. 

Rytinėje Tennesse nedaug 
žmonių yra girdėję apie Lietuvą, 
jos ku l tū rą ir dabar t inę padėtį. 
Svečiai ir tėveliai labai domisi 
l ietuviška parodėle ir Danutės 
suteiktomis žiniomis. Geriau
siai visiems pat inka l ietuviškas 
sukt inis , kurį mokiniai pašoka 
apsirėdę įvairių k raš tų tau
t iniais rūbais. 

B P 

visiškai nepažinom miesto ir net 
nežinojom kur kas yra, tai mes 
pa lengva , n i e k u r neskubė
damos, an t vieno kampo stovi-
nėjom ir t ik bandėm susiorien
tuoti kur kas yra. Norėjom 
žinoti, į kur ią pusę reikia eiti į 
traukinio stotį, kurioj vietoj y r a 
katedra, k u r yra krautuvės ir 
t.t. Mums taip bestovinėjant, 
privažiavo vienas automobilis ir 
jauni, gražūs vyrukai paklausė, 
a r gali m u m s padėti ką nors 
surasti ar gali kur nors mus 
nurodyti. Mes buvom labai 
sužavėtos jų nuoširdumu ir t u o 
momentu nutarėm, kad Austra
lija mums patiks. 

Toliau eidamos gatve pagal
vojom, kad nedaug skirtingas 
šis kraštas nuo Amerikos — t ik 
tie automobiliai vis ne iš tos pu
sės važiuoja. Reikia labai sau
gotis e inant gatve, nes iš įpra
timo vis žiūrime ne į tą pusę. 
Gatve eidamos, sutikom lietuvį 
iš Toronto su savo šeimininku. 
Nežinau, ka ip jie mus atpažino, 
nebent mano marškinėliai su 
vytim mus išdavė. 

Pavalgius ir nusipirkus šiam 
vakarui, pradėjom traukti l ink 
uosto, ku r vakare vyko uosto 
kelionė. Sydnėjaus lietuvių jau
nimas suorganizavo susipaži
nimo šokius ant laivo. Laivo 
kelionės ilgis — 4 valandos, per 
kurias buvo duota vakarienė, o 
toliau vyko susipažinimas i r 
atsipažinimas, šokiai ir dainos. 
Geriausia buvo stovėti vienoj 
vietoj laive, nes vienu ar ki tu 
laiku visi pro mus praėjo. Vi
siems buvo įdomu susipažinti su 
naujais žmonėmis ir pamatyti, 
kas kitur vyksta. Čia susitikom 
su Virginija Bruožyte ir Zita 
Prašmutai te , kur ias jau paži-
nom iš anksčiau (kai ,,Svajonės" 
koncertavo Amerikoj), bei su 
Antanu Stankevičium, Rimu 
Skeiviu ir Ona Prašmutiene. 
Visi šie žmonės y ra veiklūs 
Austra l i jos l i e tuv ia i , kur ie 
vienaip ar ki ta ip buvo prisidėję 
prie kongreso rengimo. Kalbėjo
mės su Tadu, su Gintaru ir su 
Daiva, Danute, Birute. Atsirado 
mūsų nauji draugai iš Sydnė
jaus Jonas ir Andrius bei k i t i 
pažįstmai ir bendrakeleiviai. 
Smagi kelionė, o Sydnėjaus 
miestas nak t ies metu yra labai 
gražiai apšviestas. Buvo įdomu 
bandyti susiorientuoti plau
kiant laivu, iš kurios miesto 
pusės mes suvažiavom. Visur 
girdėjosi lietuvių kalba, nes t a i 
buvo beveik vienintelis susi
siekimo būdas — su dalyviais iš 
Pietų Amer ikos a r Vakarų 
Vokietijos buvo galima susi
kalbėti t ik l ietuviškai. 

S e k m a d i e n į a t s i kė lu s io s 
pamatėm, kad oras atrodė niū
rus ir atrodė, kad tuoj pradės 
lyti. Mes t ik norėjome spėti 
sausai nuvažiuoti į Šv. Marijos 
katedrą, k u r vyko atidarymo 
Mišios. Bet, deja, ne taip lai
mingai m u m s pasitaikė. Kol 

'priėjom t raukin ių stotį, o iš sto
ties priėjom katedrą, buvom 
visiškai sušlapusios. Bažnyčia 

DRAUGAS, penktadienis , 1988 m. balandžio mėn. 15 d. 

Toni Mankus Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje balandžio 15 d. daro 
pranešimą apie ..Jurginų metus" ir kaip juos auginti. 

buvo pilna žmonių, tai greit 
išdžiūvom. 

Katedra — labai įspūdinga, ne
labai aukšta, b*t ilga ir siaura. 
Jos skl iautai buvo kaip ploni il
gi pirštai , siekiantys į viršų. 
Priekyje nuo lubų kabojo du pla
ka ta i su trispalvės juostom iš 
šono. Vienoj pusėj buvo užrašy
ta: ,,Aš jus išsirinkau ir pasky
riau, kad eitumėte, duotumėte 
vaisių ir jūsų vaisiai išliktų*', o 
kitoj: „Juk j ie yra mano tauta, 
mano vaikai, kurie nesielgia 
apgaul ingai" . Mišių metu gie
dojo Sydnėjaus „Dainos" choras, 
su „Sūkur io" ansamblio talka, 
vadovaujant Dantei Aleknaitei. 

Šv. Mišias atnašavo vysk. 
Paul ius Baltakis. Jose dalyvavo 
Sydnėjaus arkivyskupas Ed-
ward B. Clancy. prel. Petras 
Butkus , kun. Antanas Saulaitis 
ir k u n . Povilas Martūzas. Per 
pamokslą vysk. P. Baltakis 
džiaugėsi susirinkusių skaičiu
mi ir palinkėjo daug sėkmės 
visam kongresui ir jo darbuo
tojams, kad tikrai būtų įgy
vendintas kongreso šūkis — 
„Tautos likimas mūsų atsa
komybė". J is taip pa t prašė visų 
sustot i ir tylos minute prisi
min t i a.a. Algimantą Žemaitai
tį, k u r i s prieš keletą dienų žuvo 
Australijos dykumose. 

Po Mišių susitikom su Daiva, 
A u d r a ir Aru bei kitais drau
gais. Rikiavomės už savo krašto 
vėliavų ir pradėjom ilgą eiseną 
link Sheraton Wentworth vieš
bučio kur vyko oficialus kong
reso atidarymas. Žygiavo visi 
ats tovai , nešdami krašto vėlia
vas ir įvairius plakatus, o už jų 
ėjo visi to krašto dalyviai ir 
t u r i s t a i . Net visą judėjimą 
sustabdėm! Tu<> laiku tikrai di-
džiavausi būdama lietuvaitė, 
kad galiu d a k v a u t i tokiuose 
rengin iuose ir drąsiai būti 
eisenoj su šim rais kitų jaunų 
lietuvių. 

P e r a t ida i mo iški lmes 
kalbėjo ir visus sveikino PLB 
p i r m . Vytaut >s K a m a n t a s , 

Nėra Bažnyčioje tokio didelio 
blogio, kad ats imetimas nuo jos 
nebūtų dar didesnis blogis. 

Šv. Ciprijonas 

Ateitis priklauso t iems, kurie 
naudojasi paties Dievo duota 
teise tikėti, galvoti ir pasirinkti. 

F. Du lies 

PLJS pirm. Gintaras Grušas , 
PLJK pirm. Henrikas Antanai
t is ir ki t i . Henrikas pr is ta tė ir 
tuos, kur ie prisidėjo prie kon
greso rengimo — programos 
komisijos vicepirm. Audronę 
Stepanienę ir stovyklos pirm. 
Birutę Prašmutai te . Kun. An
t a n a s S a u l a i t i s , d a l y v a v ę s 
visuose kongresuose, perdavė 
simbolinį kongreso plaktuką 
Henrikui Antanaičiui (Violetai 
Abariūtei nedalyvaujant). Su 
plaktuko dūžiu kongresas buvo 
paskelbtas atidarytu. Buvo la
bai įdomiai pristatyti visi atsto
vai. Tarp žmonių buvo paliktos 
tuščios kėdės, o tos kėdės buvo 
specialiai paliktos visiems at
stovams. Pristatyti visuomenei 
a ts tovai , j ie užėmė tušč ias 
kėdes, tokiu būdu turėdami pro
gos susipažinti su Australijos 
lietuviais. Kiekvieno krašto pir
mininkas — ryšininkas ta rė 
t r u m p ą žodelį. Ka i k u r i ų 
lietuvių kalba buvo labai gera, 
kiti tik mokėjo pasakyti labas ir 
ačiū, bet visi stengėsi kalbėti 
kaip gal ima daugiau lietu
viškai. Visi didžiavosi, kad 
turėjo progos atstovauti savo 
kraš tu i ir da lyvaut i š i ame 
kongrese. 

(Bus daugiau) 
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Danutė Prasauskaitė-Cline (dešinėje) su ketvirto skyriaus mokiniais per tarptautinį festivalį Miller 
Peny mokykloje Kingsport, Tennessee. 

Mutual FederaJ 
Savings and Loan 
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VOKIETIJOS DOVANA 

Vakaru Vokietija paskyrė 3 
mil. doleriu Chicagos užsienio 
santykių tarybai, kad įkur tų 
Konrado Adenauerio fondą, 
kurio uždavinys būtų finansuo
ti Europos užsienio santykių 
studijas. 
JAUNUOLIŲ ĮDARBINIMO 

CENTRAI 
Chicagoje a t i d a r o m a 14 

cent rų , ku r bus p r i i m a m i 
jaunuolių, ypač iš neturtingųjų, 
prašymai vasaros darbams ir 
kur bus pat ikr inamas jų t inka
mumas. Numatoma, kad dau
giau ka ip 14.000 gaus darbus. 

A.tA. 
BRONĖ MALINAUSKIENĖ 

Gyveno Fox Lake, Wisconsin. 
Mirė 1988 m. balandžio 9 d., sulaukusi 62 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Darbėnuose. Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukros Virginia, žentas 

Robert Hayes, Fox Lake, Wisconsin; Teresė Oshkosh Wiscon-
sin; sūnus Vytas, Madison, Wisconsin; keturi anūkai trys 
proanūkai; brolis Jonas Perkūnas su žmona Lidija ir šeima 
ir artimas draugas Zigmas Čepulkauskas. 

Velionė buvo našlė a.a. Kazio Malinausko. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 16 d. Po apeigų 

11:30 vai. ryto Šv. Kazimiero lietuvių kapinių koplyčioje, 
velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus atvykti į koplyčią ir dalyvauti šiose laidotuvėse. Po 
laidotuvių šeima kviečia dalyvius pusryčiams į „Ramunės" 
restoraną, 2547 W. 69th St., Chicago. 

Nuliūdę dukros, sūnus ir brolis. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
JONAS VALAITIS 

Šių metų balandžio 22 d. sukanka vieneri metai nuo 
a.a. Jono mirt ies . Minint šią l iūdną sukaktį , šv. Mišios 
už velionio sielą bus atnašaujamos balandžio 17 d. 11:15 
vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

P rašome ar t imuos ius pr is imint i velionį savo 
maldose. 

Brol i s Fe l i k sa s , brol ienės , 
d u k t e r ė č i o s ir s ū n ė n a i 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Cal i fornia A v en u e 
Te le fona i - 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 South Hermitage 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. Cal i fornia Avenue 

Te l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St . , Chicago 
Te le fonas — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So . 5 0 t h Av . , C i c e r o 
T e l e f o n a s - 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 



DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. balandžio mėn. 15 d. 

x Marijonų bendradarb ia i 
renkasi į savo susirinkimą atei
nantį trečiadienį, balandžio 20 
d., 1 vai. p.p. Marijonų vienuoly
no salėje. Bus vaišės. Kviečiami 
nariai ir svečiai. 

x Panevėžiečių klubo na
r ių sus i r ink imas bus šį 
sekmadienį, balandžio 17 d., 12 
vai. Jaunimo centre. Visi nariai 
kviečiami susirinkime dalyvau
ti. 

x A. a. Antanas Ramelis, 65 
metų amžiaus, mirė kovo 18 d. 
Little Traverse Division ligo
ninėje Petoskey, Mich. Velionis 
buvo gimęs 1922 m. Utenoje. Iš 
Lietuvos išbėgo 1944 m. 1950 m. 
atvyko į JAV-bes ir tais pačiais 
metais lapkričio 27 d. vedė Ruth 
Anderson Detroite. Nuliūdime 
liko žmona, du sūnūs James ir 
Paul, viena duktė Elizabeth su 
šeimomis. Palaidotas iš Šv. 
Stepono bažnyčios Naubinvvay, 
Mich. 

x „Technikos Žodis", sau
sio-kovo mėnesių 1 nr., išėjo iš 
spaudos. Daug straipsnių 
technikos klausimais ir in
formacijų apie inžinierius ar 
susijusius su techninia is 
mokslais. Redaguoja V. Jau-
tokas, pavaduoja Gr. Lazauskas, 
spaudos sekcijos vadovas Kostas 
Burba. Žurnalas gražiai išleis
tas ir iliustruotas. 

x R a y m u n d a s R i m k u s , 
Berwyn. 111., lietuviškų or
ganizacijų darbuotojas, pratęsė 
prenumeratą su 20 dol. auka. R. 
Rimkų skelbiame garbės prenu
meratorium, o už auką labai 
dėkojame. 

x Dr. L. Pe t rauskas , Oak 
Park, 111., parėmė „Draugą" 20 
dol. auka ir pratęsė prenume
ratą 1988 metams. Dr. L. Pet
rauską skelbiame garbės prenu
meratorium, o už paramą dien
raščiui labai dėkojame. 

x Po 10 dol. atsiuntė už kalė
dines korteles ir kalendorių Sta
sys Beniulis. B.G. Juodvalkis, 
E. Milkovaitienė, Juozapas 
Paškevičius, Juozas Markaus
kas, Pranas Šapalas, Alfredas 
Kulys, A. Pliskaitis, Kazys 
Dapkus, John ir Lillian 
Kašubai, J.A. Grina, Cecilia 
Gaudesus, M.L. Vansauskas, 
V.M. Matuzas, Antanas Ruk
šėnas ir Jadvyga Kliorienė. 
Nuoširdus ačiū. 

x Šokių šventė Hamiltone, 
kelionė autobusu, aplankant Šo 
bei Šekspyro teatrus ir apžiū
r in t Torontą. Išvykstame 
birželio 30 nuo Jaunimo centro 
ir grįžtame liepos 5 d. Kreiptis 
į Birutę Zalatorienę, Travel Ad-
visers Inc. 1515 N. Harlem 
#110, Oak Park, 111. 60302, tel. 
312-524-2244. 

(sk) 

x Dr. Kastytis J u č a s , der
matologas, šį sekmadienį, 
balandžio 17 d. nuo 10 vai. ryto 
iki 3 v. p.p. YMCA, 6225 S. 
Homan Ave., praves profilakti
nį odos apžiūrėjimą tikslu 
iša iškint i odos vėžį arba 
melanomą. Apžiūrėjimas be mo
kesčio. Valandos pagal susitari
mą. Skamb. 778-7477 a rba 
489-4441. 

(sk) 
x Chicagos Altą š.m. balan

džio 16 d., šeštadienį 2 vai. p.p. 
Lietuvių tautinių namų patal
pose rengia darbo konferenciją. 
Jos metu bus patiekta metinė 
piniginė apyskaita ir įvertinta 
Altos veikla. Visi Chicagos 
Altos rėmėjai maloniai kvie
čiami joje dalyvauti. 

(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. 

(skj 

x „Draugo" atkarpoje šian
dien baigiame J. Vizbaro-Sūdu-
vo novelę „Dainos galią". Rytoj 
pradėsime ilgesnius Juozo Žygo 
atsiminimus „Žygis į Rytus — 
Žygis į Vakarus". 

x Seserų pranciškiečių rė
mėjų Chicagos apskrities vaka
rienė bus šį sekmadienį, balan
džio 17 d., 3:30 vai. p.p. Šaulių 
namuose Brighton Parke. Į 
vakarienę yra atvykusi iš Pitt-
sburgho ses. Felice Juciutė, 
vadovu pakviestas kun. An
tanas Švedas, meninę dalį atliks 
Vytauto D. šaulių rinktinės mo
terų dainininkių vienetas, vado
vaujamas rauz. Juozo Sodaičio. 
Visi kviečiami vakarienėje daly
vauti. 

x Kr. Donelaičio lit. mo
kyklos Tėvų komitetas kviečia 
mokinių tėvus į susirinkimą, 
kuriame bus tariamasi apie 
mokyklos ateitį. Susirinkimas 
bus kitą šeštadienį, balandžio 
23 d., 9:30 vai. r. pasidalinti 
mintimis apie lituanistinių mo
kyklų sujungimą, kaip yra 
iškėlusi LB Švietimo taryba. 
Sus i r inkimas bus McKay 
mokyklos antrame aukšte. Tėvų 
balsas bus pagrindinis lietu
viškų mokyklų klausimu. 

x Šv. Kryžiaus ligoninėj 
nuo balandžio 7 d. veikia arte
rijų užsikimšimo patikrinimo 
laboratorija (caterization). Labo
ratorijoj daro patikrinimus šir
dies ir arterlų ligų specialistai. 
Dr. S. Tummala yra laborato
rijos medicininis direktorius. 

x Malvina Zdanavičius iš 
Chicagos lankėsi „Draugo" 
administracijoje ir už kalėdines 
korteles ir kalendorių paauko
jo 20 dol. Nuoširdus ačiū. 

x Po 10 dol. atsiuntė už kalė
dines korteles, kalendorių 
Vidmantas Raišys, Vincas Vasi
liauskas, Jonas Končius, Emili
ja Susmarienė, Albertas 
Stoškus, Jonas Kaunas, Niola 
Cerekas, J. Varnas, Elena J. 
Juknevičienė, A. Sidas, Irena 
Radienė, Stasė Tamašauskienė. 
Laima Šalčius, Irena Slavinskas 
ir Jonas Vaitkus. Visiems taria
me ačiū. 

x Dr . Kas ty t i s J u č a s , 
dermatologas veda radijo pro
gramas 1490 AM bangomis 
kiekvieną šeštadienį 7 vai . 
ryto. Šį šeštd., balandžio 16 d. 
plastinis chirurgas, Ken Stein, 
MD ir televizijos programos 
„Shape Fitness" vedėja Linda 
Allen šnekėsis tema „Gražių 
kūno formų išlaikymas su 
mankštos, dietos ir chirurgijos 
pagalba". 

(sk) 
x Už a.a. Dr. Onos Vaške-

vičiūtės sielą balandžio 17 d. 
10:15 vai. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje prie Jaunimo centro 
bus atnašaujamos šv. Mišios. 
Jos draugai ir pažįstami 
kviečiami dalyvauti. Giminės. 

(sk) 

x Kviečiame visus lietu
vius susipažinti su planuojamu 
pasaulio Lietuvių Centru Le-
monte. Kviečiame visus lietu
vius jungt is į steigimo ir 
pirkimo darbus. Projektas pirkti 
De Andreis seminarijos kom
plektą Lemonte jau pasiūlytas. 
Sekmadienį, balandžio 17 d. šv. 
Mišios bus laikomos De Andreis 
koplyčioje 11 vai. ryto. Po Mišių 
bus visų patalpų apžiūrėjimas. 
Susirinkimas prasidės punktu
aliai 1 vai. p.p. Kelias į De An
dreis: Archer iki 127 St.; į 
vakarus iki Amber Shires iška
bos. Reikalui kilus skambinti 
257-7114. 

(sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Dr. Juozo Meškausko pagerbime ir su jo knyga „Lietuvos medicinos istorija" supažindinime 
balandžio 9 d. Jaunimo centre. Iš kairės sėdi: jo anūkė Gaižutytė, dr. Jonė Meškauskienė, prof. 
dr. Juozas Meškauskas; Alina Skrupskelienė ir duktė dr. Marija Meškauskaitė-Gaižutienė; stovi: 
E. Skrupskelytė, anūkas Gaižutis, dr. V. Skrupskelytė ir žentas J. Gaižutis. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAG0JE IR APYLINKĖSE 

KANADOJE 

— Lietuvos Kankinių pa
rapijos bažnyčioje Mississau-
goje, Ont., bus balandžio 24 d„ 
sekmadienį, per 11 vai. šv. Mi
šias pirmoji Komunija. Dabar 
vaikai rengiami šiam iškilmin
gam įvykiui. Taip pat ses. Mar
garita rengia vaikus Sutvirti
nimo sakramentui. 

— A. a. Juozas Stonkus, 75 
metų amžiaus, mirė kovo 17 d. 
Hamiltone. Velionis gimęs 1912 
m. rugsėjo 10 d. Laukžemėje, 
Kretingos apskr. Mokėsi Skuo
de, dirbo Šiaulių „Rūtos" 
fabrike buhalteriu. Pabėgęs nuo 
bolševikų okupacijos, gyveno 
Vokietijoje, Anglijoje ir Kana
dos Hamiltone. Jo žmona Ona 
Kairytė-Stonkienė mirė prieš 11 
metų. Po pamaldų, kurias atlai
kė prel. dr. Juozas Tadarauskas, 
palaidojo kun. Liudas Januška, 
OFM, Šv. Jono lietuvių kapi

nėse. Nuliūdime liko sesuo ir 
brolis Kanadoje, brolis Jonas su 
šeima Chicagoje. 

— Montrealio lietuvių aka
deminio sambūrio naujoji 
valdyba pasiskirstė pareigomis: 
pirm. dr. Jūratė Ciplijauskai-
tė-Tanner, vicepirm., Dalia 
Gruodienė, ižd. Bronius Nied
varas, sekr. Silvija Piečaitienė 
ir narys renginiams Remigijus 
Šatkauskas. 

— Montreal io merga ič ių 
choras „Pavasaris" rengiasi 
išleisti savo dainų plokštelę. 
Kovo 27 d. Aušros Vartų parapi
jos salėje sėkmingai pardavinėjo 
skanumynus, kad sudarytų lėšų 
išleidimui. 

— Rita ir Juozas Karasiejai 
iš Toronto lankėsi Montrealyje 
ir patikrino tautinių šokių 
mokėjimą „Gintaro" ansamblio, 
kuris rengiasi Tautinių šokių 
šventei. 

LIETUVIŠKO ŽODŽIO 
ŠVENTĖ MOKYKLOJE 

Kr. Donelaičio lit. mokyklose 
kovo 26 d. įvyko Lietuviško 
žodžio šventė. Šis įvykis yra 
specialus, nes įvertinami jaunie-
ji talentai . Įvertinimas ir 
premijų įteikimas duoda 
mokiniams stipresnį norą 
išlaikyti lietuvybę, o mokyklas 
laikraštėliui — daugiau tvirtos 
medžiagos. 

Kr. Donelaičio lit. mokyklos mokinė 
Venta Norvilaitė skaito savo kūrybą 
Lietuviško žodžio šventėje. 

Nuotr. V. Kučo 

Šventė pradėta JAV ir Lie
tuvos himnais. Šis šventės pro
gramos pranešėja buvo 8 kl. 

x Br igh ton P a r k o Lie
tuvių namų savininkų dr-ja 
ruošia pikniką-gegužinę š.m. 
balandžio 24 d., sekmadienį 
Šaulių salėje, 4417 W. 43rd St. 
Bus geras maistas, dovanų 
paskirstymas, šokiams gros 
Kosto Ramanausko orkestras. 
Pradžia 12 vai. Visi nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti. Dr-jos 
valdyba. 

(sk) 
x Lietuvių Moterų Federa

cijos Čikagos klubo narių sus-
rinkimas šaukiamas š.m. balan
džio 17 d. 12 vai. p.p. Seklyčioje, 
2711 W. 71st St. Visos narės 
kviečiamos gausiai dalyvauti. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX FIRST, R i m a s 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk.) 

x Ieškomas žmogus prižiū
rėti senyvą vyrą Brighton Par
ko apyl. Duodamas atskiras gra
žus butas ir padengiamos išlai
dos. Skambinti tel.: 523-4473. 

(sk) 

mokinė Rasa Putriūtė. Scenon 
buvo iškviestas direktorius ' 
Julius Širka, kuris pasidžiaugė, : 
kad „mes dar gyvi". Džiaugėsi 
tvirtais konkurso darbais ir 
linkėjo, kad mokiniai liktų gyvi 
lietuvybei visą savo gyvenimą. 
Sveikino laimėtojus ir skatino 
toliau rašyt i . Jis padėkojo 
mokyt. Reginai Kučienei užjos 
įdėtą darbą, pravedant konkur
są ir šios šventės išplanavimą. 

Premijų įteikimui vadovavo 
mokyklų inspektorė R. Kučienė. 
Savo žodyje pasidžiaugė, kad 
mokykla susilaukė pavasariškų 
besiskleidžiančių žiedų, pra
bilusių savo kūrybiniu žodžiu. 
Sakė, kad gal ne vienas iš jų 
taps tikruoju lietuviško žodžio 
kūrėju. Mokyt. R. Kučienė 
pasakė, kad šių metų konkurse 
buvo 34 laimėtojai. Džiaugėsi ji 
ir vertinimo komisija, kad 
tu r ime ' daug pa t r io t inės 
kūrybos. Tai ir yra lituanistinės 
mokyklos tikslas — padėti moki
niui surasti lietuviškas šaknis. 

Sužinojome, kad eilėraščių 
grupėje yra 13 laimėtojų, raši
nių grupėje — 10 ir piešinių 
grupėje 5 laimėtojai. Visiems 
buvo įteiktos piniginės premijos 
ir lietuviška knyga. Premijas 
įteikė direktorius ir mokyt. J. 
Polikaitis. 

Tą pačią dieną mokykloje 
lankėsi svečias iš Vokietijos 
Vasario 16 gimnazijos direk
torius A. Šmitas. Jis pasveikino 
visus ir pakvietė a tvyk t i 
mokytis į gimnaziją. 

Toliau mokiniai skaitė savo 
kūrybą. Pirmoji pradėjo 7 kl. 
mokinė V. Mikelevičiūtė , 
paskaitydama eilėraštį „Pa
miršau". Eilėraščio turinys 
buvo labai pamokantis — kon

kursui reikia ruoštis iš anksto, 
bet ne paskutinę minutę. Eilė
raštis laimėjo II vietą. 

Labai įdomiai savo rašinį 
skaitė Rimas Putrius, 6 sk. 
mokinys. Graži „Pieštuko" min
tis. Rimas skaitė gražiai, lyg 
būtų tikras aktorius. Tikrai jo 
rašinys buvo vertas I vietos. 

Artėjo šv. Velykos, tai Gailė 
Butts, 8 kl, perskaitė eilėraštį 
„Velykė". Tačiau I vietą laimėjo 
kitu eilėraščiu — „Jūra". 

Margučių kilmę gražiai apibū
dino Venta Norvilaitė, 5 kl. Už 
šį eilėraštį Venta laimėjo II 
vietą. Ei lėraš t į „Velykų 
zuikelis" gražia tarme perskai
tė Zigmas Woodward, 6 sk. 
mokinys. Jis parašė ir kitą eilė
raštį „Kunigaikštis didysis", už 
kurį laimėjo I v. Lina Šlenytė, 
5 sk., perskaitė eilėraštį „Lie
tuva". Labai puikus buvo Tomo 
Vasiliausko eilėraštis „Garsin
ti vardą Lietuvos", už kurį 
laimėjo I vietą. 

Už piešinius I v. laimėjo Elena 
Tuskenytė, 8 kl. Antrąją vietą 
laimėjo du aštuntokai: Saulius 
Juškaitis ir Marius Polikaitis, 
III — Aušrinė Bagdonaitė ir 
Danutė Butts, abi 6 kl. mokinės. 

Toliau programoje buvo Lie
tuvos vaizdų albumų premijų 
įteikimas, kuriam vadovavo 
mokyt. Alicija Brazaitienė. Ver
tinimo komisijai sunku buvo iš
rinkti laimėtojus, nes mokiniai 
paruošė jų net po kelis. Mokyt. 
Brazaitienė dėkojo mokiniams 
už įdėtą darbą ir meilę Juos 
rašant. Albumų konkurse daly
vavo visa 5-ji klasė. I vietas 
laimėjo J. Valkiūnas ir Lina 
Augiūtė, II v. — R. Kvantaitė, 
V. Bogutaitė ir V. Norvilaitė. III 
v. — D. Kizlauskaitė ir L. Gaižu-

Kr. Donelaičio lit. mokyklų Lietuviško žodžio šventėje K. Augiūtei įteikia 
premija dir. J. Širka ir mokyt J. Polikaitis. 

tytė. Premijas įteikė direktorius 
ir geografijos mokyt. H. 
Dainienė. 

šventės metu mokiniai ir 
svečiai dainavo dainas, kurioms 
akordeonu pri tarė mokyt. 
Darius Polikaitis. Šventė buvo 
užbaigta mokyklos daina „Su 
mokslu į rytojų". 

Gailė Butts 
Kr. Donelaičio mokyklos 

8 kl. mokinė 

PAGERBĖ LIETUVOS 
ŠAULIŲ SĄJUNGOS 

STEIGĖJĄ 

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės vadovybė Chicagoje 
ir Šaulių rinktinė kasmet ruo
šia iškilmingą Lietuvos šaulių 
sąjungos steigėjo ir sąjungos 
garbės nario Vlado Pūtvio-
Putvinskio pagerbimą. Vladas 
Pūtvis gimęs Latvijoje, mirė 
1929 m. kovo 5 d. Kaune. 
Sutampant jo mirimo datai, 
kovo 6 d. rinktinės namuose 
iškilmingam Pūtvio minėjimui 
prisirinko pilna salė uniformuo
tų šaulių ir svečių. Į šį minėjimą 
atvyko ir sąjungos centro 
valdybos pirm. M. Abarius iš 
Detroito. Atvyko ir daugiau 
sąjungai nusipelniusių šaulių 
vietinių ir toliau gyvenančių. 
Lietuvai nusipelniusių valstybi
ninkų bei kultūrininkų pa
veikslais išpuoštose salės 
sienose, o scenoje gyvomis gėlė
mis papuoštas Vlado Pūtvio pa
veikslas žadino pagarbą su
grįžusiam į lietuvių šeimą ir 
nusipelniusiam Lietuvos sūnui. 

Minėjimą pradėjo rinktinės 
pirmininko pareigas einąs 
Alfonsas Paukštė (dėl pablogė-
jusio matomumo VI. Išganaitis 
pareigas perdavė I vicepirm. 
Paukštei). Buvo įneštos vėliavos 
ir sugiedotas Lietuvos himnas. 
Kun. Fabijonas Kireilis 
sukalbėjo maldą. 11 pasižymė
jusių šaulių buvo įteikti žyme
nys. Pagerbimo žymenis įteikė 
Šaulių centro valdybos pirm. 
Abarius ir moterų vadovė A. 
Kirvaitytė. Naujai įstojusius 12 
narių prisaikdino vyr. kapelio
nas kun. J. Borevičius. 

Šia proga Šaulių sąjungos 
pirm. Abarius pasveikino 
atžymėtuosius, prisiekusius ir 
susirinkusius, paminėjo, jog 
garbingajam sąjungos įkūrėjui 
Pūtviui Lietuva buvo aukščiau
sias jo gyvenimo tikslas ir 
siekis. Pasveikino Alfonsą 
Paukštę,sutikusį priimti šaulių 
rinktinės pareigas, o rinktinės 
garbės pirm. Išganaičiui — svei
katos sustiprėjimo. 

Savanoris-kūrėjas J. Tamulis 
savo kalboje apžvelgė VI. Pūt
vio, kaip Šaulių kūrėjo gyveni
mo bruožus. J. Tamulis su Pūt-
viu susipažinęs Kaune, kartu su 
juo dirbo Lietuvos šaulių 
sąjungos veiklą plečiant. Kai 
Baranausko laikais žmonės 
šnekėjo, kad Lietuva laikoma 

Nuotr. V. Kučo t a m s į įr j U ( K j a i tuomet Pūtvis 

lietuviškai dar nekalbėjo. Liet. 
Enciklopedijos 24 tome sakoma, 
jog jo motina kar tą yra 
pasakiusi, kad lietuviams vi
siems reiktų mokėti kalbėti ir 
lietuviškai. Vėliau Pūtvis apsi
sprendė būti lietuviu ir aktyviai 
įsijungė į uždraustos lietuviškos 
spaudos platinimą. Už lietuviš
ką veiklą lenkų dvarininkai jį 
skundė Rusijos caro valdžiai. 
Buvo ištremtas iš Lietuvos. V. 
Pūtvis buvo baigęs žemės ūkio 
mokslus ir studijavęs Hallės 
universitete. 1896 m. susirgus 
tėvui grįžo į 1000 hektarų pra
šokančius dvarus. Augęs lenkiš
koje aplinkoje, namuose kalbėjo 
lenkiškai. Tačiau, pasijutęs esąs 
lietuvis, apsisprendė būti geru 
patriotu, V. Pūtvis įsijungė į 
kovą už Lietuvos laisvę. J. 
Tamulis paminėjo, jog apie jo 
reikšmingus nuopelnus Lietu
vai LE-joje paminėta tik kelio
mis nežymiomis ir trumpomis 
eilutėmis. 

Rusijos carui panaikinus lie
tuviškos spaudos draudimą, jis 
savo dvaruose įsteigė dvi 
lietuviškas mokyklas. 1897 m. 
jis vedęs E. Gruzdytę, taip pat 
nemokančią lietuviškai, bet abu 
tvirtai pasiryžę būti lietuviais, 
ėmėsi mokytis lietuviškai. 

J. Tamulis sakė V. Pūtvį 
sutikęs Kaune ir gerai žinojo 
apie jo pastangas įsteigti Lie
tuvos Šaulių sąjungą. Buvo 
išrinktas į sąjungos centro 
valdybą, bet nebuvo sąjungos 
valdybos pirmininku. Iš šalies 
buvę pasiūlyta supolitinti ir iš
statyti savo atstovus į Lietuvos 
seimą. V. Pūtvis griežtai pasi
sakęs prieš šį pasiūlymą. Sąjun
gos atstovų suvažiavimas 
nubalsavęs tą pasiūlymą atmes
ti ir į politinę veiklą nesijungti. 

Baigdamas savo pranešimą 
Tamulis paminėjo, jog pagal 
šaulių būrių steigimo eilę, pagal 
steigimo protokolus buvo suieš
kota, jog pirmasis šaulių būrys 
buvo įsteigtas Gelgaudiškyje ir 
pirmuoju to būrio vadu buvo čia 
pas mus sėdintis Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės garbės 
pirmininkas Vladas Išganaitis. 
Šia proga priėjęs jį pasveikino. 

Programa buvo užbaigta 
rinktinės šaulių moterų seks
tetu, kuris gražiai padainavo 
keletą lietuviškų dainų. Seks
tetui vadovauja muz. J. Sodai-
tis, kuris yra išlavinęs sekstetą 
sutartinai ir gražiai dainuoti. 
Pirm. A. Paukštė savo žodžiu 
užbaigė minėjimą ir prašė visus 
pasilikti prie stalų pasivaišinti 
šaulių moterų paruoštais už
kandžiais ir kava. 

J . Šlajus 

Advokatas Jonas Giba i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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

. 




