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

Numeris skiriamas Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kardinolui Vincentui Sladkevičiui. 

Žinios iš vykupijų 
Vilnius. 1988 m. gegužės 22 

d. apie 11 vai. Vilniuje, netoli 
Šv. Mikalojaus bažnyčios, prie 
Nijolės Sadūnaitės prišoko trys 
civiliai apsirengę asmenys ir, 
nepateikę jokių dokumentų, 
užlaužę jai rankas, jėga įgrūdo 
į lengvąjį automobilį „Žiguliai" 
(Vienas iš pareigūnų jau anks
čiau — 1987 m. rugpjūčio 28-29 
d. be orderio sulaikymui apie 30 
vai. N. Sadūnaitę vežiojo po Lie
tuvos ir Baltarusijos miškus). 

Šį kartą rusiškai grasino 
išvežti į Kolymą, prigirdyti 
upėje. Prie N. Sadūnaitės buto 
(Architektų 27-2) jų laukė dar 
trys vyrai — vienas milicininkas 
ir du civiliai. N. Sadūnaitei pa
reikalavus pateikti dokumentus 
ir orderį sulaikymui, milicijos 
pareigūnas pažadėjo viską pri
statyti po 10 minučių. Deja, per 
visą dieną, nors N. Sadūnaitė 
skambino ir į saugumą, ir į 
miliciją, kurie pažadėdavo tuo
jau viską išsiaiškinti, niekas 
žadėtų dokumentų taip ir nepa
rodė. N. Sadūnaitė du kartus 
norėjo išeiti į kiemą. Neleido. 
Bandant eiti, pargriovė ant 
laiptų. 

Apie 18 vai. atjungė telefoną 
ir iki 21 vai. jo neprijungė. Iki 
21 vai. N. Sadūnaitė be prie
žasties buvo laikoma namų 
arešte. Tą pačią dieną N. 
Sadūnaitė pareiškimu kreipėsi 
į TSRS Generalinį prokurorą 
Rekunkovą, reikalaudama iš

aiškinti ir nubausti tuos, kurie 
„grubiausiai laužo pačias ele
mentariausias Konstitucijos ir 
Helsinkio nutarimų baigiamojo 
akto garantuotas žmogaus tei
ses". 

1988 m. birželio 8 d. N. 
Sadūnaitė buvo pakartotinai 
grubiai sulaikyta. Jai išėjus iš 
namų, iš mašinos „Žiguliai" 
iššoko du vyrai, kurių vienas 
buvo KGB majoras Bimbvris. 
Čekistai, jėga įgrūdę N. 
Sadūnaitę į savo mašiną, 
nuvežė ją į respublikinį KGB 
skyrių. Majoras Bimbvris sau
gume N. Sadūnaitę išlaikė dau
giau valandos ir laikas nuo 
laiko primygtinai siūlė išva
žiuoti į užsienį. Visą dieną N. 
Sadūnaitę akivaizdžiai sekė 
saugumo agentai. 

1988 m. birželio 9 d. N. Sadū
naitė kreipėsi į TSKP Genera
linį Sekretorių M. Gorbačiovą. 
Savo pareiškime ji rašo: „Kokia 
tokio KGB nervingumo priežas
tis? (..JO gal tai. kad esu viena 
iš mitingo organizavimo inicia
torių, minint 47-ąsias masinių 
deportacijų į Sibirą metines? 
Deportacijų aukomis tapo 
40,000 Lietuvos gyventojų. 
Paskutiniu metu spaudoje daug 
rašoma, kad reikia nurodyti 
konkrečius persitvarkymo ir de
mokratijos priešus. Prašau su
drausminti Lietuvos KGB savi
valę". 

(Bus daugiau! 

Estija — Pabaltijo pasididžiavimas 
Vilnius. LIC praneša, kad 

Lietuvos Persitvarkymo sąjū
džio Seimas susirinko antrajai 
savo sesijai Vilniuje gruodžio 4 
d. Seimo metu nutarta Sąjūdžio 
vardu skelbti tris dokumentus: 
laišką Estijai, kreipimąsi į pert
varkos rėmėjus ir rezoliuciją 
apie Sąjūdžio veiklą. 

Laiškas Estijai 

Lietuvos Persitvarkymo sąjū
džio seimas, gerai suprasdamas 
nūdienos politikos dvasią ir ryž
tingų politinių bei teisinių 
žingsnių svarbą, visiškai 
pritaria Estijos TSR Aukščiau
sios Tarybos neeilinės sesijos, 
įvykusios š.m. lapkričio 16 d., 
deklaracijai , į s t a tymui ir 
rezoliucijai. Tai neįkainuojamos 
reikšmės dokumentai, atverian
tys naujas galimybes sąjunginių 
respublikų realiam suvereni
tetui įgyvendinti. Šiandien Esti
ja yra bendras Pabaltijo tautų 
pasididžiavimas. Kartu neprita
riame TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumo posėdžio, 
įvykusio š.m. lapkričio 26 d.. 
įsakui, kuris skelbia negalio
jančius Estijos TSR Aukščiau
siosios Tarybos įstatyminius 
aktus. Tokia TSRS Aukščiausio
jo valstybės valdžios organo 
pozicija mažai kuo skiriasi nuo 
liūdnai pagarsėjusių didžiavals-
tybiškumo tradicijų, pakerta 
sąjunginių respublikų suvereni
teto siekius. Lietuvos Persi 
tvarkymo sąjūdžio programa 
teigia, kad suverenitetas neį
manomas be elementarių res
publikos nuosavybės teisių 
užtikrinimo, be realaus ūkinio 
ir finansinio savarankiškumo. 
Sąjūdžio seimas solidarizuojasi 
su visais Estijos žmonėmis, 
anksčiau nei mes supratusiais. 

kad tik juridinis Pabaltijo 
respublikų statuso pakeitimas 
gali sugrąžinti joms 1940 m. 
žadėtas tautinio ir socialinio 
stabilumo bei valstybingumo 
garantijas. 

Kreipimasis j rėmėjus 

M. Gorbačiovo pradėtas šalies 
atnaujinimas susiduria su rim
tais trukdymais pačioje Tarybų 
Sąjungoje. Iš esmės užblokuota 
ekonominė reforma; atmesti 
trijų Pabaltijo respublikų priim
tieji ekonominio savarankišku
mo principai; slopinami valsty
binio gyvenimo demokratizavi
mo bandymai; priimant TSRS 
Konstitucijos pataisas, neat
sižvelgta, kad Pabaltijo atsiųsta 
keturi milijonai parašų, reika
laujančių atidėti TSRS Konsti
tucijos svarstymą; toliau ig
noruojami TSRS tautų in
teresai. Persitvarkymo politikai 
gresia visai realus pavojus. Mes, 
Lietuvos Persitvarkymo sąjūdis, 
atstovaująs vieną iš Stalino-Hit-
lerio sandėrio lemtingai palies
tų Pabaltijo tautų, vieną iš 
Tarybų Sąjungos demokratinių 
judėjimų, savo seime nutarėme 
kreiptis į visus persitvarkymo 
Tarybų Sąjungoje rėmėjus su 
prašymu niekada nepamiršti, 
kad persitvarkymas — tai visų 
pirma Tarybų Sąjungos demo
kratizacijos procesas, teisinės vi
suomenės kūrimas, o realus jo 
vykdytojas šiandien — tai savo 
suverenumo siekiančios tautos. 
Jų pastangos, mūsų manymu , 
atliepia viso pasaulio inte
resams. 

Lietuvos Persitvarkymo 
sąjūdžio Seimui pirmininkavo, 
Zigmas Vaišvila ir Česlovas 
Stankevičius. 

P.S. Rezoliucija skaitysime 
rytoj. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— VVashingtone prie Baltųjų 
rūmų demonstravo estai, lietu
viai, latviai, lenkai, armėnai ir 
ukrainiečiai, r e i k a l a u d a m i 
Amerikos prezidentą iokelti šių 
pavergtų tautų nepriklausomy
bės klausimą Sovietų Sąjungos 
prezidentui M. Gorbačiovui. 

•^4n^Ę$0t6it 

Laisvės statula palydi po priešpiečių metu įvykusių neoficialių pasitarimų 
Michailą Gorbačiovą, su kuriuo atsisveikino prez. Ronaldas Reaganas ir 
išrinktasis prezidentas Geroge Bushas Gubernatoriaus saloje New Yorke. 

NATO įspėjimas Vakarams 
Briuselis. - NATO penk

tadienį išleido pranešimą, 
kuriame parodo, jog Varšuvos 
pakto kraštuose yra daug dides
nė karinė persvara žemėje ir 
aviacijoje. Ten taip pat nuro
domas ir konvencionalinių pa
jėgų dydis. Pranešimas liečia 
Rytų-Vakarų nusiginklavimo 
pasitarimus. NATO vadovybė 
pateikia žinias, kad Sovietų blo
kas turi daug daugiau kariuo
menės, tankų, aviacijos ir kitų 
branduolinių ginklų visame 
kontinente, negu Vakarai. 

Kur pasitarimų pagr indas 

NATO vyriausieji pareigūnai, 
išleisdami šį pranešimą, pirmą 
nuo 1984 metų, nori parodyti, 
kad yra prarastas pasitarimų 
pagrindas su Gorbačiovu 
nusiginklavimo derybose. Šis 
pranešimas, kaip sako NATO 
vyriausias vadovas gen. Man-
fred Woerner, buvo įteiktas 
Varšuvos pakto atstovams 
Vienos konferencijoje, kurios 
niekaip negalima pabaigti dėl 
Sovietų delegacijos laikysenos. 
„Mūsų intencija yra, kad būtų 
aiškus ir atviras kariškų jėgų 
sužinojimas priešingoje pusėje. 
Aš vėl kreipiuosi į Gorbačiovą, 
kad jo žodžiai atitiktų jo darbus", 
pasakė NATO viršininkas gen. 
M. VVoerner. 

Sovietai vis ginkluojasi 

Šį pranešimą gavo visi NATO 
sąjungininkai, kuriame taip pat 
nurodyta, kiek kiekviename 
krašte yra kariuomenės ir 
pagrindinių ginklų 16-je NATO 
ir 7 Varšuvos pakto šalyse nuo 
Atlanto iki Uralo. Pagal tą pra
nešimą Varšuvos pakto komu
nistiniai kraštai turi 51,500 
kovos tankų, o NATO kraštai 
tik 16,400. Kovos lėktuvų 
komunistai yra išdėstę 8,250, o 
NATO turi tik 4,000. Karuome-
nės ten laikoma 3 milijonai, o 
NATO sąjungininkai turi tik 
2,2 milijonus karių. 

NATO vadovybė mano, kad 
būsimuose pasitarimuose su 

Varšuvos pakto grupe, pir
miausiai turi būti sumažintos 
rusų pajėgos ir tai turi būti 
padaryta kiekviename Varšu
vos pakto krašte. Bet šitie 
pasitarimai negali būti pradėti 
tol, kol nebus baigta Vienos 
konferencija ir padaryta 
pažanga žmogaus teisių klausi
muose, sako Vakarų valstybių 
delegacijų nariai. 

Politbiuras nutarė 
sumažinti kariuomenę 

Vakarų reakcija — stebėti ir laukti 

Estija dar kartą 
balsavo 

Tallinnas. — Estijos Aukš
čiausioji taryba vėl pasipriešino 
Kremliui, antrą kartą pravesda-
ma trečiadienį balsavimus, 
kurie patvirtino veto teisę 
atmesti Maskvos įstatymus. 

Estų deputatai 200 prieš 18 ir 
15 susilaikius vel nubalsavo 
laikytis savo ankstyvesniojo 
sprendimo nepriimti Maskvos 
pakeitimų konstitucijoje ir 
laikytis paskelbto suverenumo. 
Reuterio pranešimu, šis klausi
mas buvo diskutuojamas 3 va
landas ir po to tuoj praneštas 
per radiją ir televiziją Estijos 
gyventojams. Kai buvo pakarto
tinai išreikštas suverenumo 
sprendimas, visi deputatai 
audringai ilgai plojo. Kremlius 
Estijos klausimu nėra priėmęs 
jokios formalios rezoliucijos. 

Estija yra viena iš penkių 
respublikų, paskelbusi, kad estų 
kalba yra oficiali respublikos 
kalba. Lietuva ta patį įstatymą 
priėmė prieš kelias savaites, kai 
Armėnija, Azerbaidžanas ir 
Gruzija savo kalbas įteisino jau 
1978 metais. 

— Afganistano radijas pra
nešė, kad du amerikiečiai, ku
rie padėjo afganų laisvės kovo
tojams, žuvo kovose su afganų 
komunistų kariais. Sovietų ži
nios pranešė, kad buvo užmuš
ti 40 afganų partizanų. Tačiau 
Vakarų diplomatas sako, kad 
Afganistane nėra Amerikos pi
liečių; tai patvirtino ir Valsty
bės departamentas. 

— Bengledeše jau žinoma, 
kad žuvo 1,115 žmonių, kai 
baisus u r a g a n a s nus i aubė 
krašto dalį pr ie Bengalo 
įlankos. Nerandama, kur yra 
dar 15,000 žmonių. Daug 
žmonių lavonų plauko Bengalos 
įlankoje. 

— Maskva pažadėjo nebausti 
mirties bausme grobikų, kurie 
buvo pagrobę lėktuvą ir su juo 
atskridę į Izraelį. Kai sovietai 
raštu pažadėjo nebausti grobikų 
mirtimi, tai Izraelis juos ofi
cialiai deportavo kaip nelegaliai 
atvykusius imigrantus. 

— Saudi Arabijoje įvyko 
Sovietų pasiuntinio Y. Voront-
sovo ir Afganistano laisvės 
kovotojų atstovų pasitarimas, 
kuriame buvo diskutuoti išsa
miai Afganistano karo klausi
mai. Sutarta pasitarimus tęsti 
toliau viename Raudonosios 
jūros miestelyje. 

— Montrealyje spauda rašo, 
jog buvęs Filipinų prezidentas 
Ferdinand Marcos su žmona 
Imelda čia užmokėjo 2 mil. dol. 
už namus, kuriuos pirko per Ita
lijos agentą. 

— Bonoje tik dabar pranešta, 
kad 1987 m. gruodžio 16 ir 17 
dienomis Biblis atominėje jėgai
nėje įvyko nežymus sprogimas 
dėl tarnautojų padarytų klaidų. 
Niekas nebuvo užmuštas, kai 
tam tikras kiekis radioaktyvios 
medžiagos išsiveržė j orą. 

— Britanijos parlamentas 
suteikė savo policijai specialią 
teisę kovoti su terorizmu. 

— Šveicarijos Aukščiausias 
teismas sutiko perduoti reikal
ingas bankų ž inias Irano-
Contras ginklų byloje, kuriuos 
pirko Izraelio ginklų pirklys 
Jakov Nimrodi. 

— Azerbaidžane, Reuterio 
žinių pranešimu, vėl buvo 
nušauti trys žmonės ir daugiau 
kaip 40 sužeista Baku mieste. 
Jau yra 60 žuvusių, kai prasi
dėjo Nagorao-Karabacho srities 
gyventojų reikalavimai prisi
jungti prie Armėnijos. 

— Maksvoje Kremliaus vy
riausybė ir partijos vadovybė 
pagrasino pašalinti iš pareigų 
tuos vadovaujančius asmenis, 
kurie tautiniu pagrindu atleis 
žmones iš darbų. 

— Miami mieste buvo su
areštuotas imigracijos parei
gūnas Joseph Gourge, kuris 
išduodavo padirbtas asmens 
korteles nelegaliai atvykusiems 
žmonėms, kurie čia dirbdavo 
ūkiuose. Už tai jis iš tų žmonių 
išrinko 250.000 dol. 

— Washingtone statistikos 
biuras praneša, jog 1986 m. į 
Vieną iš Sovietų Sąjungos at
vyko 913 žydų. Šiemet iki 
gruodžio mėnesio atvyko jau 
15,540, iŠ jų 13,670 į Ameriką, 
o tik likusieji į Izraelį. Taip pat 
šiais metais jau buvo leista 
išvykti 9,000 armėnų. 

— Čilėje pasitraukė visas mi-
nisterių kabinetas, kad prezi
dentas Augustas Pinochetas 
galėtų sudaryti demokratinę vy
riausybę 

— Washigntone savo konfe
rencijoje Amerikos vyskupai 
vienbalsiai pasakė, kad Rytų 
Europoje yra t ik mažos 
prošvaistės religijos viešame 
išpažinime ir kad iki pilnos 
religinės laisvės dar labai toli. 

N e w Yorkas . — Sovietų Są
jungos vadovo Michailo Gorba
čiovo kalbos, pasakytos Jung
tinių Tautų asamblėjoje, pagrin
dinis punktas buvo karinių 
pajėgų sumažinimas. Washing-
ton Post pranešimu, šį nutarimą 
padarė sovietų Politbiuras jau 
praėjusį mėnesį. 

Pranešdamas pusės milijono 
savo karinių dalinių sumaži
nimą dvejų metų laikotarpyje, 
Gorbačiovas padarė didelį 
įspūdį Vakarų sąjungininkams, 
kurie jau seniai nori, kad būtų 
sumažintos konvencionalinės 
karo pajėgos Europoje. Komen
tatoriai aiškina, jog šiuo savo 
pasiūlymu Gorbačiovas siekia 
taip pat padaryti įspūdį kinie
čiams, su kuriais šį pavasarį 
įvyks viršūnių konferencija. 

Sovietų pasiūlymas 
Sovietų ka r inės pajėgos 

įvairiose srityse turėtų būti 
sumaž in tos maždaug 10%, 
įskaitant sovietų divizijas Rytų 
Europoje ir laikomas pajėgas 
prie Kinijos sienos. Sovietų 
kariuomenės, laivyno, karo 
aviacijos ir kitų šakų karines 
pajėgas sudaro, kaip ekspertai 
sako, 5.6 milijonai žmonių akty
vioje karo tarnyboje. Sumaži
nimas pirmiausiai paliestų ka
riuomenę, kurioje gali būti 
beveik 2 mil. asmenų. Šis spren
dimas padarytas tuo metu, kai 
vyriausybė išdrįso viešai pa
skelbti ir kitą savo niekada vi
suomenei neskelbtą žinią, kad 
jau eilę metų sovietai turi finan
sinių sunkumų, negalėdami 
subalansuoti savo biudžeto. 
Kariuomenės personalo išlaiky
mo didelės išlaidos gali taip pat 
būti viena iš biudžeto problemų; 
sumažinus kariuomenę, suma
žės ir išlaidos. 

Pas ikei t imai kariuomenėje 

Pasitvirtino taip pat Europos 
žinių agentūrų paskelbta žinia, 
jog sovietų maršalas Sergėjus 
Achromejevas , kur is yra 
vyriausias Sovietų karo pajėgų 
vadas, pasitraukė iš pareigų ,,į 
poilsį". Jo pareigas perėmęs 
Gynybos ministeris Dimitrijus 

Staiga išvyko 
Gorbačiovas 

New Yorkas . Trečiadienio 
vakare staiga Sovietų Sąjungos 
Užsienio reikalų ministeris E. 
Shevardnadze pranešė, kad Gor
bačiovas nutraukia vizitą New 
Yorke ir ketvirtadienį priešpiet 
išvyksta atgal, nes įvykęs žemės 
drebėjimas Armėnijoje reikalau
ja, kad jis būtų kartu su tra
giškoje būklėje atsidūrusiais 
žmonėmis. Spauda pastebijog 
tai kelia nuostabą, kadangi, kai 
buvo anksčiau pranešta, kad 
įvyko žemės drebėjimas, nebuvo 
jokių žinių, kad jis pakeis savo 
planus. 

Prancūzų žinių agentūra 
p r a n e š a , jog šis žemes 
drebėjimas Kaukazo kalnų sri
tyje matuojamas richteno skalė
je 7. Tokio stipraus žemes drebė
jimo sovietuose jau nėra buvę 80 
metų. Dešimtys tūkstančių 
žmonių esą žuvę. sugriauta 
daug namų. vienas kaimelis 
visai p ranykęs nuo žemės 
paviršiaus. Gorbačiovas tuojau 
pat skrenda į Jerevaną, kad 
vietoje galėtų įvertinti nelaimės 
padarinius. 

Jazovas. Bet iš Maskvos ateina 
žinios, kad Achromejevas pasi
traukė protestuodamas prieš 
Politbiuro sprendimą sumažin
ti kariuomenę, kurį vakar 
pranešė Gorbačiovas, kalbėda
mas Jungt inėse Tautose. 
Maršalas buvo labai svarbi 
figūra Sovietų kariuomenėje ir 
buvo vienas iš pagrindinių 
derybininkų nusiginklavimo 
sutar t ies pasirašyme. Kiti 
sovietų šaltiniai praneša, jog 
vyriausio štabo viršininko 
pareigas perėmė gen. Ivanas 
Morozovas, Odesos karinės 
srities vadas. Olandų žinių 
agentūra anksčiau paskelbė, jog 
Jazovas pagrasino pasitraukti iš 
Gynybos ministerio posto, jei 
bus mažinamos karinės pajėgos. 
Jį palaiko daugelis aukštųjų 
karininkų. Morozovo paskyri
mu esą nepatenkinti daugelis 
karinių viršininkų, kurie turi 
senjoritetą ir didesnį patyrimą 
generalinio štabo viršininko 
pareigoms. 

Pagrindiniai jo kalbos 
punktai 

Ginklų sumažinimas. Sovie
tų Sąjunga per dvejus metus 
sumažina savo kariuomenę 
500,000-čiais vyrų, 10,000 
tankų, 8,500 artilerijos ir 800 
aviacijos vienetų. Išveža 6 
tankų divizijas, įskaitant 5,000 
tankų ir 50,000 puolamųjų 
dalinių iš Rytų Vokietijos, 
Čekoslovakijos ir Vengrijos. 

Afganistanas. Paskelbti sau
sio 1 d. ginklų paliaubas ir 
sulaikyti ginklų pristatymą ten 
esantiems daliniams. Įsteigti 
Jungtinių Tautų dalinį, kuris 
prižiūrėtų, kad nebūtų kariau
jama, ir suorganizuoti tarptau
tinę konferenciją, kad būtų 
demilitarizuotas Afganistanas. 

Pranešama, kad prez. 
Reaganas savo susitikime su 
Gorbačiovu neiškėlė Afganis
tano reikalų. 

Sovietų ekonomija. Krem
lius paskelbs viešai savo planus, 
kaip bus pereinama iš „apsi
ginklavimo ekonomijos į nusi
ginklavimo ekonomiją". 

PLO. Smerkiamas Amerikos 
nutarimas neleisti atvykti Y. 
Arafatui į New Yorką ir čia 
Jungtinėse Tautose pasakyti 
kalbą. 

Trečiojo pasaulio skolos. 
Surasti formą dovanoti neiš
sivysčiusių kraštų skolas, prail
ginti mokėjimo terminus ir 
sudaryti tarptautinę agentūrą, 
kad būtų galima pirkti jų 
prekes su nuolaida. 

Sovietų įstatymai. Sovietų 
Sąjunga ruošia naujus įstaty
mus > kuriais bus pagerintos 
civilinės žmonių teisės. 

Europos reakcija į Gorbačiovo 
kalbą, kaip praneša Reuterio ir 
AP agentūros, yra pozityvi, 
tačiau teksią palaukti ir pa
žiūrėti, kad tie sovietų pažadai 
būtų įgyvendinti praktikoje. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 9 d.: Restitutas. Le

okadija, Valerija, Dalfinas, 
Irutė. Vakaris. Gedenė. 

Gruodžio 10 d.: Melkijadas. 
Eulalija. Eidimtas, įima. 
Loreta. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:05. leidžiasi 4:20. 
Temperatūra diena 22 1.. nak

tį 10 i. 
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/PORTO APŽVALGA 

PAKELIUI Į AUSTRALIJĄ 

KUR LAUKIA 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

KREPŠINIO RINKTINĖ 
Penkios Š. Amerikos lietuvių 

krepšinio komandos vyksta j III-
sias PLS žaidynes Australijoje; 
tai — Chicagos „Lituanica", 
Nevv Yorko „LAK", Detroito 
„Kovas", Clevelando „Žaibas" 
ir Toronto „Vytis". Tai mūsų 
pačios stipriausios. Tik, deja, nei 
viena iš jų nepajėgė Australijai 
surinkti ir paruošti savo geriau
sio sąstato. Už tat Australijoje 
jų laukia ypatingai sunkios 
kovos. Pirmiausia ten žada daly
vauti Lietuvos jaunimo krepši
nio rinktinė, kurią sudaro 
Kauno „Žalgirio" ir Vilniaus 
„Statybos" žaidėjai, tik be 
olimpinių žvaigždžių. Sunku 
tikėti, kad bet kokia išeivijos 
komanda galėtų duoti jai lygią 
kovą. 

O be jos mūsų komandų dar 
laukia kitas stiprus vienetas, tai 
Australijos lietuvių rinktinė. Su 
ja šiandien ir susipažinkime. 

Australijos lietuvių krepšinio 
rinktinė jau buvo sudaryta 
pradžioje rugsėjo; ją sudarė tos 
r inktinės t rener is Petras 
Andriejūnas iš Sydnėjaus. Jo 
rinktinėje yra ūgio, patyrimo ir 
jaunystės. Štai kai kurie jų: 

tu", jis nueina toliau. Tuomet 
dvasioje atsikvėpimas ir pasi
ryžimas, kad daugiau taip 
neatsitiks. Kitą sykį nesuby-

Povilas Adomavič ius — 21 
metų. 6'4" ūgio vaistininkas, 
nuo 7 metų amžiaus Melbourno 
„Varpo" žaidėjas, o šiuo metu 
žaidžia stiprioje australų lygo
je su Bundeberg Bulis. 

Dovydas Sadauskas — 22 
m., 6 '1" ūgio, vispusiškas spor
tininkas, pasižymėjęs lengv. 
atletikoje, tenise, futbole ir 
krepšinyje, atstovavęs lietuvių 
rinktinei Il-se PLS žaidynėse 
Chicagoje, šiuo metu atlieka in
žinieriaus praktiką statyboje. 

Edis R a g a u s k a s — 25 m., 
6'0" ūgio, taip pat Melbourno 
„Varpo" žaidėjas, jau nuo 12 m. 
amžiaus atstovavęs Australijos 
lietuvių r inktinei I-se PLS 
žaidynėse Toronte; šiuo metu 
gimnazijos mokytojas. 

Audr ius Svaldenis — pats 
didžiausias, net 6 '8" ūgio, 
žaidžiąs Sydnėjaus australų 
profesionalų komandoje, prieš 
maždaug dešimtmeti atkeliavę 
ir Lietuvos, kur krepšinį išmoko 
žaisti krepšinio mokykloje kar
tu su garsiuoju Šarūnu Marčiu-
lioniu. Jis yra Sydnėjaus „Ko
vo" narys ir treniruoja „Kovo" 
jaunučius. 

Kiti tos rinktinės nariai bus 
E. Kasperaitis ir M. Šepokas, 

V y t a u t a s Eikinas , Bostono „Grandies" pi rmininkas ir t rener i s . 

!»» BOSTONO „GRANDIS' 
PASIRUOŠUSI KELIONEI 

Audrius Svaldenis, Australi jos l ie tuvių k r e p š i n i o paž iba . 

Kai dauguma klubų dar turi 
šį bei tą užbaigti ar sutvarkyti, 
Bostono „Grandis" jau pasiruo
šusi, jau kraunasi lagaminus. 
Nenuostabu, nes jos vadovas 
yra Vytautas Eikinas, šio klubo 
pirmininko pareigose jau nuo 
1971 metų. „Grandis" yra lai
mėjusi 3 kartus Š. Amerikos lie
tuvių tinklinio meisterio titulą, 
o 1978 m. ir Nevv England ame
rikiečių lygos meisterio vardą. 
Vytautui Eikinui ne per seniau
siai įvykusiame ŠALFAS s-gos 
suvažiavime buvo įteiktas gar
bės pažymėjimas — plakėte ui 
nuopelnus ir darbą sąjungos 
sportui ir „Grandies" klubui. 

Bostono „Grandis" dalyvavo 
I-se PLS žaidynėse Toronte, II-
se — Chicagoje, dalyvaus ir III-
se Australijoje su savo vyrų 
t i nk l in io komanda. Savo 
spor t in inkams palengvinti 
kelionės išlaidas buvo suor
ganizuota: loterija, „Hallo-
ween" šokiai, buvo pardavinė
jami T—marškinėliai ir suruoš
tas tinklinio turnyras. O gruo
džio 10 d. Bostono Piliečių dr-ja 
ruošia sportininkams išleistu
ves. 

Australijoje už „Grandį" žais 
šie tinklininkai: J. Austras, E. 
Austras, P. Bačiulis, T. Kiliulis, 
R. McDonald (Auštraitės vyras), 
P. Štuopis, M. Šerelis, V. Veitas 
ir A. Veitas; komandos treneris 
— V. Eikinas. Kartu keliauja R. 

- • 

abu iš Sydnėjaus; A. VViasak iš 
Geelongo ir broliai Stanwix iš 
Hobarto. 

Rinktinės treneris Petras 
Andriejūnas, jau turėjęs laiko 
padirbėti su komanda, tikisi, 
kad šį kartą S. Amerikos 
komandoms jie bus paruošę 
gerą kovą. 

V. G. 

SPORTO VETERANAI IR 
MĖGĖJAI REMIA IŠVYKĄ 

Lėšų telkimo vajus paremti 
sportininkų kelionę į IlI-sias 
PLS žaidynes Australijoje juda 
žymiai lėčiau, negu buvo tikėta
si. I 8,000 prašymų kol kas 
atsiliepė tik 300. 

Dosnią ranką parodė dr. A. 
Šležas, paaukodamas 200 dol.,ir 
Gediminas Balanda — 150 dol. 

Su 100 dol. atvyko geras teni
sininkas dr. Leonidas Ragas, dr. 
Linas Sidrys, P. Juška, J. 
Linkus, dr. J. Reinys, J. Viz
girda, M. Antanaitis—Shalins, 
K. Žukauskas, V. Grėbliūnas, 
dr. V. Karoblis, V. Marijošius ir 
P. Žolynas. 
Po 50 dol. aukojo buv. tinklinio 

žaidėjas Alfonsas Gečas, stalo 
tenisininkas Romas Pūkštys, A. 
ir S. Jelioniai, kun. A. Petraitis, 
K. ir M.Sodoniai, A. Bražinskas, 
V. ir A. Šmulkščiai, J. Stelmo
kas, B. ir G. Mickevičiai. 

25 dol. atsiuntė Jonas Pleirys, 
buvęs futbolo ir krepšinio 
žaidėjas ir „Liths" klubo pirm. 

Vykstantieji į Australiją spor
tininkai jiems visiems yra labai 
dėkingi, tikėdamiesi, kad dau
giau buv. sportininkų, darbuo
tojų ir mėgėjų, o taip pat ir 
bendrai visuomenė dosniai 
atsilieps. . 

Kulbytė, kuri žais krepšinį už 
ŠALFAS komandą, D. McDo-
nald-Auštraitė, kuri žais 
tinklinį už Nevv Yorko LAK 
komandą, ir M. Tautkaitė , kuri 
žais už Chicagos „Nerį". Taip 
pat vyksta ir vadovo žmona 
Dana Eikinienė ir A. Austras. 

KARATE, KAIP 
ASMENYBĖS 

UGDYMO BŪDAS 

Karate pamokose 
Karate aukščiausias tikslas 

yra nei nugalėjimas nei pralai
mėjimas; t ik ras karate-ka 
stengiasi lavinti asmens 
charakterį. 

Dažnai kyla klausimas: Kaip 
gali būti, kad žmogus, kuris 
mokosi muštis, gali lavinti 
charakterį? Čia suteiksime 
vaizdą, kokios sudaromos 
sąlygos charakterio vystymui. 
Vienos pamokos laike mokinys 
pergyvena daugybę jausmų: 
kantrybės ̂ stokos, pasidavimo, 
pykčio, savimi nusivylimo ir 
bendro pasimetimo. 

Karate moksluose, vienintelis 
būdas išmokti įvairias jo 
technikas yra nuolatinis karto
jimas. Būna daug nepasise
kimų: arba nepataikai į taikinį, 
o kai pataikai prasta technika 
— užsigauni. Gali stengtis 
daugybę kartų atlikti vieną 
techniką, ir jos dar nemokėti. 
Tai būna su kiekvienu skir
tingu bloku, spyrimu arba smū
giu. Karate moksluose karto
jimas lavina kantrybe ir nepasi-
davimą. 

Pamokoje net galva sukasi, 
nes nespėji atlikti visų reikala
vimų. Reikia žiūrėti ką darai, 
ką mokytojas daro (gal ką nors 
naujo pastebėsi), ką kiti daro 
(nenori išsiskirti), klausyti 
komandų ir neperšokti skaičia
vimo. Labai lengva pasimest! 
Per visą tą laiką, turi nuduoti 
nežinąs ką kiti daro. Mokinys 
rūpinasi tiktai savo technika; jis 
nesižvalgo, neišdykauja, nesi-
vaipo, nesikraipo, ir nesijuokia. 
Čia rimtas darbas! Peržengus 
disciplinos liniją, pabauda gali 
būti daugelis „push-ups". „Ichi, 
ni, san", — skamba skaičiai, 
viena po antros technika. 
Pasimetus — gėda (nors visi kar
tu mokomės). Apsidairai, 
meldiesi, kad mokytojas nebūtų 
to pastebėjęs, ir skubi pasivyti. 
Vos spėji susigriebti ir nusi
raminti, kai viena akim paste
bi, kad mokytojas artėja. Kinkos 
pradeda drebėti, širdis plakti, 
prakaitas mušti, ir kaip tik tuo 
metu, kai mokytojas stovi prie
šais — nebėra geros technikos. 
Viskas gerai vyko, kol mokyto
jas nepriėjo! Dabar laikas 
susikaupti. Ramiai žiūri priekin 
(siena būna labai įdomi tuo 
metu), ir darai kas įsakyta. 
Griebies tų komandų, kad tik 
nereikėtų žiūrėti į mokytoją. Jis 
užstoja akis ir stebi ką darai. 
Baimė, gryna (bet man neaišku 
kodėl) baimė. Greitu šypsniu 
reiškiančiu, „mačiau ir supran-

rėsiu! 
Po pamokos, susėdę ratu 

dalinamės įspūdžiais ir min
timis. Tuo metu dažniausiai 
mokiniai išpažįsta pamokoje pa
darytas klaidas. Dažnai juokas 
skamba salėje ir visi jaučiasi 
daug geriau. Praeina (ant savęs) 
pykčiai, n e k a n t r u m a i ir 
neaiškumai. Tie pasikalbėjimai 
duoda progos pasijuokti iš savęs 
(ir iš draugų). J i e vysto 
draugystę ir artimumą tarp 
žmonių, kurių pergyvenimai 
panašūs. Klubo atmosfera — I 
„visi už vieną, vienasuž visus!" j 
Kiekvienam mokiniui labai ! 
aišku, kad kitoje pamokoje gali ' 
jam kas nors panašaus atsitikti! 

Mokytojas irgi neatskirtinas. 
Jis pripažįsta savo klaidas, per
duoda savo mintis; bebūdamas 
:'r bekalbėdamas puoselėja cha
rakterio lavinimą. Jis gerai 
supranta visus jausmus — ka
daise jisai kalbėjo, o kiti klau
sėsi ir juokėsi. Daug metų pra
ėjo iki jis išmoko kantrybės, iš
tvermės, pasiryžimo ir discipli
nos. Daug metų truko jam 
pažinti save, turbūt dėl to moki
niai jį gerbia ir stengiasi sekti 
jo pavyzdžiu. 

Karate mokslo tikslas yra la
vinti charakterį- Besimokydami 
studentai nugali savo baimes, 
išmoksta pareigingumo, rūpes
tingumo, ir auga tvirtais, tie
siais žmonėmis. Visos šios ypa
tybės, yra perkeliamos iš mo
kyklos į kasdieninį gyvenimą. 
Dažnai pasikalbėjimuose iškyla 
karate mokslo įtaka — ar tai 
būtų namų darbų paruošimo, ar 
nemalonaus darbo atlikimo. 
Sėmimas stiprybės iš idealų, 
klubo narių, ar tik iš savęs, pa
deda atlikti įvairiausius darbus. 

Lietuviai Kara te seminare 
Rugsėjo 24 ir 25 dienomis, Lie

tuvių Karate klubo nariai turėjo 
progą semtis stiprybės iš viens 
kito. Klubas buvo pakviestas į 
Moline, IL seminarui su mūsų 
stiliaus meistru, okinaviečiu 
Yuichi Kuda. Aišku, buvome 
truputį nervingi ir visi juoka
vimai ir išdykavimai pakeliui 
padėjo išeikvoti energijos per
teklių. 9 vai. ryto, įėję salėn 
apsidairėm — nė vieno pažįs
tamo žmogaus. Siaubas! Mes tik 
trys, o jų — turbūt du šimtai 
(maždaug 20), bet kai mus pasi
tiko L.K.K. vadovas McGrath — 
truputį lengviau atsikvėpėm. 

Persirengę sugrįžom salėn ir 
spoksojome. Visi baltai apsi
rengę, o mes — juodai. Siaubas! 
Patrypinėjom, patrepsėjom ir 
per tą visą laiką neatitolom 
viens nuo kito. Jei kas, tai trau
kėmės arčiau prie mūsų 
mokytojo. 

Pagaliau prasidėjo apšilimo 
dalis, pamokos — lankstymasis 
ir karate pagrindai. Staigi 
komanda „ramiai!" ir mes atsi
sukę, žemai nusilenkėme atei
nančiam Kuda sensei (Kuda 
mokytojui). Jį pažinome iš nuo
traukų, tik kažkaip įsivaiz-
davom milžiną — galingą, 
raumeningą, piktą. Vietoj 
milžino, pamatėme žmogų — ne
aukšto ūgio, vidutinio svorio ir 
malonios išvaizdos... 

Nuo tada, nebuvo laiko gal
voti. Prasidėjo darbas. Valandų 
valandas kartojom tas pačias 
formas. Kiekvienas žmogus, 
nuo aukščiausio juodadiržio 
buvo taisomas. Nebuvo leista 
atlikti kitos technikos, iki Kuda 
sensei buvo pa tenk in tas 
kiekvieno dalyvio forma. Koja 
netaip pasukta, per giliai sto
vėjome, pirščiukas nevietoj — 
tokie buvo komentarai. Kiek
vienas pataisymas buvo drau
giškas ir švelnus. Nesijautėme 
blogai, kad padarėme klaidą. 
Seminaras ėjo sklandžiai ir 
maloniai. Karts nuo karto, net 
juokas pasklisdavo salėje. Vieną 

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY (USPS-16100O) 

Published daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays. ihe 
Tuesdays following Monday observance of Legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society. 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5589. 

Second class postage paid at Chicago, IL. 
Subscription Rates: $70.00. Foreign countries $70.00 
Postmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W. 63rd St.. 

Chicago. IL 60629 

Pažto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
neshinčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 

metams V2 metų 3 mėn. 
U.S.A $70.00 $40.00 $25.00 
Kanadoje (U.S.A. dol.) $70.00 $40.00 $25.00 
Užsienyje (U.S.A. dol.) $70.00 $40.00 $25.00 
Savaitinis (Šešt. pried) $40.00 $25.00 

• Administracija dirba kasdien • Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nuožiūra. Nesunaudotų straips-
nuo 8:30 iki 12:00. nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus. Redakcija už 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. skelbimų turinį neatsako. Skelbi

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

sykį, persistengdamas mokinys 
ėmė ir pargriuvo. Kuda sensei 
atsisukęs, stipriu akcentu tarė: 
„Take it easy!"... 

Dvi seminaro dienos greit pra
lėkė. Gaila buvo skirtis su nau
jais draugais ir malonia atmo
sfera. Buvo įdomu pamatyti 
įgyvendintus Karate idealus. 
Buvo įdomu pamatyti okina-
vietį! Gal kada vėl teks treni
ruotis tokiose sąlygose... 

Audra 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

* (Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

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

LAUKIA DRAUGŲ 
IŠ AMERIKOS 

Romas Vyšniauskas iš Ade
laidės, kur vyks III-sios PLS 
Žaidynės, norėtų priimti savo 
buvusius draugus ir Scheinfeldo 
gimnazijos: J. ir P. Bilėnus, V. 
Vidugirį, Gobušą, Masiulionį, 
R. Gasiūną, arba prašo jų bent 
atsiliepti. 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Tel 925-8288 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. paga! susitarimą: pirm. ir ketv 12-4 

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

r~ 
Ofs. 735-4477; 

Raz. 246-0067; arba 246-6581 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IB 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto ta i . — 562-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

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

" hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

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

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

Pirm., antr. ketv i penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette 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 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S. 79th Ave.. Hickory Hilis, IL. 
Tel. 598-6101 

Vai pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Oundee Ave., Elgln, III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hilis. I l | 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

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

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

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava . , Sulte 324 Ir 

5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 
Tai . 565-2960 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto tai . RE 7-1168; 
Rezld. 385-4811 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Tel. 434-1818 - Rez. 8 5 2 0 8 8 9 
Vai: pirm., antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

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

2636 W. 71 st. St., Chicago. III. 
Tel.: 436-0100 

11800 Southwest Highvray 
Palos He.ghts. III. 60463 

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

Dr. Tumasonlo kabinetą. per*me 
DR. S. LAI 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Strakt 

434-2123 
Pirm 2-7. Antr ir 

ketv 9-12. Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

Kabineto tai. 776-2880. raz. 448-5545| 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.O., S.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytoias 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. 585-7755 
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Kai ligonių globėjams 

REIKIA PARAMOS 
Daugumas amerikiečių, kaip 

ir lietuvių, stengiasi savo šei
mos narių, reikalingų nuolati
nės globos, neatiduoti į slau
gymo namus, nes šeimoje li
gonis gauna veiksmingiausią 
„vaistą" — šeimos meilę. Pagal 
vieną statistiką, net 70% rei
kalingųjų nuolatinio slaugymo 
ar ypatingos priežiūros ją gauna 
namuose. O tokių tarpe yra ne 
vien seneliai — yra ir širdies 
priepuolio (stroko) suparalyžuo-
tų jaunesnių žmonių, visam 
gyvenimui suluošintų per ava
riją, chroniškai besergančių ar 
protiniai atsilikusių. Bet kas 
daryt i , kai tokios priežiūros 
teikėjas pats pasilpsta — tai 
senatvės, tai ligos pasekmėje? 

Tokiais klausimais jau kurį 
laiką verda diskusijos ne tik 
tokių ligonių šeimose ar .sa
viveiklos būreliuose, bet net ir 
per praėjusi -JAV K'.i esą. 
svarstant, kaip įjungti namuose 
te ikiamą priežiūra į valdiškai 
apmokamų išlaidų sąrašą. Yra 
sakančių, jog tokios priežiūros 
va ld i škas apmokėj imas yra 
l iuksusas, kurio šis kraštas 
neišgalėtų. O vis dide.-uiam 
skaičiui žmonių, globojančių 
paliegusius, jėgoms ir saviems 
iš tekliams namuose išsekus, 
dažnai nebelieka kito kei:o, 
kaip ar t imuosius atiduoti : „.o-
bos namus ir tyčia aug} venti 
visą savo tur tą , imtinai ir 
namus — pavirsti į elgetas — 
norint gauti valdišką Medicaid 
pašalpą. 

Tokių tragedijų stengiantis iš
vengti , praėjusią vasarą JAV 
Atstovų Rūmų kongresmanas 
Claude Pepper (D-FL) pristatė 
projektą, kur iuo norima išplės
ti Medicare, kad apmokėtų ir 
s laugymo namuose teikiamą 
globą, tiek ir privačiuose na
muose te ikiamą slaugymą bei 
pagalbą ligoniams. Sis pro-
jekt;'.^. deja, susilaukė daugiau 
kliūčių, negu buvo tikėtasi, ir 
užkliuvo Atstovų Rūmuose. 
Dalis priežasties buvo ta i , kad 
jis buvęs greitai pravarytas per 
Atstovų Rūmų seimą, nepalikus 
laiko ats tovams jį komisijose 
išgvildenti. 

Bet kita problema buvo ir jo 
kaina: 28 bilijonai dol. penke
riems metams, o kai kurie sako, 
jog iš tikrųjų būtų dar aukš
tesnė. 

Nežiūrint šių pasipriešinimų, 
yra daug remiančių kokią nors 
pašalpą namuose teikiantiems 
priežiūrą. Ateinančiais metais 
toji pašalpa bus svarstoma nau
ju projektų, liečiančių paramą 
chroniškiems ligoniams, kon
tekste . Pensininkų organiza
cijos kaip AARP tokią paramą 
rems, nes didžioji dauguma 
vyresniųjų nori likti savuose 
namuose, chroniškoms ligoms 
išt ikus. 

Tačiau slaugymo namų iš
vengt i ne t a i p lengva, kai 
priežiūrą teikiančių artimųjų jė
gos išsenka dėl senatvės ar 
savos ligos. Tada jau reikia sam
dyti talką, kur i į namus ateitų. 
Namuose slaugymo pramonė 
greitai auga. J a u dabar Ameri
koje veikia maždaug 11,000 
tokių agentūrų. Jų teikiama 
paga lba gali būt i ir labai 
techninė, kaip kraujo valymas 
d i r b t i n i a i s i n k s t a i s , ar i r 
p a p r a s t e s n ė , ka ip l igonio 
higienos priežiūra ar net maisto 
pagaminimas ir namų valymas. 

Bet tokia pagalba brangiai at
sieina. Pavyzdžiui, į namus kas
dien ateinančios ligonio prižiū
rėtojos, k u r i , d i rbdama 30 
va landų per savaitę, ligonį 
numaudo , aprengia , padeda 
nusiskusti ir pan., talka kainuo
ja apie 1,000 dol. per mėnesį. 
Tačiau dažnai namie ligonį 

SPORTAS GARSINA IR LIETUVOS NUOTAIKOS TAUTOJE 
VARDĄ 

turintieji visas sutaupąs jau 
gerokai anksčiau buvo sunau
doję toms ligonio priežiūros 
išlaidoms, kurių jokia apdrauda 
nedengia. O tik retos apdraudos 
įmonės moka už ligonio priežiū
rą namuose. Gi apdrauda tų, 
kurios moka, labai brangiai 
kainuoja. Medicare irgi nepa
deda tokiais atvejais, mokė
d a m a s tik už t r u m p a l a i k į 
medicininį ligonio slaugymą ar
ba gydytojo prirašytą fizinę ar 
kalbėjimo terapiją. 

Taigi gali būti neįmanoma iš
vengti slaugymo namų, norint 
susilaukti Medicaid pašalpos, 
nes ji moka t ik s laugymo 
namuose gyvenantiems, kurie 
jau jokio savo tur to (taigi ir 
namų) nebeturi, kas reiškia 
pasivertimu elgeta. 

Pensininkų organizacijos,kaip 
AARP ir kitos grupės, siekian
čios padėti senstantiems, sako, 
kad tokia padėtis y ra absur
diška. J ie iškelia, kad pagal da
bartinį Medicaid planą, žmogų 
išlaikyti slaugymo namuose val
džiai kainuoja 25,000 dol., tuo 
tarpu, kai prižiūrėtojui, kas 
savaitę po 30 vai. ligonio na
muose dirbančiam, tekainuotų į 
tik 12,000 dol. per metus . Ta- j 
čiau kit i primena, kad priežiū- Į 
ros kaina įvairuoja, priklausant j 
nuo to, ar asmeniui reikalinga į 
profesinė priežiūra 24 vai. per j 
dieną, kas y r a b r a n g u , ar | 
užtektų tik kelias valandas kas
dien a t s i l ankanč io asmens 
butui pavalyti, apskalbt i ir 
maistą pagaminti. 

Kiti tokios programos kritikai 
iškelia, kad sunku numanyti , 
kiek kainuotų apmokėjimas 
namuose teikiamos priežiūros, 
nes įvedus tokią programą, 
šeimos, kurios dabar dar ap
sieina be samdomos talkos, 
esant galimybių gauti pašalpą, 
jos irgi prašytų, tuo iškeisdamos 
dabar neapmokamai teikiamą Į 
globą į apmokamą. Už tokią 
pašalpą agituojantieji nemano, 
kad t a ip įvyktų. I lgainiui , 
namuose teikiamos globos pli
timas yra neišvengiamas, jie 
sako. Tačiau vis tiek lieka klau
simas: Kas kam mokės, ir už ką. 

Visi pažįstame žmonių, kurie 
turėjo pereiti į globos namus tik 
dėl to, kad nebesugebėjo mais
to išsivirti ir savo finansinių 
reikalų tvarkyti, nors da r buvo 
judrūs, o globos namuose poros 
savaičių laikotarpyje pasidarė 
visiškais invalidais . Yra ir 
jaunesnių invalidų, ku r ių slau
gytojai per metų metus negali 
pasiimti jokių atostogų, nes 
finansiniai neišgali laikinai ato
stogoms pasisamdyti slaugytoją. 
Dabar vis daugėja įstaigų, kur 
galima invalidą patikėti trum
palaikei, net ir dieninei globai. 
Tai didelė pagalba nuolatiniams 
globotojams — bet ir t ik finansi
niai išgalintiems. 

JAV Kongreso atstovai ir atei
nančiame Kongrese svarstys 
į v a i r i a s g a l i m y b e s padėt i 
ilgalaikės globos teikėjams ir jų 
globotiniams. Tačiau G. Busho 
išrinkimas neduoda daug vilčių 
susilaukti daug valdiškos pa
ša lpos , neben t d e m o k r a t ų 
daugumą tur int is Kongresas 
sugebės savo ruožtu valdišką 
pagalbą prastumti. Tuo tarpu 
ne pro šalį būtų sveikesniems ar 
savų ligonių n e t u r i n t i e m s 
mūsiškiams apsižvalgyti savo 
kaimynų, pažįstamų tarpe ir 
pasiorganizuoti ne tik pusvalan
džiui ligonį aplankyti , bet gal ir 
pusdieniui pagloboti, jo slau
gytojui sudarant daugiau progų 
— net ir savaitgaliams atsipūs
ti, pailsėti ,atnaujinti dvasines 
jėgas. Ar nepažįstame asmenų, 
kam ta i būtų graži kalėdinė 
dovana? 

a.j.z. 

Artėjant trečiosioms pasaulio 
l i e tuv ių sporto ž a i d y n ė m 
Australijoje kalbame su or
ganizacinio komiteto pirmi
ninku Jurgiu Jonavičium. 

— Kaip sekasi įveikti spor
to žaidynių organizacinius 
darbus? Kokie s u n k u m a i 
iškyla š iam dideliam įvykiui 
artėjant? 

— Žaidynėm ruošiamės j au 5 
metai. 1983 m. Chicagoje buvo 
nu ta r t a jų ruošimą pavest i 
Australijai. Esame padarę visa, 
kas iki šiol buvo gal ima atl ikti . 
Sunkiausias darbas — atvyks
tančio užjūrio jaunimo apgyven
dinimas Adelaidės nedidelėje 
bendruomenėje, ypač atsižvel
giant į t a i , kad drauge vyks
tančių XV Australijos Lietuvių 
dienų dalyviai t a ip pat pre
tenduoja į vietinių lietuvių prie
globstį. Todėl daugiau kaip 100 
iš Amerikos atvykstančių spor
tininkų turėsime apgyvendinti 
viešbučiuose, kas mums kaštuos 
apie 20,000 dol. Tai didžiausias 
sunkumas. Kitokių problemų 
neturime. Visos aikštės ir salės 
užsakytos. Varžybų pravedimas 
yra pilnoje paruoštėje. 

— Kiek ir iš kur sulauksi te 
sportininkų? 

— Laukiame atvykstant 200 
sportininkų iš JAV ir Kanados. 

J U R G I S JANUŠAITIS 

Taip pat a tvyks ta 14 spor
tininkų grupė iš okup. Lietuvos. 
Šią grupę sudaro jauniai spor
t in inkai iš Kauno ir Vilniaus 
„Žalgirio" bei Vilniaus „Sta
tybos" klubų. Jų tarpe krep
šininkai , p laukikai , lauko ir 
stalo tenisininkai, visi iki 21 m. 
amžiaus. J ų kvietimą priva
čiuose pokalbiuose skatino nese
niai Australijoje viešėjęs prof. V. 
Skuodis. Be to , Australijos Lie
tuvių fizinio auklėjimo sąjunga 
Lietuvos jaimųjų sportininkų 
kvietimui pr i tar imą gavo iš 
PLB ir Austra l i jos LB va
dovybių . M a n o m e , kad, 
a t s i žve lg ian t į vėlyviausius 
įvykius Lietuvoje, sportininkų 
iš t ė v y n ė s d a l y v a v i m a s 
ž a i d y n ė s e a t n e š ab ipusės 
naudos Lietuvos ir išeivijos 
spor tuojančiam jaun imui . Į 
žaidynes buvome pakvietę taip 
pat l ietuvius sportininkus iš D. 
Britanijos, Vokietijos (Vasario 
16 gimnaziją), lenkų okupuoto 
Punsko gimnazijos moksleivius, 
Braz i l i jos i r A r g e n t i n o s . 
Atsiliepė t i k Punsko lietuviai, 
apgai lestaudami, kad dėl bran
gios kelionės negali dalyvauti. 
Taip pat ir Argentinos lietuvių 

Jurgis Janavičius — žaidynių pirmininkas 

Buenos Aires klubas,.Žalgiris", 
kurio jaunių berniukų krepšinio 
komanda labai norėtų daly
vauti. Deja, ir jiems brangi 
kelionė užkerta kelią. Mūsų 
pačių dalyvaus apie 300 spor
tininkų. Taigi žaidynėse vis tik 
turėsime gražų 500 dalyvių 
būrį. 

— Žaidynių metu v y k s ir 
Australijos Lietuvių dienos . 
Ar nekenksite joms ir ar pa
kaks dalyvių abiems rengi
niams? 

— Mūsų Lietuvių dienos ir 
sporto šventės vyksta lygia
grečiai jau 30 metų. Nors yra 
tam t ikras skaičius žmonių, 
kurie dalyvauja abiejuose ren
giniuose, spor tu i v y k s t a n t 
dienos metu, o Lietuvių dienų 
renginiams daugiausia vakare, 
neturime jokių problemų. 

— Ar daug pinigų pareika
laus šios sporto ža idynės? 

— Mūsų sąmata šiuo metu 
sukasi apie 50,000 dol. Lėšas 
t e l k i a m e r inkdami Bend
ruomenėje aukas, ruošdami lai
mėjimus, rasdami stambesnių 
rėmėjų lietuviškų ir australiškų 
biznių, bendrovių ir panašių 
tarpe. Kai pasibaigus žaidynėm 
suskaičiuosime pajamas už 
bilietus, suvenyrus ir kitas 
numatomas įplaukas, tikimės, 
kad sąmatą išbalansuosim. Tai 
Australijos komiteto sąmata. 
Nuoširdžiai vertinu Šiaurės 
Amerikos išvykos organizacinio 
komiteto darbus ir lėšų telkimo 
komiteto pastangas sutelkti 
lėšas Šiaurės Amerikos spor
t ininkams. Tai lengvina šių 
sporto žaidynių organizavimo 
darbą. 

— Kaip vertinate aplamai 
lietuvių sportininkų veiklą 
išeivijoje? 

— Teigiamai. Tautiniai spor
to klubai laisvojo pasaulio kraš
tuose, kaip ir visi kiti mūsų jau
nimo sambūriai, yra efektyvi 
priemonė padėti jaunimo tarpe 
ugdyti tėvų įskiepytą taut inę 
dvasią ir išlaikyti jį savos Bend
ruomenės rėmuose. Vert inant 
lietuvių sportą reikia pripažin
ti, kad jo dėka Lietuvos ir lietu
vių vardas buvo minimas ir da
bar nuskamba pasaulyje dau
giau, negu dėl kurių nors kitų 
mūsų pasiekimų. 

Š t a i k e l e t a s pavyzdžių. 
Krepšinyje du kartus — 1937 ir 
1939 m. laimėjome Europos 
meisterio vardą. 1937 m. Suomi
joje, pa sau l inė se š a u d y m o 
pirmenybėse pistoletų grupėje 
Lietuva laimėjo antrą vietą. 
1938 m. Italijoje Europos mote-

Metinis VLIKo seimas Bostone 
J O N A S DAUGĖLA 

•Pabaiga) 
PLB pirmininko pakvie t imas 

į okupuotą šalį aiškiai rodo norą 
bendradarbiaut i su nepolitinė
mis lietuvių organizacijomis. 
Tuo pačiu s tengiamasi apsisau
goti nuo st ipresnės Maskvos 
reakcijos. Je igu Pabaltijo vals
tybių laisvinimui bū tų t ik ra i 
naudinga ta i galbūt nereikėtų 

rų krepšinio pirmenybėse lietu
vaitės iškovojo antrą vietą. 1939 
m. Egipte pasaulinėse stalo 
teniso pirmenybėse l ietuviai 
laimėjo ketvir tą vietą. 1939 m. 
Šveicarijoje pasaulinėse šau
dymo p i rmenybėse L i e t u v a 
apgynė 1937 m. Suomijoje 
laimėtą ant rą vietą pistoletų 
grupėje, palikdama užpakalyje 
eilę didžiųjų valstybių. Apie šių 
dienų mūsų Kauno „Žalgir io" 
krepšininkų pas iektus laimėji
mus žino visas pasaul is . Kokia 
k i ta mūsų veikla t iek kar tų pa
g a r s i n o L i e t u v o s v a r d ą 
pasaulinėje spaudoje ir televizi
joje? Sportas savo kovinga ir 
žaisminga forma bei koordi
nuota fizinės ir dvasinės jėgos 
išraiška yra pa t r auk lus ne t ik 
jaunimui, bet ir pažengusio am
žiaus žmonėms. R u n g t y n i a 
vimas su draugais met inėse 
sporto šventėse ir bendrav imas 
su kitų kraštų lietuvių j aun imu 
išvykose tampa neužmirštamais 
momentais ir jėga, t r auk i anč i a 
jaunimą į sporto k lubų eiles bei 
skat ina juos ir l ietuviškajai 
veiklai. 

— Jūsų, Pirmininke, pagei
davimai l ie tuviškaja i i še i 
vijai? 

— Visapusiškai remti spor
tuojančio jaunimo pas tangas 
moraline ir finansine pa r ama . 
R ū p i n t i s , k a d t ė v a i s a v o 
atžalyną skat intų , jį vestų į 
sportininkų klubus bei jų gre
tas. Būtina iš augančios lietuvių 
kartos išugdyti ir gerų, sumanių 
sporto vadovų bei organizatorių. 
Rūpintis, kad lietuvių sporto 
klubai tu rė tų kiek galima pa
lankesnes savo veiklai sąlygas, 
kad jie kuo ilgiausiai išsilaikytų 
aktyvioje veikloje. 

Šia proga reiškiu nuoširdžiau
sią padėką visiems išeivijos lie
tuviams, bet kuo prisidėjusiems 
prie trečiųjų laisvojo pasaul io 
l ie tuvių spor t in ių ža idyn ių 
Australi joje su ruoš imo. At
vykite , sve t inga i jus v i su s 
priimsime. 

Dėkojame už atvirą, i š samų 
žodį l ietuvių sporto proble
momis. 

vengti tart is ir su komunistų 
partijos nariais. Bet kiek tai 
liečia lietuvių bendradarbia
vimą, patar iame būti ypatingai 
atsargiems. Šie dr. K. Bobelio 
žodžiai primena savo laiku prel. 
M. Krupavičiaus pareiškimą: 
„Dėl šventos Lietuvėlės aš ir su 
pačiu velniu galėčiau ei t i iš
vien"... Tiek vieno, tiek kito pa
reiškimas gali ka i kam sukelti 
ir kai kurių abejonių. 

1983 m. minint VLIKo 40 
metų veiklos sukakt į , pa
skelbėme, kad būsimas veiklos 
dešimtmetis tur i būti galutinės 
pergalės už Lietuvos laisvę de
šimtmetis. Tuo metu daugelis 
dėl šio pareiškimo kritiškai 
juokėsi, bet šiandien j au šis 
pranašavimas tampa realybe. 
Per šiuos penkerius metus 
įvyko daug regimų pasikeitimų. 
O kas gali būti dar už penkerių 
metų? 

Visais šiais klausimais VLIKo 
valdyba paruošė ir pirmininkas 
paskaitė deklaraciją. Šią dekla
raciją seimas priėmė ir pavedė 
valdybai ja paskelbti lietuviš
kajai visuomenei. 

VLIKo valdyk* >s narys J- Stik-
liorius nusakė Sov. S-gos veiks
mus bei komunistų užsienio 
politikos vingius ir apgaules 
V a k a r ų p a s a u l i o t e i s inės 
sampratos reikalavimais. Kiek 
išsamiau nagrinėjo Ribentro
po-Molotovo a k t ų pragaištį. 

Abudu pranešimai buvo tikrai 
i aomūs ir apgalvot i . Veik 
išimtinai jie l ietė paskutiniuo
sius įvyki us ir pavergtoje Lietu
voje. Todėl seimo atstovai ir 
gausus būrys svečių juos išskir
tiniu dėmesiu išklausė. Vėliau 
buvo k e l e t a s pak laus imų. 
Tačiau platesnėms disku sijoms 
laiko nebeliko, i 

VLIKo vidaus organizacinius 
reikalus aptarė šiuo metu tary
bos pirmininkės pareigas einan
ti Daina Kojelytė. Pagal statutą 
taryba yra vyriausias VLIKo or
ganas. Ji renka valdybos pirmi
ninką ir sudaro VLIKo veiklos 
planą. Ji prižiūri valdybos dar
bus ir parengtų planų vykdymą. 

Tač i au iš p raneš i r > pa
aiškėjo, kad šiuo metu taryba 
toli g ražu š ių uždavinių 
nea t l i eka . K a s treji metai 
valdybos pirmininko išrinkimu 
tarybos veikla ir užsibaigia. Per 
visus metus taryba jokių svar
besnių sprendimų nėra pa
dariusi. Yra sudarytos kelios 
studijines komisijos. Tačiau jos 

(Nukelta į 4 psl.) 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 

ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 
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davo, abejingas kapitonas norėjo jo atsikratyt i . Tačiau 
patyręs, kad kapitonas ruošiasi jį išlaipinti pirmam uoste, 
kokiame laivas sustos, arkangelas tuojau a t idarė savo 
bonkutes su užkerėtais gėralais , g ras indamas laivui 
ir jo įgulai neišvengiama pražūtimi, jeigu tas ketinimas J° Ji 

valtį, ją atitolindama ir vandens dužimas paskandino 
jo žodžius. 

— Ar tamsta matei Baltąjį Banginį? — paklausė 
Ahabas, kai valtis sugrįžo atgal. 

— Galvok apie savo valtį! Saugokis baisios jo 
uodegos! 

— Aš tau kartoju, Gabrieli. kad... Tačiau piktosios 
dvasios vėl nusinešė valtį pirmyn. 

Kurį laiką nebuvo ištartas nė vienas žodis, 
triukšmingai praūžė kelios bangos. Sperminio banginio 
kabanti galva buvo smarkiai supurtyta ir Gabrielis su 
didesniu atidumu, negu angelui derėjo, akimis sekio-

bus įvykdytas. Taip smarkiai paveikė savo mokinius 
įgulos tarpe, kad šie prisistatė kapitonui ir j j įspėjo, 
kad, jeigu pastarasis išlaipinsiąs Gabrielių, laive 
nepasiliks nė vienas vyras. Viso to pasėka buvo ta, kad 
arkangelas visiškai nesiskaitė nei su kapitonu, nei su 
kar ininkais ir, laive pradėjus siausti epidemijai, j is 
pakėlė balsą, t a r t u m būtų vienintelis laivo vadas. Ir 
dar didesnėje pagarboje buvo laikomas, kai paskelbė, 
kad maras , kaip j is ją vadino, s iautė an t laivo jo 
įsakymu ir jis tęsis tol.kol j am patiks. Jūreiviai , kurie 
daugumoje buvo tamsuoliai, taikstėsi priėjo. Kai kurie 
pataikavo ir aklai klausėjo įsakymų ir retkarčiais gar
bino jį, nelyginant dievaitį. Visa tai gali pasirodyti 
neįtikima, bet nepaisant viso neįt ikimumo yra t ikra. 

— Aš nebijau tamstų epidemijos! — suriko Ahabas 
nuo laivo borto kapitonui Mayhew, kuris stovėjo val
ties užpakalyje. — Lipk a n t denio! 

Bet tada pašoko Gabrielis! 
— Bet pagalvok apie piktybinį geltonąjį drugį! Sau

gokis baisaus maro! 
— Gabrieli . nut i lk! — jam įsakė kap i tonas 

Mayhew. 
Bet tą akimirką pasišiaušusi vilnis tekštelėjo į 

Pasibaigus šitam nuotykiui, kapitonas Mayhew 
pradėjo niūrų pasakojimą apie Siautulingąjį Diką, bet 
jį nutraukdavo Gabrielis kiekvieną kartą, kai jis iš
tardavo banginio vardą ir įsiutusi jūra, kur i , atrodė, 
buvo susitarusi su arkangelu. Buvo pat i r ta , kad 
„Jeroboam" dar neseniai teišplaukęs iš uosto, kai susi
tikęs su kitu laivu, patyrė apie Siautulingąjį Diką ir 
kokių jis buvo pridaręs eibių. Šitų žinių sujaudintas, 
Gabrielis iškilmingai įspėjo kapitoną nepulti Baltojo 
Banginio tuo atveju, jeigu j is būtų užkluptas, ir pašė-
liškam kliedesyje tvirtino, kad šis padaras esąs nei 
daugiau, nei mažiau, kaip pats įkūnytas dievas 
Shakeris. 

Bet kai po metų ar dviejų žvalgai pastebėjo Siau
tulingąjį Diką, Macey, kapitono pavaduotojas, pasiryžo 
jį pulti, o kapitonas buvo linkęs j am tai leisti, nepai
sydamas visų arkangelo įspėjimų ir grasinimų. Macey 
pavyko įtikinti penkis vyrus sėsti į jo valtį. Su jais j is 
leidosi į jūrą ir po smarkaus yrimosi pagal iau jam 
pasisekė įbesti perstekę į pabaisą. 

Tuo tarpu Gabrielis. įkopęs į didįjį stiebą, pradėjo 
karštligiškai mojuoti ranka, pranašaudamas bausmę 
jo dievybės puolikams. Ligi Macey su laukine energija 

rėkavo an t banginio ir taikstėsi jį pult i savo sunkia 
ietimi, iš jūrų pavirš iaus pakilo platu.s ir baltas šešėlis. 
momental iškai n u t r a u k d a m a s visu irklininkų alsa
vimą. Po ak imi rkos nelaimingas pavaduotojas, prieš 
minutę toks p i lnas kunkuliuojančios gyvybės, buvo 
iškeltas į orą ir nukr i to j jūrą už kokių penkių dešimtų 
metrų. Nuo valties neatskilo nė skeveldra ir nė plaukas 
nenukr i to nuo i rkl ininkų. tačiau pavaduotojas nu
skendo amžinai . 

Visas įvykis buvo matomas iš laivo. Garsiai 
šaukdamas: ,.Indą! indą!". Gabrielis patarė persi
gandusiems jū re iv iams nebežvejoti tose vietose. Tas 
baisus įvykis d a r labiau sustiprino arkangelo įtaką, 
nes jo lengvat ik ia i mokiniai tikėjo, kad jis jį išpra
našavo. J i s pavi r to laivo siaubu. 

Kapitonui Mayhew baigus pasakoti. Ahabas taip 
jį ap ibėrė k l a u s i m a i s , kad šis. nebegalėdamas 
susilaikyti , pasi teiravo, ar j is tik nesiruošia medžioti 
Baltojo Banginio. 

— Taip — a t s a k ė Ahabas. 
Tuojau Gabriel is vėl pašoko ir. įbedęs akis į žemę. 

sušuko: 
— Pagalvok, pagalvok apie tą mirusį ir paskendusį 

piktžodžiautoją! Saugokis piktžodžiautojo galo! 
Staiga Ahabas kreipėsi j Mayhevv: 
— Kapitone, dabar prisiminiau, man rodos, kad 

tarp laiškų, kuriuos vežu. yra vienas tavo karininkams. 
Starbucke, pas i rausk maiše. 

Kiekvienas bangin inkų laivas veža gana daug 
laiškų, adresuotų įvairiu laivų įguloms. Ju įteikimas 
adresa tams pr ik lauso nuo susi t ikimų pripuolamumo 
ke tur iuose vandenynuose . Daugumas tų laiškų 
niekados nepasiekia jų paskyrimo, o kai kurie tik po 
dvejų a r trejų metų nuo išsiuntimo. 

<Bus daugiau > 
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Iblii^liilii 
ESTRADINĖ MUZIKA 

CLEVELANDO SCENOJE 
Ne dažnai Clevelande ar 

kituose lietuvių telkiniuose 
matomi „vieno asmens" muzi
kiniai spektakliai. Tos rūšies 
profesionalų ar iškilių mėgėjų iš 
viso nedaug teturime. Tokie 
scenos menininkai turi turėti 
daug talentų, ilgo ir ryžtingo 
pasiruošimo tiek žodžio, dainos, 
muzikos ar vaidybos mene. Čia 
jis ar ji yra ne tik atlikėjas-
artistas, bet režisierius, deko
ratorius, rūt . projektuotojas. 

Lapkričio 12 d. Clevelandas 
džiaugėsi tokios solistės-aktorės 
spektakliu Dievo Motinos para
pijos didžiojoje salėje. Spek-
taklio-koncerto solistė, lietuviš
kos estradinės muzikos repre
zentante Violeta Rakauskai-
tė-Štromienė, Lietuvos dukra, 
ten gavusi muzikos, dainos ir 
vaidybos akademinį išsilavi
nimą, savo talentus išugdžiusi 
iki aukšto profesonalinio lygio, 
dabar jau 13 metų gyvendama 
laisvajame Vakarų pasaulyje, 
aplankiusi daug lietuviškų pla
čiai pasaulyje išsiblaškiusių 
oazių, koncertavusi kitų tautų 
įvairiuose renginiuose. Jos kon
certai būna graži, nuotaikinga, 
jaunyste alsuojanti pramoginė 
atgaiva. 

Clevelando scenos fone stilin

gas „VIOLETA" įrašas, gėiės. 
stalas, kėdė ir garsiakalbių 
sistema. Įvairių niuansu ir 
spalvų šviesos prožektoriai šią 
sceną padarė akiai mielu sceno
vaizdžiu. Scenoje solistė Violeta 
su sodria, skambia daina, paly
dima jos koncertų Lietuvoje 
orkestro įrekordavimais. 

Gerokai per 300 asmenų 
auditorija Violetą matė skonin
game vakariniame rūbe, mer
gaitės su gėlėmis aprangoje, ele
gantiškame „taksido" kostiume 
ir t.t. Visa butaforija buvo dai-
nos-muzikos, nuotaikos, stiliaus 
ir temos vertinga palydovė. 
'Violeta daili, sceniška, jos 
atliekami kūriniai palydimi 
gracingu judesiu ar natūralia 
vaidyba. Solistės taiklūs komen
tarai, ar trumpi svetimomis kal
bomis atliekamų dainų verti
mai, ar keletas charakteringes-
nių brūkšnių apie kompozito
rius ir jų kūrybą, sujungė į 
įdomią estradinės muzikos 
mozaiką. 

Ar tai buvo Miko Vaitkevi
čiaus „Dainuokit, vyturiai"', ar 
Vygando Telksnio „Po vestu
vių", ar Petro Gaulės „Melagė 
Ramunė", ar Offenbacho Barca-
role, ar Benjamino Gorbulskio 
„Kol žemė sukas", ar Paul 
Mauriat „Pirmoji žvaigždė" ar 
Frederick Loewe iš muzikinio 

NUOTAIKOS TAUTOJE 
(Atkelta iš 3 psl.) 

visai neveikė. Pirmininkė, 
perėmusi pareigas, jokių bylų ar 
susirašinėjimo negavo— jų tur
būt ir nėra. Kai taryba susi
rinko posėdžio, iš Lietuvos buvo 
gautos žinios apie naujausius 
įvykius. Tačiau tarybos 
posėdyje apie tai nė vienu žodžiu 
nebuvo užsiminta. Ir vėliau 
taryba nepadarė jokių išvadų, 
kuriomis galėtų vadovautis 
valdyba. 

D. Kojelytės manymu, tarybos 
veikla yra neįmanoma, nes 
taryba neturi jokios vadovybės. 
Tarybai pirmininkauja raidyno 
tvarka iš eilės vis kitas narys. 
Jo pareigos ribojasi vien būsimo 
posėdžio sukviet imu. Šią 
apgailėtiną padėtį yra jau daug 
kartų kėlę ir kiti tarybos nariai 
bei VLIKo veikėjai, siūlydami, 
kad taryba išsirinktų vienerių 
metų kadencijai prezidiumą. 
Tačiau esamos tarybos impoten
cijos šalininkai neleido tarybai 
taip susitvarkyti. 

Šis reikalas buvo iškeltas ir 
šiame seime. Ir buvo jaučiamas 
reikiamos daugumos prita
rimas. Tačiau, tai pajutęs pirmi
ninkaujantis, užsikabino už sta
tuto pakeitimo formalumų ir 
visas diskusijas savo valia stai
ga nutraukė. Vargu ar tai 
derinasi su jo valios ribomis ir 
ar toks brutalus savo valios pa-
diktavimas pasitarnavo bend
ram reikalui. 

O bendroje išdavoje VLIKo 
tarybos stagnacija liko pa
smerkta mažiausia dar viene
riems metams. 

VLIKo valdyba, negaudama 
reikiamos paramos ir veiklos 
direktyvų iš vyriausiojo organo 
tarybos, buvo priversta sudaryti 
pati kelias studijines komisijas. 
Be abejo, šių komisijų įtarpa 
tarp valdybos ir tarybos dar 
daugiau sukomplikuos VLIKo 
organizacinę struktūrą. 

Tautos Fondo pranešimą pa
dare valdybos pirmininkas J. 
Giedrai t is . Tautos Fondas 
kasmet auga. Ypačiai didėja 
Laisvės iždas, kuriam daugiau 
sia yra paliekami testamen
tiniai palikimai. Šiuo metu Tau

tos Fondo turtas siekia 1.3 mil. 
dol. Gausios mūsų tautiečių 
aukos, kurios metai iš metų 
didėja, liudija, kad lietuviškoji 
visuomenė tiki VLIKu, pasitiki 
jo veikla ir visuotinai remia jo 
pastangas. 

Tos pačios dienos vakare Lie
tuvių Piliečių draugijos audi
torijoje seimui rengti komitetas 
surengė šaunią užbaigtuvių 
puotą. Programai gyvai ir ener
gingai vadovavo bei svečius pri
statė Asta Karosienė. 

Meninėje programoje pasirodė 
naujai atgaivintas Bostono vyrų 
sekstetas. Sekstetas padainavo 
kelias lietuviškas dainas ir 
paliko pasigėrėtiną prisimi
nimą. Sekstetui vadovauja 
muzikė Daiva de sa Pereira-Ma-
tulionytė. 

Be to. Gintaras Karosas sve
čiams parodė naujausias vaizda
juostes iš Lietuvos įvykių. Sve
čius ypač sujaudino Lie
tuvos trispalvės pakėlimo Ge
dimino kalne vaizdai. 

Sekmadienį Šv. Petro bažny
čioje buvo lietuviškos pamaldos. 
Mišias atnašavo ir dienos 
pamoksią pasakė kun. A. 
Kontautas. 

Pamaldoms pasibaigus, atsto
vai susirinko užbaigiamiesiems 
posėdžiams. Be jau minėtos 
VLIKo deklaracijos buvo pri
imtos dar kelios rezoliucijos-nu-
tarimai. Seimas pavedė valdy
bai jas visas paskelbti lietuviš
kajai visuomenei. Seimas ta ip 
pat pavedė valdybai seimo var
du pasveikinti naujai išrinktą 
Amerikos prezidentą. 

Aplamai šis metinis VLIKo 
seimas praėjo pakilia tautinio 
solidarumo nuotaika. Tuo pačiu 
visi buvo įsitikinę, kad VLIKas 
per 45 savo veiklos metus nėra 
nė kiek nustojęs savo gyvas
tingumo ir yra pilnai pajėgus iš
tesėti savo prigimtus įsiparei
gojimus lietuvių tautai. 

Meilė tai kaip ryto šešėlis: kas 
akimirksnį jis mažėja: o 
draugystė tai vakaro šešėlis: jis 
ilgėja, kol gyvenimo saulė 
nusileidžia. 

Ixifontaine 

Po koncerto Clevelande Įspūdžiais dalinasi Eglė Laniauskienė. solistė Violeta 
Rakauskaitė-Štromienė ir Dievo Motinos parapijos choro vadove Rita 
Kliorienė. 
vaidinimo ,,My Fair Lady", ar 
Wolfgang Hofer „Dainuok su 
manimi Aleliuja", ar kita iš 17 
programos dainų skambėjo 
estradinės muzikos stiliumi ir 
grožiu. Jos visos buvo palydimos 
gausiais plojimais, o solistės 
š i l t as su šypsena i š ta r tas 
„ačiū", „Thank you", „Danke 
schoen" ar „merci beaucoup" 
nuoširdžiai sujungė solistę su 
entuziastinga auditorija. 

Violetos dainų aidai čia salėje 
nutilo. Rožės išreiškė visų 
padėką. Bet jos dainos dar il
giems laikams skambės iš jos 
keliolikos išleistų plokštelių 
Lietuvoje ir jau čia, Vakaruose, 
„Violeteos I" ir „Violetos II"." 

Estradinės muzikos koncertas 
su viena pertrauka užtruko 
trumpiau negu dvi valandas. 
Koncerto pradžioje Eglė 
Laniauskienė trumpu įvadu 
nupiešė solistės nueitą muzi
kinio kelio iškarpą, o dr. Marius 
Laniauskas rengėjų vardu padė
kojo solistei ir visus koncerto 
dalyvius pakvietė vaišėms į pa
rapijos svetainę, kur solistė 
davė autografus jos plokštelėms, 
o naujai susiorganizavęs jauni
mo orkes t ras „Vi l t i s " , 
vadovaujamas R. Biliūno, 
kvietė šokiui. 

Nuotr. M. Laniausko 

Koncertą ruošė Dainavos 
stovyklos globos komitetas. \ 
rengėjų kvietimą koncertan 
klevelandiečiai puikiai atsi
liepė: gausi auditorija, gausūs 
aukotojai: 12 šimtininkų, 30 po 
50 dol., vienas — 40, vienas — 
30, o 26 po 25, devyni po 20 dol. 
ir 10 mažesnėmis sumomis. Sko
ningai išleistame 20 puslapių 
leidinėlyje, be programos, iš
reiškiamos padėkos parapijos 
klebonui kun. G. Kijauskui,SJ, 
solistei, visiems rėmėjams, Ohio 
Lietuvių Gydytojų draugijai už 
1,000 dol. kultūrinę premiją, 
paskirtą šiemet Dainavai, ir 
visiems verslininkams, davu
siems leidinėliui apmokamus 
skelbimus. 

Bendrai, tai buvo gražus ir 
sėkmingas renginys. Violetos 
estradinė muzika patraukia 
publiką, o klevelandiečiai 
puikiai supranta lietuvių iš
eivijos vieną iš pagrindiniu 
tikslų — padėti mūsų jaunimui 
išlikti savos tautos vaikais. Sto

vyklos yra viena iš tų priemonių. 
Dainavos stovyklos adminis
tracija tikrai pasidžiaugs gavusi 
iš Globos komiteto iždininko 
inž. Alberto Sušinsko, jun.. 
riebų čekutį. 

V. Rociūnas 

rauskų namus. 
Kun. K. Ruibiui sukalbėjus 

maldą ir tarus pasveikinimo 
žodį, visi susėdo prie gausiais 
valgiais apdėtų stalų ir pakilioje 
linksmoje nuotaikoje praleido 
visą popietę. 

Sveikinimo kalbas pasakė 
Lietuvių klubo pirm. J. 
Daugėla, „Sietyno" pirm. A. 
Mironas ir vadovas muz. A. 
Skridulis, Taut. s-gos pirm. V. 
Abraitis ir A. Sprindys. Iš
kilmėms vadovavo G. Lapenas. 

Paaiškėjo, kad kitą dieną ir 
Marija Šarauskienė švenčia 
savo gimtadienį. Tad dalis 
nuoširdžių sveikinimų atiteko ir 
jai. 

Šeimininkai nuoširdžiai 
dėkojo svečiams. Kun. J. Sa
rauskas parodė vaizdajuostę iš 
Lietuvos. Vaizdajuostėje svečiai 
matė jo pasimatymą su kardi
nolu V. Sladkevičiumi jo kuklio
je rezidencijoje. Buvo įrašytas iš
tisai visas pasikalbėjimas su 
kardinolu. 

Abu Šarauskai yra labai akty
vūs ir veiklūs šios apylinkės 
lietuvių veikėjai. Marija yra 
i lgametė Lietuvių klubo 
valdybos narė. Abudu Ša
rauskai yra Tautinės s-gos 
veikėjai. Jie noriai dalyvauja 
vietos lietuvių visuomeninėje 
veikloje ir dosniai remia visas 
lietuviškas pastangas. 

Tad ir visi šio telkinio lietu
viai džiaugiasi, kad jie geroje 
sveikatoje ir pakilioje nuotaikoj 
atšventė šią savo gyvenimo 
šventę. Visi linki Šarauskams 
da r daug metų nenustoti 
įgimtos energijos ir laimingai 
leisti saulėtas dienas Atlanto 
pajūryje. 

DA. 

CLASSIFIED GUIDE 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, Fla. 

GRAŽI ŠEIMOS ŠVENTĖ 

Vargu ar yra dar kur nors 
toks kitas lietuviškas telkinys, 
kuriame mūsų tautiečiai taip 
draugiška i ir solidarioje 
nuotaikoje leistų dienas kaip 
Daytona Beach. Negausus 
lietuvių būrys susibūręs prie 
„gražiausio pasaulyje paplū-
dymio" (taip nuolat skelbia 
turistams informaciniai lei
diniai) yra susibūrę lyg į vieną 
šeimą. Tad ir bet kurios vienos 
šeimos šeimyninė šventė šven
t i ška i nu t e ik i a ir visus 
likusiuosius. 

Lapkričio 22 d. Stasys Saraus
kas atšventė ypačiai reikš
mingą savo amžiaus deimantinę 
(75 m.) sukaktį. Prie šios šeimy
ninės šventės didingumo daug 
prisidėjo jo sūnus kun. dr. J. Sa
rauskas. Jis atvyko iš Chicagos 
drauge su tėvais ir jų draugais 
praleisti šią reikšmingą dieną. 

Vietos bažnyčioje buvo pa
maldos. Jas atnašavo svečias 

kun. J. Sarauskas ir pasakė 
jautrų pamokslą. Išryškino savo 
tėvo meilę ir rūpestingumą 
šeimai bei priminė sunkias 
gyvenimo dienas išeivijoje. Mi
šioms koncelebravo lietuvių 
klebonas kun. < K. Ruibys. 
Pamaldų metu giedojo 
„Sietyno" choras vadovaujamas 
muz. A. Skridulio. 

Pamaldoms pasibaigus, visi 
buvo pakviesti į ištaigingus Ša-

DALEY TAIKO Į MERUS 

Ilgus metus buvusio Chicagos 
mero Richard Daley sūnus 
Richard pasiskelbė, kad kandi
datuoja į Chicagos merus. 

AERODROMAS BE 
GIESMIŲ 

O'Hare aerodrome per gar
sintuvą nebus leidžiamos kalė
dinės giesmės, o tik taip sau 
linksmesnės šventinės dainos. 
Taip patvarkė federalinis 
teismas. 

Pradedant 1988 m. liepos 2 d., kas šeštadienį 
8:40 Iki 10 v.v. 

per WPNA (bov. WOPA stotis) 1490 AM 

Žemė L 

Muzika 

„Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 
lietuvių bei anglų kalbomis 

sveikata - moterų pasaulis • sportas • Hteratūra - kinas • satvra 

Labanaktis, vaikučiai 
„Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 

8:30 v.v. Iki 8:40 v.v. 

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

tel. nr. 848-8980 

63 midlcind Tedarai 
Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEW 
8929 S. HARLEM AVE. 

598-9400 

FSEE 
(XC«U5«C 
l£NDER 

REAL ESTATE RE AL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
j PARDUODA Į 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba,norite būti 
Rimo Stankaus Klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

H mis, K O M P I U T E R I Ų 
pagalba gante PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste r priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURAMCE 
6529 S KEDZ'E 

778-2233 

Namas apžiūrėjimui 
Sekmadienį, gruodžio 11 d., 1 - 4 v. p.p. 

11248 S. St. Louis. visai naujas 3 mieg. 
mūrinis ..bi-level" namas su 1-V* prausyk
los: L formos valgomasis; įrengtas rūsys; 
šeimos Kamb. su židiniu. ..Thermai" lan
gai: aluminio ..trim' , daug priedų Skubė
kite 

No. 306 — Smuklė ir apartmentas ant Ar- r 
cher & Cicero. Sėkminga prekyba, daug 
klientų. Pastatas naujas. Apartm. 5V2 
kamb, 3 mieg Puikus pirkinys Skam
binkite dabar! 

No. 346 — 6 butų namas. 28 metų. mūri
nis; 4 butai su 2 mieg. kamb. ir 2 butai su 
1 mieg Atskiros šiidymo sistemos — 
nuomininkai užsimoka už šildymą: daug 
pajamų, mažai išiaidų. Skambinkite dabar: 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
jalime padėti, nes daugiau stengiamės 
Ĵamo įvertinimui skambinkite skubiai — 

Jabar 
O'BRIEN FAMILY REALTY 

Tel. — 434-7100 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI- PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaaki 

767-0600 

Gnlufc 9 KMIECfK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTE SCERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

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

OLSICK ft CO.. REALTORS 
1180 Stata Street 
Lamont. Illinois 60439 
(312) 257-7100 

Lemonte puikus 4 mieg. kamb mūrinis 
namas, 1 m. amžiaus. 4-tas mieg gali būti 
naudojamas kaip raštinė; turi atskirą ;ėjimą. 
Ąžuolinės spintelės, še»mos kamb. su 
židiniu; neutraliomis spalvomis išdažytas. 
Geriau, negu visai naujas. $154.900. 

Žavus 2 mieg. kamb. namas su ištisu rū
siu, atvira medine veranda. Išremontuota 
virtuvė, naujos spintelės. Daug kitų naujų 
jrengimų. $73.500. 

Sav. parduoda namą, VVest Lawn. netoli 
Balzeko muziejaus. VA aukšto, mūrinis; 4 
mieg. kamb.: didelė virtuvė; priestatas; 1V2 
prausykos, ištisas rūsys; centr. šaldymas: 
aluminio ,,awnings"; atvira veranda: 2V2 
auto. mūrinis garaas. $94,900. Tel. 
284-1608. Galima užimti nuo 1989 
gegužės. 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

T e l . 376-1882 ar 376 -5996 

10o/o—20°/o—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208V2 VVest 9 5 t h S t re t 

T « l . — GA 4 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

VAIKŲ ŽODYNAS — LITHUANIAN HERITAGE 
DICTIONARY. 3336 paveikslai 
lietuvių-anglų kalbomis. Išleista Kanadoje $20.00 

KALĖDOS. Plokštelė. Kalėdų giesmės. Mon-
trealio lietuvių choras. 1982 . $10.00 

KŪČIOS. Prasmė-simboliai-maldos. Stasys Yla. 
22 psl. 1975 $0.50 

LITHUANIAN CHRISTMAS TREE ORNAMENTS. 
11 psl $2.00 

SUBATOS VAKARĖLĮ. Lietuvių liaudies dainos su 
gaidomis. 118 psl. 1982 $6.00 

ŠIOKIADIENIŲ MIŠIOS. Adventas — Kalėdų 
laikotarpis. 144 psl. 1980 $10.00 

DIENORAŠTIS 1915-1919. Petras Klimas. 456 
psl. 1988 

$20.00 
LIETUVIŲ KALBA IR TAUTA AMŽIŲ BŪVYJE. 

Dr. P. Jonikas. 454 ps. 1987 $15.00 
NEMARIOJI GIESMĖ. Istorinis romanas. Ana

tolijus Kairys. 240psl. 1988 $10.00 
ŠVENTASIS RAŠTAS. Naujasis Testamentas. 

Red. kun. V. Aliulis. 638 psl. 1972 $5.00 
KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJA. Br. Kviklys. 608 psl. 

1987 $23.00 
CITYSCAPES. Nuotraukų albumas. Algimantas 

Kezys. Loyola univ. Pres. 130 psl. 1988 . $25.00 
ALYTUS IR JO APYLINKĖS. Monografija. Tadas 

Navickas 288 psl. 1988 $18.00 
LENKŲ VIEŠPATAVIMAS LIETUVOJE. Trečioji 

laida. Kun. Kazimieras Prapuolenis. 365 psl. 
$10.00 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS. Sudarė J. Andrius . $6 00 
NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJA. II dalis. 

Pranas Čepėnas. 840 PSL. 1986 $25.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos. 



PERRINKTA LIETUVIŲ 
FONDO VADOVYBĖ 

A N T A N A S J U O D V A L K I S 

Lietuvių Fondo t a ryba , pir
min inkau j ama S tas io Baro, 
buvo susir inkusi posėdžio 1988 
m. gruodžio 1 d. savo būstinėje 
Chicagoje. Išklausyt i tarybos, 
valdybos ir komisijų pirminin
kų pranešimai, apžvelgta veikla 
ir mestas žvilgsnis a te i t in . 

Tarybos p i rmin inkas Stasys 
Baras didelį dėmesį skir ia naujų 
nar ių į t raukimui į L. Fondą, 
ypač iš jaunesniųjų ta rpo , kad 
veikla nesusilpnėtų ir kapitalas 
būtų t i nkamai administruoja
mas. Šiais meta is iki šiol į LF 
įstojo 105 nauji nar ia i , o galėjo 
būti dvigubai daugiau . Nenus
tojamą vilčių, kad švenčių pro
ga naujų nar ių dar padidės. 

Suaktualėjęs Lietuvos istori
jos rašymas vis dar neišbrenda 
iš biurokratijos džiunglių. Pasi
ta r imai ir posėdžiai vyksta, 
ieškoma pa l ankaus ir greito 
sprendimus. Vieną kl iūt į paša
linus, a t s i r anda k i t a , reika
laujanti darbo ir geros valios 
sprendimo. Čia y r a įjungti 
autoriai, redaktor iai , leidėjai ir 
mecenatas. Reikia visų intere
sus suder int i , kad Lietuvos 
istorija išeitų t iksli ir objekty
viai parašyta . Dalyvauja bene 
5-6 autoriai , v ienas su ki tu 
daugiau a r mažiau sur iš t i . Nu
matoma, kad Lietuvos istorija 
tu rės bent 5 knygas , po knygą 
vienam a r dviem au tor iams . 
Dalis knygų jau parašy ta , o 
ki t iems ieškoma autor ių . Pa ts 
j a u t r i a u s i a s y r a n e p r i k l a u 
somybės ir okupacijų laikotar
pis, bet jo apeit i negal ima, nors 
iki šiol dažniausiai buvo sus
tojama prie nepr iklausomybės 
slenksčio. Lietuvių Fondas tėra 
istorijos leidimo mecenatas , o 
parašymu rūpinas i Li tuanis t i 
kos insti tutas, kontaktavęs isto
r ikus ir derinęs jų darbą. Istori
jai svarbi medžiaga y r a žemėla
piai, kurių paruoš imas užtruko 
ir stabdo pirmųjų Lietuvos isto
rijos knygų išleidimą. Taip yra 
su kolektyviniu darbu ar ben
dra nuosavybe. ,.Bendras arklys 
visada l iesas", sako lietuvių 
liaudies išmintis . 

Ruošiama Lietuvių Fondo na
r i a m s į v a i r i a i s k l a u s i m a i s 
anketa , nor int pa t i r t i nar ių 
nuomonę. 

V a l d y b o s p i r m . M a r i j a 
Remienė p r a n e š ė apie pas
tangas verbuoti naujus nar ius , 
d i d i n t i k a p i t a l ą i r p l ė s t i 
į g a l i o t i n i ų t i n k l ą . P a g a l 
tu r imus adresus i šs iuntė 5000 
laiškų l ie tuviams, d a r nesan
t iems Lietuvių Fondo nar ia is , 
p rašan t įstoti na r i a i s nors su 
minimaliu šimto dol. įnašu. At
siliepimas vyksta pamažu , nes 
niekas nenori skirtis su doleriu. 
Įdomu, kad visuomenės žymūs 
veikėjai, kurie savo veiklai rem
ti prašo LF paramos, patys nėra 
LF n a n a i . 

Kasmetinis LF vajaus pokylis 
Chicagoje praėjo pakilioje nuo
taikoje, su t r aukęs pilną Marti-
nique salę svečių ir 32,000 dol. 
padidinęs LF kapi ta lą . Vajai 
v y k s t a i r k i tose d idesnėse 
lietuviais apgyventose nausė
dijose, populiarindami LF idėją 
ir te lkdami kapi talą . Šių metų 
gruodžio 3-4 d. tarybos pirm. St. 
Baras ir valdybos p i rm. M. Re
mienė lankėsi Clevelande ir pa
darė a t i t i nkamus praneš imus . 
Ohio apygardos įgaliotinė yra 
tarybos na rė ir veikli visuo
menininke Milda Lenkauskie
nė. Numatomi LF vajaus rengi
niai New Yorke, St . Peters-
burge. Los Angeles ir ki tur . 

Paruošti na r i ams švent iniai 
sveikinimo laiškai , pasiųstos 
l ietuviškoms radijo laidoms LF 
pirmininkų — M. Remienės ir S. 
Baro įkalbėtos juos te lės su 
paramos čekiais. 

Finansų komisijos pirm. Rūta 
Juškienė pranešė apie turėtą 
komisijos posėdį ir nu ta r imą 

pamažu grįžti į akcijų rinką, 
bent 10% kapitalo investuojant 
į pastovesnes akcijas (utility). 
C e r t i f i k a t u o s e ir bonuose 
laikomi pinigai duoda 8-9% 
palūkanų . Siekiama pajamų 
p r o c e n t ą padidint i , k a d 
sk i r s tymui bū tų pastovesnė 
suma. 

Išklausyti ir kitų komisijų pir
mininkų pranešimai. Įstatų k-
jos pirm. adv. D. Kojelytė renka 
pasiūlymus, dėl kai kurių įstatų 
paragrafų pakeitimo. Palikimų 
k-jos pi rm. dr. K. Ambrozaitis 
pas idžiaugė gausiais pal iki
mais, pasiekusiais 1,118,000 
dol. Laukiama ir daugiau. Kiek
vienas l ietuvis turėtų sudaryti 
t es tamentą i r bent dalį tu r to 
palikti Lietuvių Fondui. Įrašyti: 
L i thuan ian Foundation, Inc., 
Chicago, 111. 

Adv. A. Ostis painformavo 
apie pal ik imų eigą ir ka r t a i s 
įvyks tančius nesusipratimus 
ku r iuos t e n k a išaiškinti i r 
pal ikimą atgaut i . 

Tebeeinąs LF pelno skirs
tymo k-jos pirm. pareigas dr. A. 
Razma pranešė , kad naujų 
skirs tymų nebuvo, o išmokė
j imai vyksta pagal reikalą už 
a t l ik tus numatytuose projek
tuose darbus . 

Lietuvių dailiojo meno ins
tituto pirm. dr. G. Balukas pain
formavo apie instituto veiklą ir 
paprašė paskirti du LF atstovus, 
nes y r a pasibaigęs terminas. 
Vienbalsiai paskirti tie patys 
tarybos nariai: dr. G. Balukas ir 
dr. J . Račkauskas. 

Po visų pranešimų ir jų priė
mimo buvo prieita prie į s ta ta is 
re ikalaujamų vadovybės rinki
mų. Tarybos nutarimu nomina
cijų komisijos funkcijos buvo 
paves tos ga rbės komi te tu i , 
kuris iš savo tarpo išskyrė t r i s 
narius: dr. K. Ambrozaitį, dr. G. 
Baluką ir dr. J. Valaitį a t l ik t i 
nominacijų komisijos pareigas. 

Kiekvienais metais yra renka
mi tarybos ir valdybos pir
mininkai ir tarybos sekretorius. 
Nominacijų k-jos pirm. dr. K. 
Ambrozaičiui pasiūlius, tarybos 
p i rmin inku antrai kadencijai 
p e r r i n k t a s Stasys Baras i r 
trečiai kadencijai valdybos pir
mininke — Marija Remienė. 
Tarybos sekretoriumi išr inktas 
Vy tau tas Kamantas. 

St. Baras padėkojo už paro
dytą pasitikėjimą, pristatė suda
rytas tarybos komisijas su j ų 
pi rmininkais : finansų komisija 
— pi rm. Rūta Juškienė, Įs ta tų 
— pirm. adv. Daina Kojelytė, 
pal ikimų — pirm. adv. A. Ostis, 
informacijos — pirm. An tanas 
Juodvalkis ir į pelno skirstymo 
komisiją Lietuvių Fondo atsto
vais deleguoti: G. Balukas, P . 
Kilius, D. Kojelytė ir antr i 
n inku M. Drunga. Kitus t r i s 
pe lno s k i r s t y m o komisi jos 
na r ius paski rs JAV LB kraš to 
valdyba, o tada bus išrinktas i r 
p i rmininkas . 

Posėd i s , užtrukęs t r e j e t ą 
va landų , buvo pozityvus i r 
praėjo darnioje nuotaikoje, nors 
ir buvo įvairių pasisakymų. 
P i r m . St . Baras pa l inkė jo 
džiaugsmingų Kalėdų švenčių ir 
geros nuotaikos ateinančiuose 
metuose. 

Lietuvių Fondo pagr. kapita
las nuola t auga ir per šių metų 
vienuolika mėnesių padidėjo 
285 ,000 dol . , pas iekdamas 
4,190,000 dol. Nauji nariai vos 
padengia amžinybėn iškeliau
jančius aukotojus, o norėtųsi , 
kad pr ieaugl is būtų žymiai 
didesnis, ypač iš jaunesniųjų 
tarpo. Vadovybė stengiasi pa
s iek t i j a u n ą s i a s šeimas i r 
į t raukt i į narių tarpą, kad LF 
veikla nesumažėtų ir bū tų 
tęsiamas lietuvybės išlaikymas. 

Tad ir Lietuvių Fondo kapi
talo didinimas, o iš jo gautos 
didesnės pajamos yra reikal

ingos didiesiems projektams 
įgyvendinti. J au turime keletą 
fondų, skirtų specialiems tiks
lams. J ie yra reikalingi, nes at
lieka savo paskirtį. Neturime 
finansų ministerijos, kuri finan
suotų išeivijos lietuvių projek
tus ir veiklą, tad patiems t enka 
kaišioti atsirandančias spragas, 
kad nors dalis projektų būtų 
įgyvendinta. 

Vienu žodžiu, pinigų reikia 
visiems ir visur, nes be jų 
negalima nė pajudėti. Operuo
jame dideliais skaičiais, bet 
dolerio vertė labai ribota ir jo 
pirkimo galia žymiai sumenkė
jusi. Šiandien dažnam y ra 
lengviau duoti šimtinę, kaip 
pr ieš porą dešimtmečių — 
dešimtinę. Žmonėms gyventi 
yra lengviau ir doleris yra nebe 
retas svečias, bet nuolatinis 
kaimynas, net ir pas pensinin
kus. Dalykimės ištekliais ir 
remkime pastangas išsilaikyti 
išeivijoje ir padėti skurstančiai 
tėvynei. 

žurnalistui, kuris paprastai at
sako į visus neaiškumus. 

Krapštė galvą, galvojo senas 
žurnalistas, kaip, ką atsakyti 
j a u n a i korespondentei į tą 
nelengvą Jdausimą. Pagaliau 
atėio atsakymas: „Yes,Virginia, 
the re is a Santa Claus" . Dar 
daugiau eilučių jis pridėjo apie 

jo siunčiamas dovanas. Esą 
gyvename laikus, kada viską 
norime patirti savo penkiais 
pojūčiais. Bet y r a ki tokių 
neapčiuopiamų dalykų, kaip 
meilė, taika, ramybė, džiaugs
mas, muzika, poezija... Tai 
dovanos, kuriomis tas senelis 
labiausiai nori apdalinti visus 

DRAUGAS, penktadienis , 1988 m. gruodžio mėn. 9 d. 5 

žmones. Kartu supraskime, kad dž iaugsmu gars ia i giedokime 
dovanų reikia ne tik laukti , bet , ,Glona in excelsis Deo". 
ir kitiems jas duoti. Apsupti A-lė G. 
spalvingų reklamų, mes krikš- D ' \ ~ ~" 

b . ., . . , . , Be pasiaukojimo ne įmanoma 
cionys nepamirškime Kalėdų - , . , j . 

., . * j ok ia draugvste . 
t ikros ios p r a s m e s ir su " j yf (Joethe 

A.tA. 
HENRIKAS BOKAS 

Gyveno Sun City, Arizona. 
Po sunkios ligos mirė 1988 m. gruodžio 7 d. 
Buvo gimęs Lietuvoje. 
Nuliūdime pasiliko: žmona Birutė, sesuo Jadvyga, 

seserėčia Danutė Jurai tė ; Lietuvoje duktė Aldona, 
žentas Zigmantas, anūkas Mindaugas, brolis Jonas su 
šeima ir kiti giminės. 

Prašome visus, velionį pažinusius, už jį pasimelsti. 

Nuliūdę: ž m o n a i r še ima 

YES, VIRGINIA, T H E R E 
I S A SANTA CLAUS 

Artinasi Kalėdų šventės ir 
raudona i pasi rėdęs Kalėdų 
senis, vadinamas Santa Claus, 
vaikšto po Amerikos prekybos 
centrus, mažesnes vietas ir pro 
kaminą įlindęs palieka vaikams 
labai laukiamas dovanas jų na
muose. 

Kartą, maždaug prieš 80 
metų, aštuonių metų mergaitė, 
vardu Virginia, paklausė savo 
tėvo ar ištikrųjų yra toks "geras 
senelis, ar tai t ik sugalvota, 
graži pasaka. Tėvas patarė jai 
parašyti laišką su klausimu jų 
skaitomo Nevv Yorko laikraščio 

Jonas Aistis 

RAŠTAI 

P A D Ė K A 
Mūsų brangiai mamytei 

A.tA. 
Marijai Požėlaitei-Gudaitienei 
mirus, reiškiame gilią, nuoširdžią padėką visiems dalyva
vusiems laidotuvėse, visiems už išreikštas užuojautas, už 
gausiai užprašytas šv. Mišias, už gėles; Vladui Garsiui už 
sukurtą- kryželį paženklinti velionės kapą, už aukas 
„American Heart Association" ir Putnamo Vienuolyno sese
lėms, įamžinant a.a. Mamytės atminimą; kun. Cukurui. kun. 
Balčiūnui ir kun. Petrauskui už sukalbėtą rožančių koplyčioje, 
už atlaikytas gedulingas pamaldas bažnyčioje, už maldas 
kaliose. Ypatinga padėka kun. Cukurui už jautrų atsi
sveikinimo žodį; Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo seselėms 
už giesmes bažnyioje ir kapuose, už sugiedotą Tautos himną, 
palydint a.a. Mamytę j amžiną poilsio vietą. 

Dėkojame visiems, kurie mums padėjo išgyventi šias 
gilaus skausmo valandas. 

Dėkingi: Duktė Aldona Drukteinienė-Gudaitytė, 
sūnus Algirdas Gudaitis su šeimomis. v 

Mūsų literatūros Klasiko Jono Aisčio 
..Raštų" pirmasis tomas: visų rinkinių 
poezija vienoje knygoje. Įspūdingas 
Ateities literatūros fondo 450 psl. lei
dinys su poeto autobiografijomis, su 
redaktorių Alfonso Nykos-Niliūno Ais
čio poezijos aptarimu ir Antano Vaičiu
laičio paaiškinimais. Puiki dovana išei
vijai ir Lietuvai. 

Leidinys gaunamas ir .Drauge", 
kaina $15.00; su persiuntimu $17.25; 
kiekvienu atveju llhnois gyventoiai pri
deda dar $1.20 valstijos mokesčių. 
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SERVINC CHICAGOLAND SINCE 1965 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS 

A. tA. 
JONUI KARVELIUI 

Floridoje mi rus , m i e l a m bro l iu i K A Z I M I E R U I , 
žmonai ELEI ir visai jų š e i m a i bei k i t i e m s g i m i n ė m s 
ir a r t imies iems r e i šk i ame gi l ią užuojautą 

Halina ir Kristupas Daugirdai 
Alė ir Stasvs Briedžiai 

A.tA. 
JONUI KARVELIUI 

mirus, jo žmonai T E R E S E I , d u k r a i D I A M Ą N T E I s u 
šeima ir broliui dr . K A Z I U I K A R V E L I U I s u š e i m a 
reiškiame nuoširdžiausią u ž u o j a u t ą . 

Janina ir Albertas Misiūnai 
Marija ir Leonas Bajorūnai 

A.tA. 
JUOZUI PETRAUSKUI 

mirus, žmonai R E G I N A I , g i m i n ė m s i r v i s i ems 
ar t imiesiems r e i š k i a m e g i l i ą užuojau tą . 

Rockfordo: 
Saulių o-tas būrys 
ALTO Skyrius 
Pensininkų Skyrius 

GAIDAS—DAIMID 
E U D E 1 K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAC.oS PRIKMIKSfTCOSK 

iVttlM S. C a l i f o r n i a A l i — r 
T e l e f o n a i - 5 2 3 - 0 4 10 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
464)5-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s — 9 2 7 - 1 7 U - l 
y.UH S. ( a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s — 52:i-<) 110 

LIETUVOJE y^aifcck^ 
Algis Grigas, p i rmininkas 

Siūlome pasirinkti jums tinkamą sveikinimą Šv. Kalėdų ar Naujų metų proga: 

NR. 1 
Didelė puokštė gėlių 
Dėžė šokoladiniu saldainiu 
Parkeris ir kiti priedai $50.00 
Nr. 2 
Septynios (7) rožės 
Dėže šokoladiniu saldainiu 
Butelis šampano 
Parkeris ir kiti priedai $55.00 

Nr. 3 
Septynios rožės 
Dėžė šokoladiniu saldainių 
Butelis šampano 
Butelis degtinės 
Parkeris ir kiti priedai $65.00 

Sveikinimai gauti iki gruodžio mėn. 15 d. bus užtikrintai perduoti prieš Šventes. 
Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus. 

ŽAIBAS 
10401 Rober t s Road 

Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-8090 

P E T K U S 

MARQUETTE F U N E R A L HOMK 
TĖVAS IK SCNUS 

253:{ West 71 S t . . C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 17f>-2:*15 

1 110 So . 5 0 t h A v.. C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 « : * - 2 1OM 

x\r. 4 
Devynios rožės 
Dėže šokoladiniu saldainių 
Du i2t buteliai šampano 
Butelis degtinės 
Parkeris ir kiti priedai $75.00 

Nr. 5 
Vienuolika (11) rožių 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Du '2> buteliai šampano 
Du (2) buteliai degtinės 
Parkeris ir kiti priedai $85.00 

S T E P O N A S C. L A C K ir S I M ' S 
LACKAVVICZ 

l . A l i i o ' I T Y H ; DIREKTORIAI 

2424 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7 - 1 2 1 3 
11028 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

1 4 4 6 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - 6 5 2 - 1 0 0 3 

SalK Dona ld M.. J r . 

• i \ 
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DRAUGAS, penktadienis, 1988 m. gruodžio mėn. 9 d. 

x Lietuvos Vyčių šoklų 
grupė sekmadienį, gruodžio 11 
d.. 7:30 vai. vak. Pramonės ir 
mokslo muziejuje rodys buvu-

;Sios Lietuvos general inės 
konsulės Juzės Daužvardienės 
veikalą „Kūčios". Vadovauja 
Frank Zapolis ir Lydija 
Ringienė, sekretorė Auksė S. 
Kane. Vaidina Motiną — Sue 
Whelan, Tėvą — Anthony Gied
raitis, Jr., Kalėdų senelį — John 
Radavich. Jonuką — Daniel 
Whelan, Onutę — Aurelia 
Blyskis. Genutę — Dana 
Slivinskas, Juozuką — Vytautas 
Ringus, Marytę — Daina Ance-
vičius. Visi kviečiami pažiūrėti. 

x Anglijos Lietuvių klubas 
Chicagoje kasmet skiria pini
gines aukas lietuviškai spaudai, 
radijo valandėlėms, jaunimo or
ganizacijoms. Šiemet šiems 
reikalams paskirta 775 dol., iš 
jų 50 dol. paskirta lietuvių 
skautų veiklai Anglijoje 
paremti. 

x Kun. J . Sarauskas , Šv. 
Antano parapijos, Cicero, 
adminis t ra tor ius , dirbąs 
arkivyskupijos centro įstaigoje, 
nuvykęs į Kaišiadoris, nuvežė 
kard. J. Bernardino dovanotą 
kryžių ir asmenišką piniginę 
auką kardinolui V. Sladkevi
čiui. Taip pat perdavė kard. Ber
nardino kvietimą Lietuvos 
kardinolui atvykti { Chicagą. 
Kun. J. Sarauskas atsivežė 
pasikalbėjimu su kard. Slad
kevičium vaizdajuostę ir gruo
džio 6 d. ją parodė Chicagos lie
tuviams kunigams. 

x „Kernavės" tunto kūčios 
šį sekmadienį, gruodžio 11 d., 5 
vai. vak ruošiamos Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Tra
dicinis žvakių uždegimas, 
kalėdinė programėlė, kalėdinės 
giesmes, kalėdaičių pasidali
nimas, reiškiant linkėjimus 
sesėms, šeimų nariams ir 
artimiesiems. Tradicinė kūčių 
vakarienė ir ateities spėjimai. 
Visos kernavietės ir jų šeimos 
kviečiamos atvykti ir kartu 
pasidžiaugti gražiąja tradicija, 
žengiant į didžiąją Kalėdų 
šventę. 

x JAV Lietuvių jaunimo 
sąjungos Chicagos skyrius 
kviečia Chicagos ir apylinkių 
jaunimą į lietuvišką .,rock n' 
rol" kalėdinį baliuką šeštadieni, 
gruodžio 17 d.. 9 vai. vak. Ginta
ro svetainėje. Bus rodomas 
video Roko maršas per Lietuvą. 

x Liudas ir Aleksandra Sa-
giai, lietuvių tautinių šokių 
vadovai, Lyndhurst, Ohio. gavę 
kalėdines korteles mums rašo: 
„Dėkojame už kalendo'. :u ir 
kalėdines korteles. Ačiū,kad pa-
keitėte jas iš trafaretinių į 
lietuvės dailininkės kūrybines. 
Tuo būdu jos virto origina
liomis. Ta proga linkime vi
siems redaktoriams gražiausių 
švenčių ir kūrybinių 1989 
metu". Dėkojame už 20 dol. 
auką. linkėjimus ir gražius žo
džius. 

x DRAUGO admin i s t ra 
cijoje galima įsigyti atvežtų iš 
Lietuvos sidabrinių medalikėlių 
su sidabrinėmis grandinėlėmis. 
Kaina 25.00 dol. Tai graži 
dovana kiekvienam. 

(sk) 

x Siuntiniai į Lietuvą! Vi
deo, stereo magnetofonai ir ki
tos pageidaujamos prekės. Tie
sioginis ryšys su „dolerinėmis" 
krautuvėmis Lietuvoje. Galima 
užsisakti automobilius arba įsi 
gyti kitas prekes. Pinigai sau 
giai siunčiami per banką. Suda 
romi iškvietimai, siunčiama 
kargo. Transpak, 2655 W. 6{ 
St„ Chicago, IL 60629. Įstaiga 
darbo valandos: 12-6 v.v. kas 
dien, šeštd. 10 v.r.-4 v. p.p. ar
ba susitarus. Vedėjas Roma-; 
Pūkštys. Tel. 312-436-7772, 
namų - 430-4145. 

(sk) 

x „Lietuvos kar iuomenė: 
praeitis ir ateitis". Si a tema 
paskaitą ir diskusijas praves žy
mus nepriklausomos Lietuvos 
karys gen. štabo pulk. Antanas 
Šova penktadienį, gruodžio 9 d., 
7:30 v.v. Jaunimo centro ka
vinėje. Paskaita organizuoja ir 
visuomene kviečia Akademinis 
Skautų sąjūdis. Chicagos sky
rius. 

(sk) 

Advokatas j onas Gibai t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, :L 60629 
Tel. - 776-8700 

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

x Daina Kazlauskaitė, 11 
metų inž. Algio ir dr. Teresės 
Kazlauskų duktė, buvo priimta 
šokti Indianapolis Baleto teatro 
„The Nutcracker" pastatyme. Iš 
kelių šimtų vaikų buvo pa
r ink ta maždaug 30 jaunų 
šokėjų, jų tarpe ir Daina. Šio pa
statymo spektakliai gruodžio 3 
ir 4 dienomis vyko Joliete Riaito 
teatre. Spektakliai vyks ir Ur-
banoje, o taip pat ir Battle 
Creek, Michigan. Daina labai 
mėgsta šokti ir baleto mokosi 
pas Evon Freund Orland Parke. 
Šeštadieniais lanko Maironio li
tuanistinę mokyklą Lemonte, o 
taip pat reiškiasi skautų ir atei
tininkų veikloje. 

x Veron ika Mašiot ienė , 
Chicago, 111., nuoširdžiai 
sveikina savo gimines ir drau
gus su šv. Kalėdom ir Naujais 
1989 Metais ir linki sveika*os ir 
ramybės. 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų *«imų namus Chicagoje 
ir ap tnkėse. Skambinkite 
RE -V \X F IRST, R imas 
>tank is, tel. 361-5950 arba 

636-611>9. 
(s!: 

\ A įtomobilMi i Lietuvą -
pigi; grybų! Užtikrintai pri-
statc >; mašiią jūsų giminėms 
Ka1 :ns. Mūsų komisas — nuo 
vic.iu iki 4 įuošimčių! Kreiptis 
dabar : U L 436-4134. 

(sk) 

x Įdomii papuošalų, meno 
darb'j bei į' airių dovaninių pre
kių išpardavimas bus šį šeštd. 
gruodžio "0 d., 10 v.r. — 4 v. p.p. 
? J 2 0 W.; 1 St. (prie Optical Stu-
dio). Vi?i kviečiami atsilankyti. 

(sk) 

x Fail. A. Dargio paroda 
vyksta Čiurlionio galerijoje. 
Kvi ,'čiame visus išnaudoti 
pas<utine progą šią ypatingą 
parodą aplankyti. Galerijos 
valandos: penktadienį 7 — 9 
v.v.; šeštadienį ir sekmadieni 11 
v r. — 7 v.v. 

(sk) 

x Močiutei reikalinga pa
galba namų ruošos darbuose. 
Veltui kambarys ir maistas, 125 
dol. i savaitę (5 darbo dienos). 
Skambinti 5 v.v., tel. 562-5583. 

(sk) 

x Chicagos skaut in inkių 
draugovės tradicinė kalėdinė 
sueiga šaukiama sekmadienį, 
gruodžio 18 d., 1:30 vai. p.p. 
Chicagoje ir apylinkėse gyve
nantieji skautininkai ir skauti-
ninkės kviečiami dalyvauti. 
Apie dalyvavimą prašoma iki 
lapkričio 11 d. pranešti sesei 
/Idonai tel. 471-0811. 

x Dipl . t e i s . M a r i j o n a s 
Šnapštys ir J o šeima linki 
savo giminaičiams, bičiuliams, 
kolegoms te is in inkams ir 
bendraminčiams tyro kalėdinio 
džiaugsmo, Naujuose 1989 Me
tuose kaip Geros Valios nariams 
patirti Jų svajotos laimės. 

x B r o n i u s K a s a k a i t i s , 
Chicago, 111., visuomenininkas, 
lietuviškos spaudos ir darbų 
rėmėjas, „Draugo" garbės 
prenumeratorius, artėjančių šv. 
Kalėdų ir Naujų 1989 Metų pro
ga įteikė 75 dol. dienraščio 
paramai, 15 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių, palinkėjo 
visiems geros sėkmės, dir
bantiems lietuvišką darbą. Nuo
širdus ir didelis ačiū. Br. Ka
sakaitis daugelį metų buvo 
Lietuvių Tautinių namų 
reikalų vedėjas. Šiomis die
nomis išvyksta ilgesnių atosto
gų į St. Petersburg Beach, 
Floridą. 

x Emilija Gaškienė, Chica
go, 111., sveikina savo gimines, 
draugus su šv. Kalėdomis ir 
Naujais 1989 Metais, linki 
visiems džiaugsmo, ramybės ir 
Dievo palaimos. Vietoj kalė
dinių kortelių aukoja „Drau
gui". 

x Domicėlė Vizgirdienė, 
Aurora, 111., sveikina savo gimi
nes, draugus ir pažįstamus šv. 
Kalėdų ir Naujų 1989 Metų pro
ga, linki visiems stiprios sveika
tos, geros Dievo palaimos ir 
laimingo gyvenimo. Vietoj 
kalėdinių kortelių skiria 15 dol. 
„Draugui". 

x Antanina ir Jaunut i s Da
giai, Beverly Shores, Ind., vie
toje sveikinimų šv. Kalėdų ir 
Naujų 1989 Metų proga aukoja 
„Draugui" 25 dol. Nuoširdus 
ačiū. 

x Ignas Venckus, Chicago, 
111., sveikina savo gimines, 
draugus ir pažįstamus šv. 
Kalėdų ir Naujų 1989 Metų pro
ga, linki visiems daug laimės ir 
geros sveikatos. Vietoj kalė
dinių sveikinimo kortelių, 
skiria 30 dol. „Draugui". 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
b. -keris, dirbąs su Rodman & 
R< nshaw, Inc., patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(sk) 

x Dr. Kastytis Jučas , der
matologas (tel. 925-2670) veda 
radijo programas 1490 AM ban
gomis kiekvieną šeštadienį 7 
vai. ryto. Šį šeštadienį, gruo
džio 10 d. dr. R. Nemickas 
kalbės tema: „Cholesterolio 
vaidmuo širdies ligų atvejais". 

(sk) 

x Gauta žinia iš Lietuvos, 
kad mirė a.a. Leonas Stra-
sevičius lapkričio 17 d. Vilniu

je, sulaukęs 87 m. amžiaus. 
Buvo Lietuvos kariuomenės sa
vanoris, nepriklausomybės 
metu dirbęs kaip matinin-
kas-geodezininkas. Amerikoje 
liko nuliūdime brolis dr. Stasys 
Strasevičius su šeima ir sesuo 
Marija Strasevičiūtė-Koncienė 
su šeima. Lietuvoje liko seserys 
Emilija ir Jadvyga su šeimomis. 
Jo atminimui šv. Mišios bus 
atnašaujamos Jėzuitų koply
čioje šį šeštadienį, gruodžio 10 
d., 8 vai. ryto. 

(sk) 
x Išnuomojamas 6 kamba

rių erdvus butas suaugusiems 
Brighton Parko apylinkėje, Ar
cher ir California. Geros ap
sipirkimo ir su? siekimo 
sąlygos. Tel. 247-3777. 

(sk) 

„Lietuviškos Kūčios", parašytos Juzės Daužvardienės, atliekamos Mokslo ir pramonės muzieju
je Lietuvos Vyčių šokėjų. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
G R Ą Ž I N K I M E TAUTAI 

J O S ISTORIJĄ 

Dauguma jūsų, kurie skaitys 
šias eilutes, jau gavote Lietuvių 
Bendruomenės laiškus. Žinoma, 
prašoma pinigų. Pinigų ir vėl 
pinigų! Kaip žinome, pinigai yra 
visokios veiklos ir gyvybės 
kraujas. Nors ir savanoriškai 
dirbant , bet be pinigų didelės 
veiklos išplėsti negalima. Lietu
voje žmonės rizikuoja savo lais
ve, o čia teprašoma tik pinigų. 
Lietuvių Bendruomenė neturi 
tokio iždo ir atsarginio kapitalo, 
kad, atsiradus staigiam reikalui, 
galėtų, juo pasinaudoti ir juo 
operuoti. Tad ir buvo specialiu 
laišku kreiptasi į visuomenę. O 
re ikalas y ra skubus ir labai 
svarbus. Poeto Sigito Gedos žo
džia is „ k a r t a , kuri išaugo 
šėtono paunksmėje ir iš kurios 
buvo pavogta jos istorija". Ta 
ka r t a dabar nori atgauti savo 
istoriją, tad reikia jai padėti. Iš 
visų mokslų istorija buvo dau
giausiai iškraipyta ir falsi
fikuota. Tai patvirtina ir šis 
faktas, kad pereitų mokslo metų 
g a l e ne re ikė jo istorijos 
egzaminų laikyti, kadangi buvo 
dėstoma sufalsifikuota istorija. 
Dabar norima tautai sugrąžinti 

x D r . V- D u b i n s k a s , Chica
go, 111., dažnai „Draugą" pa
remia didesnėmis aukomis. Už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
a t s iuntė 50 dol. auką. Nuošir
dus ačiū. 

x J u o z e i r J o n a s Daugėlai 
Didžiųjų švenčių proga sveikina 
iš Floridos visus savo draugus ir 
pažįs tamus ir linki pakilioje 
nuotaikoje pasitikti Naujuosius 
1989 Metus. Vietoje kalėdinių 
a tviručių aukoja lietuviškai 
spaudai. 

x Š a k i ų apskr i t i e s klubas, 
Chicago, 111., per valdybos narį 
Juozą Jurkšai t į atsiuntė 50 dol. 
a u k ą i r pal inkėjo visiems 
l inksmų šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujų 1989 Metų. Nuoširdus 
ačiū. 

x J o h n S h a t a s , Waterbury, 
Conn., a ts iuntė 30 dol. auką, 
sveikina visus su šv. Kalėdom 
ir a te inančia is Naujais Metais, 
linki ramybės Kristuje, telydi 
v i s u s i r t o l i au dirbančius 
spaudoje. Nuoširdus ačiū už 
viską. 

x O n a , J u o z a s ir Margarita 
P e t r i k a i , St. Petersburg, Fla., 
sveikina prietelius ir pažįs
tamus šv. Kalėdų ir Naujų 1989 
Metų proga ir linki daug svei
katos ir Dievo palaimos. 

x E d v a r d Tal la t -Kelpša, 
Evergreen Park, 111., Eugenijus 
Smilgys, Michigan City, Ind., 
Eugenia Budelskis, Schiller 
Park, 111., Praurimė Murinienė, 
Melrose Park , 111., už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 15 dol. aukų. Nuoširdus ačiū. 

jos istoriją. Reikalas yra skubus 
ir neatidėliotinas. Naujos isto
rijos rašymas užsitęstų metais, 
tad nutarta masiniai perspaus
dinti A. Šapokos Lietuvos Isto
riją. Šį reikalą tvarko sąjūdis. 
Norima išspausdinti 200,000 
egz., o popieriaus turima tiktai 
pusė reikalingo kiekio. Tad 
buvo kreiptasi į išeiviją, kad ji 
parūpintų likusį popieriaus 
kiekį. Reikalui skubiam esant, 
nebuvo laiko diskutuoti ir mi
tinguoti, o reikėjo staiga veikti. 
Išeivijos vardu pažadas buvo 
duotas, o dabar reikia jį 
išlaikyti. 

Lietuvių Bendruomenės val
dyba tiki, kad visuomenė jaut
riai reaguos ir į išsiuntinėtus 
laiškus dosniai atsilieps. Yra ir 
daugiau reikalų, apie kuriuos 
teks gal atskirai pakalbėti. 
Vienas iš jų yra vadovėlių 
rengimas mūsų mokykloms. 
Taip pat reikia plėsti ir tobulinti 
mūsų informacijos tarnybą. Visi 
aukoję 100 dol. ir daugiau bus 
atžymėti specialiu žymeniu. 

J. Ž. 
„LIETUVIŲ BALSO" 

NAUJŲ NAMŲ 
ATIDARYMAS 

Chicagos lietuvių laikraštis 
„Lietuvių balsas" įsigijo nuo
savus namus 2624 W. 71 St. 
Namai dar nauji, statyti 1956 
m., buvę dr. St. Geštauto nuo
savybė. Dvisavaitinį laikraštį 
leidžia bendrovė, kurios pirmi-

* ninkas yra inž. E. Jasiūnas. 
vicepirm. inž. K. Burba, sekret. 
dr. V. P. Dargis, direktoriai inž. 
D. Adomaitis, Ang. Katelienė, 
Br. Kasakaitis, teisinis pata
rėjas V. Yasus. 

Redagavimo ratą suka vyr. 
red. E. Jasiūnas. knygos apie 

Darių Girėną autorius. Re
dakcijos nariai yra D. Adomai
tis, dr. V. P. Dargis, dr. K. Šid
lauskas, D. Tričienė. Jie pa
brėžė, kad la ikraš t i s y ra 
nepriklausomas, nėra organas 
jokios specialios grupės. Tar
nauja tik Lietuvos ir lietuvių 
išeivijos reikalams. Jie laisvi 
nuo bet kurios grupės, griežtai 
priešingi prieš Lietuvos okupa
ciją, stengiasi būti atviri kiek
vienam teigiamam lietuviškam 
žodžiui. 

Pora metų šio laikraščio 
leidėjai telkėsi a.a. dr. VI. 
Šimaičio raštinėje 63 St., bet 
dabar įsigijo nuosavus namus. 
Išleido akcijas, kurias lietuviai 
greit išpirko, tada buvo gautas 
leidimas dar padidinti akcijų 
skaičių ir šios akcijos buvo 
išpirktos. Taip ir susidarė 
lėšų namus nupirkti. Dabar 
vienoj pusėj Violetos Karosaitės 
optikos studija, viršuje nuomi
ninkas, o apačioje redakcijos ir 
administracijos kambariai. 

Lietuvišką šriftą kompiu
te r iu i įvesti padėjo Ar
vydas Tamulis. Su r ink t i 
ir sulipinti puslapiai tada 
vežami į dr. M. Morkūno 
spaustuvę, kur per dvi dienas 
laikraštis jau būna išspaus
dintas. Pašte gautos antros kla
sės teisės. 

Yra prenumeruojančių ir 
Kanadoje. Europoje, Pietų 
Amerikoje, net ir Australijoje, 
tik už JAV ribų pašto patarna
vimai brangesni. 

Vienas asmuo paskyrė didelę 
auką, nesutikdamas skelbti pa
vardės. Pirmasis redaktorius 
buvo Ant. Kučys. bet jam tenka 
redaguot „Varpą", ruošti 
knygą, o gyvena toli, tai jis pasi
traukė. Dabar redaguoja inž. E. 

ĖSimL 
A. Kairio „Krikšto Vanduo'. kur pagonys gąsdina perkūnais... Iš kairės: Jo
gaila — Vincas Dovydaitis, Vytauas — Antanas Kiškis ir Vysk. Andrius — 
Juozas Pupius. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J.A. VALSTYBĖSE 

— Inos Bertulytės-Bray na
muose Seattle, Wash., gruodžio 
5 d., pirmadienį, 6 vai. vak. 
buvo parodytos Algimanto 
Kezio nuotraukos, išleistos 
atskira knyga „Cityscapes". 
Taip pat daugelis A. Kezio nuo
traukų su trumpais paaiški
nimais ir įžanga yra išleistos 
Loyolos universiteto. Pasi
rodymą rengė Ina Bray ir Lio
nė Kazlauskienė. 

— Irena Morkūnienė gruo
džio 4 d„ sekmadienį, Seattle, 
Wash., rodė, kaip patiems pasi
daryti šiaudinukus ir kitus 
kalėdinius papuošalus. Lietuvos 
Dukterų draugija pardavinėja 
sližikus kūčioms. Užsakymus 
priima Nijolė Raišienė. 

— Kūčios St. Petersburgo 
Lietuvių klube bus gruodžio 24 
d. 6 vai. vak. Programą atliks P. 
Armono vadovaujami giesmi
ninkai. Kūčių vakarienės ruošai 
vadovauja Elena Purtulienė. 

— St. Petersburgo Lietuvių 
klubas nutarė statyti priestatą, 
kuris būtų panaudojamas bib
liotekai ir kitiems reikalin
giems dalykams. Į komisiją, 
kuri turės rūpintis lėšomis ir 
pačiu priestatu, išrinkti kun. dr. 
E. Gerulis, V. Gruzdys, A. 
Paulionis, E. Purtulienė ir L. 
Žvynienė. 

— Stasys Balsys, ilgametis 
Apreiškimo parapijos bažnyčios 
Brooklyne patarnautojas, 
mokyklos ir salės prižiūrėtojas, 
susilpnėjus sveikatai, išsikėlė 
gyventi pas dukterį ir žentą 
Nijolę ir Vytą Andriušaičius į 
Richmond Heights, Oh. 

— Lapkričio mėnesį St. Pe
tersburgo, Fla., lietuviškoji 
kolonija pradėjo normalų 
gyvenimą. Spalio 29 d. buvo 
klubo atidarymas, kuris buvo 
surengtas su šauniu pokyliu. 
Vakarienės metu klubo pirm. A. 
Karnius pasveikino susirinku
sius ir sugrįžusius. Meninę 
programą atliko D. Mackia-
lienės vadovaujamas „Žibinto" 
teatras, kuriame pasirodė akto-
rai D. Mažeikienė ir V. 
Mažeika. 

KANADOJE 
— Sol. Slavą Ziemelytė ren

giasi išleisti kesetę, kurioje 
būtų lietuvių ir svetimų kom
pozitorių dainos. Išleidime daly
vauja taip pat smuikininkė Re
gina Bakienė-Odette, fleitistas 
Tomas Regina ir akompaniato-
rius Juozas Govėdas. Bus įrašy
tos muz. Aleksandro Stankevi
čiaus tam tikslui parašyta nau
ja daina, Raimondos Apeikytės 
kompozicija ir Jono Govėdos 
harmonizuotos dainos. 

— Danutė i r Vytas Kekiai 
iš Hamiltono išsikelia į VVest 
Lorne miestelį, netoli Londono. 
A. Apanavičienė ir O. Dzemio-
nienė sukvietė jų draugus atsi
sveikinimui. Žodį tarė K. Mile
ris. Vyt. Kekys į Hamiltoną at
vyko 1957 m., iš Suvalkų tri
kampio išsikvietė Danutę Simi-
levičiūtę ir sukūrė lietuvišką 
šeimą. Jie augina sūnų Tomą. 
A. Kekys bolševikų okupacijos 
nejautė, nes 1939 m. buvo išvy
kęs į Prancūziją, bet visuomet 
prisidėdavo prie lietuviškų 
darbų. 

Jasiūnas, pasiryžęs pastoviai čia 
darbuotis, turėdamas artimų 
talkininkų. Yra svajonė laikraš
tį padaryti savaitiniu. Redakto
rius stebisi, kad atsiranda toks 
gausus skaičius rašančių 
poeziją, žinoma, jos vertė ribota, 
bet yra entuziazmas ją rašyti, 
redakcijai atsiųsti. 

„Lietuvių balso" patalpų ofi
cialus a t idarymas įvyko 
gruodžio 3 d. Nuo 10 valandos 
ryto rinkosi svečiai, kurie buvo 
priminėjami iki vėlyvos popie
tės, maloniai ir vaišingai. 

Juoz . Pr. 

I . 


