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„LKB Kronika", Nr. 77. 

(Tęsinys) 

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

Iš teismo salės 
3) Viena dar labai svarbi prie

žastis, kurią esu minėjęs lap
kričio 23 d. pareiškime, yra Lie
tuvos okupacija, įvykdyta 1940 
m. Šio gėdingo Molotovo ir Rib-
bentropo pakto, žinomo visame 
pasaulyje, nuslėpti neįmanoma, 
ir kol bus pavergtos Pabaltijo 
t au tos nuolat jis primins 
pasauliui, kokiu būdu „įstojo" 
šios tautos į Tarybų Sąjungos 
sudėtį. 

Taigi, Lietuvoje yra okupacinė 
kariuomenė ir jos priežiūroje 
statytinė valdžia, teismai ir 
visos kitos organizacijos neat
spindi savo elgesiu teisingumo, 
bet vykdo užkariautojo valią". 
(Tekstas trumpintas — red. 
past j . 

Baigus nagrinėt i bylą, 
kaltinamajam P. Gražuliui buvo 
suteikta galimybė pasakyti pas
kutinį žodį. P. Gražulis kalbėjo: 
„Ką aš galiu pasakyti paskuti
niame savo žodyje? Neužilgo aš 
išgirsiu jūsų nuosprendį. Nesi
tikiu, kad jis būtų teisingas, nes 
tai neįmanoma remiantis da
barties įstatymais, kurių rei
kėtų atsisakyti visiems lai
kams. Kaip krikščioniui man 
jūsų gaila, galbūt jūs būsite 
priversti pasielgti prieš savo 
laisvą valią ir sąžinę. 

Nieko aš jūsų neprašau, tik 

viliuosi Viešpačiu ir pasivedu 
maldoms". 

P. Gražulis padėkojo tėvams 
už tikėjimą, broliams, seserims, 
svečiams, JAV senatoriui Moni-
henui už maldas ir paramą. 

Po valandos pertraukos buvo 
perskaitytas teismo nuospren
dis, kuriuo P. Gražulis buvo ap
kaitintas padaręs nusikaltimą 
pagal LTSR BK 211 str. 1 d. 
Jam paskirta 10 mėn. laisvės 
atėmimo bausmė. Baigus 
skaityti nuosprendį, P. Gražulis 
bandė kreiptis į salėje susirin
kusius draugus, kviesdamas 
paminėti vasario 16-ąją 10 
dienų pasninku, tačiau prišokę 
civiliai apsirengę vyrai, užlaužė 
rankas, užgniaužė jam burną. P. 
Gražuliui buvo keletą kartų su
duota į veidą. Iš nosies pasipylė 
kraujas. Saugumiečiai, paėmę 
už rankų ir kojų, išnešė iš 
teismo salės. Vėliau pasimaty
mo su broliais kunigais Antanu 
ir Kazimieru metu Pe t ras 
Gražulis pareiškė, kad tų grum
tynių metu pareigūnai panau
dojo kažkokias chemines 
medžiagas, kurios atėmė jam 
žadą ir paveikė sąmonę (pusė 
veido ir akis kelias dienas buvo 
paraudusi). 

(Bus daugiau) 

Teatrų festivalis Lietuvoje 

Šiauliai. — Čia įvyko Lietu
vos dramos teatrų festivalis. Per 
10 dienų buvo 30 spektaklių. 
Festivalyje dalyvavo visi 
dramos ir lėlių teatrai. Juose 
dalyvavo ir teatrologai, kritikai 
ir dramaturgai, ir svečiai iš Lat
vijos ir Estijos. Ta porga buvo 
įsteigtos 1,000 rublių premijos 
— viena už žemdirbio idėjos 
veikalą, o kita už prasmingiau
sią tautinės tematikos veikalą. 

Apie kultūrinę praeitį 

Iki šiol festivalius rengdavo 
Kultūros ministerija, kurie 
nepasižymėjo kūrybiniu 
polėkiu. Čia buvo 8 konkursi
niai spektakliai ir šis festivalis 
tapo tikra kultūros švente. Teat
ra la i atsigręžė į lietuvių 
liaudies dvasines vertybes bei 
tautinę sąmonę. Festivalyje 
buvo lietuvių folkloro teatro 
spektaklis ir „Kanklės" an
samblio koncertas. Mažajame 

teatre buvo pravesti pokalbiai 
apie kultūrinę praeitį, žmogaus 
būties sampratą lietuvių kultū
riniame gyvenime, dvasininki
jos įnašą lietuvių tautiniame 
atgimime, katalikybę, meninę 
kūrybą, po karo ir žiaurumus, 
atliktus lietuvių kultūroje. Tie 
pokalbiai vyko kasdien. Juose 
dalyvavo filosofai, filologai, 
istorikai — R. Ozolas, N. Vėlius, 
J. Minkevičius, D. Sauka, V. Za-
borskaitė, M. Lukšienė, V. 
Vėbra ir kiti. 

Festivalio metu buvo išleistas 
biuletenis „Atgaiva". Aptarta 
išeivijos kultūra ir Lietuva ir 
surengta išeivijos scenografijos 
paroda. Čia tuo pačiu metu vyko 
ir poezijos vakarai, kurie buvo 
pavadinti „Nakties poezija". Jie 
prasidėdavo vidurnaktį. Maža
jame teatre buvo skaitomos ar 
deklamuojamos lietuvių dabar
tinių, ankstyvojo laikotarpio ir 
išeivijos poetų eilės. 

Išleidžia politinius 
kalinius 

Havana. — Kubos diktatorius 
Fidel Castro pažadėjo paleisti 
visus dar tebelaikomus politi
nius 225 kalinius, įskaitant ir 
tuos 44, kurių jis anksčiau neža
dėjo išleisti, sakydamas, kad jie 
yra didžiai pavojingi, praneša 
Vakarų diplomatai. 

Fidel Castro tą savo pažadą 
pasakė Amerikos katalikų 
konferencijos atstovui, kurie jau 
nuo 1985 metų reikalavo, kad 
būtų paleisti visi politiniai kali
niai. New Yorko kardinolas 
John 0,Connor praėjusią vasarą 
įteikė 450 kubiečių sąrašą 
pačiam Castro, kai jis lankėsi 
TC.iK.-.:^ P.-, tn h"\»n nolo^rfa 90fl rv.uucijc i u \.\J uu iu f,,_-._...-.„ _— 
kalinių. Dabar bus išleisti visi 
politiniai kaliniai, o tie 44 
ypatingai pavojingi turės tuoj 
išvykti į Ameriką. 

Konferencija 
Reikšmingiausias buvo laiko

mas tas teatras, kuris rodė 
atsinaujinimą tautinėje drama
turgijoje. Šiaulių dramos teat
ras atliko dvi premjeras — Jasu-
kaitytės „Žilviną" ir Škėmos 
„Žvakidę". Šis teatras ruošiasi 
vėliau statyti Škėmos pjesę 
„Viena vakarą'*, Vydūno „Pra
bočių šešėlius" ir Oskaro Mi
lašiaus biblinę dramą „Mefibo-
setą". 

Ši teatro kultūros šventė 
baigėsi konferencija, kuriai 
tema buvo parinkta „Teatro 
vieta Lietuvos atgimime". Čia 
buvo keliamos temos, ką reikia 
daryti, kad teatras tarnautų Tė
vynei Lietuvai ir gintų žmogaus 
dvasios suverenitetą. 
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direktorius Vytautas Juškus ir 
vyriausias režisierius Gytis 
Padegimas buvo šio teatro fes
tivalio rengėjai. 

JAV sutiko su žmogaus 
teisių konferencija 

Primenamas Pabaltijo valstybių klausimas 
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Prez. Reaganas pasiruošęs su draugais žaisti golf išvakarėse, prieš sutikdamas Naujus Metus 
Walterio Annenbergo namuose Paims Springs, Cali/ rnijoje. Prezidento kairėje matyti Lee Trevino 
ir šeimininkas W. Annenberg, o jo dešinėje Tom Wa*^on ir George Shultzas. Kai prezidentas baigs 
savo terminą, jis apsigyvens Bei Air sekcijoje prie- Los Angeles miesto. 

Naujas incidentas su Libija 
Washingtonas. — Nušovimas 

dviejų Libijos sovietų gamybos 
kovos lėktuvų dar labiau įtempė 
Amerikos ir Libijos santykius. 
Amerikos atsakingieji pareigū
nai sako, kad tai nieko neturi 
bendro su cheminių ginklų 
gaminimo fabriku Libijoje, 
kurį Amerika nevengtų sunai
kinti. Libijos diktatorius M. 
Qaddafi pagrasino Amerikai 
kerštu ir paprašė sukviesti 
Jungtinių Tautų Saugumo tary
bos posėdį, kad būtų pasmerk
ta Amerika. 

Provokaci jos veiksmai 
Gynybos departamento prane

šimu, du Amerikos lėktuvai nuo 
Kennedžio lėktuvnešio pakilo 
eilinei patruliavimo kelionei, 
kai prieš juos pasirodė du Libi
jos karo lėktuvai, skrisdami 
tūkstanties myliu greičiu tiesiai 
į juos Viduržemio jūros tarp
tautinėje oro erdvėje. Libijos 
lėktuvai aiškiai parodė puolimo 
veiksmus ir tik tada amerikie
čiai pilotai iššovė keturias 
raketas, kurios tiksliai pataikė 
į Libijos lėktuvus. Jie taip pat 
matė ir du parašiutus, regis, 
kad lakūnai galėjo išsigelbėti. 
Tuoj Libijos gelbėjimo malūn
sparnis pradėjo skristi paimti 
lakūnų. Tai įvyko maždaug 70 
mylių nuotolyje nuo Libijos 
krantų. Libijos lakūnų likimas 
nežinomas. 

Los Angeles Times rašo, jog jo 
Vidurio Rytų korespondentas 
patyrė, kad Libijos pareigūnas 
praėjusią savaitę slaptai krei
pėsi į Reagano administaraci-
jos ati t inkamus pareigūnus, 
page idaudamas , kad bū tų 
išvengta karinio susidūrimo, 
kas šią savaitę kaip tik ir įvyko. 
Bet amerikiečiai į tai nekreipė 
didesnio dėmesio, kadangi Libi
ja palaiko teroristus arba net ir 
pati juos organizuoja. 

Buvo b a n d y t a išvengti 
Frank Carlucci, Gynybos sek

retorius, pasakė, jog incidentas 
tęsėsi 12 minučių ir Amerika jį 
laiko baigtu. Visas dėmesys 
dabar kreipiamas į Paryžiuje šį 
šeštadienį prasidedančią chemi
nių ginklų konferenciją, kurio
je turi dalyvauti 140 kraštų ats
tovai. 

Papildomomis žiniomis, ame
rikiečiai lakūnai bandė išvengti 
Libijos lėktuvų ir pakeitė kryptį 
ir skridimo °reit ' nušils**"'0 m i 
iš 15,000 pėdų į 4,000 pėdų 
aukštį, bet Libijos lėktuvai juos 
sekė, tad amerikiečiai pilotai 
privalėjo gintis, pasakė Gyny

bos sekr. Carlucci 
Kongreso vadai pilnai pasisa

kė už lakūnų padarytus apsigy
nimo veiksmus. Sen. C. Dodd, 
kuris dažnai kritikuoja pre
zidento užsienio politiką, pa
sakė, jog amerikiečiai pilotai 
pasielgė teisinga: Daugelis 
Kongreso narių mano, kad 
Qadaffi buvo įsaKes išprovo
kuoti šį incidentą 

Protokolinės iškilmės 
Kongrese 

Washingtonas. — Kongreso 
iškilmėse, kurių nebuvo 152 
metus, kai Martin Van Buren, 
būdamas viceprezidentu, 1837 
m. perėmė prezidento pareigas, 
Šį trečiadienį viceprezidentas 
Bushas turėjo atlikti protokolinį 
veiksmą — pats save paskelbti 
prezidentu. Kai Rinkimų kole
gijos balsai buvo formaliai sus
kaičiuoti, juos atnešus dviejose 
puošniose dėžėse, kiekvienos 
valstijos 2 atstovai iš Senato ir 
Atstovų rūmų prie mikrofono 
paskelbė balsavimo rezultatus. 

Paskutinė balsų lentelė rodo 
kad George Bushas išrinktas 
JAV prezidentu 426 balsais, o jo 
oponentas Michael Dukakis 
gavo 111 balsų ir Lloyd Bentsen 
1 balsą iš Vak. Virginijos vals
tijos atstovo, kuris tuo pareiškė 
protestą prieš Rinkimų kolegi
jos eigą. 

Bushas, žurnalistų praneši
mu, atrodė patenkintas, bet 
kontroliuojąs save, kai jis 
oficialiai paskelbė balsavimo 
rezultatus, Senato ir Atstovų 
rūmų bendroje sesijoje, kad jis 
pats ir sen. Dan Quayle yra 
išr inkti 426 balsais. Tada 
Atstovų rūmų speakeris Ji m 
Wright pristatė išrinktąjį prez. 
G. Bushą, o Kongreso nariai 
bendru atsistojimu pagerbė 
naująjį prezidentą. 

— Varšuvoje Komunistų 
Centro komiteto patarėjas dr. 
Jacek Wilczur, kuriam pavesta 
rūpintis nacių nusikaltimų 
reikalais Lenkijoje, pranešė, jog 
Lenkija šiais metais leis lan
kytis archyvuose, kuriuose yra 
nacių nusikaltėlių bylos. 
— Hempstead miestelyje, New 
Yorko valstijoje. Walter Hudson 
pirmą kartą po 18 metų išėjo į 
lauką, kai numetė 700 svarų 
per paskutinius metus. Dabar 
jis sveria 520 svarų ir laikosi 
griežtos dietos, kad svertų tik 
200 svarų. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Washingtone FBI pranešė, 
kad Hazeltine korporacija iš 
New Yorko valstijos, norėdama 
gauti daugiau informacijų, 
papirko laivyno tarnautoją. Tai 
dar vienas surastas kyšių 
ėmimas plačiai vedamoje Pen
tagono investigacijoje, kuri pra
sidėjo praėjusią vasarą. 

— Maskvoje buvo paneigta 
žinia, kad išliko 17 dar gyvų 
žmonių po žemės drebėjimo, 
kuris buvo prieš 24 dienas 
Spitako mieste, kurią paskelbė 
prancūzų žinių agentūra. 
Paskutinė išgelbėta iš griuvėsių 
moteris buvo gruodžio 30 d., 
kuri kitą dieną mirė. Prancūzai 
skelbė, kad tie 17 asmenų išliko 
gyvi, valgydami grūdus ir 
sniegą, nes jie buvo užgriauti 
grūdų apdirbimo fabrike. 

— Vak . Vokietijoje vėl 
NATO pajėgos atnaujino žemo 
skridimo lėktuvų skraidymus, 
kurie buvo sulaikyti po to, kai 
lėktuvas nukrito Remsheid 
miestelyje/užmušdamas 6 žmo
nes. 

— Washingtone Energijos de
partamentas pasiūlė 81 bilijono 
dolerių programą, kad per 20 
metų būtų sumodernintos bran
duolinių ginklų gaminimo 
įmonės, kurios dabar jau yra 30 
metų senumo ir gali sudaryti 
radioaktyvių medžiagų pavojų 
aplinkai. 

— Sovietų Sąjunga, kaip 
praneša „Tasso"' žinių agentū
ra, išbandė naują lėktuvą Tur-
polev 204, kuris bus daug erd
vesnis už dabar naudojamą 
Aerofloto lėktuvą. Naujasis 
modelis turės 214 vietų ir bus 
ekonomiškesnis. Jis turėtų 
aktyvioje tarnyboje pasirodyti 
1990 metų gale. 

— Varšuvoje Reuterio žinių 
pranešimu, šimtas lenkų 
intelektualų ir opozicijos 
veikėjų pasiūlė vyriausybei 
leisti laisvus rinkimus visoje 
Lenkijoje. Dabartiniame lenkų 
seime, kurį sudaro 460 narių, 
yra vyriausybės parinkti 
asmenys. 

— Gvatemaloje 59 žmonės 
nuskendo ir 15 negalima suras
ti, kai keleivinis laivas sek
madienį nuskendo Amatiąue 
įlankoje, netoli Puerto Barrios 
miesto. Ir šiame laive, kaip ir 
Brazilijoje, buvo per daug 
žmonių. 

— Washįngtone Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos Mokslų aka
demijos atstovai išleido bendrą 
pranešimą, kad žemės ekologi
nis saugumas yra pavojuje. 

Washingtonas. — Prez. Rea
ganas, Valstybės sekretoriaus 
G. Shultzo rekomenduojamas, 
sutiko su Maskvos pasiūlymu, 
kad 1991 m. sovietai sukviestų 
tarptautinę žmogaus teisių kon
ferenciją, žinoma, Maskvoje. 
Shultzas savo rekomendacijas 
prezidentui, kuris atostogauja 
Californijoje, pagrindė tuo, kad 
Sovietų Sąjungoje pagerėjo žmo
gaus teisių klausimas sumaži
nant politinių kalinių skaičių, 
leidžiant žydų emigraciją ir, 
Amerikos akimis žiūrint, kiti 
kriterijai yra palankūs sovie
tams. Reaganas priėmė Shultzo 
pasiūlymą. 

Nauji pasitarimai 
Prezidento sprendimas ati

darė duris naujiems Rytų-Va
karų pasitarimams, kad būtų 
sumažintos konvencionalinės 
pajėgos, tankai ir artilerija 
Europoje. Kad NATO ir Varšu
vos pakto valstybės galėtų 
pradėti pasitarimus, buvo ilgai 
laukiama dėl to, kad Vienos 
konferencijoje 35 kraštų ats
tovai svarstė žmogaus teisių 
klausimą Sovietų Sąjungoje, 
negalėjo susitarti dėl priimtino 
pareiškimo, kuris turi būti pa
skelbtas pasaulio žmonėms. 
Visą tai trukdė sovietai. Dabar 
Reagano vyriausybė nutarė, 
kad žmogaus teisės Sovietų 
Sąjungoje ir Rytų Europoje yra 
jau pakankamai pagerėjusios, 
todėl galima baigti Vienoje ilgai 
trukusią žmogaus teisių konfe
renciją ir veikti toliau. 

Panaikinta respublikonų 
išstojimo teisė 

„Tai nėra tobulas žmogaus 
teisių klausimo išsprendimas, 
tačiau jie jau padarė daug", 
sakė Shultzas, turėdamas min
tyje sovietus. Gorbačiovas iš
pildė daugelį Amerikos pagrin
dinių reikalavimų, tačiau, ne
žiūrint to, bus daromas ir toliau 
spaudimas, kad tos žmogaus 
teisės būtų pilnai įgyvendintos 
Sovietų Sąjungoje. Žmonės dar 
ten neturi apsisprendimo teisės, 
konstituciniai pakeitimai nepri-

Prezidento 
atsisveikinimas 

Los Angeles. — Prezidentas 
R. Reaganas savo atsisveiki
nimo kalbą JAV gyventojams 
pasakys per televiziją iš Baltųjų 
rūmų savo kabineto — Ovai of-
fice sausio 11 d., trečiadienį. 8 
vai. vak. Chicagos laiku. Atsis
veikinimo žodis bus pasakytas 
prieš devynias dienas, kai pre
zidentą Reaganą pakeis jo vice
prezidentas George Bushas 
sausio 20 d., pri imdamas 
priesaiką eiti sąžiningai JAV 
prezidento pareigas. 

— Vak. Vokietijoje išleistas 
įstatymas, kad šoferiai greitke
liuose privalo būti mandagūs. 
Ten agresyviais vairuotojais lai
komi tie, kurie labai greitai 
važiuoja. Daugelis vokiečių 
mašinų gali važiuoti per 
valandą 125 mylių greičiu. Tam 
įstatymui paaiškinti yra išleis
tos specialios taisyklės. 

— Škotijoje žuvusių lėktuvo 
nelaimėje ieškotojai prarado 
viltį, kad besuras 28 žmonių 
kūnus, kurie buvo užmušti, kai 
padėta bomba susprogdino Pan 
American lėktuvą. 

imami Pabaltijo respublikose, 
Gruzijoje, Uzbekistane ir Armė
nijoje. Pagal naująją Sovietų 
konstituciją, respublikos 
nebeturės išstojimo teisės iš 
Sovietų Sąjungos, nors ta teisė 
ir dabar buvo tik ant popieriaus 
parašyta. 

AP žinių agentūros praneši
mu, Amerikos aukštieji parei
gūnai tiki, kad šis Reagano 
sprendimas padės Gorbačiovo 
vidaus reformoms. Bet šis 
sprendimas jau susilaukė ir 
daug kritikos. Manoma, kad 
žmogaus teisių konferencija 
Maskvoje padės įteisinti vienos 
partijos režimą, kur slaptoji poli
cija ir dabar tebeturi neribotą 
galią, o daugelis labai svarbių 
reikalingų reformų nebuvo įrašy
tos ir apipavidalintos įstaty
mais. KGB ir dabar yra nelie
čiamas objektas. 

Pabaltijo klausimas 
Vienos konferencijos diskusi

jos ir buvo patikrinimui, kaip 
sovietai laikosi savo 1975 m. pa
sirašyto Helsinkio pakto nuta
rimų praktiškame gyvenime. 
Žinių agentūros dabar vėl 
primena, jog Sovietai pasirašė 
Helsinkio paktą tik todėl, kad 
buvo aiškinama, jog Vakarai 
sutiko su dabartinių sienų pada
linimu, įskaitant ir Pabaltijo 
valstybių absorbavimą į Sovie
tų Sąjungą. Prez. Reaganas 
sako, kad Helsinkio susitarimai 
nereiškia bet kokio valstybių 
padalinimo Europoje. 

Gorbačiovo laimėjimas 
Valstybės departamento ats

tove Phyllis Oakley pranešė, jog 
šį sekmadienį G. Shultzas susi
t iks Paryžiuje su Sovietų 
Užsienio reikalų ministeriu E. 
Shevardnadze ir vėl aptars 
žmogaus teisių reikalus. Ji 
pasakė, kad per paskutinius 
dvejus metus sovietai išleido į 
laisvę 600 politinių kalinių ir 
visus Helsinkio akto patikri
nimo narius. Tik tuzinui sąžinės 
kalinių neleista išvykti į Vaka
rus. Gruodžio mėnesį buvo 
išleisti 3,625 žydai išvykti į 
Vakarus, o praėjusiais metais iš 
viso išvyko 19,287 žydai. Taip 
pat išleista daug armėnų ir 
vokiečių. Be to, sovietai 
nebetrukdo radijo transliacijų. 
Visi šie dalykai ir leido 
nuspręsti, kad Amerika sutiko 
su žmogaus teisių konferencija 
Maskvoje, nors tai ir laikoma 
nauju Gorbačiovo laimėjimu. 

Tačiau žydų tarybos, kuri 
rūpinasi sovietų žydais, atstovas 
Micah Naftalin pareiškė, kad 
sovietai nepadarė tiek daug 
gero žmogaus teisių srityje, kad 
Amerika turėtų sutikti su tokia 
konferencija. ..Mes raginsime 
prezidentą, kad atsisakytų nuo 
šios konferencijos Maskvoje". 

KALENDORIUS 
Sausio 6 d.: Baltazaras. 

Kasparas. Melchijoras, Arūnas, 
Kęsgailą. Radvile. 

Sausio 7 d.: Raimundas. 
Liucijus. Julijonas. Rūtenis, Ri
čardas, Romualdas, Jomante. 
Vildaugas. 

ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 7:18. leidžiasi 4:34. 
Temperatūra dieną 35 1.. nak

tį 23 1. 

I • 
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/PORTO APŽVALGA 

ŽINIOS IS AUSTRALIJOS 

DIDŽIAUSIAS DĖMESYS 
KREPŠINIUI 

Naujųjų metų išvakarėse iš 
Australijoje tuo metu vykusių 
III-jų Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynių buvo gautas toks ten 
dalyvaujančio ŠALFASS parei
gūno ir mūsų bendradarbio 
Vytauto Grybausko telefoninis 
pranešimas: 

III-sios PLS Žaidynės Adelai
dėje vyksta labai sklandžiai ir 
tvarkingai . Kai kuriose šakose 
varžybos jau baigėsi ir laimė
tojai vaikšto pasipuošę meda
liais. 

nugalėję L ie tuvos r i nk t i nę 
51-50 ir Chicagos „Lituanicą'' 
38-32. Lengvai nugalėję Adelai
dę ir Melbourną, LAK pasiekė 
pusfinalius. Lietuva liko antroje 
vietoje. , , B " grupėje visus 
stebino puikus Australijos žai
d imas . Po p e r g a l ė s pr ieš 
Torontą, ji išvystė nepaprastą 
savimi pasitikėjimą ir „atskai
t ė" Detroito „Kovui" 65-39, 
pirmą kėlinį laimėdama net 
36-8! T o r o n t o „ V y t i s " , 
nugalėjusi Detroitą 51-45, Cle-
ve lando „ Ž a i b ą " 67-49 ir 
Perthą, šioje grupėje užėmė li
rą vietą. Tuo būdu pirmajame 
pusfinalyje susi t iko Toronto 
„Vytis" ir New Yorko LAK. 
Nežiūrint gero brolių Karpių 
žaidimo, New Yorko Šimkus, 
padedant K. Winslow, ištempė 
pergalę 40-37. Antras pusfinalis 
(perpildytoje salėje) buvo drama
tiškas. Australija buvo lygi Lie
t uva i visose fazėse, nors 
mažesnė ūgiu. Įtempta, taškas 
už tašką kova vyko per visas 
rungtynes. 13-ka sekundžių iki 
pabaigos pasekmė buvo 42-42! 
Australiečiai padaro dvi klaidas 
ir Lietuva laimi 44-42. 

Bronzos medal ius laimėjo 
Toronto „Vyt is" , nugalėjusi 
Australijos lietuvių rinktinę 
48-36. Australiečiai, po pralai
mėjimo prieš Lietuvą, nebe
turėjo nei dvasios, nei jėgų, o To
ronto broliai Karpiai , Ažubalis 
ir kiti sužaidė pasigėrėtinai. 

Final inės rungtynė's, prie 
pilnos salės žiūrovų, buvo gero 
lygio ir lygios pirmame kėlinyje. 
Antrame — Lietuvos Kvedara-
vičiaus ir Markevičiaus tolimi 
metimai užt ikr ino Lietuvai 
pergalę 56-50 ir aukso medalius. 

Kitos varžybos taip pat artėja 
prie galo. Lauko tenise vyrų 
grupėje V. Č i kotas iš Wa-
shingtono, o moterų V. Leiputė 
iš Adelaidės, laimėjo aukso me
dalius. Stalo tenise A. Lamaitė 
iš Lietuvos nugalėjo visus 
vyrus . Š a c h m a t ų va ržybas 
laimėjo A. Mikėnas iš Lietuvos, 
buvusio Lie tuvos šachmatų 
meistro sūnus. y Q_ 

Ok. Lietuvoje 

Lietuvos krepšinio „ t ė v a s " adv. K. Savickus ir iškilusis „Žalgir io" krep
š in inkas Arvydas Sabonis^ .m. gegužės 15 d. susi t ikę Jaunimo centre. Chi-
cagoje, dal inasi m in t imi s ap i e savo pamėgtąjį sportą. 

Nuotr . E d v a r d o Šu l a i č io 

Futbolas Chicagoje 

SALĖS 
PIRMENYBĖS 

Po didžiųjų švenčių, dar ne
spėjus kaip reikiant nė atsi
kvėpti , šį sekmadienį, sausio 8 

J. Karp i s kovoja už Toronto „Vytį" . 

Kaip ir visada, krepšinis yra 
dėmesio centre ir su t raukia 
daug žiūrovų. Priežastis, aišku, 
yra Lietuvos jaunimo r inkt inė , 
sudaryta iš Kauno „Žalgirio" ir 
Vilniaus „Statybos" žaidėjų; 
visi puikaus sudėjimo, aukšto 
ūgio (keturi jų daugiau 2-jų 
metrų ūgio), atletiški, greit ir 
puikiai mėto. Atrodė, kad jie 
turėtų visus „nušluot i" nuo 
aikš te? be didesnio vargo. 
Tačiau taip nėra. Australijos lie
tuviu rinktine. pasieKusi !aha: 
puikaus lygio 'kaip r visas 
Australijos krepšinis' . ,;au tur; 
ū£j. vra greita, kovinga, savimi 
pasitikinti. Šiaurės Ameriko-
komandos, kad ir nepilnai.- - a -
tatai-, atvyko pasiruošusios ir 
pasirvzusios nepasiduoti. 

Pusfinalius pasiekė ketu?;:, 
kraštu komandos. Lietuva- . 
Australijos. Kanados ir JAV r. 
..A" trrupejc New Yorko LAK. 
nustebino pasauli ne t ikė ta i 

LIETUVIAI GERIAUSI 
EUROPOS KREPŠININKAI 

Arvydas Sabonis, Kauno „Žal
g i r io" ir Sovietų Sąjungos 
krepšinio r inkt inės žaidėjas, 
pripažintas 1988-tųjų metų ge
riausiu Europoje krepšininku. 
Antroje vietoje — Š a r ū n a s 
Marčiulionis. Vilniaus „Staty-

Pirmąsias rungtynes mūsų 
vyrai žais prieš italų „Maroons 
B" komandą šio sekmadienio 
vakarą, 5:15 vai. J. J . 

FUTBOLO SEZONĄ 
UŽBAIGUS 

Futbolo klubas „Lituanicą" 
d. prasidės mėgėjų lygų salės t r į s c j e š imt aštuntąjį sezoną 
futbolo — soccer pirmenybės, u zbaigė ne aikštėje, bet Tauti-
kurios baigsis kovo 12 dieną. n i u o s e namuose su vakariene, 
Pirmenybių rung tynės vyks m u z į k a ir šokiais Padėkos sa-
Viila Park, II., „Odeum" spor- v a į tgalyje, kas visai derinosi su 
to arenoje. „Lituanica-Liths" tradicijomis. Trūko tik kalbė-
komanda rungtyniaus metro toių ir ilgų kalbų. Pobūvį numa-
lygos pirmoje divizijoje. Teks 
žaisti 9 rungtynes . Kiekviena 
dalyvaujanti komanda privalo 
iš anksto susimokėti po g^rą 
tūks tan t inę už salę, teisėjus ir 
ki tus būtinus reikmenis. Sužai
dus pusvalandžio rungtynes — 
šimtinės j a u ir nėra! 

— Prabangos dalykas, — ne 
vienas pasakys. Kai kuriems 
futbolo klubams ta i yra didelė 
finansinė našta. Prie tokių klu
bų p r ik l auso i r „ L i t u a n i 
ca-Liths". Aukų specialiai tam 
reikalui prašyti, ka s paskutiniu 
metu labai madoje, klubas nesi
ruoš ia , n e s la ikosi dėsnio: 
„Stenkis pa t s ir Dievas padės". 

Šiais metais dalyvaut i salės 
pirmenybėse yra labiau privile
gija, negu pareiga. Yra daugiau 
norinčių dalyvauti komandų, 
negu gali priimti, nes „Odeum" 
arenoje rungtyniauja 5 lygų 
komandos. Į nedalyvaujančius 
žiūrima kaip į atsilikėlius ir 
žaidėjai tokių klubų vengia. 
, ,L". komanda žaidėjų pro
blemos šiuo metu neturi . Prie
šingai — gali sudaryti pora šeše
tukų (tiek žaidėjų salės koman
doje), kurie prilygtų bet kuriam 
Chicagos geriausiam klubui. 
Brolių J en igų penke tukas , 
perėjęs per „skaistyklą", i n 
corpore laukia pirmojo švilpuko. 
J i e yra s v a r b u s v e i k s n y s 
komandos egzistencijai, nes j ie 
gali komandą ne tik iškelti į 
pirmą vietą, bet ir sužlugdyti. 
Dabar būtų pats laikas parodyti 
ką jie iš tikrųjų gali. Žaidimo 
taisyklės salės pirmenybėse bus 
taikomos visu griežtumu ir 
niekam nebus leidžiama t a s 
taisykles savaip interpretuoti. 

Komandos vadovas G. Biels-
kus . paklaustas nuomonės apie 
p e r s p e k t y v a s šiose p i rme
nybėse, pasakė turįs 12 gerų 
žaidėjų. Galėtų priimti dar 2-3 
t ikrai norinčius žaisti. Pagei
dautu jauniu. 

tytu laiku pradėjo pirm. A. Gla-
v i n s k a s , p a s v e i k i n d a m a s 
svečius ir padėkodamas jiems už 
atsilankymą. Vakaro programą 
pravesti pakvietė buvusį pirm. 
Pijų Stončių, kuris tai \ykusiai 
atliko iš klubo gyvenimo paįvai
r intu humoru, kai svečiai šiek 
tiek pasisotino ir apšilo. 

Pradėdamas vakaro progra
mą, skirta „Lituanicos" vete
ranams atžymėti, Stončius pir
miausia paminėjo vyrų koman
dą, kuri yra pagrindinis „L" 
klubo vėliavnešys. Ji mus repre
zentuoja tarp Chicagos daugia
taučių komandų. Paminėjo, kad 
vyrų komanda šiais metais 
užėmė t ik antrąją vietą pirmo
je divizijoje vien dėl to, kad kele
tas žaidėjų, vykdami greit
keliais į rungtynes, paklydo ir 
komanda turėjo žaisti nepilnu 

s ą s t a t u . Ž i n o m a , k e l e t a s 
raudonų baudos kortelių irgi 
nepadėjo. Dėl t ų priežasčių 
ukra in ieč iams t eko pirmoji 
vieta. Nuostolis m e n k a s — ne
reikės kr is t i iš Major divizijos 
ateinančiais meta i s . Gi ukrai
niečiai ba l iaus proga a t s iun tę . 
visą l i trą „Stoličnaja".. . Kad 
komanda ateityje nebepaklystų, 
P. Stončius įteikė jai seną žemė
lapį, ka i dar jokių grei tkel ių 
nebuvo. Apsigynimui nuo tei
sėjų raudonų kortelių, j i s įteikė 
magišką žalią kortelę , kurią 
reikės t ik pr ik iš t i teisėjui prie 
nosies, kad raudonoj i bū tų 
neutralizuota. Ta ip pasiruošus, 
vie ta Major diviz i joje 
garantuota.. . 

Priminė, kad „Lituanicos" 
klubas turėjo ir moterų futbolo 
komandą, ko ir okupuotoje Lie
tuvoje neturėjo. J is keler ius , 
metus ja i vadovavęs, nors pats j 
nė kar to į futbolą nespyręs. ! 

Pirmaisiais metais , kai mergai
tės įkirtusios t i k 2 įvarčius, 
buvę OK, n e d a u g k a š t a v ę . 
Ketvirtais me ta i s , kai jos pra- . 
dėjo dažniau la imėt i ir įkirtu
sios arti 50 įvarčių, jo čekiai pra
dėjo „bouncyt i" . J is t a d a iš 
vadovų a t s i sakęs ir mergaičių 
komanda iširusi . 

Kad „Lituanicos" futbolo klu
bas be pe r t r aukos gyvuoja dau
giau kaip t r isdešimt metų — ne 
vieno žmogaus nuopelnas . Šį 
vakarą pagerbt i visi ve te rana i , 
kurių daugumos veikla tęsiasi 
beveik nuo p a t į s i s te ig imo 
dienos. P l ake te s pasižymėju
siems įteikė programos prave-
dėjas P. Stončius. asistuojamas 
žmonos Ritos, k u r i dėl organiza
cinių sugebėjimų futbolo srityje 
galėtų užimti vyrų komandos 
„coach" poziciją. Plaketes gavo: 
J. K a u n a s , H . J e n i g a s , J . 
Žukauskas, G. Bielskus, D. 
Brandonisio, d r . J. Ringus , A. 
Glavinskas, dr. I. Hidvegi, H. 
Gavėnia, R. Libus, B. F r a m e , P. 
Č e s n a u s k a s . V e r t i n g i a u s i o 
komandos žaidėjo trofėjų, pa
tiems žaidėjams s laptu bal
savimu išrinkus, gavo Phil Abe-
das, kurio sąmoningas parei
gingumas ir a t sakomybės jaus
mas prieš komandą ir vadovus 
neliko nepas tebėtas . Trofėjų 
jam įteikė komandos vadovas 
Ged. Bielskus. Plaketes ta ip pat 
įteiktos ir i lgamečiams užkuli
sio darbuotojams Ramune i Ci-
baitei, J. J u š k a i ir nepamai
nomam „mui t in inkui" Antanui 
Viktorai. 

Baigdamas programos prave-
dimą, P. Stončius d a r kar tą 
padėkojo svečiams už moral inę 
ir mater ia l inę pa ramą futbolo 
klubui, patirtą ne tik šį vakarą, 
bet ir per visą rungtynių sezoną, 
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be kur ios „Li tuanicos" veikla 
būtų neįmanoma ir seniai užmi
gusi. Nors tą patį vakarą Jauni
mo centre buvo „Antro Kaimo" 
popul iarus parengimas , bet ir 
pas futbolistus susir inko arti 
150 svečių, kur ie turėjo progos 
smagia i pasišokti ir pasilinks
mint i grojant p u i k i a m „Gin
t a r o " o r k e s t r u i . P l a t i n a n t 
laimėjimų bilietėlius pasižymėjo 
va r t i n inkas Leonas Jonikas . 

J . J . 

DR. KENNETH J . VERKĘS 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuotakia 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Tai. 925-8288 

507 S. Gllbart, LaGranga, IL. 
Tai. 352-4487 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKT1KA 

— Amber Chiropractic — 
S522 S. Wolf Rd. 

Western Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

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 

Of»- 735-4477; 
Rez. 246-0067: arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDiCAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
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6-9: antr. 12-6; penkt 10-12. 1-6 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

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

Pirm . antr.. Ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Kabineto ta i . — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaslci Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

Sol. St. Baras įteikia pereinamąją taure ALIAS Chicagos sk . golfo 
varžybų laimėtojui inž. E. Lapui. Stebi, iš ka i rės : s k y r i a u s p i r m i n i n k a s A. 
Vi tkus . St. Virpša ir J. Kubilius. N u o t r . J . S t a t k a u s 

INŽINIERIŲ GOLFAS 

Šarūnas Marčiulionis, Vilniaus ..Sta
tybos" pažiba. 

bos" žaidėjas. Abu krepšininkai 
yra 24 metų amžiaus. Šie jver-
tinimai buvo gauti Ital i jos spor-
to laikraščiui ,,Gazeta deio 
-;por; ;it.iKus 107 krepšinio spe
cialistu ' i š 19-kos valstybių) 
apklausa. 

Amerikos Lietuvių inžinierių 
ir architektu s-gos Chicagos sky
r iaus šių metų rudens golfo 
varžybos vyko spalio 2 dieną. 
Nors rytmečio lietus atbaidė ne 
vieną golfo mėgėją, bet varžybos 
buvo pravestos, dalyvaujant 
daugiau negu 20 žaidėjų. 

Vyrų ,,low gross" klasėje, su 
80 smūgių, pirmą vietą laimėjo 
E. Lapas. Jam atiteko solisto St. 
Baro skirta pereinamoji taurė . 
Il-tra ir III-čia vieta, su 83 
smūgiais, dalinosi V. Vaitkus ir 
J Kubilius, praėjusių metų 

laimėtojas. Vyrų ,,low n e t " 
klasėje la imė nusišypsojo J . 
B a r i u i . Iš sveč ių t a r p o 
g e r i a u s i a i p a s i r o d ė C h . 
Rackmil, laimėjęs I v. su 87 
s m ū g i a i s . A i d . V a i t k i e n e i 
atiteko 6 sviedinukai už I v. 
moterų grupėje. 

S k y r i a u s p a v a s a r i o golfo 
varžybos yra numatomos atei
nančių metų balandžio mėnesį. 
Tuomet vėl t e k s kovoti dėl dr. 
J. Valaičio skir tos pereinamo
sios taurės. 

J . B . 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
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Valandos pagai susitarimą 
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Kliūtys efektyviai 

GAMTOSAUGAI 
LIETUVOS HIMNAS IR VĖLIAVOS 

Įspūdžiai iš Lietuvos (2) 

Prasidėjus atvirumo politikai 
Lietuvoje pradėjome skaityt i , 
apie žiaurią Lietuvos ir visos 
Sovietų Sąjungos gamtosaugos 
padėtį. Tačiau gamtos apsauga 
yra globalinė problema, ir nors 
vieni kraštai, kaip JAV, jau 
prieš dešimtmetį pradėjo bent 
rūpintis tomis problemomis, o 
kiti, kaip Sov. Sąjunga, t ik 
dabar sukruto, darbo kiek
vienam kraštui net savo viduje 
yra apsčiai. Taip Time žurnalas 
paskyrė savo pirmąjį 1989 m. 
numerį pasaulinei gamtos ap
saugai, jame liesdamas ne t ik 
JAV-ių problemas toje srityje, 
bet ir kitų kraštų problemas ir 
rūpesč ius , imt ina i ir Sov. 
Sąjungos. 

Skai tant apie Sovietų Sąjun
gos neįsivaizduojamą tamsumą 
gamtos apsaugos srityje, galime 
kartais pasijausti labai šviesūs, 
gyvendami š iame la isvame, 
aukštos technologijos ir mokslo 
turtingame krašte. Tačiau tame 
numeryje atspausdintas Ten-
nessee senatoriaus Albert Gore 
susumavimas gamtos apsaugos 
reikalų stovis — kliūtys gamtos 
apsaugos problemų sprendimui 
JAV-ėse verčia ir šio krašto 
gyventojus kukliau jaustis, blai
viau pažvelgiant net ir mūsų 
pažangiam kraštui grasinan
čioms gamtos problemoms. 

Senatorius Gore kandidatavo 
į demokratų nominaciją prezi
dentiniams rinkimams, savo pa
grindine tema pabrėždamas 
gamtos apsaugos klausimus. 
Dabar jis ir pats pripažino, kad 
šio rūpesčio kėlimą šiame kraš
te blokuoja įvairios kliūtys, ku
rias jis pats patyrė savo nesėk
mingos kandidatūros metu. Šios 
kliūtys tačiau pakenkė ne tik 
jam, bet suriša rankas tiems, 
kurie norėtų gamtos apsaugos 
problemas rimtai spręsti, o čia 
jau nebe tik politinis klausimas, 
bet ir kiekvienam piliečiui 
gyvybinis. Negalint tų kliūčių 
įveikti, nei šio krašto technolo
ginis pajėgumas mums nepadės. 
Štai penkios jo iškeltos kliūtys. 

Pirma, jis sako, kai kurie 
moksliniai neaiškumai apie va
dinamą šiltnamio efektą var
tojami pateisinti neveiklumą 
mažinant jo grėsmę. Kai situa
cija reikalauja didelių pastangų, 
visai žmogiška, jis sako, grieb
tis kad ir mažiausių abejonių, 
kad tik nereiktų tu didelių dar
bų imtis. O iš tiesų tikros moks
linės abejonės liečia t ik smulk
menas, o apie paties ozono 
sluoksnio nykimą ir dėl to 
didėjančią atmosferinę skylę 
virš Antarktikos nėra jokių 
mokslinių abejonių ir dėl to 
būtina greitai imtis atsakančių 
p r i emonių skylės a u g i m u i 
stabdyti. 

Ant ra kliūtis tai nenoras 
t ikėti , kad gamtoje vyksta kas 
nors, kas dar niekad nėra vykę 
pasaul io istorijoje. Kažkaip 
jaučiama, kad mokslininkų tvir
tinimai tėra tik mokslinė fanta
zija. Bet iš tikrųjų čia ne fanta
zija, o tikrais duomenimis pa
grįsti faktai. 

Trečia kliūt is veiklai yra 
manymas, ka i bus lengviau pri
sitaikyti prie atmosferinių pasi
keitimų negu dabai bandyti 
juos sulaikyti Bet ir čia klys
tama, nes jie gali įvykti taip 
staigiai, kad nebeliks laiko 
prisitaikyti. 

Ketvirtoji kliūtis yra net ir 
valstybių vadų neapsišvietimas 
apie jiems gresiančias ekolo
gines problemas, jau nekalbant 
apie pačių žmonių tamsumą 
šioje srityje. Potvyniai Afrikoje, 
Azijoje; sausros žemutinėje Sa-
haroje laikomos tik nesulaiko
momis gamtos nela imėmis , 
kurių žmonės negali išvengti, o 
iš tikrųjų jos yra kitų kraštų be
atodairiško gamtos žalojimo 
pasekmės. 

Penktoji kliūtis efektyviai 
politinei veiklai yra supratimas. 

tiesiog neįsivaizduojamo masto 
atsakančių sprendimų. Si kliū
t i s turbūt ir bus sunkiausiai 
įveikiama, puolant į neviltį. 

Ragindamas pradėti veiklą, 
sen. Gore duoda pavyzdį kla
siško moksliško eksperimento 
su varle. Jei įdedi varlę į blėką 
vandens ir ją užkaiti, kad iš lė
to sušiltų, varlė joje ramiai tupi, 
kol išverda, nešokdama lauk. Ji 
prisitaiko aplinkai. Tačiau, jei 
p i rma vandenį užvir ini ir 
tuomet varlę įmeti, ji tučtuojau 
šoka lauk, išlikdama gyva. 

Gore tikina, kad žemės gyven
tojai jau dabar yra ar t i virimo 
taško. Sausros vienose žemės 
vietovėse ir potvyniai kitose 
rišasi su Amazonės bei pietų 
Azijos masiniu džiuriglių kir
t imu, tenkinant medžio pra
monės pa re ika l av imus . Ar 
supratimas, kad žemėje kas 
sekundę yra iškertamas vieno 
futbolo lauko plotas džiunglių, 
pakankamai „varlę" sukrės, 
kad šoktų iš verdančio vandens 
— pradėtų galvoti, kaip šį pro
cesą stabdyti? Nereikia jokios 
mokslinės fantazijos apie kokių 
milžinų erdvėžmogių žemės 
niokojimą, savo didžiul iais 
žingsniais kas sekundę naiki
nant didžiulius džiunglių plotus. 

Nėra klausimo, kad pasaulio 
tautoms tikrai suvokus gamtos 
žalojimo problemų dydį, jos su
gebėtų reikiamai bendradar
biauti ieškant sprendimų ir juos 
vykdant. Gi JAV-ės ir Sov. 
Sąjunga sugebėjo bendromis jė
gomis gelbėti banginius praėju
sį rudenį, o daug didesnės pro
blemos gresia ne banginiams, o 
žmonėms. Jau dabar 40,000 kū
dikių žemėje kasdien miršta ba
du, o mes dar nerandame nei 
sprendimų nei bendrų kalbų. 

Gore klausia, ar Dievas išmin
tingai padarė, pavesdamas žmo
gui žemę valdyti. Atsakymas į 
šį klausimą ateis dar mums 
gyviems esant, jis sako, ir ne 
jėga, o per atsakingai vedamą 
politinio dialogo ir pasaulinio 
bendradarbiavimo procesą. Kad 
žmonija sugeba keistis, progre
suoti rodo ir istoriją. Gi žmonės 
išmoko a t s i saky t i žmogaus 
kraujo reikalaujančių aukų die
vams p e r m a l d a u t i . Vergų 
laikymas nebėra normali eko
nominė būtinybė (net ir faktinai 
vergus laikantieji to išsigina). 
Dabar jau atėjo laikas žmonijai 
perprasti savo galvojimą apie 
žemės klimatą. Laikas ne tik 
protu, bet ir visu savo gyvenimu 
ir jo pasirinkimais suvokti, kad 
žmonių neatsakingi veiksmai, 
elgsena, naudojant žemės gėry
bes d a b a r m a t y t i b log ina 
žemės klimatą ir kad taip, kaip 
žmonės turi galią klimatą nai
kinti, taip jie turi galią ir jį sau
goti — bet reikia sutart inų viso 
pasaulio gyventojų pastangų. 
Užteks Dievui suversti atsa
komybę už klimato nelaimes, 
patiems kaip erdvėžmogiams te-
riojant žemę. 

Dabar, sako sen. Gore, poli
tinių sutarimų ieškoma, pasi
tenkinant trumpalaikiais spren
dimais, ilgalaikių sprendimų są
skaitom Kiekviena tautybė 
stengiasi pravaryti savo eko
nominę naudą, kitų t a u t ų 
sąskaiton. Tačiau dabar prade
dame matyti, kad sąskaitas 
sumoka ne vien silpnosios, ne
turtingosios valstybės, kurių 
sąskaiton turtingosios norėjo 
pa togiau gyven t i . Gamtos 
sąskaitas sumokės visi žemės 
gyventojai, nežiūrint jų turto, 
kai nebebus įmanoma žemėje 
gyventi. Atėjo laikas pakeisti 
lokalinį galvojimą į globalinį — 
net ir asmeniškos gerovės 
siekimui. Laikas suprasti, kad 
sausra Etiopijoje gresia ir 
Amerikai, kad atominės jėgai
nės sprogimas Černobilyje 
paveikė ne tik anų žmonių 
sveikatą, bet gresia ir mums. 

a.j.z. 

Suradę vietą, kur buvo galima 
automobilį pastatyt i (čia sta
toma pusiau an t gatvės, pusiau 
ant šaligatvio), sekame minias 
žmonių. O tokių minių dar 
niekur neteko matyti . E ina 
seni, eina jauni , eina maži 
vaikai rankose nešdami trispal
ves. Beveik visi at lapus šia tri
spalve pas ipuošę . M o t i n o s 
vežimukuose veža savo mažiu
kus, kad ir jie dalyvautų šiame 
istoriniame momente, kada po 
44 metų virš Kauno vėl suple
vėsuos laisvosios L i e t u v o s 
vėliava. 

Karo muziejaus aikštė jau be
veik pilna. Palipus keliom pa
kopom prie Lenino paminklo, 
mačiau iš visų gatvių einančius 
lietuvius, kurie aikštėje netilpo. 
Gretimai stovintis jaunuolis , š j -

vaizdą stebėdamas, savo drau
gui pakomentavo: „Per mažą 
aikštę Leninui pastatėme. . ." 
Suūžė minia. Dėmesys atkrei
piamas į bokšto viršų, kur pasi
rodė du vyrai su vėliava. J ie 
linksmai miniai mojavo, ruoš
dami vėliavą pakėlimui. Įtam
pa, emocijos neat la ikė ir vėlia
va pakelta penkias minutes 
prieš nus ta ty tą laiką. Nu
skambėjo plojimas, džiaugsmo 
šūkiai, kas turėjo savo vėliavas, 
jomis mosikavo. 

Pasigirdo Lietuvos himnas, 
pradžioj nedrąsiai, vėliau jau 
giedama iš širdies, po tiek metų 
pirmą kartą stovint po savo 
vėliava. Nevisi žodžius mokėjo, 
tačiau ir juos mokant sunku 
garsiai giedoti kai emocijos, aša
ros gerklę suspaudžia. Mačiau, 
kaip tėvai savo mažus vaikus 
ant pečių pasisodino, kad tik 
geriau matytų ir pajustų šį 
momentą. Motinos savo mažiu
kus iš vežimėlių išėmė, kad ir jų 
veidai būtų atkreipti į kylančią 
t r i spa lvę . O min ios t o l i au 
plaukė su vėliavomis į šią aikš
tę. Apskaičiavome, kad čia daly
vavo bent penkiasdešimt tūks
tančių žmonių. Kaip vėliau 
nutarėme, jau tik vien dėl šio iš
gyvenimo apsimokėjo į Lietuvą 
atvykti. 

Po tokio emocinio išgyvenimo 
greit reikėjo grįžti į material i 
nį pasaulį, ta i yra dolerines 
krautuves lankyti . Šios krau
tuvės, lyginant su viet inėmis, 
labai ištaigingos, prekės pusė
tinai geros rūšies. Tačiau ly
ginant su mūsų viet inėmis, 
palieka liūdnesni vaizdą. Tiesa, 
čia beveik visko yra, t ik ne tuo 
pačiu laiku. Pvz. vienas gi
minaitis norėjo p i rkt i mažą 
magnetofoną. Tą dieną tokių ne
buvo, o kitos progos su juo vėl 

GRAŽINA 
KRIAUČIŪNIENĖ 

važiuoti i rgi nebuvo. Kai aš 
p i rmą k a r t ą buvau dolerinėje, 
buvo n e m a ž a i aukso grandinė
lių, o ka i už poros dienų mūsų 
grupės tu r i s t ė ten užsuko, jų jau 
nebebuvo. Per visą iaiką nebuvo 
ir g in t a r in ių auskarų, nors api-
kaklių ir apyrankių nestigo. Nei 
dolerinėje nei jokioje vietinėje 
k rau tuvė je neteko rasti gražios 
lininės staltiesės. Norėjau sūnui 
nup i rk t i gražų odinį albumą, 
be t čia t a pa t i istorija kaip ir 
s ta l t ies ių — nėra 

Viet inėse krautuvėse vaizdas 
d a r l iūdnesn is . Kai pasitaiko 
kokia p r e k ė , jų perka kiek t ik 
gali, nes neaišku, kada vėl gaus. 
Vieną d ieną sutikau giminaitę, 
k u r i džiaugėsi , kad gavo p i rk t i 
dan tų pas tos . Aš jos pirkinį 
p a t i k r i n a u ir „mokau", tokios 
nenaudot i , nesveika dantims. Ji 
m a n r a m i a i atsako, perku, ką 
g a u n u ir kiek leidžia, pasi
r ink imo n ė r a ir džiaugiamės, 
kad iš viso pasitaikė gauti. Tai 
t oks va izdas krautuvėse. 

Restoranai irgi kitoniški negu 
esame p r a t ę . Pirmiausia, ne
duoda vandens , o jei paprašai , 
p a a i š k i n a , kad v a n d u o 
n e s k a n u s , geriau gerti mine
ralinį vanden į (kuris tarp ki tko 
t u r i d a u g druskos, nevisiems 
t inka) . Meniu atneša v i sam 
s ta lu i t i k viena. Jame d a u g 
pus lap ių : pr i rašyta a t sk i r a i 
š a l t i , k a r š t i p a t i e k a l a i , 
d a r ž o v ė s , g ė r i m a i . G r e i t 
i š m o k a u s k a i t y t i . Je i p r i e 
patiekalo nė ra kainos, reiškia to 
p a t i e k a l o n ė r a . V i e n a m e 
r e s t o r a n e , da r n e s p ė j u s 
u ž s i s a k y t i , a t n e š ė m a i s t ą . 
Reiškia, tą diena tik tą vieną 
gaminį ga l ima gauti . Taip pat 
iš a n k s t o ant stalo padė t a 
daržovių ir šaltos mėsos bei duo
nos. N a m i e įpratę tokį davinį 
valgyti priešpiečiams, o čia duo
dama užkandai prieš pagrindinį 
pa t iekalą . Įvairiai pasi taiko ir 
su gėr imais . Vienuose resto
ranuose y r a konjako, bet nėra 
vyno. K i t u r yra tik šampano. 
V iename buvo a laus , bet tuo 
metu, ka i mes ten užkandžia
v o m e , a l a u s s t a t i n ė buvo 
sugedus. 

Turis tų viešbučiuose įvairaus 
m a i s t o n e s t i g o . Maskvo je 
ka ra l i ška i valgėme, tačiau už 
durų pr ie pyragaičių ir sal
dainių k rau tuvės buvo didžiau
sia eilė žmonių. Vilniuje žmonių 
eiles m a t ė m e prie ledų, a laus 
krautuvių . Maskvoje tą popietę, 

ka i mes ekskursavome, prie 
a laus krautuvės nebuvo nė 
vieno žmogaus, nes Maskvoje 
maisto labiau stigo negu Vilniu
je ir žmonės ten pirmiausia 
rikiavosi. 

Savaime aišku, net ir per 
dešimt dienų neįmanoma visko 
apžiūrėti. Tad atsirinkome porą 
vietų, kurias būt inai norėjome 
aplankyti. Tolimesnes ekskur

sijas palikome giminių nuožiū
rai. (Nebuvome informuoti, kad 
v ie tos I n tou r i s t r u o š eks
kursijas). 

Pirma būtinybė — Aušros 
Vartai . Čia apsi lankėme antrą 
viešnagės dieną. J au nuo gatvės 
per langą matyti auksu blizgan
tis Dievo Motinos stebuklingas 
paveikslas. Nors gatvė atdara 
automobiliams, tačiau, kiek ten 
teko būti, nė kar to automobilis 
pro šiuos vartus, nepravažiavo. 
Praeiviai, net ir jauni , eidami 
pro vartus sekundei stabteldavo 
ir persižegnodavo. Iš miesto 

LIETUVOS LAISVĖS 
LYGOS ATSTOVŲ 

VAKARUOSE LAIŠKAS 
RADIJUI IR SPAUDAI 

Dėl Europos Parlamento „Baltic 
Intergroup*' prezidiumo ir gene
ralinio sekretoriaus pareiškimo 
„Apie Pabaltijo respublikų būsi
mą ateitį" 

Europos parlamento „Baltic 
Intergroup" (Pabaltijo grupė 
prie parlamento) prezidiumas ir 
atsisveikinąs generalinis sek
retorius (A. Klimaitis), kaip rašo 
okupuotos Lietuvos „Gimtasis 
Kraštas'" (1988 lapkričio 24-30 
d.), 1988 m. spalio 28 d. paskel
bė pareiškimą „Apie Pabaltijo 
respublikų būsimą vystymąsi". 
Pareiškimas yra pasekmė A. 
Klimaičio lankymosi Lietuvos 
Persitvarkymo sąjūdžio suvažia
vime, šiam sąjūdžiui kviečiant, 
ir jo pašnekesių su Sovietų ko
munistų partijos pareigūnais, 
r ez iduo janč ia i s Lietuvoje. 
Pareiškimas padarytas, kaip 
rašo minėtas savaitraštis, tuoj 
po A. Klimaičio pranešimo 
Europos šalių parlamentarams 
„Apie Pabaltijo respublikų vals
tybinio suvereniteto siekimą". 
Betgi pareiškime valstybinė Ne
priklausomybė y ra paversta 
vergišku Rusijos federacijai 
pakaitalu. 

Prie par lamento veikiančios 
Pabaltijo grupės pareiškimo 
pradžioje sakoma, kad „Beveik 
prieš 50 metų Hitlerio-Stalino 
pakto slapti protokolai pažeidė 
tarptaut inę teisę ir tuo laiku 
užbaigė Pabaltijo respublikų 
valstybinę nepriklausomybę". 
Tai tik pusė tiesos. JAV prezi
dentas 1940 m. spalio 15 d. Bal
tuosiuose rūmuose lietuvių 
delegacijai pa t iks l ino , kad 
įvykdyta okupacija tik laikinai 
sutrikdė suvereniteto vykdymą. 
Deja, Stasbourgo pareiškėjai su
tinka, kad okupuotos Pabaltijo 
valstybės įgijusios kiek didesnį 
savarankiškumą liktų „Sovietų 
Sąjungos konfederacijoje". Ta

čiau Pabaltijo šalių gyventojų 
daugumą sudarančios lietuvių, 
latvių ir estų pavergtos tautos 
(kolonistai čia negali būt i ima
mi domėn) niekados nesusitai
kys su vergo ar pusiau vergo da
lia, su satelito statusu. Ne už tai 
pokario metais Lietuvos partiza
nai paaukojo tiek daug gyvybių. 
Naikinamų tautų valstybinei 
nepriklausomybei a tkur t i būti
na, kad Maskva pasi t rauktų iš 
Pabaltijo šalių lygiai ta ip, kaip 
stalinizmo bendrininkai hitleri
ninkai išsinešdino iš Norvegijos, 
Prancūzijos, Belgijos, Danijos, 
Olandijos ir kitų okupuotų vals
tybių teritorijų. 

Kiti prie parlamento veikian
čios Pabaltijo grupės pareiškimo 
teiginiai taip pat yra žalingi ir 
pavojingi tikriesiems okupuotos 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos ne
priklausomybės siekiams. Visa 
tai liudija, kad Pabaltijo grupės 
prez id iumas ir g e n e r a l i n i s 
sekretorius yra pasiryžę įteisin
ti viso pasaulio pasmerk tų 
Hitlerio ir Stalino labiausiai nu
sikalstamo darbo rezultatą . 
P a s k u t i n i a i k o l o n i z a t o r i a i 
Europoje — rusų okupantai to 
laukia ir rezga progas jau 
beveik pusė amžiaus. 

Nepriklausomybė yra didelis 
ir gyvybinis tautų tu r t a s . 1920 
m. balandžio 3 d. nepriklauso
mos Lietuvos Užsienio reikalų 
ministeris A. Voldemaras rašė 
sovietų Rusijos Užsienio reikalų 
komisa ru i Č i č e r i n u i , kad 
„Nepriklausomybė privalo būti 
pripažinta iš anksto. J i yra tau
tos pagrindinė teisė ir neprivalo 
būti diskusijų objektas". 

O nuolaidžiaudamas okupan
tui Pabaltijo grupės prezidiu
mas savo posėdyje nutarė suda
ryti penkių par lamentarų ir 
spaudos da rbuo to jų grupę 
kelionei į Pabaltijo šalis ir 

pusės po kairei durys į bažnyčią, 
iš kurios veda aukšti laiptai į 
koplyčią. Laiptai akmeniniai , 
per š imtmečius nu t r in t i iki 
įdubimo. Ne viena s enu t ė 
maldininke šiais laiptais keliais 
lipa melsdamasi . Koplyčioje 
viešpatauja šventa tyla. Maldi
ninkai labai tyliai ateina, at
s ik laupia , pasimeldžia. Kai 
kurie atneša gėlių, kiti išeidami 
palieka piniginę auką. Dievo 
Motinos paveikslas iš šonų ap
suptas įvairaus dydžio auksinių 
ir sidabrinių širdžių. Tai padėka 
už išklausytas maldas. 

Maskvą. Ir jeigu pasiuntiniai , 
p a t i k r i n ę padėt į vietoje — 
Pablatijyje ir Maskvoje, — ras 
priimtiną padėtį 'iš minėto pa
reiškimo neaišku, kokią padėtį 
grupė la ikys normal ia , t ik 
aišku, kad nepriklausomybės 
atkūrimo linkme apčiuopiamų 
poslinkių, vykstant laisvėjimo 
procesui, nėra), tai „Europos 
parlamento Pabaltijo grupė stos 
už tai. kad toks sprendimas gau
tų ta rp tau t inės teisės užtikrin
toje tau tų bendruomenėje ati
t inkamą teisinį pripažinimą, 
į s k a i t a n t pačią E u r o p o s 
bendruomenę ir jos valstybes". 
Betgi Maskva jau beveik 50 
metų skelbia, kad jos užgrobtos 
Pabaltijo šalys yra suverenes 
valstybės ir todėl ji Pabaltijo 
k o m u n i s t a m s dabar leidžia 
žongleruoti iškreipto ir viso
kiausio plauko suvereniteto są
vokomis. 

Ryšium su tuo, kas aukščiau 
pasakyta, Lietuvos Laisvės ly
gos taut inės tarybos vardu mes, 
jos atstovai Vakaruose, pačiu 
ryžtingiausiu būdu protestuoja
me prieš bet kokius kapitulian
tiškus žingsnius, t rukdančius 
lietuvių, latvių ir estų tau toms 
siekti pilnos valstybinės nepri
klausomybės, išsilaisvinant iš 
okupacinės „federacijos" varžtų. 
Todėl dabar ypač svarbu pasiek
ti, kad vykstančios į okupuotas 
Pabaltijo šalis Europos parla
mento narių grupės prieštarau
tų Maskvai , vulgarizuojančiai 
suvereniteto sąvoką, ir pasi
švęstų t ikslui a tkurt i okupaci
jos išvakarėse galiojusių Lie
tuvos. Latvijos ir Estijos kons
titucijų veikimą ir tuo, nekom
plikuojant ta rp tau t inės teisės 
problemų, siektų a tga iv in t i 
sutrikdytą valstybinę nepri
klausomybę. Dėl to mes griežtai 
pas i sakome prieš Paba l t i jo 
grupės prezidiumo sekretorių A. 
K l ima i t į , k u r i s , a p e i d a m a s 
grupės vadovybę ar , grupei 
nuo l a idž i au j an t , p a t a r n a v o 
Hitlerio-Stalino ir dabart inių 
Kremliaus valdovų interesams. 

Dr. Alg irdas Statkevičius 
Dr. Kazys Ėringis 

BALTASIS BANGINIS 
H E R M A N MELVILLE 

ROMANAS 

Išvertė P. Gaučys 
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Ligi mes t a ip nieko neve ikdami sėdėjome, 

pamišėliškos veiklos vaizdai, besirutul ioję netoli nuo 
mūsų, rodė aktyvumą ki tų valčių, kur ios vis dar tebe-
davinėjo „vais tus" ka imenės k raš tuose buvusiems 
banginiams. Tačiau vaizdas „ v a i s t a i s " įsiutintų 
gyvulių, kurie kar tas nuo karto akla i puldinėjo į dešinę 
ir į kairę, buvo niekis, palyginus su tuo, ką vėliau matė 
mūsų akys. Kar ta is , kai valtis y ra ve lkama galingo 
ir labai vikraus banginio, mėginama jis sukliudyti nup
jaunant ir suleidžiant jo uodegos milžinišką sausgyslių 
tinklą. Tai įvykdoma metan t t r u m p a k o t ę banginio 
lopetą, pririštą prie virvės, su kur ios pagalba ji 
a tgaunama atgal. Panaš ia i sužeistas banginis, ka ip 
vėliau patyrėme, bet nepakankamai , s taiga nutolo nuo 
vienos valties, v i lkdamas pusę pers tekės virvės ir 
baisiam savo žaizdos skausme smarkavo sūkuringuose 
ratiluose, visur ke ldamas siaubą. 

Pati žaizda savaime jau yra š iurpul inga , bet siau
bas, kurį jis perteikė kaimenei , turėjo ki tą p a p indą. 
kurį tą akimirką a t s t umas neleido įvert int i . Galiau
siai mes susiprotėjome. kad dėl neįsivaizduojamo 
medžioklės nuotykio, t a s bang in i s įsipainiojo į 
perstekės virvę. Ir kadangi bėgdamas t a ip pat nešėsi 
įsmigusią į jį aštrią lopetą, o šios galas įsipainiojo į 
virvę, apsisukusią aplink uodegą, lopetos ašmenys 
galiausiai išlindo iš mėsos taip.kad gyvulys, pamišęs 

nuo skausmo, uodega kaip botagu čaižė vandenį ir 
aplink save pliekdamas lopeta, žalojo savo paties 
draugus. 

Siaubingas vaizdas dar labiau sustiprino kaimenės 
baimę. Banginiai, sudarę mūsų ežero pakraščius, pra
dėjo grūstis vienas an t kito, tartum būtų kratomi plačių 
bangų, atėjusių iš toli, bet išlaikiusių visą savo jėgą. 
Ilga ramybė, kurią naudojomės, pasibaigė. Pasigirdo 
artėjantis kurčias t r iukšmas , panašus į Hudsono ledų 
maištingas mases pavasarinio kataklizmo metu.ir visa 
banginių kariuomenė prasiveržė į didįjį išvidinį ratilą. 
kur , atrodė, norėjo susimesti į kalną. 

Tuojau Starbuckas su Queequegu pasikeitė vietom, 
ir S tarbuckas paėmė vairą. 

— Irkitės! — sušuko pasikeitusiu balsu, grieb
damas vairą. — Irkitės su visa siela! Dėl Dievo meilės, 
vyrai , laikykitės! O tu. Queequeg, sviesk į tą! 
Nesigailėk!.. Stokis! Irkitės, vyrai! Badyk jį! Badyk! 

Valtis dabar pateko tarp dviejų milžiniškų juodų 
masių, kurios mums paliko siauruti praėjimą. Beviltis 
kom pastangom prasmukom tuo siauru koridorium ir 
dairėmės kitos išeities. Pakartotinai buvome atsidūrė 
beveik visiškoje nelaisvėje. Mūsų laimingas išsi
gelbėjimas mums tekainavo Queequego skrybėlę. Jam 
bestovint priekyje ir badant bėgančius banginius, nuo 
dviejų milžiniškų uodegų mostelėjimo palei mus 
pakilęs sūkurys nusinešė jo skrybėlę. 

Nors labai netvarkinga ir t r iukšminga kilusi 
banginių tarpe panika greit buvo išsklaidyta, kaip 
m u m s atrodė, sistemingu judesiu, nes galiausiai, 
sudarę vieną tirštą kūną. jie atnaujino bėgimą su pa
spart intu greičiu. Juos persekioti nebebuvo prasmės, 
tačiau kurį laiką valtys sekėjų taku, norėdamos surasti 
a ts i l ikusius banginius su „vaistais" ir pririšti vieną 
F laskas užmuštą ir pažymėtą ženklu, kur iuo yra 

savotiška kar t i s su geležiniu galu ir vėliavėle. Kiek
viena valtis jų turi po du ar t r i s ir jie įsmeigiami į plū
duriuojantį negyvo banginio kūną. kad tuo būdu 
pažymėtų vietą kur jis yra, kai tu r ima po r anka kitus 
banginius ir norima juos persekioti. Šios kar tys taip 
pat laikomos nuosavybės ženklu tuo atveju, jeigu pri
ar tėtų kito laivo valtys. 

Visų šitų nuotykių išdava patvirt ino žvejų posakį, 
kad . juo daugiau banginių, juo mažiau žuvies". Tega
lėjome pasiimti tik vieną „vaistais" aprūpintą banginį. 
Visiems kitiems pasisekė pabėgti, jie buvo sugauti 
vėliau, bet kitų. ne ..Peųuodo", įgulų, kaip tai patir
sime vėliau. 

LXX. Mokyklos i r mokyklų mokytojai 

Ankstybesniajam skyriuje buvo kalbama apie 
milžiniškus sperminių banginių susigrupavimus. o taip 
pat apie to reiškinio galimas priežastis. Tačiau, nors 
tik retkarčiais tesutinkamos tokios didelės kaimenės, 
nereti yra atvejai, ką galima buvo pastebėti ir mūsų 
dienomis, nedidelius būrius, sudarytus iš dvidešimties 
ligi penkiasdešimties narių. Tokie būriai vadinami 
„mokyklomis" ir paprastai yra dviejų rūšių: arba 

sudaryti vien iš patelių,ar vien iš jaunų patinų, papras
tai vadinamų ..buliais". 

Kiekvieną pateliu būrį visados lydi vienas suaugęs 
pat inas, kuris pavojaus atveju parodo savo narsumą, 
pasi l ikdamas užpakalyje ir pridengdamas patelių 
bėgimą. Iš tikrųjų tas džentelmenas yra musulmonas, 
gyvenąs ta rp haremo malonumų ir glamonių. Skir
tumas tarp jo ir jo žmonų, neišskiriant nė visiškai su
augusių, yra didelis. Jos visu trečdaliu yra mažesnės 
už vidutinio dydžio patiną. 

(Bus daugiau-

l 
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Viktorija (Kučaitė) ir Darius Siliūnai 

TAI BENT VESTUVĖS 
tu rė t i daugiau „Atrodo, kad Dievas tuos jau

nuolius ypatingai myli", kal
bėjosi žmonės, gausiai besi-
rinkdami į Nekalto Prasidėjimo 
lietuvių parapijos bažnyčią 
Brighton Parke, šiltą ir saulėtą 
spalio 15 d. popietę. Tik prieš 
kelias dienas gamta buvo aki
vaizdžiai pademonstravusi , 
kokio oro galima tikėtis Chica-
goje rudenį, bet tą šeštadienį 
šypsojosi dangus, šypsojosi 
žmonės, o Viktorija Kučaitė ir 
Darius Siliūnas ruošėsi priimti 
moterystės sakramentą. 

O kai šeštadieniui praėjus, 
buvę svečiai <ypač viešnios) 
dalinosi Viktorijos ir Dariaus 
vestuvių įspūdžiais, neliko 
jokios abejonės, kad apeigos 
bažnyčioje nublukino vaišes, 
sveikinimus ir kitokias links
mybes, įvykusias tos pačios die
nos vakare Šv. Konstantino ir 
Elenos graikų salėje. 

Viktoriją per bažnyčią atly
dėjo tėvai — Regina ir Viktoras 
Kučai, o Darius atėjo su savo 
gimdytojais — Vlade ir Bronium 
Siliūnais. Gausi jaunųjų palyda 
susidėjo iš pamergių: Danos 
Petrulienės, Lisos Cieski, Alės 
Lelienės. Renatos Kučienės, 
kuri vos prieš pora mėnesių iš
tekėjo už Viktorijos brolio Lino 
ir kartu su juo iš Philadelphijos 
buvo atskridusi į šias vestuves, 
Pamelos Morrison ir Lydos 
Budrienės. Pabroliai buvo trys 
jaunojo broliai — Mindaugas, 
Donatas ir Rimas Siliūnai, Da
rius Budrys, Viktorijos brolis 
Linas ir Sigitas Vaznelis. 
Jauniausiajai palydos kartai 
atstovavo Kristina Jonušaitė, 
nešusi gėles ir Dimitri Karan-
zalis. globojęs vestuvinius žie
dus. Visas šis gausus būrys ves
tuvinių apeigų dalyvių buvo 
gražiai įjungtas įvairiose šv. 
Mišių ir kitų apeigų dalyse. Mi
šias atnašavo kun. Antanas 
Saulaitis. SJ.Turbūt jis taip 
mėgstamas jaunuolių vestuvi
nėse apeigose už savo nuošir
džius, paprastus ir šiltus pa
mokslus. Ir šį kartą jo žodžiai 
pataikė ne tik į jaunųjų, bet ir 
visų susirinkusiųjų širdis. 

Mišiose skaitytojai buvo Jolita 
Kriaučeliūnaitė, dr. Mindaugas 
Siliūnas ir Linas Kučas. Gražių 
vestuvinių apeigų įspūdį dar 
sustiprino muzikinė palyda. 
Vargonais grojo Darius Polikai-
tis, smuiku — Herkulis Strolia, 
fleita — Rima Polikaitytė, o 
giedojo Asta Jurgutytė ir Lydia 
Rasutienė. 

Kai po pamaldų žmonės būria
vosi apie jaunuosius Siliūnus, 
Dariaus mama, žiūrėdama į 
naująją savo marčią, su
šnabždėjo: ,,Aš visuomet 

norėjau 
dukterų..." 

Dabar trupučiuką apie jau
nuosius. Darius Siliūnas, Vla
dės ir Broniaus sūnus, baigė Illi
nois Institute of Technology 
bakalauro laipsniu iš „Compu
ter Science". Šiuo metu dirba 
CNA apdraudos kompanijoje 
Chicagoje. Šokęs „Grandyje", 
skautas nuo pat mažens, baigęs 
lituanistines mokyklas, žaidęs 
krepšinį Lituanikos komandoje. 
Viktorija, Reginos ir Viktoro 
Kučų duktė, baigusi Illinois uni
versitetą bakalauro laipsniu iš 
farmacijos, yra vaistininkė Osco 
kompanijoje. Ji taip pat šokusi 
„Grandyje", baigusi lituanis
tines mokyklas, veikli akademi
ke skautė. 

Vestuvių vaišės, kaip jau 
minėta. įvyko graikų salėje to 
pat šeštadienio vakare. Susi
rinko apie 300 svečių pasi
džiaugti jaunųjų Siliūnų ir jų 
artimųjų laime. Vaišėms vado
vavo dr. Petras V. Kisielius ir 
Vida Jonušienė. Žinoma, neap-
seita be sveikinimų, linkėjimų, 
kalbų. Jautriai nuskambėjo jau
nosios tėvo Viktoro žodis apie 
meilę ir sugyvenimą šeimoje. 
Jis, atrodo, su šia tema gerai 
susipažinęs, nes tais pačiais 
metais (t.y. 1988) iškilmingai at
šventė savo ir žmonos Reginos 
bendro gyvenimo 30 metų 
sukaktį. Jaunojo tėvų vardu 
kalbėjo vyriausias Dariaus 
brolis Algimantas Siliūnas. Dar 
sveikino Dariaus senelis Vladas 
Išganaitis, Viktorijos krikšto 
motina Janina Mikutaitienė ir 
dr. Leonas Kriaučeliūnas. In-
vokaciją sukalbėjo kun. A. 
Saulaitis. O po to vyko vaišės ir 
visokios kitokios linksmybės. 
Buvo taip smagu ir jauku, kad 
svečiai nepastebėjo už langų 
besitrankančios perkūnijos, 
pliaupiančių liūčių ir salėje kar
tas nuo karto prisimerkiančios 
elektros, išgąsdintos žaibų 
blykčiojimo. d d b 

Phoenix, AZ 
LIETUVIŠKOS PAMALDOS 

Phoenixo ir plačios apylinkės 
lietuviai Kalėdų dieną labai 
gausiai buvo susirinkę į Brophy 
koplyčią Phoenixe išklausyti 
lietuviškų Mišių. Nors Phoenbco 
lietuvių katalikų misija neturi 
lietuvio kunigo, bažnytiniam 
komitetui prašant , Mišių 
atlaikyti iš Tucson buvo atvykęs 
kun. Juozas Domeika, nežiū
rint, kad tai yra per 100 mylių 
kelionė. Visi lietuviai yra labai 
dėkingi kun. Domeikai už gra
žias pamaldas ir šiltą asme
nišką pabendravimą su visais 
atvykusiais į bažnyčią. 

KALĖDŲ EGLUTĖ 

Kaip ir kitais metais, šiemet 
vėl Arizonos Lietuvių Bendruo
menė dalyvauja Tarptautiniam 
eglučių festivalyje, kuris vyks
ta Valley National Bank 
patalpose, 201 N. Central Ave. 
Phoenixe, pradedant gruodžio 5 
ir baigiant gruodžio 29 dieną. 

Lietuviškais ornamentais pa
puošta eglutė stovi 36 tautinių 
grupių tarpe. Ji kiekvienais me
tais susilaukia ypatingo 
lankytojų bei spaudos dėmesio. 
Šiaudinukus eglutei padarė 
Irena Ambraškienė, Marija 
Edelienė ir Viktorija Zakarienė. 
Gruodžio 10 ir 11 dienomis 
lietuviams gražiai atstovavo 
apylinkės pirmininkė Antonija 
Petrulienė ir KHEP AM radijo 
papasakodama apie Lietuvą, jos 
kovą už laisvę, Kalėdų papro
čius bei eglučių puošimą. 

Vikt. Z. 
: 

Atlanta, G A 
LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS 
KALĖDINIS POBŪVIS 

mos, lietuviškai mąstančios, 
tad ir programos pravedamos 
anglų kalba. Šiame kalėdinia
me pobūvyje svečius pasveikino 
LB apylinkės pirmininkas 
Rimas Česonis, palinkėjo 
laimingų ir malonių švenčių ir 
Naujųjų 1989 m. Priminė 
dabar vykstančius įvykius 
Lietuvoje ir dalyviams išdalino 
daug įdomios informacijos, 
paruoštos, padaugintos iš „New 
York Times" ir kitos spaudos. 
Tai trumpa, bet konkreti infor
macija apie Lietuvą. Pirminin
kas pristatė svečius bei naujus 
LB narius. Kalėdinį pobūvį 
ruošiant pasidarbavo LB apylin
kės valdyba ir kitos moterys. 
Pobūvis praėjo jaukioje nuotai
koje. 

Dabar LB apylinkės valdyba 
jau rūpinasi Vasario 16-tosios 
minėjimo suruošimu, į kurį 
numatoma kalbėtoju kviesti 
senatorių ar kongreso narį, o 
taip pat rūpinamasi ir menine 
programa. 

Atlantos LB apylinkės veikla 
galėtų būti pavyzdžiu ir kitoms 
mažoms lietuvių kolonijoms. 
Apylinkės valdyba pavasarį 
planuoja atsikviesti meninių 
pajėgų ir iš kitų kolonijų. Rimas 
Česonis iškėlė įdomią mintį — 
kelioms Lietuvių Bendruome
nės apylinkėms susitarus meni
ninkus bei kultūrininkus kvies
ti dažniau, sudarant bendrą 
kelionių maršrutą, kas paleng
vintų ir išlaidas, susijusias su 
mūsų kultūrininkų kelionėmis 
po kolonijas. 

J . Rimtautas 

Worcester, MA 
RUOŠIAMAS VASARIO 

16-TOS MINĖJIMAS 

Worcesterio Lietuvių orga
nizacijų taryba Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo 71 
metų sukakties minėjimą Wor-
cesteryje ruošia sekmadienį, 
vasario 12 dieną šia tvarka: 

10 vai. ryto Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje iškilmingos 
šv. Mišios už Lietuvą ir kenčian
čius lietuvius. Organizacijos 
prašomos dalyvauti su vėliavo
mis, o jų nariai uniformuoti. 
Visos moterys, turinčios tauti
nius drabužius prašomos jais 
pasipuošti. Po pamaldų, visiems 
dalyviams salėje kavutę ruošia 
Lietuvos Vyčių 26-ta kuopa ir 
Šv. Kazimiero parapijos vyrų 
klubas. 

3 vai. p.p. minėjimas Maironio 
parko didžiojoje salėje. Pagrin
dinis kalbėtojas lietuvių ir ang
lų kalbomis inž. Jaunutis Nas-
vytis. Bus ir meninė dalis. 

Tarybos valdyba prašo orga
nizacijas ir atskirus asmenis 
dalyvauti pamaldose, minėjime 
ir į teikti auką Lietuvos 
laisvinimo darbams. Aukos 
skiriamos pagal aukotojų 
pageidavimą: Vlikui, Lietuvių 
Bendruomenei, ar Altai. Jas 
galima įteikti minėjime ar 
pasiųsti organizacijų tarybos 
iždininkui Algiui Glodui, 37 
Sandy Glen Drive, Holden, MA 
01520. 

Po minėjimo, toje pačioje 
salėje, taryba rengia visiems 
vaišes. Pakvietimai gaunami 
pas tarybos valdybos narius, 
organizacijų pirmininkus ir 
minėjimo dieną prie įėjimo. 

. Minėdami šią brangią sukak
tį, semkimės jėgų ir drąsos iš 
praeities. Išbėgę iš savų namų, 
palikę viską, žadėjome parnešti 
Lietuvai laisvę. Šiuo laiku 
mūsų broliai ir sesės pavergto
je Lietuvoje ryžtingai kovoja už 
jos laisvę ir žvelgia į mus, nes 
išeivija yra jų viltis. Nesvyruo
kime, bet aktyviau junkimės su 
kovojančia tauta už brangios 
tėvynės išlaisvinimą. Gausiai 
dalyvaukime ruošiamam minė
jime ir nepagailėkime didesnės 
aukos dėl pavergtos Lietuvos. 

J.M. 

CLASSIFIED GUIDE 

Girtavimas pirmiausia išmeta 
girtuoklį iš visuomenės, paskui 
iš pasaulio. 

Anonimas 
Atlantos dideliame mieste yra 

gana gyva lietuviškoji salelė, 
kurios gyvastingumu uoliai 
rūpinasi Lietuvių Bendruome
nės Atlantos apylinkė, suma
niai vadovaujama aktyvaus 
visuomenininko Rimo Česonio. 
Apylinkė nėra gausi nariais, gal 
šimtine, bet savo veiklą bando 
plėsti net ir į amerikiečių visuo
menę. Čia LB ruošia švenčių 
Motinos dienos, birželinių 
įvykių ir tautos švenčių 
minėjimus. Stengiamasi tuos 
renginius paįvairinti ir 
meninėmis programomis, o 
programų atlikėjus kviečiama iš 
kitų kolonijų. Palaikomi 
glaudūs ryšiai su valstijos 
kongresmanais bei senatoriais 
ir jie dažnai dalyvauja LB 
renginiuose ir taria žodį, o savo 
ruožtu LB valdybos pirmininkas 
Rimas Česonis su kitų valdybos 
n a r i ų t a l k a paruoš ia gerą in
fo rmac i j ą ap i e v y k s t a n č i u s Lietuvių tyrimo ir studijų centre. Iš kaires: Lietuvos generalinis konsulas 
įvykius Lietuvoje ir supaž indina Vaclovas Kleiza, dr. Milda Budrienė, dr. Jonas Račkauskas ir kun. Vaclovas 
renginiuose dalyvaujančius 
amerikiečius. 

Ruošia ir šventinius pobūvius. 
Prieš Kalėdas ir 1988 m. 
gruodžio 4 d. LB suruošė 
kalėdinį pobūvį, tikriau sakant, 
daugiau nuoširdų pabendravi
mą su vaišėmis. Į renginius at
silanko daugiausia mišrios šei-

Gutauskas. 

Pradedant 1986 m. liepos 2 d., kas iaitadienį 
8:40 Iki 10 v.v. 

per WPNA (buv. WOPA stotis) 1490 AM 

Žemė L 

Muzika 

,,Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 
lietuvių bei anglų kalbomis 

sveikata - motarg pasauli* • sportas - lltaratūra • kinas satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
.Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 

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

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

tel . nr. 848-8980 
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2212 WEST CERMAK ROAO CHICAGO. ILL. 
Peter Kazanauskas, P.#*. Tai.: 847-7747 
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SERVING CHICACOLAND SINCE IMS 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6199 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba/iorrte būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

f3 MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELLBACE REALTORS 

INCOUE TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

9=% 
OLSICK A CO., REALTORS* 
1180 State Street 
Lsmont, Illinois 80439 
(312) 257-7100 

Nsmas apžiūrėjimui sekmadienį, sausio 
8d., 1 -4v. p.p.,715EastStreet, Lemont. 
Gražus 2 mieg. kamb., ištisas rūsys, 
medinė atvira veranda. Išremontuota 
virtuvė su naujomis spintelėmis; daug pa
gerinimų. $73,500. 

Tuščias mūrinis pastatas Lemonte, Ml 
zonoje, turi vietos pastatyti automobiliams. 
Reikia remonto. Galima įrengti raštinę, 
krautuvę arba sandėlį. $90,000. 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30°/o pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
32061/2 We*t 95th Stret 

T«l. — GA 4-8654 

~ ~ E L E K T R O S ' 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

855-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALGIRDAS LEONAS 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEr PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

GIEDRE 

Namai apžiūrėjimui 
Sekmadienį sausio $ d., 1 • 4 v. p.p. 

11248 S. St. Louls, visai naujas 3 mieg. 
mūrinis „bi-level" namas su 1-% prausyk
los; L formos valgomasis; įrengtas rūsys; 
šeimos kamb. su židiniu. „Thermal" lan
gai; aluminio „trim", daug priedų. Skubė
kite. 

No. 328 — 88 & Kilbourn, Gallagher & 
K. Henry ,,bi-level" 7 kamb. mūrinis namas. 
4 dideli mieg., 2 prausyklos; valg. kamb.; 
gražus šeimos kamb.: įvažiavimas šone; 2 
auto. garažas; aluminio „trim", daug 
priedų. St. Bedė parapija. Skubėkite apžiū
rėti! 

No. 359 — 63 & Pulaski — $59,900, 6 
kamb. namas; 3 mieg. kamb., moderni vir
tuvė; Vh prausyklos; įrengtas rūsys; 
aluminio „tr im"; 2 auto. garažas su 
automat atidarymu, nauja šildymo sistema; 
patio, labai švarus. Skubėkite! 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sCKmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
Mamo (vertinimui skambinkite skubiai — 
labar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel . — 434-7100 

Ši istorinė apysaka yra iš 13-jo 
amžiaus gyvenimo Lietuvoje, vaiz
duojanti tų laikų gyvenimą, papročius, 
karo žygius, jaunatvišką meilę ir prisi
rišimą prie senosios tikybos. 

Knyga 166 psl . kieti viršeliai, gražiai 
išleista. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė 1984. Kaina su persiuntimu 
$8.00. Illinois gyventojai moka $8.50. 

Užsakymus siųsti; 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago. IL 60629 

Om*, KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

264-1900 

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

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

ALYTUS IR JO APYLINKĖS. Monografija. Tadas 
Navickas. 288 psl. 1988 $18.00 

LIETUVIŲ KALBA IR TAUTA AMŽIŲ BŪVYJE. 
Dr. P. Jonikas. 454 psl. 1987 $15.00 

LIETUVIAI TAUTININKAI-KOMUNISTŲ KANKI
NIAI. Red.: A. Karulis, J. Prunskis, M. 
Valiukėnas. 191 psl $6.00 

PROFESORIUS RAKŪNAS. Romanas. Albinas 
Baranauskas. 230 psl m. virš. $12.50 

k. virš. $15.00 
LENKŲ OKUPACIJOJE IR JŲ KALĖJIMUOSE. 

Atsiminimai. Povilas Petkevičius. 187 psl. 
1988 $8.00 

LIETINGOS DIENOS PALANGOJE. Detektyvinių 
romanų serija. Nr. 2. Kazys Almenas. 200 
psl. 1988 $10.00 

SAUJA SKATIKŲ. Detektyvinių romanų serija. Nr. 
1. Kazys Almenas. 198 psl. 1988 $10.00 

GINTARĖLIAI. Elementorius vaikams lietuviškai 
mokintis. EI. Ruzginė. 85 psl. 1987 . . . . $8.00 

ILGESIO VALANDĖLĖS. Eilėraščiai. Leonardas 
Šimutis. 227 psl. 1987 $8.00 

ČEKISTO NAGUOSE. Atsiminimai. Br. Daunoras. 
111 psl. 1987 $7.50 

ISLAMAS, religija, kultūra, valstybė. Antanas 
Rubšys. 109 psl. 1987 $5.00 

RAŠTAI, I tomas. Poezija. Jonas Aistis. 450 psl. $15.00 
DIENORAŠTIS 1915-1919. Petras Klimas. 456 

psl $20.00 

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

• i 
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Lietuvių Kultūros kongreso svarstybose. Iš kairės: kun. P. Dilys, kuri. G. Ki-
jauskas ir dr. A. Norvilas. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

" f 
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St. Petersburg, Fla. 
AMERIKOS LIETUVIŲ 
PENSININKŲ VEIKLA 

Po staigios St. Petersburgo 
Amerikos Lietuvių Pensininkų 
klubo pirmininko S. Lungio 
mirties klubo veikla buvo su
silpnėjusi. Tai veiklai pagyvin
ti klubo valdyba sušaukė gruo
džio 6 d. Floridos Lietuvių klubo 
salėje visuotinį pensininkų 
klubo narių susirinkimą. J. 
Kalpokas, laikinai einąs klubo 
pirmininko pareigas, atidaręs 
susirinkimą, pakvietė visus 
vienos minutės susikaupimu pa
gerbti klubo mirusius narius. Po 
to susirinkimui gausiai plojant, 
parengimų vadovė A. Acienė ir 
D. Kalpokienė prisegė valdybos 
nupirktą gražią gėlę mirusio 
pirm. našlei Emilijai Lungienei, 
kuri nuo pat klubo įsikūrimo 
dienos dirbo klubo naudai 
nuoširdžiai talkininkaudama 
savo vyrui. 

Susirinkę išr inko darbo 
prezidiumą: A. Gudonį susirin
kimui pirmininkauti, o P. Vasi
liauską sekretoriauti. Perėmęs 
pareigas A. Gudonis pasiūlė val
dybos aptartą dienotvarkę, kuri 
be pakeitimų susirinkimo buvo 
priimta, P. Vasi l iauskas 
perskaitė praeito susirinkimo 
protokolą, kuris taip pat visų 
buvo priimtas. 

Iždininkas A. Gesius pateikė 
kruopščiai paruoštą apyskaitą, 
iš kurios paaiškėjo, kad klubo 
kasoje yra 1936 dol. ir kad nario 
mokestis išrinktas jau iš 151 
nario. Čia pat jis pasižadėjo 
paskubinti nario mokesčio 

JAV LB ŠVIETIMO 
TARYBA SKELBIA 

RAŠINIŲ 
KONKURSĄ 

BESIMOKANČIAM 
JAUNIMUI 

Amžius: 15-20 m. 
Rašinių temos: 
1. „Varpo" šimtmetis. 
2. Daktaro Vinco Kudirkos 

gyvenimas ir darbai. 
3. Rusų valdininkai Kudirkos 

satyrose. 
Rašinio dydis — mažiausiai 

3-4 mašinėle rašyti puslapiai. 
Rašinį pasirašyti slapyvardžiu 
ir pažymėti amžių. Prie rašinio 
pridėti užlipdytą vokelį ir užra
šyti slapyvardį. Vokelyje 
atžymėti slapyvardį, tikrą pa
vardę, adresą ir telefoną. 

Mokyklų vadovybės prašomos 
talkininkauti jaunimui ir 
nurodyti temoms šaltinius. Taip 
pat prašoma prižiūrėti, kad dar
bai būtų savarankiški. 

Ištisai nurašyti darbai iš 
kokios knygos ar laikraščio 
straipsnių nebus vertinami. 
Citatas žymėti kabutėmis ir 
nurodyti autorių. 

Rašinius atsiųsti ne vėliau 
kaip iki 1989 m. balandžio 1 d. 
šiuo adresu: 

JAV LB Švietimo taryba 
2711 W. 71stSt., 

Chicago, IL 60629 

išrinkimą iš dar jo neužsimokė
jusio pusšimčio narių. 

Revizijos komisija, susidedan
ti iš pirm. A. Gudonio, J. But
kaus ir A. Luko, rado, kad kasos 
knygos vedamos tvarkingai ir 
kruopščiai. Iždininko ir revizi
jos komisijos pranešimai susi
r inkimo buvo priimi,! ue 
pataisų. 

Toliau buvo naujos valdybos 
rinkimai. Į valdybą buvo išrink
ti: pirmininku Br. Ginčauskas, 
pirmu vicepirm. K. Urbšaitis, 
antras vicepirm. P. Vasiliaus
kas, sekr. A. Lauras, ižd. A. Ge
sius, renginių vad. E. Bazė-
nas ir A. Acienė. Direktorių pa
reigose sutiko pasilikti E. Lun-
gienė, A. Lukienė, A. Urbonavi
čius, J. Kalpokas, J. Butkus ir 
A. Lukas. Į revizijos komisiją iš
rinkti: P. Kaspariūnas, J. Bal
nius ir J. Vizgirda. Į susirin
kimą lydima St. Petersburgo 
socialinių reikalų pirmininko 
prie LB apygardos A. Armalio 
ir LB apylinkės pirmininko A. 
Dūdos atvykusi JAV LB socia
linių reikalų pirmininkė D. 
Valentinaitė pateikė išsamų 
pranešimą iš jos veiklos, besi
rūpinant į vargą patekusių 
pensininkų re ikala is ir 
atsakinėjo į jai pa te ik tus 
pensininkų klausimus. Po to A. 
Armalis pažadėjo LB vietos so
cialinio skyriaus paramą ir 
bendradarbiavimą ir patarė 
bandyti susirišti ir su čia gražiai 
veikiančia Lietuvos Dukterų 
organizacija, besirūpinančia 
tais pačiais artimo meilės reika
lais. 

Klausimų ir sumanymų prog
ramos dalyjo kalbėjo P. Vasi
liauskas, A. Gudonis ir J. 
Kalpokas ir ragino nepamiršti 
parašyti testamentus. Staigiai 
mirusių be testamentų pensi
ninkų turtas išgrobstomas sveti
mųjų ir todėl nukenčia giminės 
ir lietuviškos organizacijos. Lie
tuvių Fondo įgaliotinė J. Gerd-
vilienė kvietė pensininkų klubą 
įstoti nariu į LF, paskiriant jam 
vieną šimtinę, o A. Macionis Į 
prašė tokios pat aukos Tautos 
Fondui. Abiejų fondų prašymai 
susirinkimo buvo patenkinti. 

Paskutinėje susirinkimo pro
gramos dalyje kalbėjęs naujai iš
rinktas klubo pirm. Br. Gin
čauskas padėkojo susirinkimui 
už pasitikėjimą, šiame susirin
kime išrinktiems valdybos 
nariams už sutikimą į ją kan
didatuoti ir prezidiumui už taip 
sklandžiai pravestą susirin
kimą. Pažadėjo energingai tęsti 
prieš dvejus metus pensininkų 
klubo taip gražiai pradėtą 
veiklą, pirmoje eilėje besirū
pinant savųjų savišalpa ir 
pramogomis, bet neužmirštant 
paremti ir Lietuvos laisvės sie
kių, savosios kul tūros ir 
spaudos. Pasidžiaugė ir pritarė 
A. Armalio iškeltiems pasiūly
mams ir pažadėjo imtis inciaty-
vos pensininkų klubo, LB socia
linio skyriaus ir Lietuvos 
Dukterų atstovų pasitarimui 
suorganizuoti. Šių trijų St. 
Petersburgo lietuvių organi
zacijų, turinčių daugiau negu 
po porą šimtų narių, susijun
gimas artimo meilės uždavi
niams siekti būtų labai sveikin-

Laiškas 
MAŽOJOJE LIETUVOJE 

LIETUVIŲ KALBA 

„Naujosios Vilties" nr. 21, 
97-124, Aleksandras Štromas 
straipsnyje „Pabaltijo vasltybių 
nepriklausomybės atstatymo 
galimybės" paskelbė įdomių, 
vertingų minčių. Su daugeliu jų 
sutinku, išskyrus p. 118. 

J i s teisingai siūlo, kai 
atgausime buvusią Prūsiją 
(Rytprūsius), tą sritį įjungus į 
Lietuvą, stengtis iš tenai 
iškeldinti kiek galima daugiau 
rusų ir kitokių svetimųjų, į 
tenai atvežtų po 1944 metų. 
Betgi be reikalo užsimena apie 
kažin kokią atskirą Prūsijos 
valstybę, į kurią įeitų dabar 
lenkų ir rusų okupuotos ir lai
kinai administruojamos buvu
sios Prūsijos žemės, o tada tenai 
lygiateisėmis kalbomis paskelb
ti lenkų, rusų, vokiečių ir 
lietuvių kalbas, panašiai kaip 
yra Šveicarijoje. 

Dabar didžiosios valstybės, 
kaip JAV, Anglija, Prancūzija ir 
kitos, nenori mažų valstybių, 
kurios sudaro daug rūpesčio, 
triukšmo, o platesnio masto 
naudos nedaug. Juo labiau lyg 
iš piršto išlaužta Prūsija su 
kalbų makalyne, kas beveik už
tikrintų tautines peštynes, gun
dymus iš kitur talkinti vienai ar 
kitai susikivirčijusiu pusei. Juo 
mažesnės Lietuvos sieksime, juo 
bus sunkiau ją atstatyti. Dėl 
Prūsijos kilo antrasis pasaulinis 
karas. Dabar realistai vokiečiai 
mano, kad tos buvusios Prūsijos 
jie niekad neatgaus, nes Lenki
ja prieis prie Baltijos jūros. 
Vokiečiams būtų geriau, jei 
Prūsijoje šeimininkautų lietu
viai, o ne kokie slavai. Su Len
kija reikia tartis, kad dabar jų 
okupuotas buvusios Prūsijos 
sritis sutiktu gražiuoju perleisti 
Lietuvai, už tai jiems garantuo
jant taikų ilgą pasienį. Lenkija 
turės pakankamai vargo apginti 
žemes, kurių sieks Vokietija, 
Ukraina, Čekoslovakija. Kodėl 
Lenkijai neturėti taikos su Lie
tuva? Rusija neprieina prie 
Lietuvos, tai apie kokią bendrą 
valstj'binę kalbą manoma? Lat
viai, ukrainiečiai, estai remtų 
tok ius Lietuvos nutarimus. 
Apie tai rašiau knygoj „Tikroji 
Lietuva" (Chicago, 1983). 

Per daug baiminantis, sten
giantis iš anksto įtikti kažin 
kieno kažin kokiems pabaidy-
mams, prarasime tautai reika
lingą nusistatymą, nors 
istoriniai , etnografiškai, 
ekonominiai pagrįstą. Juo 
daugiau trauksimės, juo dau
giau kaimynai (net nekaimynai) 
link bailiųjų baubs, ragins 
atsižadėti savo genties žemių. 

Algirdas Gustaitis 

PAKEITIMAI SIUNČIANT 
AR PARSIVEŽANT 

DAIKTUS Į SOVIETU 
SĄJUNGA 

DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. sausio mėn. 6 d. 5 

įpakavimo apimtis ne didesne daiktus, kaip padangas ir t.t. 
kaip 79 coliai: paketą matuojant pravartu padaryti matavimus ir 
aplinkui ir pridedant aukštį; pasitikrinti pašte, 
todėl siunčiant didenius V.S.P. 

LAIMĖJO 20 MIL. DOL. 

WNG radijo stoty dirbantis 
Chicagos šiaurvakarių gyvento
jas Hernandez, 29 m. amžiaus, 
Illinois valstybinėj loterijoj 
laimėjo 20 mil. dol. Jis žada 
pinigus dalintis su septyniais 
giminėmis ir draugais. 

tinas, nes, laikui negailestingai 
skubant, vis daugiau ir daugiau 
atsiras brolių ir sesių, kuriems 
bus reikalinga savųjų ištiesta 
pagalbos ranka. Nau
jai išrinktas pirm. Br. Ginčaus
kas baigdamas palinkėjo naujai 
išrinktai valdybai, visiems 
pensininkų klubo nariams ir 
visiems klubo veiklai prijau
čiantiems džiaugsmingų šv. 
Kalėdų, laimingų, sveikų ir 
darbingų Naujųjų 1989 Metų. 

Po to susirinkimui pirminin
kaujantis A. Gudonis. palin
kėjęs sėkmės naujajai valdybai, 
susirinkimą uždarė ir pakvietė 
visus pasivaišinti klubiečių pa
ruoštais saldumynais ir kavute. 

Koresp. 

Persitvarkymo nuotaikos pa
lietė ir siunčiamų paštu ar 
pervežamų su savimi į Lietuvą 
prekių sąrašą, o ypač apmuiti
namą, kur is iki šiol buvo 
nepagrįstai aukštas, o daugeliu 
atvejų net atbaidantis. Lietuvos 
muitinės skyriaus viršininkė 
Vanceta Pienenienė praneša, 
kad Sov. S-gos ministerių tary
bos vyriausioji muitinių kont
rolės valdyba patvirtino naujas 
muito mokesčių normas leidžia
miems įvežti daiktams, kurie 
nelaikomi, kaip prekės. Atseit, 
įvežami tokiose normose, kurios 
laikomos kaip asmeninio varto
jimo poreikiai. 

Pirmiausiai, kas draudžiama 
įvežti ar paštu siųsti. 

1. Šaunamieji ginklai ir šaud
menys, 2. Šaltieji ginklai, 3. 
Karinė amunicija. 4. Narkoti
nės, psichoterapinės, radioak
tyvios, sprogstamosios, nuo
dingosios ir kitos pavojingos me
džiagos, 5. Užsienio valiuta ir 
brangieji metalai, 6. Kino 
juostos, video juostos ir video 
kasetės su kino filmų ir kitų 
video programų įrašais, 7. 
Spausdintinė ir vaizduojamoji 
produkcija, p r i eš ta rau jan t i 
moralės taisyklėms. O visa kita 
galima siųsti, laikantis nus
tatytų, t a rp tau t in ių pašto 
taisyklių ir asmeninio poreikio 
normose. 

Vienoje pašto siuntoje gali 
būti ne daugiau kaip 3 vieno 
pavadinimo drabužiai, dešimt 
metrų audinių, vienas magneto
fonas, vienas video magneto
fonas, viena foto kamera, ne 
daugiau kaip 5 video įrašo 
ir ne daugiau kaip 10 visų 
tipų garso įrašymo reikme
nų. Leidžiama siųsti ne daugiau 
kaip 15 plokštelių. Taip pat lei
džiama siųsti po du egzemplio
rius per metus religinės lite
ratūros šaltinių (Biblijos, Kora
ną, Evangelijos, Talmudo, Toros 
ir t.t.). 

Nieko konkretaus nesakoma 
apie knygas, žurnalus ar laik
raščius. Manoma, kad bet kokie 

spausdinami, kuriuose bus nei
giamai a t s i l i ep iama apie 
sovietinę sistemą, dar ilgai bus 
įvežti neleidžiami. 

Dabar apie muitus. Čia yra 
daug pakeitimų ir tai į gerąją 
pusę. Jei anksčiau muitai už 
daugelį dalykų siekė 75-200 
procentų jų kainos, tai dabar jie 
sudarys tik 10-30 procentų 
mažmeninių kainų Sov. Sąjun
goje. O daugeliu atveju, muitai 
iš viso nebus taikomi. Tarybi
niams piliečiams bus leidžiama 
be muito įsivežti užsienyje 
pirktus daiktus, įsigytus už 
uždirbtą arba kitokiu teisėtu 
keliu gautą užsienio valiutą, 
neperžengiant asmeninio porei-

A.tA. 
ALFREDUI A. AUKŽEMUI 

mirus, jo tėvą VIKTORĄ AUKŽEMĄ, žmoną DIANĄ, 
seseris IRENĄ ir VIKTORIJĄ su šeimomis ir visus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Edvardas ir Joanna Stepai 
Cleveland, OH 

A.tA. 
TEOFILEI ČEPULIONIENEI 

klubo narei mirus, sūnų ROMĄ su šeima, posūnį 
ARVYDĄ ČEPULIONI, sūnėną VYTAUTĄ ČEMAR-
KĄ su šeimomis ir jų artimuosius nuoširdžiai užjaučia 

* 
Anglijos lietuvių klubas Chicagoje 

kio ribų Daugeliu atvejų net ir 
šis ribojimas jau nebetaikomas. 
Apribojimai,kaip jau anksčiau 
buvo minėta^daugiausiai liečia I 
buitinę techniką: video apara- j 
tūra, mikro ESM, ir t.t. Tačiau 
ir šiuo atveju tarybiniams pi
l iečiams, gr įž tant iems iš 
tarnybinės komandiruotės ir jų 
šeimos nariams, leidžiama 
neapmokestinant parsivežti po 
vieną kiekvieno pavadinimo 
daiktą, t.y. 3 asmenų šeimai lei
džiama be muito mokesčių par
sivežti 3 magnetofonus, 3 video 
megnetofonus, 3 foto kameras ir 
t.t. Labai sumažintas muitas už
sienio firmų automobiliams. Jei 
anksčiau už Volgos klasės auto
mobilį reikėdavo mokėti apie 
7,5 tūkstančio rublių, o Žiguli 
klasės automobilį — 3,5 tūks
tančio, tai dabar reikės mokėti 
tik 1/3 tų sumų. Dešimteriopai 
sumažintas muitas uš auto
mobilio priekabas, puspriekabes 
ir gyvenamąsias priekabas. 

Muitai pašto siuntiniuose 
siunčiamoms prekėms. Be jokių 
mokesčių leidžiama siųsti arba 
pervežti maisto prekes, tarp jų 
kavą, kakavą, šokoladą, arbatą, 
prieskonius ir t.t. Drabužius 
kūdikiams iki vienerių metų, 
sanatorijos ir higienos reik
menis, medicininius akinius. 
Sumažintos muito kainos už 
džinsinio audinio kelnes, dabar 
muito už jas kaštuos ne 50, 
tik 15 rublių. Už paltą anks
čiau reikėdavo mokėti 50-60 
rublių, dabar 25-30 rublių. 
Atitinkamai sumažinti mui
to mokesčiai už kailių dir
binius, sporto kostiumus ir pan. 
Už garso įrašymo ir atgaminimo 
aparatūrą: už steromagnetofoną 
— 200 rublių, už monomagneto-
foną — 50 rublių, už videomag
netofoną 200-300 rublių. Už 
įvežimą televizorių — nespal
votą 2 rubliai už įstrižainio il
gio cm ir 5 rubliai už spalvotą. 
Už papuošalus — 50% jų vertės 
pristatant parduotuvės arba 
banko kvitą. Po 3 rublius muito 
reikės mokėti už siunčiamos au
tomobilio padangos 1 kg. Po 10 
rublių už kilogramą už įveža
mus elektros įrengimus ir po 
100 rb. už vieną komplektą du
jų įrengimų. Jeigu siuntoje bus 
rasta didesnis kiekis, negu nu
statyta, tada muito mokestis 
mokamas dvigubas. 

Tai tik labai bendri informa
ciniai nuosta ta i , kuriuos 
praktikoje vykdant dar kils 
begalės klausimų ir nevienodos 
muitinių interpretacijos. Tačiau 
palengvinimai yra ir jie gana 
žymūs. 

Šiek tiek apie pašto siuntų 
ribojimus. Siuntinys, siunčia
mas paštu , negali būti 
sunkesnis negu 22 svarai, o 

A.tA. 
TEOFILIJA ČEPULIONIS 

ŠULINSKAITĖ 

Gyveno Chicagoje. Marquette Park apylinkėje. 
Mirė 1989 m. sausio 3 d., 3:50 va!, p.p., sulaukusi 77 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Gižų parapijoje, 

Rūdos kaime. Amerikoje išgyveno 19 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Romas Petrovas, mar

ti Regina: posūnis Arvydas Čepulionis, marti Janice; šeši 
anūkai; sūnėnas Vytautas Cemarka su žmona Regina ir kiti 
giminės. 

Priklausė Pensininkų ir Suvalkiečių draugijoms. 
Kūnas pašarvotas ketvirtadieni, sausio 5 d. ir penktadienį, 

sausio 6 d. nuo 4 iki 9 v.v. Petkus-Marquette koplyčioje, 2533 
W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 7 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bu^ nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus, posūnis, anūkai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MĄRQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 Wes t 69th S t r e e t - Tel. R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - Te l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s Rd . - Tel. 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 S o u t h 50th \ v e n u e 
C i c e r o , I l l inois 

Telefonas - 652-1003 

Sally Donald M.. Jr . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave . . C ice ro I l l ino is 

PATARNAUJA CHICAC.O.JK BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel . 652-5245 

file:///venue


DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. sausio mėn. 6 d. 

x Chicagos skautininkių 
draugovės sueiga sausio 9 d. 
7 vai. vak. vyks pas v.s. Reginą 
Kučienę, 8626 S. Mozart Ave. 
Dalyvaus ir viešnia iš Lietuvos. 
Sesė Regina parodys filmų iš 
vėliausių įvykių Lietuvoje. 

i Visos skautininkės kviečiamos 
dalyvauti. 

x Vakarinių priemiesčių 
Partizano Daumanto kuopos 
Kalėdų eglutė bus Trijų Karalių 
šventėje, sekmadienį, sausio 8 
d., A te i t in inkų namuose 
Lemonte. Pradžia 12:30 v. p.p. 
Programoje lėlių teatras ir 
suneštinės vaišės. 

x Verdi opera „Aida" šį šeš
tadienį 12 vai . dieną iš 
Metropolitan operos scenos New 
Yorke bus transliuojama su 
plačiais paaiškinimais iš WTMF 
radijo stoties banga 98.7 FM. 
Operą diriguos James Livine, o 
pagrindines partijas dainuos 
Aprile Millo, Stefania Toczyska, 
Placido Domingo, Sherri l l 
Milnes, Paul Plishka ir Dimitri 
Kavrakos. 

x U n i o n P i e r Lietuvių 
draugijos narių šios žiemos pir
moji vakaronė rengiama sausio 
11 d., trečiadienį, 3 vai. p.p. A. 
ir P. Mikštų patalpose, 14543 
Lake Shore Dr., Lakeside, Mi. 
Trumpai bus paminėta Klaipė
dos krašto atvadavimo metinė 
sukaktis, S. Kasnickienė papa
sakos savo įspūdžius iš 
lankymosi Lietuvoje ir iš Chica
gos atvykęs A. Plėnys parodys 
vaizdajuostėje užrekorduotą 
įdomų filmą. Po programos ben
dri dalyvių užkandžiai suneš
tinio maisto patiekalais. Kvie
čiami visi draugijos nariai 
dalyvauti. 

x Great Lakęs Gallery, 435 
E. Illinois St., Chicagoje, prašo 
pranešti, kad joje-dail. William 
Herman turės savo naujausių 
kūrinių parodą nuo sausio 21 
iki vasario 25 dienos. Ati
darymas sausio 21 d., šešta
dienį, nuo 5 iki 8 vai. 

x K. Pravilionis, Byron, 111., 
mūsų dosnus ir nuoširdus rėmė
jas, atsiuntė mokestį už dvi 
prenumeratas ir dar pridėjo visą 
šimtinę, linkėdamas linksmų 
švenčių ir geros sėkmės nau
juose 1989 metuose, ypatingai 
tiems, kurie dirba lietuvišką 
darbą „Drauge". K. Pravilioniui 
mūsų garbės prenumeratoriui, 
už mielą auką tariame nuošir
dų ir didelį ačiū. 

x Dr. Kastytis Jučas, der
matologas (tel. 925-2670) veda 
radijo programas 1490 AM ban
gomis kiekvieną šeštadienį 7 
vai. ryto. Šį šeštadienį, sausio 
7 d. dr. Tees kalbėa apie šizofre
niją. 

(sk) 

x DRAUGO administra
cijoje galima įsigyti atvežtų iš 
Lietuvos sidabrinių medalikėlių 
su sidabrinėmis grandinėlėmis. 
Kaina 25.00 dol. Tai graži 
dovana kiekvienam. 

' (sk) 

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

(sk) 

x Siuntiniai į Lietuvą — 
dideli ir maži! Video, stereo 
magnetofonai ir kitos pagei
daujamos prekės. Mezgimo ir 
siuvimo mašinos tinkamos Lie
tuvoje. Siunčiame UPS į kitus 
JAV miestus. Sudaromi iškvie
timai, siunčiame kargo į Lietu
vą. Romas Pūkštys, Trans-
pak, 2655 W. 69th St., Chica-
go, IL 60629. įstaigos darbo 
valandos: 12-6 v.v. kasdien, 
šeštd. 10 v.r.-4 v. p.p. arba 
susitarus. Pirmad. uždaryta. 
Tei. 312-436-7772, namų 
312-430-4145. 

(sk) 

x „Draugo" 80 metų gyva
vimo sukaktuvių proga vasario 
26 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 
Marijos aukšt. mokyklos salėje 
rengiamas didelis koncertas. 
Koncerte bus smuikininkė Lin
da Veleckytė, sol. Marytė Bizin-
kauskaitė, Lietuvių Operos 
vyrų, moterų ir mišrus choras, 
vadovaujamas muz. dr. Bro
niaus Kazėno. Jie visi pasirodys 
su išskirtinėmis dainomis ir 
muzika. Visiems akompanuos 
muz. Robertas Mockus. Bilietus 
jau dabar galima įsigyti Vaz-
nelių pardutuvėje Marąuette 
Parke. 

x Arūnas Degutis, Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio Vil
niaus tarybos narys, dalyvaus 
Jaunimo šv. Mišiose, kurios bus 
kitą šeštadienį, sausio 14 d., 5 
vai. p.p. Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje. Po 
Mišių, parapijos salėje bus 
vaišės ir pasikalbėjimas sujau
nu svečiu iš Lietuvos. Mišias 
rengia Studentų Ateitininkų 
sąjunga, bet kviečia visus lietu
vius jaunuolius dalyvauti. 

x Ateitininkų gavėnios su
sikaupimo diena bus kovo 18 
d. Visi ateitininkai kviečiami tą 
dieną dalyvauti. 

x V a k a r o n ė Jaunmo cent
ro kavinėje su Arūnu Degučiu 
bus sausio 13 d., penktadienį, 7 
vai. vak. A. Degutis yra Persi
tvarkymo sąjūdžio narys ir 
,,Sąjūdžio žinių" laikraščio 
vienas iš r edak to r ių . Jo 
pasiklausyti bus įdomu visiems, 
kurie domisi įvykiais Lietuvoje. 

x Šv. Vardo Vyrų drau
gijos bendra Komunija bus šį 
sekmadienį per 8 vai. šv. Mišias 
Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje. Po pamaldų 
parapijos mokyklos salėje bus 
bendri pusryčiai ir susi
rinkimas. Kviečiami dalyvauti 
visi nariai ir nariais norintieji 
būti. 

x Juozas Zailskas, gyve
nantis Lietuvoj, ieško savo 
krikšto tėvo Juozo Rauličkio, 
kilusio iš Parečėnų kaimo. Sei
rijų valsčiaus, Žinantieji apie jį, 
prašomi pranešti V. Skladai -
čiui, 240 Clough Rd., Water-
bury, CT. 06708. 

(sk) 

x G r a ž i n o s J u o d e l i e n ė s 
dešimties metų mirties sukaktis 
bus minima 1989 m. sausio 8 
dieną, sekmadienį, 11 vai. šv. 
Mišiomis Tėvų Jėzuitų koply
čioje. Po jų bus prisiminimo pie
tūs Seklyčioje 2711 West 71st 
St., Chicago. Vyro bei šeimos 
draugai ir artimieji maloniai 
kviečiami dalyvauti. 

(sk) 

x Tiesioginis susitarimas 
su „doler inėmis" pa rduo tu 
vėmis Lietuvoje. Pinigai sau
giai keliauja per banką. Pagal 
skirtą sumą, jūsų giminės gali 
įsigyti įvairių prekių, arba au
tomobilį. Galima siųsti ir nedi
deles sumas: Romas Pūkš ty s , 
T ranspak , tel. 312-436-7772, 
namų 313-430-4145. 

(sk) 

x M I M , 2617 W. 71 St., Chi
cago. IL, nuo sausio 10 d. 
perima nauji savininkai. Kaip 
ir anksčiau, veiks valgykla ir 
delikatesų parduotuvė. 

(sk) 

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

(sk) 

Akademinio Skautų sąjūdžio vakaronės rengėjai. Iš kairės: L. V. 
V. Mikūnas ir J Damauskas. 

CHICAGOJE IR APY 
MARQUETTE PARKO 

LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS KALĖDŲ 

EGLUTĖ 

Pirmasis mokslo metų pasi
rodymas ir labiausiai darąs 
įspūdį tėvams ir seneliams yra 
Kalėdų eglutė. Mokytojos ieško 
vaizdelių, vaidinimų, montažų. 
Dalina roles, nes vaidintojų 
daugiau, negu reikia. Scenoje 
pasirodyti visi nori, o ištarti 
taisyklingai sakinį ar išmokti 
dail iai padeklamuoti reikia 
laiko ir pastangų. Kiekviena 
mokytoja gerai žino, kad Kalė
dų šventė be lietuviškų giesmių, 
dainelių ir prakartėlės vaizdelių 
tai šventė be džiugesio. 

Šių metų gruodžio 18 d. Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salę užpildė tėveliai ir svečiai. 
Pasidžiaugė klebonas kun. J. 
Kuzinskas savo mokykloje turįs 
kasdienines lietuvių kalbos 
pamokas, kurias lanko gausus 
būrys lietuviukų. Mokyklos 
vedėja ses. Margarita Marija, 
visuomet besišypsanti, pasvei
kino tėvelius ir mokinius. 
Ilgametė lit. mokyklos vedėja 
mokytoja Br. Prapuolenienė 
buvo šios šventės dvasia. Ji pa-

x Eleonora ir Bronius 
Paliulioniai, gyveną Cicero, iš 
Argentinos gavo liūdną žinią, 
kad ten mirė E. Paliulionienės 
sesuo a.a. Bronė Patašiūnienė. 

x Jonas Žebrauskas, Chica
go, 111., „Draugo" garbės 
prenumeratorius, lankėsi admi
nistracijoje ir ta proga įteikė 50 
dol. auką už kalėdines korteles 
ir kalendorių. Nuoširdus ačiū. J. 
Žebrauskas žiemą praieisti 
išvyko į gražiąją Floridą. 
Linkime geros sėkmės. 

x Anelė Kručas iš Chicago, 
111., lankėsi „Drauge", pratęsė 
prenumeratą vieneriems 
metams ir dar paaukojo 50 dol. 
dienraščio st iprinimui. A. 
Kručą skelbiame garbės prenu-
meratore, o už mielą paramą la
bai dėkojame. 

x Ona Jas ienė , Crown 
Point, Ind., atsiuntė 30 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
ir padėkojo už siunčiamą jai 
„Draugą", kuris yra malonus 
skaityti. Nuoširdus ačiū už 
viską. 

x Po 10 dol. atsiuntė už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių: Ona Lazauskas, Antanas 
Barčas, Bladas Daukantas, 
Gina Remienė, Vvdas Dargis, 
kun. P. Brazauskas, Ona Raš
tikis, S. Žiūraitienė, A. Bura-
kauskas, G. T. International, 
Antanas Zaura, M. Žymantas, 
Vincent Kamaitis, Maria Vilu-
tis, Vito Zenkus, Linas Gylys, 
Henrikas Paškevičius ir L. Un-
guraitis. Visiems nuoširdus 
ačiū. 

ruošė vaidinimą „Kalėdų 
svečias". Čia puikiai savo roles 
atliko mokiniai: Irena Kvantai-
tė, Ada Valaitytė, Jacintą 
Mikutė, Loreta Viržintaitė, 
Kr is t ina Barakauskai tė , 
Danutė Genčiūtė, Audra Prial-
gauskaitė ir Lisana von Braun. 
Paulius Genčius, Rimas Ge-
cevičius ir Rimas Putrius vyriš
kai atliko savo vaidmenis. 
Mokiniai dengė stalą, nešė 
Kūčių vakarienės maistą ir 
aiškino mūsų senolių papročius. 

Antrojo skyriaus ir darželio 
mokiniai suvaidino Prakartėlę 
sugiedodami: „Sveikas Jėzau 
gimusis". Juos paruošė mok. J. 
Penčylienė. Tėvai ir svečiai 
nesigailėjo vaidintojams 
plojimų. 

Giesmes paruošė Lina Viržin
taitė, akordeonu pritarė Darius 
Brazaitis. Tyliai nuskambėjo 
„Gul šiandieną", „Betliejus nu
švi to" , „Kalėdų sapnas" , 
„Piemenėliams" ir „Tyliąją 
naktį". 

Tautinius ŠOKIUS paruošė 
Violeta Fabijonavich ir akor
deonistas Marius Polikaitis. 
Vyresnieji pašoko „Žiogelius", 
o jaunesnieji „Grybs, grybs", 
„Aguonėlę". 

Po mokinių pasirodymo at
važiavo į salę ir Kalėdų senis. 
Pasikalbėjo su kiekvienu 
mokiniu ir apdovanojo vaikus. 
Tėvų komiteto pirmininkas 
Ged. Plėnys labai sėkmingai va
dovauja šiais metais darbščiam 
būriui asmenų. Sukinėjosi 

Dail. Vincas Lukas, Čiurlionio galer 
paroda. 



[askoliūnas. A. Likanderienė, 
Nuotr. J . Tamulaičio 

LINKĖSE 
Milda Holle, kiekvieną kvies
dama vaišėms, o jos vyras sten
gėsi nufotografuoti kiekvieną 
įdomesnį pasirodymo momentą. 
Vaikus ir lietuvių kalbą my
linčių tėvų grupė globoja ir 
padeda šiai mokyklai klestėti. 

Gailutė Valiulienė 

JAUNIMO CENTRAS 
ATSISVEIKINO SU 

VIKTORU LESNIAUSKU 

Viktoras Lesniauskas pilna 
žodžio prasme išarė plačią vagą 
Jaunimo centro veikloje. Nuo jo 
labai daug priklausė Jaunimo 
centro gerovė ir finansinė būklė. 
Jo pareigos valdyboje buvo Jau
nimo centro narių verbavimas. 
Gerai žinome, kad beveik visus 
reikia paraginti, paprašyti ar 
priminti. Tad jis tūkstančius 
laiškų išsiuntinėjo, o tai jau yra 
darbas. Jo pastangomis Jau
nimo centro išlaikymui buvo su
telkta apie 90,000 dolerių. Kai 
jis tą darbą pradėjo, tai beveik 
jokios kartotekos nebuvo. Ad
resus turėjo iš telefono knygų ir 
laikraščių pranešimų surinkti. 
Dabar jau daugiau įstaigų kar
totekas turi, tik, žinoma, jas cer-
beriškai saugo. Jo pastangų 
dėka gerokai pakilo Jaunimo 
centro narių skaičius. Reikia 
manyti , kad tas skaičius 
nemažės. Jeigu, kas skai
tydamas šias eilutes dar nėra jo 
nariu, tai turėtų juo tapti. 

Jaunimo centro valdyba labai 
apgailestauja jo išvykimą. Bet 

įjos direktorius, atidarant dail. A. Dargio 

Nuotr. J . Tamulaičio 

ką padarysi? Kai žmogus jau 
žilo plauko sulaukęs, tai jo nepa
barsi ir nepamokysi. 0 Amūras 
visur slampinėja ar ant šakos 
sėdi ir nė žilo plauko nepager
bia. Ėmė ir pasitaikė, kad į pa
širdžius pataikė. Mūsų mielas 
Viktoras vilyčios taip kliudytas, 
nutarė į Hartfordą važiuoti. 
Jaunimo centro valdyba ir 
Jaunimo centro moterų klubas 
surengė jam išleistuves. Moterų 
klubo narės daugiausiai ir pri
sidėjo prie šaunių išleistuvių pa
rengimo. Atrodo, kad klubo 
tarpe gerą reputaciją ir daug 
draugių turėjo. 

Atsisveikinimas buvo sureng
tas gruodžio 19 d. Jaunimo cen
tro kavinėje. Vikt. Lesniauskas, 
būdamas ramaus ir draugiško 
būdo, priešų gal ir neturėjo, tad 
ir susirinko Jaunimo centro 
valdyba, tarybos pirm. sol. Vacį. 
Momkus ir moterų klubo narės 
su juo atsisveikinti. Vaišės buvo 
šaunios, gal buvo norėta, kad ir 
į Hartfordą išvažiavęs Chicagą 
prisimintų ir jos gailėtųsi. Už
kandus ir pasivaišinus, pagal 
lietuviškas tradicijas, buvo 
kalbos ir linkėjimai. Trumpu žo
džiu laimingos kelionės linkėjo 
sol. Vacį. Momkus, Jaunimo 
centro tarybos pirm. Po jo 
kalbėjo Salomėja Endrijonienė, 
valdybos pirmininkė. Tardama 
jautrų atsisveikinimo žodį, ji 
išleidžiamąjį apjuosė meniška 
Palmyros Damijonaitienės juos
ta (kurios paroda vyko Čiurlio
nio galerijoje). Po jų eilės tvar
ka kalbėjo visi dalyviai. Vieni 
linkėjo jam persigalvoti ir su
grįžti, o kiti negrįžti. Šias eilu
tes rašantysis su juo turėjo arti
mus ryšius, beveik tris dešimt
mečius. Tad pažinojo jį kaip ra
mų, draugišką ir pareigingą 
žmogų. Jo pasiges ne t ik Jauni
mo centras, skautija, ramo-
vėnai, bet ir daugelis kitų orga
nizacijų. Visur jis buvo pavyz
dingas ir veiklus narys. Tad 
teliekajam palinkėti sėkmingo 
įsikūrimo ir įsijungimo į Hart
fordo lietuvišką gyvenimą. 

(jž) 

KALĖDINIŲ DOVANŲ 
IŠDALINIMAS 

VYRESNIESIEMS 

Visas krikščioniškas pasaulis 
sujuda prieš Kalėdas — žmonės 
skuba, bėgioja nuo vienos krau
tuvės į kitą, pirkdami visokiau
sias dovanas savo artimiesiems. 
Pašte darbininkai antvalan-
džius dirba, kad visiems suspėtų 
kalėdinius pasveikinimus pri
statyti į namus. Gatvėse mirga 
įvairių spalvų lemputės — 
namai bei lauke augančios eg
laitės ir krūmeliai papuošti 
spalvotom šviesom. Žinau pati, 
kad man prieš šventes visada 
pritrūksta laiko! Bet gal kartais 
užmirštam šios šventės tikrą 
reikšmę? Tai ne dovanų išdali
nimas ar eglutės papuošimas, 
bet Jėzaus Kristaus, mūsų Iš
ganytojo, gimimo šventė — 
meilės ir geros valios pasidali
nimas, kuris kasdien būtų 
įvykdytas. 

Mes Amerikoje patogiai gyve
nam ir mūsų gyvenimo stan
dartas aukščiausias visame 
pasaulyje. Sakoma, tik turėk 
pinigų tai viską galėsi nupirk
ti! Bet ne visi žmonės turtingi 
ir apsikrovę pinigais. Ir pinigais 
tikrai visko nenuperka! Yra 
vargšų, nelaimingų žmonių 
šiame ,.auksu nuklotame" 
krašte. Lietuvių tarpe irgi 
matome visokiausių pavyzdžių. 
Socialinių reikalų taryba per 
visus metus padeda ir ištiesia 
krikščionišką ranką nepajėgie
siems ar tiems asmenims, kurie 
prašo mūsų pagalbos vienu ar 
kitu reikalu. Esam susipažinę 
su įvairių asmenų sunkumais ir 
padėtimis. Ypač Kalėdų laiko
tarpyje norim pradžiuginti 
vienišus žmones, kad jie jaustų
si neužmiršti. 

Eidama renginių vadovės pa
reigas iš anksto išsiuntinėjau 
laiškus visiems LB apylinkių 
pirmininkams, prašydama 
pranešti apie vienišus ar nepajė-

IŠ ARTI IR TOLI 
J.A. VALSTYBĖSE 

— Lie tuvos Nepr ik lauso
mybės šventės minėjimas Seat-
tle, Wash., bus vasario 18 d. 
Latvių salėje. Pagrindinę kalbą 
pasakys prof. dr. Marija Gimbu
tienė iš Los Angeles. Meninę 
dalį atliks tautinių šokių grupė 
„Lietutis". Po minėjimo bus 
suneštinės vaišės. 

— Phi lade lphi jos l ietuvių 
n a m a i , prieš kiek laiko iš 
pašalpinio klubo persitvarkę į 
akcinę bendrovę, po pastato 
r emonto ir a tė jus d a r b a n 
dideliam skaičiui jaunų žmonių, 
susilaukė sėkmės. Išnyko fi
nansiniai sunkumai , pakilo 
susidomėjimas jais. Namų tary
bos pirmininkas yra Virgus 
Volertas, o prezidentas — Vy
tautas Matonis. 

giuosius jų apylinkėse. Mes taip 
pat p a d a r ė m są rašus ir 
į traukėm visas pavardes žmo
nių, kuriuos būtinai reikėjo 
aplankyti ir įteikti dovanėles. 
Buvo iš Brighton Parko, Mar-
ąuette Parko, Bridgeporto ir net 
Cicero apy l ink ių . R a m u t ė 
Kemežaitė paprašė Pasaulio 
Lietuvių Jaun imo sąjungos 
narius ir nares prisidėti prie šio 
paslaugaus ir svarbaus darbo. 
At s i r ado ge rada r ių , k u r i e 
mielai sutiko atvykti ir padėti. 

1988 m. gruodžio 18 dieną, 
sekmadienį, penkiolika jaunų 
lietuvių ir lietuvaičių susirinko 
į LB Socialinių reikalų tarybos 
raš t ine ir tvark ingai buvo 
paskirstyti: poromis ar būreliais 
(ki t i n e t pav ien iu i a t l i ko 
lankymus!). Tai susidarė t ikrai 
graži grupė: visi buvusieji ar da
bartiniai ateitininkai bei skau
tai, t.y. Ramutė Kemežaitė, 
Marius Katilius-Boydstun, Vida 
Vizgirdaitė, Alytė Gražytė, 
Jonas Cinkus, Vidas ir Linas 
Kazlauskai, Violeta Dirvonytė, 
Vita Reinytė, Taiyda Rudaitytė, 
Audra Kubi l iū tė , Alber tas 
Tusken i s , Algis Kul ieš ius , 
Daina Tijūnėlytė ir Donatas 
Siliūnas. Mano vyras Linas irgi 
prisidėjo — padėjo išskirstyti 
dovanas. 

Raštinėje turėjom labai didelę 
dėžę, ant kurios buvo parašyta 
„Dovanos vyresniesiems". Ją 
greitai pripildė geraširdžiai 
aukotojai dovanomis, tai nau
dingų bei reikalingų daiktų — 
švarkelių, šalikų, šliuryčių, 
skarų, pirštinių, muilo, sau
sainių ir kitų dovanų. Prie kiek
vienos dovanos dar pridėjome 
vaisių. Aš, Birutė Podienė ir 
Danguo lė V a l e n t i n a i t ė iš 
anksto suvyniojom dovanas. Su 
kiekviena sveikinimo kortele 
vokelin įdėjome po plotkelę. 

Prašėme, kad lankytojai su se
neliais pasidalintų plotkelėmis 
ir neskubėtų išeiti, bet pa
buvotų ir pabendrautų, įteikę 
dovanas. Ne visus lankomus 
asmenis rado namuose, tai jų 
dovanos buvo sugrąžintos Vy
resniųjų lietuvių centrui. 

Pirm. Danguolė Valentinaitė 
dar vežė dovanas California 
Gardens slaugymo namuose 
esantiems seneliams, nes jie tą 
pačią dieną valgė Kūčių pietus. 

Kitą dieną aš vežiau dovanas 
tiems, kurių nerado namuose. 
Gavome gražių atsiliepimų iš tų 
aplankytų žmonių — malonu 
buvo išgirsti jų linksmus balsus 
ir jausti tą skaidrią šv. Kalėdų 
nuotaiką. Kiti net iš džiaugsmo 
verkė. Kris tus pasakė „Ką 
darai savo artimui, darai man"! 
Iš tikrųjų geriau jaučiamės duo
dami, negu gaudami! 

Teresė Drūtytė-Šol iūnienė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Te l . — 776-8700 
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