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y 

(Tęsinys) 

LTSR RRT įgaliotiniui 
P. Anilioniui 

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

Pareiškimas 
Mes, Kybartų parapijos tikin

tieji, pareiškimu, po kuriuo pa
sirašė 800 tikinčiųjų, parapijos 
klebonas kun. A. Sadauskas, 
kreipėmės j savo vyskupus. 
Pareiškime atkreipėme vysku
pų dėmesį į tai, jog praėjo jau 
beveik 3 mėnesiai, kai į Lietuvą 
iš Čitos lagerio grįžo valdžios 
rabilituotas kun. Jonas-Kąsty-
tis Matulionis, tačiau dar iki 
šiol neturi pastovios darbo 
vietos. Remdamiesi tuo, jog iki 
1984 m. arešto kun. J.K. Matu
lionis dirbo Kybartų parapijoje 
kunigo-vikaro pareigose, o taip 
pat pažindami jį kaip uolų, savo 
pašaukimui atsidavusį kunigą, 
prašėme vyskupo skirti minėtą 
kunigą Kybartų parapijai. 

1988 m. sausio 10 d. Kybartų 
parapijos įgaliota tikinčiųjų 
delegacija pareiškimą įteikė 
vyskupui J. Preikšui ir gavo 
sekant į žodinį atsakymą. 
Lietuvos vyskupai neatsi
žvelgiant, kad kun. J.K. Matu
lionis baigė Neakivaizdinę 
kunigų seminariją, pripažįsta jį 
Romos ka ta l ikų Bažnyčios 
kunigu. Tam jis turi reikiamą 
išsi lavinimą ir vyskupo 
šven t imus . J o kunigystės 
šventimai kaip ir kitų, baigusi'! 
Kauno Kunigų seminariją ar 
neakivazdinę pogrindžio semi
nariją, yra tikri, galiojantys ir 
nereikalaujantys pakartotino 
šventinimo; kunigystės sakra
mentas teikiamas vieną kartą ir 
yra neatšaukiamas. Dėl kun. 
J.K. Matulionio paskyrimo 
Kybar tų parapijos vikaru 
vyskupai iš savo pusės taip pat 
nedaro kliūčių. Tačiau šiuo 
atveju laisvai disponuoti Romos 
katalikų Bažnyčios popiežiaus 

vyskupams suteikta teise — 
savo nuožiūra skirti kunigus į 
parapijas — draudžiate Jūs 
gerb. įgaliotini P. Anilioni. 

Gerb. įgaliotini, prašome 
paaiškinti, kuo remiantis Jūs 
kišatės į Bažnyčios reikalus? 
Kuo remiantis Jūs skirstote, 
kurie kunigystės šventimai 
tikri, o kurie ne? Pagaliau, ko 
verti nuolat spaudoje perspaus-
dinėjami skambūs konstitucijos 
žodžiai: „Bažnyčia atskirta nuo 
valstybės", „Valstybė nesikiša 
į Bažnyčios vidaus reikalus", 
kai gyvenimo tikrovė rodo 
kitką? 

Šie faktai yra gėdingi ir 
aiškiai liudija, kokia dar beteisė 
šiandien yra Lietuvos Katalikų 
Bažnyčia. 

Gerb. įgaliotini, prašome Jus 
nedelsiant nutraukti mūsų 
gerbiamų vyskupų diskrimina
ciją. Mes, tikintieji, gerbiame ir 
mylime savo vyskupus bei kuni
gus, todėl negalime susitaikyti 
su tokia padėtimi, kaip jie 
verčiami būti RRT įstaigų 
marionetėmis. Savo Bažnyčią, 
jos vyskupus bei kunigus mes 
gynėme ir ginsime. Todėl, jeigu 
ir to l iau bus kišamasi į 
Bažnyčios vidaus reikalus, jeigu 
ir toliau bus ignoruojami Neaki
vaizdinę kunigų seminariją 
baigusieji kunigai, jų tarpe ir 
mūsų mylimas kun. J.K. Matu
lionis, ieškosime pagalbos ir 
užtarimo aukštesnėse instan
cijose tol, kol TSRS Konstituci
joje garantuojamos tikinčiųjų 
teisės bus realiai įgyvendintos, 
atitiks realiai gyvenimo prak
tikai. 
Kybar tų parapijos tikintieji 

1988.1.11. 

„Kongresas yra Sandinistų 
pusėje 99 

• 

Washingtonas . — Prez. Rea-
ganas trečiadienį turėjo savo 
paskutinį pasikalbėjimą su sep
tyn ia i s didžiosios spaudos 
žurnalistais. Reaganas mano, 
jog Panamos kanalą negalima 
perleisti visiškon Panamos 
žinion kol ją valdo diktatorius 
Manuel Noriega. „Yra per vėlu 
man ką nors daryti dabar, bet 
tuo reikalu jau reikia pradėti ką 
nors veikti". Reagano adminis
tracija nepajėgė pašal int i 
to ta l in io d ik t a to r i aus ir 
narkotikų bendruomenės nario. 
Kanalo perleidimas Panamai 
priklausys nuo to, kas bus 2000 
metais valdžioje. 

Prez. Reaganas taip pat pa
reiškė savo nepasitenkinimą 
demokratų Kongresu, kad jis 
nesutiko paskirti daugiau lėšų 
Nikaragvos laisvės kovotojams. 
„Dėl to, kad buvo atsisakyta 
padėti Contrams, Kongresas 
tam tikru būdu yra Sandinistų 
pusėje Centro Amerikoje", 
pareiškė Reaganas. 

A t sakymas krit ikams 
Reaganas taip pat atkirto 

tiems kritikams, kurie kaltina 
jį, kad jis „per greitai apkabino 
Sovietų prezidentą Gorbačio
vą". Jis atsakė, kad iš to nebuvo 
jokio pavojaus — Gorbačiovas 
sumažino karo pajėgas ir buvo 
pasirašyta pirmoji sutartis, 
kurią bet kada yra pasirašė 

sovietai sunaikinti savo gink
lams. 

Jis taip pat pasakė , jog yra 
prieš konstitucinę pastraipą, 
kad prezidentu tas pats asmuo 
tegali būti dvi kadencijas. Tai 
ne demokratiška, kadangi 
Kongreso nariai gali būti tose 
pačiose pareigose 30 ar 40 metų. 
Jis gerai išsireiškė apie Holly-
vvoodą, nes tik dėl kelių aktorių 
netinkamo elgesio, negalima 
nuvertinti ir viso filmų industri
jos pasaulio. 

Jis sakėsi nesėdėsiąs užsida
ręs Californijoje arba golfo 
laukuose, bet mėginsiąs būti 
aktyvus politinėje srityje, nes 
dabar galėsiąs laisviau kalbėti 
Paklaustas, kiek jis manąs im
ti už savo kalbas, atsakė, kad 
nežinąs, bet ne daugiau kaip 
kiti. Kai kurie gerai žinomi 
Amerikos veikloje asmenys už 
savo kalbas gauna nuo 10.000 
iki 25,000 dol. 

— OSI įstaigos direktoriaus 
asistentas Michael Berstein, 
kuris vedė nacių karo meto 
nusikaltėlių bylas Amerikoje, 
žuvo Pan Am 103 lėktuvo spro
gimo metu, kai ten buvo padė
ta bomba. Jis buvo nuvykęs į 
Austriją nacių ieškojimo reika
lais. 

— Amerikos prekybos defi
citas lapkričio mėnesį padidėjo 
12.5 bilijono dolerių suma. 

Geriausias Amerikos 
prezidentas taikos metu 

Kai kam nepatiko jo sprendimai, 
bet žmonės juo pasitikėjo 

Prez. Reaganas ir jo žmona Nancy atsisveikina su Baltaisiais rūmais. „Tai jautrus momentas 
mūsų gyvenime", pasakė jis. Po naujojo prezidento George Busho priesaikos jie išskrido paskutinį 
kartą „Air Force One" lėktuvu j savo namus Californijoje. 

Politinių kalinių komiteto 
reikalavimas 

Vilnius. 1989 sausio 18. -
LIC pranešimu pirmadienį, 
sausio 16, prie Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos rūmų 
įvyko piketas, reikalaujant 
išlaisvinti politinius kalinius ir 
tremtinius. Valandą trukusį 
piketą oiganizavo Politinių 
kalinių gelbėjimo komitetas. 
Anot pirmininko Povilo Peče
liūno, susirinko apie 3,000 
žmonių iš Vilniaus ir Kauno. 
Milicija iš šalies stebėjo, bet 
netrukdė. 

Pirmininkas Pečeliūnas supa
žindino susirinkusiuosius su pa
reiškimais, kuriuos Komitetas 
į teikė valdžios organams, 
reikalaujant paleisti politinius 
kalinius, leisti ištremtiesiems 
grįžti į Lietuvą ir visiems stag
nacijos metais nuteistiems poli
tiniams kaliniams atlyginti 
materialinę ir moralinę žalą, 
pripažinti ngaliojančiais ir 
nusikalstamais jų teisminius 
sprendimus. Komitetas į šiuos 
pareiškimus atsakymo nesu
laukė. 

Kalinių būklė 
Piketo metu taip pat kalbėjo 

Petras Cidzikas, kuris vedė du 
bado streikus dėl kalinių palei
dimo; Algimantas Andreika, da
lyvavęs pirmame bado streike ir 
rugsėjo 29 dieną smarkiai mili
cijos sumuštas; Komiteto narys 
Antanas Pipiras ir teisininkas 
Jonas Gelažius. Kiekvienas 
atskirai nušvietė politinių 
kalinių bei tremtinių būklę. 

Piketo metu buvo paminėtas 
Arūnas Dainauskas, kur is 
dabar yra tremtyje Pečioroje, 
Archangelsko srityje. Dar 
būdamas nepilnametis jis buvo 
apkaltintas sovietinės valsty
binės vėliavos sudeginimu, 
teistas kaip kriminalinis nu
sikaltėlis. Ir dabar prokuratūra 
jį traktuoja kaip kriminalistą, o 
Kalinių Gelbėjimo Komitetas 
laikojį politiniu kaliniu. 

Tremtyje taip pat kalinamas 
buvęs Lietuvos par t izanas 
Boleslovas Lizūnas, nuteistas 
antrą kartą apie 1978 metus. 
Dabar jis kaltinamas banditiz
mu, būk tai jis nušovęs 16 
žmonių. Tačiau kaip pastebėjo 
Pečeliūnas, teisme jis nebuvo 
teisiamas už banditizmą, ir 
nebuvo įrodyta, kad jis ką nors 
nušovęs. 

Tebeveikia Permės lageris 
Dar kitas kalinys — Gintaras 

Muzikevičius. -Jo likimas, anot 
Pečeliūno, labai panašus į 
Artūro Sakalausko. Jis irgi 
buvo terorizuojamas; skirtumas 
tik tas, kad nebuvo susišaudy
mo. Muzike^krius buvo įkalin
tas specpsichiatrinėje, dabar 
laikomas Permės lageryje, 
35-toje politinių kalinių zonoje. 
Ten bandyta jį kal t int i 
špionažu, tačiau kaip sakė Pe
čeliūnas toji byla „baltais siū
lais susiūta". 

Kalinių gelbėjimo komiteto 
sąraše ne į rašy tas Artūras 
Sakalauskas . Anot Povilo 
Pečeliūno, Skalauskas turėjo 
ten būti, bet jo likimu komitetas 
mažiau rūpinasi vien del to, kad 
tai jau daro Sąjūdis ir kitos 
organizacijos. 

Tremtiniu Komitetas laiko 
kun. Alfonsą Svarinską. Tikin
čiųjų teisėms ginti katalikų 
komiteto narį-steigėją, kuris ne 
savo noru pernai išvyko į Vaka
rų Vokietiją. Komitetas reika
lauja, kad būtų atstatytas jo 
statusas, kad jis galėtų be 
kliūčių sugrįžti į Lietuvą. Kitas 
asmuo — poetas ir literatūrolo
gas Tomas Venclova, kuris 
stagnacijos metu buvo pri
verstas išvykti. Komiteto 
nuomone, jam irgi priklauso 
tokia pati laisvė grįžti į Lietuvą 
kada nori. 

Povilas Pečeliūnas nurodė, 
kad jeigu šia savaitę nebus gau
ta tinkamo atsakymo politinių 
kalinių bei tremtinių klausimu, 
tuomet ateinantį pirmadienį 
(sausio 23 d.) bus ruošiamas 
kitas piketas. Jis įvyks 1:00 
valandą irgi prie LTSR Aukš
čiausiosios tarybos pastato. 

Rasinė įtampa 
Toronto. — Čia įsitempė 

santykiai tarp baltųjų ir juodųjų 
studentu, kai buvo dviejų polici
ninkų nu-.uitas 17 metu juodu
kas. Iki šiol buvo manoma, kad 
rasiniai nepasitenkinimai tėra 
tik JAV. ir Kanada buvo lai
koma daugelio tautybių sugyve
nimo pavyzdžiu. Jaunuolis 
važiavo pavogta mašina ir 
policininkai šovė per užpakalinį 
mašinos langą ir pataikė jam j 
galvą. Policininkai sakosi norėję 
apsiginti, kai jaunuolis nepa-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Prez. Ronaldas Reaga
nas su žmona Nancy trečiadienį 
atsisveikino su visu Baltųjų 
rūmų štabu ir neišvengė ašarų. 
Šiandien po prezidento Busho 
inauguracijos jie išvyksta iš 
Washingtono į Californiją, kur 
prie Los Angeles Bellair sirtyje 
apsigyvens savo namuose. 

— Washingtone penkių 
dienų naujojo prezidento inau
guracijos iškilmes pradėjo 
trečiadienį išrinktasis prezi
dentas George Bushas, uždegda
mas olimpinio stiliaus ugnį prie 
Lincolno paminklo, dalyvaujant 
išrinktajam viceprezidentui 
Dan Quayle, jų žmonoms ir 
tūkstančiams žmonių. Sia pro
ga Bushas, kuris šiandien 
popiet jau bus prezidentu, 
pasakė: ,,Aš noriu būti visų 
žmonių prezidentu". 

— Sostinėje Washingtono lai
ku šiandien 11:30 vai. dieną 
prasideda priesaikos priėmimo 
iškilmės. George Bushas bus 
keturiasdešimt pirmasis jung
tinių Amerikos Valstybių prezi
dentas. 1:30 vai. popiet bus in
auguracijos paradas, o 8:00 vai. 
vakare inauguracijos pokyliai. 
Televizijos kanalai pradės 
iškilmių rodymą 10 vai. ryto. 

— Pietų Afrikos prezidentas 
P.W. Botha po lengvo širdies 
priepuolio gerai jaučiasi Cape 
Town ligoninėje. Jam jau 73 
metai. 

— Lenkijoje Kompartijos 
vadas gen. W. Jaruzelskis Cen
tro komiteto pasitarime norėjo 
pasitraukti iš pareigų ryšium su 
Solidarumo sąjūdžio legaliza
vimu, tačiau komitetas pareiš
kia jam visišką pasitikėjimą ir 
jis sutiko pasilikti pareigose. 

— Bonoje Vakarų Vokietijos 
kancleris Helmut Kohl yra 
griežtai kritikuojamas savo 
parlamente už netinkamą rei
kalų vedimą ryšium su chemi
nių ginklų fabriko statymu 
Libijoje, kurį pastatyti padėjo 
viena vokiečių firma. 

— Sovietų Sąjungos karo rei
kalų biudžetas yra sumažintas 
14.2%/pasakė Gorbačiovas. 

klausė jų įsakymo sustoti ir 
atsigrįžęs važiavo į juos. Juo
dieji kaltina, kad Toronto poli
cija naudoja „Gestapo taktiką" 
ir diskriminuoja juos. Byla bus 
sprendžiama teismo. Kanadoje 
yra juodosios rases žmonių 
mažiau negu du procentai. 

W a s h i n g t o n a s . Šiandien 
prezidentas R. Reaganas baigia 
savo prezidentavimą vidurdienį, 
kai naujuoju JAV prezidentu 
bus prisaikdintas George Bu
shas . Reaganui pa l i ekan t 
Baltuosius rūmus, du trečdaliai 
amerikiečių pasisakė palankiai 
už jo darbus ir ta i y r a 
didžiausias įvertinimas bet 
kokiam prezidentui, kuris buvo 
po II Pasaulinio karo šio krašto 
prezidentu. 

Vėliausiai pravestas New 
York Times ir CBS televizijos 
žmonių apklausinėjimas parodė 
Reagano išskirtinį populiarumą 
tautoje ir po jo aštuonerių metų 
buvimo JAV prezidentu, kas 
yra didelė retenybė. Jo valdymo 
metu kraštas gyveno taikoje ir 
gerovėje. Iš viso 68% piliečių 
pritaria prez. Reagano aštuone
rių metų darbui, 71% pasisakė 
už jo vedamą užsienio politiką, 
ypač su Sovietų Sąjunga, ir 62% 
pasisakė už jo ekonominę poli
tiką šiandien. 

Reaganui krit ika nekenkė 
Prez. Reaganas, nors buvo kai 

kada ir kritikuojamas, tačiau ta 
jo kritika nepakenkė jo darbams 
ir žmonės pasitikėjo jo vyriau
sybe ir pritarėjo vadovaujamai 
respublikonų partijai, išrink
dami jo padėjėją Bushą. Pap
rastai yra įprasta, kad baigiąs 
savo terminą prezidentas yra 
nebe populiarus visuomenėje, 
tačiau ta i visai n e t i n k a 
Reaganui. Nė vienas jo pirm-
takūnas iki pat Trumano 
laikų nepasiekė 60% palankaus 
įvertinimo. Prez. Eisenhovver 
buvo įvertintas tik 597c. Vie
šosios nuomonės tyrinėjimai 
buvo pradėti Roosevelto 
administracijos laikais, bet kai 
jis mirė 1945 m., nebuvo jokio 
žmonių apklausinėjimo praves
ta. 

Prof. Arthur Schlesinger, 
kuris rašė apie prezidentus 
Kennedy ir Franklin Roosevel-
tą. apie Reaganą sako, kad jis 
atstatė didesnį pasitikėjimą pre
zidentūra, negu kad buvo prieš 
jį. Žmonės pradėjo daugiau pasi
tikėti federalinė vyriausybe. Se
niausias prezidentas Reaganas 
turėjo didesnį pasitikėjimą jau-
nesniuose amerikiečiuose, negu 
vyresnio amžiaus žmonėse ir juo 
daugiau pasitikėjo vyrai negu 
moterys. Rasiniu atžvilgiu 72% 
palaikė prezidentą baltieji gy
ventojai ir 40% juodosios rasės 
gyventojų. 

Sunkiausias laikotarpis 
Apklausinėti žmonės daugu

moje pasisakė netikį, kad prez. 
Reaganas sakosi nieko nežinojęs 
apie Irano-Contras ginklų pel
ną, kuris buvo persiųstas Nika
ragvos laisvės kovotojams. Šis 
laikotarpis jo prezidentūroje lai
komas sunkiausiu, nes kai 
kieno buvo sakoma, kad jis 
melavo. Biudžeto nesubalansa-
vimas jam nepriskiriamas. 

Istorikai yra linkę manyti, 
kad jis iš prigimties moka palai
kyti ryšį su žmonėmis ir žmonės 
savaime juo tiki. Keturiasde
šimtojo Amerikos prezidento 
Ronaldo Reagano darbai jau 
praeityje. Jo metais nebuvo 
niekur pradėtas naujas karas ir 
Amerikoje išvengta depresijos. 
Geras prezidentas yra tas, kuris 
kartais padaro visuomenei ne
patinkamus sprendimus, tačiau 
ta visuomenė vistiek juo 
pasitiki. 

„Smegenų trestas" 
Washingtonas. — Sostinės 

sluoksniuose kalbama, jog nau
jasis prezidentas labai pasitiki 
Generaliniu prokuroru Teisin
gumo departamento viršininku 
Diek Thornburgh ir būsimuoju 
Valstybės sekretoriumi James 
Baker III, kurio apklausinėjimą 
Senatas pradėjo šią savaitę. 

James Baker su Bushu yra 
gerai pažįstamas 32 metus. 
Bushas, sakoma, koncentruosis 
daugiau į užsienio politiką negu 
į vidaus reikalus ir leis kitiems 
tvarkyti milžinišką vidaus po
litiką. Bushas jau dabar nori, 
kad Baker nuo pat pradžios 
įsijungtų į Amerikos strategi
nius interesus. Už tai jis sudarė 
..užsienio politikos smegenų 
trestą" iš Reagano žmonių ir bu
vusių Henry Kissingerio patarė
ju-

— Gynybos departamento 
sekretorius, atsisveikindamas 
su savo padėjėjais, pasakė, jog 
Sovietų Sąjunga vis dar savo 
naujais karinio pobūdžio pasi
ruošimais, ypač erdvėje, grasina 
Amerikos saugumui. 

— Washingtone visų rūšių 
Amerikos karinės pajėgos labai 
gražiai atsisveikino Pentagone 
su prez. Reaganuir padėkojo 
jam už kariniai stiprią Ameri
ką. 

Gorbačiovo lūpose 
socializmas 

Maskva. — Sovietų Gorbačio
vas trečiadienį pasakė, kad 
Sovietų Sąjunga planuoja suma
žinti karines išlaidas 15%, o ko
munistiniai kraštai iki šiol 
nevertino kapitalizmo stiprumo. 
Taip jis kalbėjo Kremliuje, kai 
priėmė žymius Vakarų pasaulio 
asmenis, į skai tant buvusį 
Amerikos Valstybės sekretorių 
Henry Kissingerį, buvusį Pran
cūzijos prezidentą Valery 
Giscard d'Estaing ir buvusį Ja
ponijos ministerį pirmininką 
Yasuhiro Nakasone. Jis taip pat 

jiems pasakė, jog Sovietai yra 
arti didelių sprendimų įsilieti į 
Vakarų pasaulio ekonominį 
gyvenimą. 

Vakariečiai :\?ko, jog sunku 
įvertinti Gorbačiovo pasakymą, 
kadangi Sovietų kariniai reika
lai vis tebėra didžioji paslaptis. 
Bet jis jiems pasakė, jog tegu 
vkariečiai negalvoja, kad socia
lizmas yra vis dar civilizacijos 
kūdikis. Gorbačiovas neminėjo 
žodžio komunizmas. 

KALENDORIUS 

Sausio 20 d.: Fabijonas. Se
bastijonas. Daugvydas. Germė, 
Vaide. Darėjus. Jurgūnas, No
meda. 

Sausio 21 d.: Epifanas, Ag
nietė. Garsė. Augis. Ligita. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:13, leidžiasi 4:50. 
Temperatūra dieną 32 L. nak

tį 14 1. 
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LAIMĖJO VISI 

Kaip jau įprasta po pasaulinių 
olimpiadų, bandykime ir mes iš
rikiuoti kraštus pagal laimėtų 
medalių skaičių. 

Lietuvos sportininkų dalyva
vo tik 15, bet proporcingai 
imant, jie laimėjo daugiausiai 
medalių ir, be abejonės, buvo ge
riausi visur, kur tik dalyvavo. 
Komandiniai Lietuvos krepši
ninkai, gal sunkiau negu buvo 
galvota, pasipuošė auksu, o 
individualiai jie laimėjo 11 
aukso medalių (6 plaukime, po 
2 lauko ir stalo tenise ir 1 
šachmatuose) ir 3 sidabro (1 
lauko ir 2 stalo tenise). 

JAV-ių sportininkai koman
diniai buvo galingiausi su 4 
auksinėm vietom: krepšinyje 
Chicagos „Neries" jauniai ir 
ŠALFAS moterų komanda; 
tinklinyje — „Neries" vyrai ir 
moterys; su 4 sidabrinėm vie
tomis: New Yorko LAK vyrų ir 
jaunių krepšininkai ir Los 
Angeles „Bangos" vyrų ir 
moterų tinklininkai ir su 2 
bronzinėmis vietomis: Bostono 
„Grandies" vyrų tinklinis ir 
New Yorko LAK moterų tinkli
nis. Individualiai Š. Amerikos, 
arba tiksliau JAV-ių, sporti
ninkai parsivežė 22 medalius: 
10 aukso, 4 sidabro ir 8 bronzos. 
Daugiausiai lauko tenise ir po 
kelis stalo tenise bei plaukime. 

Kanadai atstovavo tik Toron
to „Vytis", kuri vyrų krepšinyje 
pasipuošė puikiu bronzos 
medaliu. 

Australijos sportininkai taip 
pat neturi ko skųstis — jie 
dominavo individualiose sporto 
šakose;laimėdami 24 aukso, 34 
sidabro, 22 bronzos medalius. 
Visus medalius jie „susigriebė" 
golfo, bilijardo ir skvošo varžy
bose, puikiai pasirodė plaukime, 
šachmatuose ir lauko tenise. 

Komandiniai moterų krepši
nyje antrą ir trečią vietą ir 
jaunių krepšinyje trečią. 

Sumoje visi buvo laimėtojai, 

visiems užteko medalių, visi 
turi kuo didžiuotis, o labiausiai 
visi, galėję dalyvauti šiose 
istorinėse žaidynėse. 

MEDALIŲ LAIMĖTOJAI 

(tęsinys) 

GOLFAS -

Aukso meda l i a i s pas ipuošus i Lie tuvos j a u n i m o r inkt inė — III-jų PL Sporto žaidynių krepšinio 
nugalėtoja. Iš k.: J a n k ū n a s , S t u m b r y s , Bublys , Giedraitis, Kviedaravičius, Jakubauskas , Bačiaus-
kas , Markev ič iu s , t r e n e r i s R. S a r g ū n a s ir vadovas A. Povi l iūnas . 

A. 
A. 
V 

1. K. 
2. P. 
3. V. 

Vyrai: 
Vaškas (Adei.) 
Luscambe (Geelong) 
Levickas (Melb.) 

Moterys 

Ženk (Geelong) 
Patupis (Perth) 
Levickas (Melb.) 

Vyrų senjorai 
1. S. Visockis - Adei. 
2. R. Urmonas — Melb. 
3. R. Beattie - Adei. 

STALO TENISAS 

(Vyrai ir moterys žaidė vieno
je grupėje). 

1. Aušra Lamaitė — Lietuva 
2. Rimgaudas Balaiša — Liet. 
3. J. Baltrušaitis — Chicago 

1 

Dvejetai — 

R. Balaiša - J. Ablouskis 
(Melb.) 

2. A. Lamaitė - P. Mulevičius 
(Melb.) 

3. J. Baltrušaitis — E. Liuga 

Senjorai virš 60 m. — 

1. J. Baltrušaitis (Chgo) 
2. V. Danius (Melb.) 

Senjorai virš 40 m. — 

1. Onutė Pilka (Canberra) 
2. V. Jasulaitis (Melb.) 
3. M. Delkys (Adei.) 

baigos New Yorkas vedė 51-44. 
Lietuvos žaidėjų paskutinėms 
pastangoms pri t rūko vieno 
taško. Ir kai New Yorkas po 
geros ir lygios kovos ištempė 
pergalę prieš , Jituanicą" 38-32, 
jis atsidūrė savo grupėje pirmoje 
vietoje, palikdamas Lietuvos 
komandą antroje vietoje. 

Panaši kova vyko ir B grupė
je, kur visus nustebino Australi
jos lietuvių komanda, padariusi 
didžiule pažangą. J i dideliu 
greičiu ir puikiais metimais tuoj 
atskaitė stipriam ir aukštam 
Toronto „Vyčiui" 45-37 ir davė 
krepšinio pamoką Detroito 
„Kovui" 65-39, dominuodami 
pradžioje 16-0, 22-2 ir kėlinį 
baigdami 36-8! Šioje grupėje 
Clevelando „Žaibo" ir Perthc 
pastangos buvo bergždžios, ir 
Toronto „Vytis", nugalėjęs 
Detroitą 51-45, užėmė antrą 
vietą po puikios Australijos 
komandos. 

Tuo būdu pirmoje pusiaubaig-
minėje Toronto „Vytis" gavo 
pirmąjį iš A grupės — New 
Yorko LAK. Vėl Šimkus buvo 
nesulaikomas (nežiūrint6'-9" 
ūgio brolių Karpių pastangų), ir 
duoda New Yorkui vietą baig
mėje 40-37. Antroje pusiaubaig-
mėje rungtynės tarp Lietuvos 
ir Australijos buvo gero lygio, 
greitos, įtemptos ir dramatiškos. 
Viskas — ko pusantro tūkstan
čio žiūrovų norėjo ir gebėjo tikė
tis! Australiečiai laimi pirmą 
kėlinį 21-20. Antrame arši kova 
— taškas už tašką! Įdomu, kad 
nemaža dalis žiūrovų rėkia: 
„Lietuva, Lietuva!" 13 sek. iki 

Sydnėjaus, Melbourno ir Adelai
dės komandas ir jos susitiko 
baigmėje. „Neris" geresniu 
komandin iu žaidimu užsi
tikrina aukso medalį 53-37 
(23-18). Jos pirmas penketas: 
Sasnauskas, Šmulkštys, Modes
tas, Nausėdas ir Puodžiūnas 
buvo balansuotas, maždaug 
vienodai rinko taškus ir pasiekė 
71 taško vidurkį per rungtynes, 
nežiūrint sutrumpinto laiko. 
Geri t a lk in inka i buvo G. 
Šlapkauskas ir T. Prapuolenis. 

Moterų krepšinio varžybose 
taip pat dalyvavo 5 komandos. 
Š. Amerikai atstovavo 
ŠALFASS komanda (pavadinta 
mūsų sporto organizacijos var
du ir sudaryta iš kelių miestų). 
Jos organizatorius, vadovas ir 
treneris buvo Juozas Kijauskas 
iš Clevelando. Komandą sudarė: 
D. Tomkutė, Ž. Tomkutė, A. 
Švarcaitė, H. Krueger, visos iš 
Los Angeles; R. Kulbytė — Bos
tonas, R. Malinauskaitė — 
Torontas , D. Boliam — 
Clevelandas, L. Gražulytė — 
Detroitas ir R. Zubkutė — 
Chicaga. Nežiūrint, kad jų pir
ma treniruotė kartu buvo Syd-
nėjuje, jos sužaidė pakankamai 
gera i , laimėdamos visas 
rungtynes. Baigmėje nugalėju
sios Adelaidės „Vytį" 43-31 
laimėjo aukso medalį. Kulbytė 
ir, ypač, Krueger gerai valdė 
kamuolį ir vadovavo žaidimui, 
O Gražulytė ir seserys Tomku-
tės davė užtektinai ūgio prie 
lentų. 

TINKLINIS 

Tinklinio varžybos, pagal mū
sų tinklinio specialistą Zigmą 
Žiupsnį, buvo ypatingai gero 
lygio, žymiai geresnės negu bet 
kada mūsų tarpe esame matę. 
Vyrų klasėje australiečių abi 
rinktinės neprilygo Š. Amerikos 
Bostono „Grandžiai" , Los 
Angeles „Bangai" ir Chicagos 
„Neriai". Ir tarp šių trijų kova 
buvo arši ir įdomi, nes tik dvi 
galėjo patekti į baigmę. „Ban
ga" netikėtai, bet užtikrintai 
paklupdė „Nerį" 3-0, o „Neris" 
laimėjo prieš „Grandį" 3-1. 
Rungtynės tarp „Bangos" ir 
„Grandies", dėl laiko stokos 
buvo nutrauktos pasekmei 
esant 2-2. Tuo būdu Bostono 
„Grandis" buvo eliminuota ir, 
sakytumėm, nuskriausta, nes 
jai buvo atimti šansai patekti į 
baigmę. Ir be reikalo, nes 
aikščių ir laiko buvo užtektinai. 
Finalinės rungtynės buvo įdo
mios ir gero lygio. „Neris", su 
geriausių varžybų kirtiku A. 
Stankaičiu ir puikiai valdančiu 
kamuolį R. Žiupsniu, laimėjo 
aukso medalį 16-14,9-15,15-11 
ir 15-5. 

Moterų grupėje taip pat 5 
komandos ir vėl Š. Amerika su 
New Yorko LAK, „Banga" ir 
„Nerimi" buvo žymiai prana
šesnės. Kaip ir vyrų klasėje, 
baigmėje susitikusios „Banga" 
ir „Neris" pademonstravo tikrai 
aukštos klasės žaidimą. „Ban
gos" Daiva Tomkutė yra UCLA 

VARŽYBOS IR JŲ LYGIS 

KREPŠINIS 

Nedvejodamas norėčiau pa
sakyti, kad šios žaidynės tiek 
savo bendra organizacija, tiek 
varžybų lygiu, buvo prana
šesnės negu pirmosios Toronte 
ir antrosios Chicagoje, ir tai 
visose sporto šakose. 

Krepšiniui vadovavo A. 
Ialauskas, E. Taparauskas, A. 
Skiparis ir A. Reivytis. Tei
sėjavo kvalifikuoti australų tei
sėjai. Varžybos vyko dvejose 
3alėse, kur prie stalų sėdėjo 
patyrę taškų ir laiko skaičiuo
tojai. Jei stebėjotės, kad 
rungtynių rezultatai maži, tai 
todėl, kad buvo žaidžiama po 20 
min., nestabdant laikrodžio. O 
to priežastis — visoms koman
doms vieną ar dvi dienas teko 
žaisti po dvejas rungtynes. 

Vyrų krepšinio varžybose 10 
komandų buvo suskirstytos j 
dvi grupes, kur buvo žaidžiama 
taškų sistema Pirmosios dvi iš 
abiejų grupių pateko į pusfina
lius A grupėje buvo Lietuva, 
..Lituanica", New Yorko LAK. 
Melbou-no „Varpas" ir Adelai 
ies ..Vytis". Lietuvos krepši 
l inkai , daugumoje Kauno 
.Žalgirio" ir Vilniaus ..Staty 
ms" žaidėjai, puikūs atletai, 
tukšti, greiti, gerai valdą 

Ateinančios savaitės laido- pabaigos pasekmė 42-42! Bet 
je — plaukimo medalistai. Lietuva turi kamuolį, ir Marke

vičiaus dvi baudos nulemia 
įspūdingą pergalę 44-42. 

Baigmėje revanšui vėl susi
tiko Lietuva ir New Yorko 
LAK. Deja, šį kartą Markevi
čiaus, Jakubausko ir Kvieda-
rav ič i aus t r i t a š k i a i grei t 
už t ik r ina pergalę Lietuvos 
komandai. J i antrame kėlinyje 
atsiplėšė 49-36, tik bereikalin
gai pradeda delsti laiką ir New 
Yorkas kiek pasiveja. Galutina 
pasekmė 55-50. 

Čia norisi pastebėti, kad tokio 
masto varžybose, pusiaubaigmi-
nės ir baigminės rungtynės 
jokiu būdu neturėtų vykti tą 
pačią dieną ir dar sutrumpintu 
la iku . Laimei, ben t mano 
nuomone, šį kartą tai neturėjo 
įtakos į galutiną komandų išsi-
rikiavimą: 1. Lietuva, 2. New 
Yorko LAK, 3. Toronto „Vytis", 
4. Australijos rinktinė. Prie jų 
dar drąsiai telpa ir Chicagos 
„Lituanica". Pavieniui New 
Yorko Šimkus buvo ypatingoje 
formoje, o mano penketas būtų: 
Markevičius ir Jakubauskas 
gyn ime , abu iš Lietuvos; 
puolime J. Karpis, Toronto, R. 
Šimkus, New Yorko ir W. Stan-
wix iš Australijos. Prie jų pri
klauso ir G. Bačianskas iš Vil
niaus „Statybos" (buvo sužeis
tas) ir A. Baris iš Chicagos 
„Lituanicos". 

Jaunių krepšinio varžybose 
dalyvavo 5 komandos. Chicagos 
„Neries" ir New Yorko LAK 
buvo žymiai pranašesnės už 

Futbolas Chicagoje 

LYGIOSIOS PRIEŠ „WINGS" 

kamuolį, atrodė.kad neturės 
rimtesnio pasipriešinimo, kad 
atvyko tik pademonstruoti savo 
aukštą žaidimo klasę ir 
parsivežti aukso medalius. Taip, 
jie pasipuošė aukso medaliais, ir 
pelnytai, tačiau už juos turėjo 
dirbti ir kovoti kartais iki 
paskutinių dramatinių sekun
džių. Jau pirmose rungtynėse jie 
pamatė, kad dykai nieko le-
gaus. Chicagos „Lituanica", 
kad ir nepilname sąstate, buvo 
gerai pasiruošusi ir pirmąjį 
kėlinį vedė 3 taškų skirtumu. 
Tačiau antrajame greitesnė 
Lietuva iškovojo pirmąją 
pergalę 55-47. Greit paaiškėjo, 
kad nei Adelaidė, nei Melbour-
nas rimtesnio pasipriešinimo 
neduos, kad dėl pirmų dviejų 
vietų kovos Lietuva, „Li
tuanica" ir New Yorko LAK. 
Sekusiose rungtynėse New 
Yorko „Atletai", taip liūdnai 
pasirodę paskutinėse ŠALFAS 
pirmenybėse, šį kartą buvo pasi
ruošę ir pasiryžę. Jie pateikė 
didžiausią ir vienintelę šių 
žaidynių staigmeną, įveikdami 
Lietuvos komandą 51-50 (23-29). 
Antrame kėlinyje New Yorko 
Šimkus buvo nesulaikomas, jis 
dominavo abi lentas, surinko 
30 taškų, daugiau negu pusę 
visos komandos. 3 min iki pa-

Praėjusį sekmadienį F. K. 
„Lituanica" vyrų komanda 
žaidė antrąsias salės futbolo 
pirmenybių rungtynes prieš 
ukrainiečių „Wings". Rung
tynės baigėsi lygiomis 2-2. Kaip 
ir buvo tikėtasi, „Lituanica-
Wings" rungtynės buvo pačios 
įdomiausios pirmos divizijos 
komandų klasėje. Mačiusieji 
teigia: — Tikrai buvo kas žiūrėti 
nuo pat pirmos ligi paskutinės 
žaidimo minutės. „Liths" buvo 
verti laimėjimo. 

Salės pirmenybių rungtynėse 
žaidžiama trys periodai po 10 
minučių. Žaidžiant prieš 
„Wings", nebuvo nė vieno „sau
so" — be įvarčių — periodo. 
Pirmame „Wings" įkirto 1-0, 
antrame periode mūsiškiai Phil 
įvarčiu išlygino, trečiame „L" 
vyrai persvėrė 2-1 savo naudai. 
Ir atrodė, kad taip baigsis, nes 
žaidimas buvo mūsų dominuo
jamas. Dominavimo neužteko. 
Paskutinėje žaidimo minutėje 
mažas neapsižiūrėjimas prie 
mūsiškių vartų sudarė progą 
išlyginimui 2-2. 

Po dvejetos pirmenybių 
rungtynių dar yra 4 komandos 
be pralaimėjimo: Evanston 
„Trevians", „Wings", „Liths" ir 
naujokų komanda „Pegasus", 
prieš kuriuos mūsiškiai žais šį 
sekmadienį, sausio 22 d., 3 vai. 
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u-to pagrindinė žaidėja ir iš
rinkta į Amerikos „Ali Star" 
rinktinę. Jos smūgiai, šuoliai ir 
blokavimas buvo tarptautinės 
klasės. Tačiau „Neries" koman
dai vadovavo puiki žaidėja A. 
Brakauskienė, ir visa komanda 
buvo labiau balansuota. Jai ir 
atiteko aukso medaliai 15-5, 
14-16, 15-5 ir 15-13. 

(Bus daugiau) 
V. G. 

Jei akmenimis svaidysi į kiek
vieną lojantį šunį, turėsi neštis 
daugybę akmenų. 

Vokiečių patarlė 
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Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

po pietų Vifla Park, 111., Odeum 
arenoje. 

Tuo pačiu laiku prasidės ir 
amerikietiškojo futbolo 
finalinės rungtynės — Super 
Bowl — tarp Cincinati „Ben-
gals" ir San Francisco 
„49-niners". Mūsų laimei, tos 
rungtynės nebus Chicagoje, bet 
Miami, Fla., kur mūsų koman
dos žaidėjai, tikiuosi, nevažiuos, 
bet atvyks laiku į savo 
rungtynes. O nevažiuos dėl 
paprasčiausios priežasties, kad 
bilietų kaina į tas rungtynes tik 
500-600 dolerių... Ir dar reikia 
gerokai paieškoti laisvoje 
rinkoje. 

Gi žiūrėdami TV veltui, turės 
praleisti vieną žaidimo „ketvir
tį" jo nematydami. Tą pirmąjį 
ketvirtį turėtų dedikuoti savo 
komandos garbei. Tikrai turėtų, 
nes nepasirodžius ir vienam 
žaidėjui, pasidaro didelė spraga. 

J. J. 

III PLS ŽAIDYNIŲ 
VAKARONĖ 

Vasario 10 d., penktadienį, 
7:30 v.v. Jaunimo centro ka
vinėje ruošiama III-jų PLS žai
dynių vakaronė. Bus pristatyti 
medalius laimėję Chicagos spor 
tininkai ir rodomos žaidynių 
skaidrės, gal net filmas. Iki tos 
datos visi prašomi grąžinti 
loterijos bilietus ar aukas. 
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Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzie, Chicago, III. 
Tai. 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

rel. kabineto Ir buto: OLymplc 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 to . SOth Ava., Cicero 

Kasdien i iki 8 vai vak 
išskyrus treč. Sešt 12 iki 4 vai. popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
156 N. MtcMoan Ava., tutta 324 Ir 
8636 9. Pulaakl Rd., Chicago. IL 

Tai. 565-2960 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 91 et Straat 

KeMnetotel. RE 7-1169; 
395-4911 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71 at St. — Tai. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Straat 

Tai. 434-1818 - Raz. 852-0999 
Vai.: pirm., antr ketv ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

i, 

Dr. Tumaaonlo kabinetą parėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
24S4 W. 7let Straat 

434-2123 
Pirm 2-7. Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir olaučių ligos 

2836 W. 71st. St., Chicago, III-
Tai.: 436-0100 

11800 Southwest Hlgtreay 
Palos Helghts. III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kabineto tai. 776-2880. raz. 449-554! 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. 565-7755 



Be kryžiaus 

NĖRA PALAIMOS 
Pereitą rudenį nemažą sensa

ciją pasaulietiškoje spaudoje 
sukėlė Vatikano Tikėjimo Dokt
rinos Kongregacijos prefekto 
kard. J . Ratzingerio į sakymas 
JAV domininkonų centr inės 
provincijos provinciolui pa
šalinti to ordino kunigą Mat-
thew Fox iš vedėjo pareigų jo 
paties įsteigto Ins t i tu te for 
Creation-Centered Spir i tual i ty 
(tvarinija paremto dvasingumo 
instituto), veikiančio prie San 
Francisco Californijoje. Ordinui 
taip pa t buvo paves ta j a m 
įsakyti viešai nutraukt i savo ry
šius su ,,Wicca", vieno jo insti
tute duodamo kurso dėstytojos, 
ragana pasivadinusios, ideolo
gijos. Vėliau kunigui Fox buvo 
uždrausta dės ty t i v i ene r ius 
metus ir liepta permąstyti savo 
mokymus Vat ikaninės kr i t ikos 
šviesoje. 

Nors domininkonai su Va
t ikanu buvo susitarę visą šį 
procesą pravesti , neskelbiant 
spaudoje, lapkričio mėn. pa ts 
kun. Fox viešai paskelbė visą 
savo atviro laiško kard. Rat-
z inger iu i t e k s t ą , t u o p a t s 
iškeldamas šį reikalą į viešumą. 
La iške , kur į j i s u ž v a r d i n o 
,.Mielas broli Ratzingeri" , j is 
k laus ia : , ,Ar mūsų l a i k a i s 
Bažnyčia grįžta į fašizmą?" ir 
t ada f a š i zmu p a v a d i n a 
nutildymą asmenų, tu r inč ių 
skirtingas nuomones, vietoje 
vedus su j a i s , . p r a s m i n g ą 
d ia logą" . T a č i a u d i a l o g o 
galimas prasmingumas abejo
t inas , nes JAV teologai jo 
mokymą laiko ne i šmąs ty tu , 
paviršutinišku ir todėl pa tys 
nėra su juo giliai susipažinę. 
Net ir tie, kurie, iškilus šiai 
kontroversijai, protestavo Va
tikano potvarkiui, tai dėl to, kad 
jie baiminosi, jog dar vienas sen
sacingas nu t i ldymas iš Va
tikano pernelyg suvaržys teolo
ginio minty j imo v y s t y m ą s i 
Amerikoje. 

Kun. Fox Vat ikanui kelia rū
pestį dėl to, kad jo tvar ini ja 
paremto dvasingumo mokymas 
pradėjo populiarėti angl iškai 
kalbančių kraštų dvasiškių tar
pe ne tik Amerikoje ir Kanado
je, bet ir Britų salose ir Australi
joje dėl to, kad jame krišk-
čionybė pristatoma kaip a r t ima 
dabar madingoms gamtos religi
joms, vadinamoms New Age. 

M. Fox mokymo problemos 
yra ne tiek doktrininės, kiek 
sinkretizmo — tame, kad suni
veliuoja tikrąjį krikščionišką 
mokymą su dabar labai populia
riomis gamtos religijų — New 
Age sąvokomis taip, kad jo 
mokymas pradeda nuo anų ne
krikščioniškų niekuo esminiu 
nesiskirti. Savo mokymu Fox 
bando atsverti priešvatikaninės 
pastoracijos praktikoje, jei ne 
oficialioje teologijoje, duotą per
svarą gimtosios nuodėmės, kan
čios, pareigos sąvokoms. Bet 
siekdamas bendros kalbos t a r p 
įvairių gamtos religijų sampra
tų ir krikščionybės ir skat in
damas krikščionių dialogą su jo
mis, jis kar ta is pameta esminių 
krikščionybės tiesų siūlą. Kar
tais krikščioniškos tiesos tevirs
ta t ik gamtos religijų sampra tų 
simboliais, pvz., savo knygoje 
Original Blessing jis rašo ta ip : 
„Sandoros Dievas yra palaimos 
Dievas... Dieviškos palaimos 
reiškinių sąrašas, ką mes va
diname tvarinija ir ką galėtume 
pavadinti ir puota, tęsiasi be 
galo.. . Dievas , š e i m i n i n k a s 
(„host"), mums padengė ir k i tą 
stalą: per Eucharistiją m u m s 
yra suteikta galimybė valgyti 
kosminę duoną ir gerti kosminį 
kraują... šiuo atveju Dievas — 
ostijoje — nuostabiu vaizduotės 
veiksmu — iš tikrųjų pasidaro 
maistu ir gėrimu prie s ta lo" . 

Pagrindinė Foxo sąvoka, ku
rią jis priešpastato gimtosios 
nuodėmės sąvokai, yra gimto
sios palaimos sąvoka. Pa la ima 

KAI KALBAMA 
SUČIAUPTOMIS LŪPOMIS 

y r a persunktas ne t ik Izraelio 
t au tos kelias į Dievą, bet nuo 
pat pradžios ir visa tvarinija". 
Trumpai jo žodžiais tariant: 
,,gimtoji pala ima y ra viso pasi
tikėjimo ir tikėjimo pagrindas". 

Savyje ta i dar nė ra herezija, 
nes tos sąvokos iš tikrųjų yra 
krikščioniškame mokyme. Pro
blema kyla tame, rašo Robert 
Moynihan, šį reikalą svarsty
damas 30 Days žurnale, kad vie
toje tik pozityviai pabrėžęs 
palaimą, j is pradeda kritikuoti 
ir net pulti daugelį katalikų 
doktrinos tradicijų ir nekri
t i ška i pri ima daugelį nekrikš
čioniškų religijų mokymų, im
t ina i ir Wicca, kas y ra moderni 
forma senosios feministiškos 
gamtos religijos, populiariai 
vadinamos raganav imu. 

Foxo mokslas esminiai puola 
šv . A u g u s t i n o teologiją, 
kadangi, kaip jis rašo, , j i sukasi 
apie žmogaus nupuolimą ir iš
ganymą, o ne tvarinija". Augus
tino mokymą Fox vadina „teolo
g in i a i v i e n a š a l i š k u " , saky
damas, kad „Augustino domina
v imas Jėzaus ir pranašų turi 
l iaut is" . J i s ragina skaitytojus 
pasisavinti įvairių dvasingumo 
tradicijų sąvokas, k.t. Amerikos 
indėnų , a f r ik ieč ių , Lotynų 
Amerikos indėnų, įvairių azia-
tų, tuo pačiu kviesdamas „ap
l e i s t i n u p u o l i m o - i š g a n y m o 
teologijas, sąrangas ir dvasin
gumo formas". 

Fox visą krikščioniško moks
lo kraitį ver t ina pagal savo 
tvarinija paremtą dvasingumą 
(„creation-centered spirituali
ty") ir minėtą knygą pabaigia 
sąrašu literatūros, kuri jo propa
guojamam dvasingumui priešin
ga ir kuri ne. Nuopuolimo-išga-
nymo (jam priešingų) teologų są
raše yra šv. August inas , Tomas 
kempietis , Bossuet i r keli kiti. 
T v a r i n i j o s teo logi ją palai
kančiųjų (jam palankiųjų) sąra
šas yra daug ilgesnis ir į jį įeina 
kai kurie Šventraščio autoriai, 
Jėzus , P a u l i u s , Benediktas , 
Pranc iškus asyžietis, Tomas 
akv in i e t i s , Chenu , teologės 
feministės, išlaisvinimo teolo
gai, menininkai , muzikai ir 
poetai. 

Jo klaida yra siūlyme ištisas 
krikščioniško dvasingumo tradi
cijas nurašyti. Šventraštyje ran
d a m e abiejų š ių teologijų 
savimonę išsakančius raštus. 
Pirmosios herezijos Bažnyčioje 
ir lietė tuos, kurie norėjo jiems 
nepa t inkamus ra š tus išmesti iš 
Šventraščio. Bažnyčiai gi rūpi 
visą krait į išsaugoti. Kas gal 
neatliepia daugelio šių dienų ir 
k u l t ū r ų k r i k š č i o n i ų pro
blemoms gali būt i gyvybiniai 
svarbu vėlesnių amžių ir kul
t ū rų krikščionims. Taip, Kris
t u s skelbė ir vykdė gerąją palai
mos naujieną, bet j is taip pat 
savo kančia ir mir t imi parodė 
palaimos vykdymo kainą, nes 
gyvename ne vien gimtosios 
pa la imos , bet ir nuodėmės 
ženkle ir todėl esame reikalingi 
ir išganymo, atpirkimo. 

Kun. Matthevv Fox suvaržy
m a s vieneriems me tams mums 
pr imena, kad klysta ne tik t ie, 
kur ie iškelia nuodėmės-išga-
nymo teologiją, užmiršdami 
tuo pačiu metu žmoguje egzis
tuojantį įgimtos palaimos stovį, 
apie ką kalba Šventraštis ir 
Bažnyčia mokydama, kad žmo
gus sukur tas Dievo atvaizdu, 
kad žmogus sukur t a s tam, kad 
Dievą mylėtų ir juo džiaugtųsi. 
Tačiau klysta ir t ie , kurie 
iškelia palaimos teologiją, igno
ruodami net apčiuopiamą žmo
gaus palinkimą į nuodėmę (dėl 
ko kyla nesan ta ika žmonių 
b e n d r u o m e n ė s e ) , ir dėl to 
b ū t i n u m ą k r ikšč ion ims su 
palaima priimti ir kryžių — dalį 
Kristaus išganymą nešančiame 
kryžiuje. 

a.j.z. 

D e š i m t m e č i a i s mes savo 
veiklą ir lūkesčius rėmėme 
Amerikos pažadais. Pažadais, 
k u r i e n i e k u o m e t nebuvo 
i š tesė t i . Dar vis la ikomės 
įsikabinę į „nepripažinimo" 
mitą, kuris irgi yra labai abe
jotinos vertės. Tiesa, retkarčiais 
mūsų nu ramin imui jis yra 
pakar tojamas. Tačiau labai 
reikia abejoti, kad prezidentas 
būtų kuomet jį iškėlęs savo 
pokalbiuose su Gorbačiovu. 
Taip pat viešai jis nėra keliamas 
nė Jungt inėse Tautose. Tai yra 
s avo t i škas ža i s l i ukas , kad 
vaikas nerėktų. Jeigu vaikas 
nerėkia, tai ir gerai. O jeigu 
pabando rėkti, tai tuo žaisliuku 
pamojuoja ir patarškina. Mes į 
Ameriką ir jos politiką žiūrime 
iš idealistinio taško, taip pat 
bandome įsikabinti į teisės 
principą. Deja, faktai kitaip 
kalba, Amerikos politiką ir jos 
būs imus ėjimus yra beveik 
neįmanoma numaty t i . Visa 
politika tai kreivių labirintas, 
kur iame ir žinovas pasiklysti 
gali. 

Pokar io įvykių sąvartoje, 
išsiblaškyme ir pasimetime tėra 
vienas raudonas siūlas, kuris 
eina tiesia linija. Tai besąly
ginis Izraelio rėmimas. Tai irgi 
į gerą neišeina. Labai dažnai 
Jungtinėse Tautose už tvoros at
sirandama, kai JAV ir Izraelis 
turi skirtingą nuomonę, negu 
v i sas l ikus i s p a s a u l i s . O 
pastovios konfrontacijos draugų 
juk nepadaro . Ne tu rė j imas 
generalinės linijos ir profe
sionalių diplomatų priveda prie 
to, kad JAV beveik visuomet 
yra ne toje tvoros pusėje. Beveik 
visą laiką r emia ne tuos . 
kuriuos reikėtų remti. Amerika 
žinoma kaip demokratijos tvir
tovė , daugel io v a d i n a m a 
„Champion of Liberty", į kurią 
krypsta pasaulio akys. Kokiu 
ta i ke is tu su tap imu remia 
d ik ta tor ius ir išnaudotojus. 
Tokių jos klijentų sąrašas būtų 
labai ilgas, visų čia neišvardin
sime, paminėsime tik daugiau 
ž inomus . B ū t e n t S t a l i n a s . 
Batistą, Somoza, šachas Rėza 
Pahlevi, Marcos, Noriega ir 
daugelis kitų. Su Noriega kas 
tai neišdegė ir susipyko. Bandė 
juo atsikratyti , bet nesėkmin
gai. Beremdami Noriega nusta
tė prieš save Panamos liaudį, o 
dabar prarado ir Noriegos malo
nę. O Panama strategiškai labai 
svarbi vieta. Tai t ik vienas iš 
pavyzdžių. 

Tokiu būdu, kai susideda su 

J U O Z A S ZYGAS 

t a i s , k u r i e l i aud ies y r a 
nekenčiami, tai labai liūdnai 
a t rodo „didž io j i pasau l io 
demokrati ja". Čia lyg Velnia-
balio Pinčukas atsiranda Sovie
tų Sąjunga ir pradeda vaidinti 
nuskriaustųjų globėją. O jos 
tokia rolė, ka ip iš lapės — vištų 
prižiūrėtojos. Logiškai galvo
jant, Sovietų Sąjunga ar, teisin
giau vadinant , rusiškieji impe
rialistai neturėtų ne burnos pra
verti. Jung t inės Tautos, kurios 
laikomos pasauline taikos orga
nizacija, neturėtų būti vieta 
imperialistų propagandai. Bet 
gaunasi priešingas vaizdas. Nuo 
pat jų įsteigimo jose švaistėsi 
Molotovas ir Gromyko. Dar visi 
gerai a ts imename „Niet", tai 
gal vienintelis rusiškas žodis 
įėjęs į diplomatinį žodyną. Kas 
finansuoja Jungtinių Tautų 
iždą? D a u g i a u s i a i JAV ir 
Vakarų Europos įnašai. Sovietų 
Sąjungos mokėjimai yra nepro
porcingai maži. O kas jose 
švaistosi? Kaip jau minėjome, 
Sovietų Sąjunga su savo pagar
sėjusiu „Nie t" . Jeigu ir tai ne
pa t raukia dėmesio, tai nusi
mauna b a t u s ir tranko stalą, o 
pasaulio diplomatai nusigandę 
pagarbiai žiūri . 

įvairiuose klausimuose, ypač 
liečiančiuose trečiąjį pasaulį, 
bolševikai amerikiečius vanoja 
ir imperialistais pravardžiuoja. 
Amerikos atstovai prie to jau 
taip įpratę, kad nė nebando gin
t is . P a g a l i a u nė nesugeba. 
Prieš Ameriką, . kaip imperia
l izmo a t s t o v ę , n u s t a t o m a 
atsilikusiųjų kraštų opinija. O 
t am chorui diriguoja rusa i 
<kurie yra pasilikę vieninteliai 
imperialistai), bet tuo vardu 
juos bijoma vadinti. Jungtinių 
Tautų balsavimuose dažniau
siai balsuojama prieš Amerikos 
pasiūlymus. Kas rankas prieš ją 
kelia? Tai vis tos pačios rankos, 
kurios iš Amerikos išmaldą ir 
dovanas ima. Viena r a n k a 
atkišta dovanoms, o kita jau 
i ške l t a b a l s a v i m u i . Kodėl 
gaunasi toks paradoksas? Todėl, 
kad nėra pastovios generalinės 
linijos ir bijoma pradaryta bur
na kalbėti. Bijoma viešai pirštu 
parodyti į tikrąjį imperialistą. 

Bijoma jų nuodėmes išskai
čiuoti. Je igu nebūtų Afganis
tano ir Nicaragvos, tai rusiška 
m e š k a p a v i r s t ų j v i s i ška i 
nekaltą meškiuką. Apie Lietu
vą, Latviją ir Estiją kalbama tik 
sučiaupta burna, ir tai dar pasi

dairius, kad niekas negirdėtų. 
Atplėštos Suomijos žemės visai 
neminimos ir užmirštos. Ne 
daug geriau yra ir su Kurilų 
salomis. Tiesa, japonai jas 
r e t k a r č i a i s p r i s i m e n a , bet 
greitai susiorientuoja ir skuba 
į Maskvą dovanomis nešini. At
rodo, rusai neturėtų iš Japoni
jos nė surūdijusios vinies gauti, 
kol neišsikrausto iš Kurilų. Bet 
ir japonai elgiasi lyg žydai, biz
nis lieka bizniu. Duoda milži
niškas paskolas ir stato fabri
kus , kad meška riebesnė būtų. 

Ar galima viską už pinigus 
nupirkti? Jeigu kas galvoja taip 
— tai klysta. Amerika yra 
išdalinusi dovanų ir paskolų 
800 bilijonų sumą, o daug 
draugų neturi. Toli nesidairant 
pažiūrėkime į Meksiką. Ameri
ka šiai kaimynei yra paskoli
nusi apie 90 bilijonų. Atrodo, 
turėtų būti santykiai kuo ge
riausi, bet taip nėra. Ne tik nėra 
geriausi, bet gana prastoki. Jau 
girdimi balsai apie paskolos 
užšaldymą ir negrąžinimą. 
Sovietų Sąjunga, apsimesdama 
vargšų globėja, J u n g t i n ė s e 
Tautose ragina pasiturinčias 
t a u t a s nus imaut i kelnes ir 
vargšus aprengti . Bet pati nė 
nemano to daryti. Pagaliau jos 
kelnėse daugiau skylių, negu 
siūlių. Tad nėra ir kuo kitą 
rengti. Ką jie tuo laimi? O lai
mi gana daug. Atsi l ikusio 
pasaulio akyse yra jų draugai ir 
nus ta to juos pr ieš Vakarų 
pasaulį. 

Kad tokia melo politika yra 
gana sėkminga, tai faktų toli 
ieškoti nė nereikia. Kaip jau 

buvo minėta. Jungtinėse Tauto
se trečiojo pasaulio tautos daž
niausiai blokuojasi su komunis
tais. Jeigu kalbama apie kolo
nializmą ar imperializmą, tai 
kal t ininkas yra ne Sovietų 
Sąjunga, bet Pietų Afrika. O kai 
kalba išeina apie žmogaus 
teises, vėlgi didžiausias nusi
kaltėlis yra Čilė. O pykstama 
ant jos už tai, kad komunistams 
ragus laužo. Čilė komunistų 
kvapą jau pažįsta, tad prieš juos 
ir panaudoja kiek griežtesnes 
priemones. 

Dar sėkmingiau melas veikė 
žmones už geležinės uždangos. 
Kadangi jie buvo atskirti nuo 
pasaulinių žinių šaltinių, tad 
daugiau ar mažiau partijos pro
pagandos aparatas jų žinių 
bagažą ir nuomones formavo. 
Tiesa, vienas kitas pasiklau
sydavo draudžiamo Amerikos 
balso, bet kaip žinome, balsas 
būdamas valdžios žinioje ir buvo 
vienas iš tų, kurie kalbėjo 
užčiauptomis lūpomis. Tad ir 
nenuostabu, kad jų galvosena 
palaipsniui keitėsi. Net ir tie, 
kurie priešinasi esamai santvar
ka i , bent dal inai galvoja 
partinių direktyvų rėmuose. 

Maskva dėjo dideles pastan
gas išauginti sovietinį žmogų. 
Tenka susitikti daugelį atva
žiuojančių iš okup. Lietuvos. 
Labai dažnai jų galvosenoje jau 
galima tą sovietinį žmogų 
pastebėti. Į kitas tautas, mums 
draugiškas ir nedraugiškas, jau 
žiūrima, kaip į vienos šeimos 
narius. Tai ir yra ,.homo sovieti-
cus" pirmutinis ženklas. Pradė
jus internacionalizmo vandeni
mis plaukioti, t au tybė j au 
lengvai užmirštama. 

Paskaičius net persitvarkymo 
ir sąjūdžio leidžiamus leidinius, 
daugelis jų išsireiškimų ir 

minčių, a t rodo, y r a iš laurin-
č i u k i n ė s , . T i e s o s " p a i m t a . 
Sunku pasaky t i , a r tai atspin
di jų galvoseną a r yra partijos 
a u k u r u i s m i l k a l ų g r ū d e l i s . 
Rašydami apie rugsėjo 28 d. 
įvykius, kuomet demons t ran ta i 
ir pašal inia i milicijos buvo už
pulti ir ž iaur ia i sumuš t i , rašo: 
„Milicijos funkcijas socialis
tinėje valstybėje apibrėžė dar 
Leninas apsaugot i piliečius nuo 
pasikėsinimų į jų konst i tucines 
l a i s v e s , p a l a i k y t i v iešąją 
tvarką. Šiuo atveju apie t a i 
negali būti nė kalbos. Mums rei
kalinga t i k r a l iaudies milicija, 
o ne uniformuoti chuliganai. Pa
likim šį pas iek imą kapital iz
mui" 'Maž. Liet . nr . 9). Paskai
čius, ta ip ir nea i šku darosi. Ar 
rašo čia pers i tvarkymo dalyviai 
ar par t ieč ia i? G a l i m a b ū t ų 
galvoti, k a d ci tatos pradžioje 
kur k a l b a m a apie Leniną, y r a 
pasmilkoma part i ja i . O k u r ra
šoma , . . . . , o ne uniformuoti chu
liganai. Pa l i k im šį pas iekimą 
k a p i t a l i z m u i " . Čia t a i j a u 
sovietinio rašytojo galvoseną 
atspindi. Ta i galvosena žmo
gaus , k u r i s n e t u r i a i š k a u s 
suprat imo, k a s t a i y r a kapi ta
lizmas ir kap i ta l i s t in ių šalių 
policija. Tebega lvojama apie 
Markso laikų socialines sąlygas. 
O nuo tų la ikų daug vandens 
nutekėjo. Ta i žmogus, kur i s 
poeto S ig i to Gedos žodžiais 
..užaugęs šėtono paunksmėje" . 
Žinoma, t a i ne jų ka l tė , kad 
buvo jie me lu m a i t i n a m i . Ne jų 
kaltė, kad V a k a r ų propaganda 
k i lbėjo „ s u č i a u p t o m i s 
lūpomis". Geležinei uždangai 
kiek pras isk le idus , s t enk imės 
įvairiais būda i s , kad „šėtono 
p a u n k s m ė " bū tų tiesos spin
duliais nušviesta ir kad išnyktų 
ta t rošk inan t i migla. 

• 

Tai buvo seniai, 
(miręs) 

Iš kairės: dr. Kazys Ambrozaitis. dr. Antanas Razma ir rašyt. Aloyzas Baronas 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 

ROMANAS 

Išvertė P. Gaučys 
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Jo naujoji kaulinė koja, kaip sniegas balta, buvo 

a t r emta į stalo koją, pritvirtintą prie grindų. Su 
kišeniniu peiliuku, panašiu į pjūklą, rankoje senis 
nugara į duris, suraukęs antakius, brėžė kelią. 

— Kas ten? — sumurmėjo, išgirdęs žingsnius prie 
durų. — Lipk an t denio! Nešdinkis! 

— Kapitone Ahabai, tamsta klysti, tai aš. Apačioje 
pradėjo sunktis aliejus, ser. Reikės pakelti skryščius 
ir at idaryti l iukus. 

— Pakelti skryščius ir atidaryti liukus! Dabar, kai 
mes artėjame prie Japonijos... Kokiai savaitei čia su
stoti, norint sutaisyti krūvą senų lankų? 

— Viena iš dviejų, ser, ar tai ar per viena dieną 
netekt i daugiau aliejaus, negu galime jo surinkt; per 
ištisus metus. Verta išgelbėti tai, ko ieškojome sukar
dami dvidešimt tūkstančių mylių. 

— Iš tikrųjų, iš tikrųjų, jeigu mums pavyks jį 
sugauti . 

— Kalbu apie aliejų apačioje, ser. 
— O aš nekalbu ir negalvoju apie jį. Išeik! ii tegul 

jis liejasi. Aš irgi liejuos per visas puses. Ne vien tik 
s ta t inės sunkiasi, bet tos statinės guli tokiam :aive, 
kur i s taip pat sunkiasi . Bet aš nesirūpinu uškoti 
skylės, nes kaip galima rasti skylę taip prikrautam 
laive? Ir kaip ją užkimšti, jeigu ras tume, siaučiant 
kaukiančiai šito gyvenimo audrai?... Starbucke, aš 

neįsakysiu pakelti skryščius. 
— Ką pasakys savininkai, ser? 
— Tegul savininkai Nantuckete ima staugti su 

didesniu šėlsmu už taifūną. Ahabui tai neapeina. Sa
vininkai.. . savininkai. Tu visad man kalbi apie tuos 
niekingus savininkus, tar tum jie būtų mano sąžinė. 
Vienintelis ir t ikras viso savininkas yra kapitonas, ir 
įsidėmėk gerai, mano sąžinė yra šito laivo skiauterėje. 
Išeik! 

— Ne, ser. Dar ne. Aš išdrįstu maldauti, kad būtum 
atlaidus. Kapitone Ahabai, ar negalėtume vienas kitą 
suprasti geriau? 

Ahabas pastvėrė užtaisytą šautuvą, ir, taiky
damasis į Starbucką, sušuko: 

— Tėra t ik vienas Dievas, visos žemės Viešpats. 
ir vienas kapitonas ir šeimininkas ant ,,Pequodo"... 
Lauk! 

Akimirką beveik buvo galima tikėti, kad pava
duotoją iš tikrųjų kliudė iškelto ginklo šūvis, nes jo 
akys svaidė žaibus, o skruostai paraudo. Pagaliau susi
valdęs, jis išėjo, bet, prieš apleisdamas kajutę, atsisuko 
ir tarė: 

— Tamsta mane paniekinai, bet nejžeidei. todėl ne
sakau, kad nepasitikėtum Starbucku. tamsta tik pasi
juoktum. Tačiau tegul Ahabas nepasitiki Ahabu. 

— Jis darosi įžūlus, bet vis tik klauso. Tai labai 
išmintingas įžūlumas! — šnabždėjo Ahabas Starbuckui 
išnykstant. — Ką jis pasakė? Kad Ahabas nepasitikėtų 
Ahabu? Taip. kažką panašų... 

Tada panaudodamas šautuvą lazdos vietoje pradėjo 
vaikščioti po mažą kajutę, labai greitai stambios 
raukšlės ant kaktos išsisklaidė ir, padėjęs šautuvą į 
dėžę, užkopė ant denio. 

— Starbucke. tu esi pernelyg geras vyras — jis kuk
liai tarė savo pavaduotojui, o paskui pakeltu balsu 

kreipėsi į įgulą: — Nuleiskite mažąs ias bures ir 
pasukite didžiąsias bures į priekį ir į užpakalį. Iškelkite 
skryščius ir atidarykite sandėlį! 

Veltui būtų klausimas, kodėl Ahabas panaš ia i 
elgėsi su Starbucku. Gal todėl, kad j ame dar teberuseno 
padorumo žarijos, o gal iš papras to a t sa rgumo, nes 
aplinkybės griežtai draudė, kad ir maž iaus ias atviros 
kovos apraiškas su vyriausiuoju savo laivo ka r in inku . 
Šaip ar taip įsakymas buvo t iks l ia i įvykdytas . 

LXXIX. Q u e e q u e g a s s a v o k a r s t e 

Per patikrinimą buvo Įs i t ikinta , kad pasku t inės 
statinės sandėlyje laikėsi labai gera i , ir kad tos, iš 
kurių tekėjo, turėjo būti daug žemiau . Viena paskui 
kitą buvo iškeltos stat inės su duona ir sūdyta mėsa. 
o taip pat kalnai lentų ir lankų, kad vaikščiojimas po 
denį ir palubes pasidarė sunkus . Tuščia laivo apačia 
nuo žingsnių aidėjo t a r tum būtų vaikščiojama po tuš
čias katakombas, ir mūsų la ivas suposi ir šokinėjo 
jūroje kaip tuščias butelis. La imė , kad tuo metu an t 
mūsų neužgriuvo taifūnas. 

Kaip tik tuo laiku mano pagonis bendras ir a r t imas 
draugas Queequegas susirgo karš t l ige , kuri privedė jį 
beveik prie mirties slenksčio. 

Reikia pažymėti, kad bangin in inko ama te sinekū-
ros nepripažįstamos, aukštos pareigos ir pavojai eina 
ranka rankon. ligi tapsi kapitonu. Juo aukščiau iškilsi, 
juo sunkesnis darbas. Kaip perstekininkas, Quequegas 
turėjo pakelti ne vien tik gyvo banginio siutą. bet. kaip 
jau esame matę. privalėjo užlipti an t jo nugaros, j am 
esant negyvam, banguojančioje jūroje ir gal iausia i 
nusileisti į dugno tamsybes ir karč ia i prakai tuot i per 
ištisą dieną tame požeminiame kalėjime, perkilnoti sta
tines ir prižiūrėti jų pastatymą. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. sausio mėn. 20 d. 

^saumimm 
IS RENGINIŲ 

KALENDORIAUS 

Sausio 25, trečiadienį, 7:30 
v.v. Dvasinių kelionių cikle 
DMP konferencijų kambaryje 
bus svarstoma tema „Trečiasis 
tūkstantmetis: Vatikanas II-
liturgija. 

V a s a r i o 4, šeštadienį, 
„Pilėnų" tunto skautų tra
dicinis blynų balius Lietuvių 
namuose. 

Vasario 19, sekmadienį, Lie
tuvos Nepriklausomybės atsta
tymo sukakties minėjimas. 
10:00 v. r. pamaldos Dievo Mo
tinos šventovėje, 10:30 v.r. 
pamaldos Sv. Jurgio bažnyčioje, 
4 vai. p.p. minėjimas DMP audi
torijoje. Rengia LB Clevelando 
apylinkė ir Alto skyrius. Pa
grindinis kalbėtojas Valdas 
Adamkus. Menine programą at
liks Čiurlionio ansamblis, vado
vaujamas dr. Broniaus Kazėno. 

Vasar io 26 d. „Taupos" 
kooperatyvo narių metinis susi
rinkimas DMP svetainėje. 

Kovo 3. Lietuvių namų 
bendrovės metinis akcininkų 
susirinkimas Lietuvių didžiojoje 
salėje. 

VYKSTA Į PREZIDENTO 
INAUGURACIJĄ 

Ingrida Bubliene, buv. LB 
Kultūros tarybos pirm., dirbanti 
konsultante ir sąskaitybos 
egzekutyve Jerome H. 

Schmelzer " & Assoc. firmoje 
Clevelande, gavo kalėdinius 
sveikinimus iš prez. R. ir N. 
Reaganų ir pakvietimą daly
vauti prez. George Bush inau
guracijoje sausio 20 Vvashing-
tone. Tokia žinia paskelbta 
Clevelando „Plain Dealerio"* 
dienraštyje sausio 3. Į didžiąsias 
VVashingtono iškilmes taip pat 
pakviesti ir aktyvūs respubli
konų veikėjai Gražina ir Rai
mundas Kudukiai. 

SUSIJUNGIA FIRMOS 

Ilgus metus Clevelando mies
to centre veikusi inžinerijos fir
ma Kudukis Shade & Assoc. nuo 
sausio 1 d. susijungė su Bogert, 
tos pačios rūšies stambesne 
inžinerijos firma iš Elizabeth. 
N.J., sudarydami naują bendro
vę Bogert-Kudukis, Inc. Cleve
lando firmos prezidentas lieka 
Raimundas Kudukis, žinomas 
lietuvių veikėjas ir visuomeni
ninkas, dabartinis PLB sociali
nių, religijos ir teisės reikalų 
vicepirmininkas. 

Ši konsultacijos inžinerijos fir
ma atlieka vandentiekio, kana
lizacijos, vandens svarinimo ir 
kitus miestų įmonių projektų 
parengimus ir jų vykdymo 
priežiūrą. 

Firma numato savo veiklą 
plėsti iki 200 inžinerijos spe
cialistų abiejuose miestuose. 
Clevelando skyrius numato 
savo inžinerijos darbuotojų skai
čių padidinti net iki šimtinės. 
Clevelando „PD" dienraštyje, 
sausio 8 d. įdėtas didžiulis fir
mos skelbimas, kviečiantis 
jungtis į talentingu žmonių 
kadrą, kuris: „dirbant kartu 
galės sukurti geresni rytojų". 

AUKOS LIETUVOS 
ISTORIJAI 

LB Clevelando apylinkės 
valdyba renka aukas dr. Adol
fo Šapokos „Lietuvos istorijai" 
Lietuvoje išleisti. Per trumpą 

laiką šiam reikalui suaukota 
2,460 dol. Aukos renkamos ir 
toliau. Jas galima įteikti LB 
apylinkės valdybos nariui 
kiekvieną sekmadienį DMP sve
tainėje po lietuviškų pamaldų, 
arba siųsti valdybos iždininkui 
Mečiui Aukštuoliui, 25230 
Chardon Rd„ Richmond Hts, 
Ohio 44143. 

Akvilina ir Benius Karkliai 
bendriems Lietuvos Sąjūdžio 
reikalams paskyrė 500 dol. 
„Lietuvos istorijai" aukojo: 
„Žalgirio" šaulių kuopa — 250 
dol., Clevelando LB apylinkė — 
200 dol. Po 100 dol.: Julija 
Klimaitė. Kredito kooperatyvas 
„Taupa", O. ir J. Zilioniai, dr. Li
dija Balčiūnaitė, 75 dol. — T. ir 
V. Urbaičiai. Po 50 dol.: Vytau
tas Brizgys, B. ir V. Čyvai, A. ir 
J. Keženiai, O. ir V. Rociūnai, 
Kazimiera Vaičeliūnienė, M. ir 
L. Baliai, Adolfina Malėnienė, 
A. Ožinskienė, dr. E. Juodėnas 
- 40. dol. 

Po 30 dol.: D. ir J. Dundurai 
ir A. ir A. Mulioliai. Po 25 dol.: 
P. ir P. Balčiūnai, Z. Dautartas, 
A. Gudėnienė, R. ir H. Ta-
tarūnai, A. Mackus, I. ir A. 
Sušinskai, Br. Maželis, M. ir J. 
Damušiai, J. Bajoriūnienė, A. 
Mikoliūnienė. Kiti aukojo 
mažesnėmis sumomis. 

CLASSIFIED GUIDE 

Clevelando Dievo Motinos parapijos choras ir Toronto 
Kongreso vakare. 

„Volungė" atlieka programą Kultūros 

Nuotr. St. Dabkaus 

Muz. Rita Čyvaitė-Kliorienė, Dievo 
Motinos parapijos Clevelande choro 
vedėja. 

DIEVO MOTINOS 
PARAPIJOS CHORAS 

DMP choras, kuriam nuo 
1982 m. vadovauja muz. Rita 
Klionenė-Čyvaitė yra išvystęs 
pasigėrėtiną muzikinę veiklą, 
ne tik gražiu giedojimu šioje 
šventovėje didžiųjų religinių ir 
tautinių švenčių progomis, bet 
ir plačiai įsijungęs į dainos ir 
giesmės grožio skleidimą 
koncertuose, minėjimuose, kon
certinėse išvykose. 

Choras ir tautinių šokių an
samblis „Grandinėlė" 1985 m. 
balandžio 21 atliko puikų pava
sarinį koncertą DM parapijos 
perpildytoje auditorijoje. Tų 
pačių metų birželio 23, šven
čiant choro ir „Grandinėlės" 
globėjo klebono kun. Gedimino 
Kijausko. SJ. sidabrinę kunigys
tės sukaktį, abu meniniai viene
tai kartu atl iko šventinę 
programą. 

1986 m. vasario 16-sios 
minėjime choras atliko meninę 
programą, kur taip pat dalyvavo 
ir „Grandinėlė". Švenčiant 
„Grandinėlės" 35 metų sukaktį 
šokėju suvažiavime, į kurį buvo 
suskridę „Grandinėlės" vetera
nai šokėjai,-jos, Clevelando vals
tybinio universiteto didžiojoje 
auditorijoje, at l iekant pro
gramą, choras dainomis pritarė 
šokiams. 

1987 metai DMP chorui buvo 
didelių pastangų, ilgų darbo — 
repeticijų, išvykų ir stambokų 
išlaidų metai. Choras Lietuvos 

krikščionybės 600 metų 
sukakties proga su kaupu ati
davė savo duoklę-dovaną šiam 
garbingam Lietuvos istorijos 
įvykiui. Tų metų gegužės 24 d. 
Dievo Motinos — Lietuvos 
Madonų šventovės atnaujinimo 
ir Krikščionybės sukakties pro
ga choras giedojo bažnyčioje, o 
taip pat parapijos auditorijoje 
atliko koncertinę iškilmių 
programą. — L. van Beethoveno 
Chorinę Fantaziją (Op 80) su 
pianistu Antanu Smetona, ir 
dalyvaudamas su daina 
„Grandinėlės" tautinių šokių 
pynėje „Pabaigtuvių vainikas". 
Didelė choristų dalis vyko į ju
biliejaus iškilmes Romoje 
birželio 26-30 dienomis. Chor
vedė muz. R. Kliorienė buvo ir 
viena iš jungtinio choro diri
gentų Romos bazilikose. 

Spalio 25 d. choras dalyvavo 
Rochesterio lietuvių Lietuvių 
Krikščionybės jubiliejaus mi
nėjime Rochesterio katedroje 
kartu su Rochesterio Lietuvių 
Bendruomenės choru, o lapkri
čio 29 d. choras giedojo jungti
niame chore Chicagos arkivys : 

kupijos Švento Vardo katedroje 
pagrindinėse JAV-ių lietuvių 
Krikščionybės sukakties iš
kilmėse. 

Didžiųjų religinių ir tautinių 
švenčių pamaldos Dievo Mo
tinos šventovėje visada tikintie
siems ilgai pasilieka, kaip 
pakilios religinės nuotaikos, 
maldos ir chorinės giesmės 
grožio valanda. 

1988 m. Bernelių Mišių pra
džioje choras atliko religinį 
koncertą, kuriame buvo šie 
kūr in ia i : Gruber ' io ,,Tyli 
nak t i s " , liaudies giesmė 
„Tyliąją naktį", aranž. R. Klio-
rienės, Pietro Yon „Gesu bam-
bino", lenkų kalėdinė giesmė, 
aranž. M.W. Posegate, „Gul 
šiandieną" ir Juozo Stankūno 
„Gimusiam Kristui". Mišių 
metu choras giedojo: A. Vana
gaičio „Kalėdos", Juozo Nau
jalio „Sveikas, Jėzau, gimusis", 
kun. G. Šukio „Gloria", Adol-
phe Adam „Šventa naktis", 
kun. G. Šukio „Šventas" ir 
„Dievo Avinėli", A. Mikulskio 
„Lopšinę Jėzul iui" (fleitos 
aranž. R. Kliorienės), prancūzų 
kalėdinę giesmę „Mes girdė
jome angelus" (aranž. R. K.) ir 
J. Naujalio „Linksma giesmė". 

Ir Trijų Karalių-Kristaus 
Apsireiškimo sekmadienį cho
ras atliko dalį kalėdinio reper
tuaro, papildydamas Jono 
Govėdo nauja giesme „Žemėn 
taiką nešu". Dievo Motinos 
parapiečiai didžiuojasi šiais iš
kiliais 28 choristais,-temis, jų 
vadove muzike Rita Kliorienė ir 
dėkoja klebonui, kad sudaromos 
palankios sąlygos šiam chorui 
gyvuoti ir tobulėti, siekiant 
giesmės ir dainos grožio aukš
tumų. 

V. Rociūnas 

MŪSŲ MIRUSIEJI 

Nuo 1988 m. liepos iki 1989 
m. sausio 1 d. Clevelande mirė 
šie lietuviai: Gytis Motiejūnas, 
Juozas Jucaitis, Jonas Žižūnas, 
Wladas Knystautas, Benis 
Kapalinskas, Dorothy Kazėnie-

nė, Paulė Žibauskienė, Petras 
Zigmantas, Vacys Jocys, Marė 
Matulienė, Irena Pecaitienė, 
Juozas Gudaitis, Jeronimas 
Bartkus, Pranė Brazienė, Nelė 
Zeleniakas, Antanas Dumčius, 
Elena Šukienė, Juzė Brenkaitė, 
Vera Balinienė, Petras Vitonis, 
Mikas Klimas, Jonas Virbalis, 
Rožė Pake l t i enė , P ranė 

Butkienė, Paulius Saukevičius, 
Tęsė Bernotienė, Jonas Kriš
tolaitis, Elena Kybartienė, Rich 
Pauliukonis, Marė Radzevi
čienė, Rich Butkus, dr. Victoras 
Puškorius, Pijus Vencius, 
Vladas Matulionis, Victoras 
Augustas, Violeta Paulauskie
nė. 

M. J . 

SENUOSIUS IŠLYDĖJUS, 
NAUJUOSIUS PASITIKUS... 

Pavasar is , vasara, ruduo, 
žiema. Gamta yra taip sut
varkyta, kad po tiek ir tiek 
saulės nusileidimų keičiasi 
aplinkuma. Ta pačia tvarka per 
amžius po žiemos seka pa
vasaris, po pavasario — vasara 
ir taip toliau. Laikui atėjus, pra
deda kristi lapai ir daugelyje 
pasaulio kraštų žemė apsikloja 
sniegu. Kiekvienas žino, kas 
la ikas yra, bet yra sunku 
tiksliai apibrėžti laiko esmę. 
Jeigu senovėje buvo skaičiuo
jama prieš kiek saulės nusilei
dimų kas nors atsitiko, tai 
vėliau, išradus laikrodį, laikas 
buvo suskirstytas į sekundes, 
minutes, valandas, paras, savai
tes, mėnesius, metv . Prieš laik
rodžio išradimą laikas buvo ma
tuojamas vandens perbėgimu iš 
vieno indo į kitą. Uždegta žvakė 
buvo kita laiko matavimo prie
monė. Bet t a i buvo apytikris 
matavimas. Šiandieniniai laiko 
matavimo prietaisai matuoja 
vienos milijoninės sekundės 
dalimis ir laikrodžių tikslumas 
nukrypsta vieną sekundę per 
metus. Ir t a ip gruodžio pasku
tinę dieną, paskutinę valandą, 
laikrodžiui išmušus 12 kartų, 
prasideda Nauji Metai. 

Su Naujais Metais užsibaigia 
senieji metai. Senųjų metų už
baigimas paprastai būna triukš
mingas. Susirinkę valgo, geria, 
šoka. Vieni tą vakarą išlydi 
suliegusį senelį amžinybėn ir su 
šampano taurėm pasitinka rau
donskruost į vaikutį . Kit i , 
už versdami senų metų knygos 
paskutinį puslapį, atverčia 
naują knygą su birbynėm ir fe
jerverkais. Kas kaip įsivaizduo
ja, niekam nesvarbu. Svarbu už
miršti, kas buvo, ir tikėtis ko ge
riausio. Šampanas daro savo. 
Pereitų metų nepasisekimai, 
nus ivy l imai išnyksta iš 
atminties. 

Jeigu kas atsibunda Naujų 
Metų dieną su paraudusiom 

Pradedant 1988 m. Htpot 2 d., kas iastadlanį 
8-40 Iki 10 v.y. 

i w WPNA (buv. WOPA stotie) 1490 AM 

Žemė L 
„Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 

Muzika - avalkata • moterų pasaulis - sportas - Ntarttūra - kinas - satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
,,Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 

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

REAL ESTATE REAL ESTATE 

akim ir galva jaučiasi, kaip būg
nas, nėra svieto pabaiga. Tokie 
dalykai praeina, užgėrus Alka 
Seltzer. O jeigu akys išpurpu-
sios, kaip virti kiaušiniai, tai 
gaila. Pernai buvo tas pats. Kai 
kas niekada nepasimoko. Katės 
ėjimas kilimu sukelia smilki
niuose skausmą? Taip kaip per
nai? Blogai. Niekas nepaguos. 

Bet nusiminti nėra ko. Kele
tas džiuginančių minčių pa
taisys nuotaiką. Pirmiausia — 
niekas nėra miręs nuo pagirių, 
nors daugelis yra to geidęs. 
Toliau — dolerio pirkimo galia 
bus šiais metais mažesnė, bet 
finansininkų teigimu didesnė 
negu kitais metais. Kiekvieną 
dieną turimo automobilio vertė, 
nors ir nukrito 800 dolerių, bus 
aukštesnė, negu kitą dieną. 

Naujųjų metų pirmoji diena 
yra taip pat ir likusio gyvenimo 
pirmoji diena. Su kiekvienu 
rytųjų skaičius mažėja. Laikas 
slenka nesugrįžtamai. Nie
kuomet nebus galimybės iš nau
jo pergyventi praėjusią dieną. 

Naujų metų pasižadėjimų 
vykdymas priklauso nuo indi
vido. Beveik kiekvienas pasiža
da savyje atsisakyti blogų įpro
čių. Pasiryžimas laikytis dietos, 
numest 15 nereikalingu svarų. 
Metus rūkyti, ne tik išeis į 
sveikatą, bet susitaupys graži 
sumelė pinigų. Pasiryžus ne
gerti, nebereikės slapstytis, 
kaip nusikaltėliui. Sutrum
pinus spoksojimą į TV, atsiras 
laiko gerai knygai. Anksčiau 
gulus, bus lengviau atsikelti 
rytmetinei mankštai. Nesigirti 
padarytais pasižadėjimais, nes 
yra lengviau pasakyti, negu 
padaryti. 

Neužmiršti pasiųsti sutaupy
tus nuo rūkalų pinigus skai
tomo laikraščio palaikymui. 
Taipgi neužmiršti metinės 
sveikatos būklės patikrinimo. 
Sėkmingų Naujų Metų! 

Edmundas Jaka i t i s 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6109 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba .norite būti 
Rimo Stankau* klijentais Nuosa
vybės Įkainavimas nomokamat. 

m mis, KOMPIUTERIŲ 

No. 328 — 86 & 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-
• ėti! 

No. 359 — 63 & Pulaski — $59.900. 6 
kamb. namas; 3 mieg. kamb.. moderni vir
tuvė; 1% prausyklos; įrengtas rūsys; 
aluminio „trim"; 2 auto. garažas su 
automat. atidarymu, nauja šildymo sistema; 
patio, labai švarus Skubėkite! 

No. 372 — 63 8 Narragansett — 
$75,500, vieno sav. 27 metų „ranch" 
namas; 3 dideli mieg. kamb.; 20 pėdų 
virtuvė su ąžuolinėmis spintelėmis; nauja 
šikjymo-šaldymo sistema; naujas stogas; 
didelis kiemas; pusė bloko iki Jewel par
duotuvės, banko, autobuso, gydytojo, 
restorano. Skambinkite dabar! 

No. 380 — 59 8 Kilbourn — 3 mieg 
kamb., mūrinis, 35 metų amžiaus namas; 
visiškai nauja virtuvė; ištisas rūsys; 2 auto 
garažas; aluminio „trim"; nauja šildymo 
sistema; centralinis vėsinimas; labai šva
rus. Skubėkite! 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduot:, tik pa

skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
NJamo (vertinimui skambinkite skubiai — 
1abar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tai. — 434-7100 

MISCELLANEOUS 

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

T«l. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOUS 
320SVt West 95 th Stret 

T * . _ GA 4-0654 

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 

Alllanca Communications, Inc. 
408 South Oak Park Avonua. Oak Parfc, IL 60302 

tai. nr. 848-8980 

Česlovas Grineavičius 

VIDUDIENIO VARPAI 
Pasakojimai ir pasakos 

(Laimėjusi LRD grožinės literatūros 
premiją) 

šioje knygoje autorius gyvai ir 
vaizdžiai pasakoja nepriklausomoje 
Lietuvoje išgyventus atsitikimus. 
Tai apysakų, novelių ir legendų 
rinkinys, kurį kiekvienas turėtų per
skaityti ir pasigrožėti autoriaus jau
dinančiais pasakojimais. 

Išleido LK klubas Chicago, 1985. 
Kaina su persiuntimu $5.00. Illinois 
gyv moka $5.32. 

Užsakymus siųsti; 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 80829 

pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ninga; patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BEL.-BACE REAL'OBS 

INCOME TAX - INSURAMCE 
6529 S KEDZIE 

77S-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEr PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuotame 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 

GOVERNMENT HOMES $1.00 (U 
Repair. Foreclosures, Tax Delinquent 
Property. Now Selling. This area! Call 
(Refundable) 1-407-744-3220 Ext. K 
664A for listings. 

OzrkMjCy. KMIECIK REALTORS 
-** 7922 S. PULASKI 80 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

204-1900 

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

9?% 
OLSICK 8 CO., REALTORS 
1180 Stata Street 
Lement, Illinois 80439 
(312) 257-7100 

Namas visiems metų laikams! Gražus 4 
mieg kamb. Gerai sutvarkytas, kampinis, 
3/4 akro sklypas. Poilsio kamb. su židiniu: 
įleistas maud. baseinas. $262,000. COMP 
#33145. 

Rangovo sau statytas namas Lsmonte. 
4 mieg. Kamb. ..Split-level" stiliaus; išorė 
plytų, akmens ir kedro 1% prausyklos, 
didelis salonas, valg. kamb.. šeimos kamb 
su židiniu. Gražus, medžiais apaugęs 
Sklypas Tik $149,900. 

FOR RENT 

Nebrangiai išnuomojamas šviesus 
kambarys pensininkui,-ei, nerūkan
tiems. Galima naudotis visais namo 
patogumais. Vieta — 71 & Talman. 
Skambinti po 5 v.v. arba savaitgalį, 
tei. 529-9058. 

HELP VVANTED 

A quahty interior contracting firm 
seeking experiencied kitchen and 
bathroom installers. Knovvledge of 
plumbing & electricity important. (Mušt 
speak English; mušt have transporta-
tion & tools) 642-0842. 

ALGIRDAS LEONAS 

GIEDRE 
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 1964. Kaina su persiuntimu 
$8.00. Illinois gyventojai moka $8.50. 

Užsakymus siųsti; 
DRAUGAS 
4545 W. 83rd Straat 
Chicago, IL 60629 

POVILAS PETKEVIČIUS 
LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALĖJIMUOSE 

šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir aštuonerius metus kalėjimuose. Objektyvios ir sklandžiai 
parašytos apybraižos skaitytoją įtikina, kad mūsų kaimynas 
buvo žiaurus ir suktas, šią knygą kiekvienam verta pasiskai
tyti ir turėti savo knygų bibliotekoje. Kaina su persiun
timu 9.50 dol Illinois gyventojai dar prideda 64 centus valsti-
|os mokesčio 

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



MOSU KOLONIJOSE 
Putnam, Conn. 

A. ŠTROMO 
INFORMACIJA APIE 

PERSITVARKYMĄ 

LB Putnamo apyl. pirm. dr. Č. 
Masaičio rūpesčiu suruošta 
informacija apie persitvarkymą 
Sovietų Sąjungoje ir Lietuvoje, 
aptarta prof. A. Štromo, įvykusi 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seselių vienuolyno patalpose 
sausio 7 d. Dalyvavo ne tik vie
tos lietuviai, bet ir iš tolimesnių 
apylinkių: Bostono, Hartfordo, 
Worcesterio ir kit. Informaciją 
pravesti planuota seminaru, bet 
prof. Štromui pavėlavus atvykti 
dėl automobilio sugedimo, 
informacijai laikas sutrumpin
tas ir ji atlikta tik popietėje. 

Tačiau informacija vis tiek 
buvo išsami. 

Prof. Štromo pranešimo min-
tys įdomios ir daugelis jų įvykių 
pagrįstos. Jis sakė, kad dabar
tinis Sovietų Sąjungoje ir Lie
tuvoje vykstąs persitvarkymas 
buvo pradėtas Chruščiovo, bet 
greitai nuslopintas. J is vėl 
pamažu iškilo, nes tą daryti pri
vertė blogėjimas ekonominių ir 
gyvenimo sąlygų, šiek tiek 
pasaulio žmonių reikalavimai, 
bet ypač galimybė, kad Rusija iš 
didgalybės gali tapti antraeile 
valstybe. Gorbačiovo persi
tvarkymo pasiūlymuose yra ir 
kai kurių naujų dalykų, kurie 
prieš jį buvusių nebuvo siūlyti, 
tik tiems pasiūlymams dabar 
parama yra didesnė ir stipresnė. 

Gorbačiovo pasiūlymai persi
tvarkymui turi keturis kom
ponentus: Drausmės kėlimas ir 
darbo našumo padidinimas, 
kurin įeina girtavimo sumaži
nimas, stagnacijos laikytojų 
pašalinimas ir grobstytojų 
baudimas; Viešumon išėjimas 
per spaudą, radiją, televiziją, 
tuo būdu siekiant visuomenės 
paramos reformoms ir Gorbačio
vui; Demokratizacija, bet vis tik 
partijos ribose ir politinės 
evoliucijos komponentas, kur 
siekiama sugriauti esamą stag
naciją, vykdomą aukštųjų par
tijos pareigūnų, o to vietoje 
sukurti pajėgią valdžią šalia 
partijos, tačiau partijos prima
to neatsisakant. 

Pirmasis komponentas mažai 
ką davė ekonomijai, antrasis pa
baugino grobikus ir stagna-
torius, trečiasis i ššaukė 
visuomenės paramą Gorbačiovo 
reformoms, nors ir dar neži
nomoms. Ketvirtasis kompo
nentas prasidėjo tik viduryje 
1988 m. Paaiškėjo, kad partija 
buvo jėga ir paliekama jėga vis
ką tvarkyti, tik jau mažiau ar 
daugiau per konstitucinius 
organus, o ne aukštųjų partijos 
pareigūnų įsakymu. Konstituci
niai organai sudaromi tik par
tijos kontrolėje ir jos leidimu. 

Pastarasis vyksmas dabar 
eigoje ir tai jau yra, galima 
sakyti, revoliucija, nes iš parti
jos vadovų atimta įsakymo 
galimybė, o pateikiama didesnio 
skaičiaus asmenų sprendimui, 
kurie daromi vis tiek partijai 
priklausančių arba partijos 
kontrolėje. Kiek ta „revoliucija" 
pasiseks Gorbačiovui, parodys 
netolima ateitis. 

Lietuvoje ir kituose Pabaltijo 
kraštuose persitvarkymas taip 
pat vyksta. Jis vyks tiek, kiek 
Maskva leis. Tenka pažymėti, 
kad Lietuva ir kitos Rusijos pa
vergtos tautos turi Maskvos 
valdžios viršūnėse draugų, tai 
persitvarkymo pasiekti laimė
jimai yra jau gal ir įvykdyti. 
Tolimesni siekimai jau stab
domi. Dabar Lietuvoje jau 
galima ir, žinoma, reikia 
konsoliduoti tautą, kas daroma 
lietuvių kalbos įteisinimu, is
torinių įvykių teisingu nušvie
timu, tautos žmonių sveikatos 
rūpinimusi, gerovės kėlimu, kai 
kurių padarytų skriaudų 
atitaisymu ir pan. Ateityje, 
sukonsolidavus tautą, gal ir pa

vyks tautai tapti nepriklau
soma, jei tą leis Maskva. Toks 
leidimas dabar neįmanomas, 
nes tai parodytų, kad Sovietų 
Sąjunga jau silpna ir pradeda 
byrėti. 

Po informacijos vyko disku
sijos-, jos buvo pranešimo ribose 
ir į daugelį klausimų, ypač 
liečiančių Lietuvos ateitį, neiš
girsta tvirto atsakymo. 

Vakare po bažnyčioje įvyku
sių pamaldų salėje po bažnyčia 
(kur buvo vykusi ir informacija) 
V. Rakauska i t ė -Š t romienė 
atliko meninę programą. Ji pa
dainavo keliolika lengvo žanro 
estradinių dainų. 

Dalyviams pietus ir vakarienę 
parūpino vienuolyno virtuvė. 
Ačiū seselių vadovybei už 
patalpas informacijai ir meninei 
daliai, taip pat už rūpinimąsi 
a tvykus ia i s . Informacijos 
klausytojai susidarė bent šiokį 
tokį vaizdą apie Sovietų 
Sąjungos ir Lietuvos persi
tvarkymą, už tai ačiū prof. 
Štromui. 

SĖKMINGAS BALFO 
V A J U S 

1988 m. lapkričio mėnesį Bal-
fo įgaliotinis dr. J. Kriaučiūnas 
pravedė vajų Balfo darbams 
remti. Vajus buvo sėkmingas, 
nes tokioj mažoj lietuvių kolo
nijoje 20 aukotojų sudėjo 590 
dolerių. Visa surinkta suma 
pasiųsta Balfo centrui, nes va
jaus išlaidas padengė įgalio
tinis. 

PASIRUOŠIMAS 
VASARIO 16-TOSIOS 

MINĖJIMUI 

LB Putnamo apyl. vadovybė 
ruošia Vasar io 16-tosios 
minėjimą, kuris įvyks Matulai
čio namų salėje 2 vai. p.p. 
vasario 19 d. Paskaitai pakvies
tas inž. Ignas Budrys, Bostono 
LB apyg. pirm. Minėjime bus ir 
meninė dalis, bet kas ją atliks, 
dar tikrai nežinoma. Tą dieną 
ryte vienuolyno koplyčioje bus 
laikomos Mišios bendruomenės 
intencija. Bus priimamos aukos 
paremti organizacijas, dir
bančias Lietuvos laisvei. 

J . Kr. 

PARLAMENTARŲ 
VIZITAS 
JUOZAS VTTĖNAS 

Worcester, MA 

PAMINĖTA MIRTIES 
SUKAKTIS 

Praėjusių metų lapkričio 16 d. 
suėjo vieneri metai, kaip susto
jo plakusi mano vyro, o vaikų 
tėvelio savanorio, Dr. Vinco Ku
dirkos kuopos šaulio a.a. Juozo 
Miliausko širdis. Palaidotas Ne
kalto Marijos Prasidėjimo vie
nuolijos „Dangaus va r tų" 
kapinėse, šalia žmonos mamy
tės a.a. Uršulės Dulskienės, 
mirusios prieš septynerius 
metus. 

Lapkr ič io 20 d. seselių 
vienuolyno koplyčioje, dalyvau
jan t še imai , seselėms ir 
apylinkėje gyvenantiems lie
tuviams, vienuolijos kapelionas, 
kun. dr. V. Cukuras už a.a. J. 
Miliausko sielą' atnašavo šv. 
Mišias. Skaitinius paskaitė 
duktė Teresė. Šeima nešė šv. 
Mišių auką, seselės įspūdingai 
giedojo. Po šv. Mišių nuvažia
vome į kapines. Prie kapo giliai 
susimąstėme: „O, koks būtų 
džiaugsmas, kad dar visi 
bū tume k a r t u . . . " Deja, 
Aukščiausiojo valia. 

Gruodžio 11 d. ši liūdna 
sukak t i s buvo paminėta 
Worcestery, kur velionis gyve
no. 10 vai. ryto Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje šv. Mišias 
koncelebravo kleb. kun. V. 
Parulis, MIC, asistentas kun. J. 
Petrauskas, MIC, ir kun. A. 
Yankauskas, kuris ir pamokslą 
pasakė. Velionio sūnus Juozas 
patarnavo per šv. Mišias. (Jis yra 
vienintelis jaunuolis, kuris jau 
daugelį metų beveik kiekvieną 

Pastarieji įvykiai sovietų 
okupuotose Pabaltijo valstybėse 
susilaukė žymaus dėmesio Eu
ropoje. Jais taip pat susidomėjo 
Europos parlamentas, o ypač jo 
narių sudaryta Pabaltiečių* 
grupė (Baltic Intergroup). Ši 
grupė pernai spalio 25 d. savo 
posėdy nutarė pasiųsti į Pa
baltijo šalis penkių narių dele
gaciją su spaudos atstovais 
„įsigyti konkrečių įspūdžių apie 
perestroiką ir pa te ik t i 
pasiūlymų". Tą pačią dieną 
grupės prezidiumas paskelbė 
pareiškimą, „Dėl Pabaltijo 
respublikų būsimos raidos", 
kuriame pilnai pritariama „is
toriniam lietuvių, latvių ir estų 
siekimui tvirtai užsitikrinti 
savo valstybinę bei tautinę eg
zistenciją", pažymima, kad 
„beveik 50 metų praėjus po 
Hitlerio-Stalino pakto, kurio 
slapti protokolai pažeidė tarp
tautinę teisę ir panaikino Pa
baltijo respublikų valstybinę 
neprikalusomybę", atėjo laikas 
ieškoti „teisingo ir visuotinai 

sekmadienį patarnauja per lie
tuviškas šv. Mišias). Skaitinius 
skaitė LŠST g.š. inž. Juozas 
Stašai t is iš Brocktono ir 
velionio duktė Bernadeta. Šv. 
Mišių auką nešė velionio žmona 
Janina, dukterys: Teresė ir 
Bernadeta. Giedojo parapijos 
vyrų choras, vadovaujamas 
vargonininkės O. Valinskienės. 
A.a. J. Miliauskas daugelį metų 
priklausė šiam chorui. Bažny
čioje dalyvavo daug žmonių. 

Velionio šeima pakvietė kuni
gus, organizacijų pirmininkus,-
es, gimines, draugus, pažįsta
mus vaišėms į Maironio parką, 
(tuojau po šv. Mišių), kad gyvu 
žodžiu galėtų su visais pasi
dalinti širdis slegiančiu skaus
mu. Šeima dėkinga, kad nema
žas būrys jų atvyko. Vaišes 
paruošė Maironio parko virtu
vės personalas. Velionio žmona 
Janina padėkojo visiems, ypač 
Maironio Parko pirm. K. Ado
mavičiui, neišsemiamos energi
jos vicepirm. A. Glodui ir visai 
parko vadovybei. 

Sunku tokiomis progomis 
kalbėti: sukaupusi visas jėgas, 
giliai sujaudinta prisiminė 
savo vyrą a.a. Juozą Miliauską, 
pareikšdama: „manau nesukly
siu pasakius, kad mano vyro 
gyvenimo kelią galima išsakyti 
šv. Povilo žodžiais: Iškovojau 
gerą kovą, baigiau bėgimą, 
išsaugojau tikėjimą." J i s 
išsaugojo taip pat meilę ir 
tikėjimą pavergtai tėvynei 
Lietuvai. Rėmė jos laisvinimo 
darbą, tik negalėjo pakęsti visų 
trijų didžiųjų veiksnių nesuta
rimo bendram darbui Lietuvos 
laisvinimui. Gaila, kad nesu
laukė šių metų, kada pavergto
je Lietuvoje, po arti 50 metų 
trukusios vergijos, prasiveržė 
laisvės prošvaistė. Visoje Lietu
voje plazda tautinės vėliavos, 
Vilniaus katedra atgauta, nors 
dar daug laiko praeis, kol ji taps 
dvasinių turtų šaltiniu. Kardi
nolu džiaugiasi visa Lietuva, o 
kartu ir mes, nes taip pat esame 
tos pačios tautos dalis. Jų 
džiaugsmus ir liūdesius išgyve
name kartu, nes yra tik viena 
Lietuva. Tikiu, kad a.a. mano 
vyras visa tai stebi iš dangaus, 
o neturiu nė mažiausios abejo
nės, kad jis ten yra. A.a. mano 
vyro, o vaikų tėvelio iškelia
vimas iš šio pasaulio paliko 
skaudžią tuštumą mūsų šei
moje. Metams praėjus nuo jo 
mirties vis dar sunku tikėti, kad 
jis niekada nesugrįš... Kaip per 
šiuos metus, taip ir ateity mus 
su juo jungs maldos, gėlės ir 
gailios ašaros. 

Duktė Teresė savo tėvelį 
priminė anglų kalba, nes buvo 
svečių, kurie nesuprato lietu
viškai. 

J .M. 

patenkinamo sprendimo". 
Pareiškime sakoma, kad ši 
parlamentarų grupė neneigia 
Pabaltijo respublikų reikšmės 
taikos Europoje užtikrinimo 
politikoje ir teikia deramą 
dėmesį pastariesiems istori
niams įvykiams kaip (Pabaltijo 
valstybių) būsimos padėties 
tarptautinėje tautų šeimoje 
pagrindui". Pasisakoma už 
„platų Pabaltijo valstybių suve
renumą". Pateikiama siūlymų. 

Pabaltijo valstybių suve
renumas tautų bendruomenėje 
atkuriamas konfederacijos su 
Sovietų Sąjunga rėmuose. 

Gynyba ir užsienio politika 
paliekama Sovietų Sąjungos or
ganams, kurie ją derina su Pa
baltijo valstybėmis. 

Ekonomika, prekyba, kultūra 
ir švietimas yra Pabaltijo vals
tybių reikalas, ir jos turi teisę 
taip pat skirti savo konsulari-
nius bei prekybos atstovus 
užsienyje. 

Pabaltijo valstybės turi savo 
pinigus. 

Valstybinės kalbos Pabaltijo 
respublikose yra jų tautinės 
kalbos. Rusų kalba lygiomis 
teisėmis naudojama visoje 
Sovietų Sąjungoje. 

Pabaltijo valstybės turi savo 
pilietybes, kurios suteikimą ar 
atėmimą tvarko jos pačios. 

Panašų rezoliucijos projektą 
(Entschliessung Entwurf) buvo 
parengęs ir Europos parlamen
tas, kuris jį turėjo priimti gruo
džio 15 d. 

Į šiuos du pareiškimus rea
gavo Lietuvos Helsinkio grupė 
savo raštu Nr. 56 Europos 
parlamentui ir Vyriausiam Lie
tuvos išlaisvinimo komitetui. Ji 
pažymėjo, kad šie pareiškimai 
jai yra nepriimtini, nes iš jų 
atrodo, kad Lietuvos žmonės 
nieko daugiau nenori, kaip 
kultūrinės ir ekonominės auto

nomijos. Tai kalba apie tokios 
rūšies valdžią ir valstybingumą, 
kuri girdima iš Maskvos. Rem
damiesi visuotinai pripažintu 
principu, kad kiekviena tauta 
turi apsisprendimo teisę, ir pri
imdami Helsinkio baigmini 
aktą, kad Europos valstybių 
sienos gali būti ta ikiai 
keičiamos, mes tv i r ta i 
pasisakome prieš visas tokios 
rūšies manipuliacijas ir pareiš
kiame, kad lietuvių, kaip latvių 
ir estų tautos turi teisę pačios 
nuspręsti savo likimą. 

Panašiai pasisakė ir Lietuvos 
Laisvės lyga savo lapkričio 15 d. 
raštu Europos parlamentarų 
grupės pirmininkui Hans 
Joachim Seeler'iui. Jūsų pa
reiškimas, sakoma rašte, siekia 
įamžinti dabartinę politinę Lie
tuvos padėtį — laikyti ją sudė
tine Sovietų Sąjungos dalimi, 
tai yra,rusų kolonija. Lietuvių 
tauta, turėdama senas vals
tybingumo tradicijas, ant lais
vės aukuro paaukojusi mili
jonus savo žmonių, niekada 
nesutiks su bet kokios rūšies 
autonomija okupacinės valdžios 
globoje. 

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas veikia kartu su 
latviais ir estais Pasaulio Pabal-
tiečių santalkoje. Jos atstovai 
buvo susitikę su pabaltiečių 
grupės parlamentarų pirmi
ninku H. J. Seeler išsiaiškinti 
šiuos reikalus ir numato toliau 
daryti žygių apginti Pabaltijo 
tautų siekius. 

Pabaltiečių reikalais Europoje 
rūpintis yra Strasbourge įsteig
tas Pabaltiečių biuras, kurio 
vedėju iki sausio 1 d. buvo Algis 
Klimaitis. Kol jo vietoj bus 
surastas kitas asmuo, yra 
sudaryta komisija, kurią sudaro 
latvis G. Meiersovics, estas V. 
Lepiks ir A. Dikšaitis. 

Tai tokios Lietuvos siekia 
Europos parlamentarai. Pana
šiai pasisako ir Lietuvos Persi
tvarkymo sąjūdis savo konsti
tucijos projekte. Lietuvos ne
būtų, bet tik Lietuvos tarybų 
socialistinė respublika. 
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LIGONINE PRISIJUNGĖ 
PRIE UNIVERSITETO 

Michael Reese ligoninė susi
jungė su valstybiniu universi
tetu ir dabar taps studentų 
mediciniško paruošimo bazė. 

BRANGUS GARAŽAS 

Cook apskr. ligonine Chica-
goje pneme planą pastatyti 
garažą, kuris kainuos 34.5 mil. 
dol. 

A.tA. 
BROLIUI JUOZUI 

Lietuvoje mirus, dr. JONĄ ADOMAVIČIŲ, Alvudo 
steigėją ir ilgametį pirmininką, liūdesio valandoje 
giliai užjaučia ir kartu liūdi 

ALVUDAS 

Klubo steigėjui 

A.tA. 
KAZIUI MAČIUKUI 

mirus, jo dukterį AKVILINĄ PETRAUSKIS ir sūnų 
CHARLES MACK bei jų šeimas nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime. 

Biržėnų klubas 

PASSBOOK 
SAVINGS 
ft«0Mtwtrt» 

' • • • 

Q ua r t c r l y 

tee ut for 
UOtftt financing. 

AT 0UR 10W RATO 
A I T H P ( l > A V M r N I 

TO U T VOUB I N C O M I 

fJK 
INSURIO 

Mutual Federal 
Savinas and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAD 
P«t«r KaianatrakM, Pr—. 

CHICAGO. ILL. M M t 
UI.: 847-7747 

MM.1M.rrl.t»4 T**t.*~» Mt . *-l 

SEJtVINC CHICACOLAND SINCE IMS 

A.tA. 
VLADAS MATULIONIS 

Mirė 1988 m. gruodžio mėn. 24 d., Cleveland Heights. 
Ohio, sulaukęs 84 metu. Amerikoje išgyvenęs 38 metus. 

Velionis buvo pašarvotas Jakubs and Son laidotuvių 
koplyčioje 1988 m. gruodžio 27 d. ir palaidotas 1988 m. 
gruodžio mėn. 28 d. Kalvarijos kapinėse, Cleveland. Ohio. iš 
Šv. Jurgio bažnyčios, kurios parapijai iigus metus priklausė. 

Dėkojame draugams, pažįstamiems ir buvusiems velionio 
bendradarbiams gausiu atsilankymu pagerbusiems mūsų 
brangu Vyra ir Tėvą laidotuvių koplyčioje, dalyvavusiems 
mišiose ar palydėjusiems į kapines. Ačiū už gėles, už žodžiu 
ar raštu mums pareikštas užuojautas bei aukas velionio 
vardu. 

Esame dėkingi kun. J. Bacevičiui už atlaikytas šv. Mišias, 
už maldas laidotuvių koplyčioje ir prie kapo duobės. Didelis 
dėkui karsto nešėjams. Nuoširdus ačiū Jakubs and Son 
laidotuvių įstaigai už paslaugų patarnavimą mums sunkiu 
metu. 

Žmona Marcele (Jonynaitė) Matulionienė ir sūnūs: 
Vytautas, Kęstutis ir Algirdas. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 VVest 71 St., Chicago 
Telefonas - 476-2345 

1410 So. 50th A v.. Cicero 
Telefonas - 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAVV1CZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 69th S t r ee t - Tel . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t Hvvy. - Tel . 
9236 S. R o b e r t s Rd . - Tel . 

974-4410 
430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C ice ro . I l l i no i s 

T e l e f o n a s - 652-1003 

Sallv Donald M.. Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So . 50 A ve.. C i c e r o I l l inois 

PATARNAUJA CHICAGOJF. BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel . 652-5245 
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x Dana Dirkis šiais metais 
baigia Illinois universitetą dak
tarato laipsniu iš Science of 
Pharmacy ir yra sąraše Na
tional Dean's List. 

x Lietuvių Montessori mo
kyklėlių dešimtojoje madų pa
rodoje dalyvaus aštuonios pro
fesionalės modeliuotojos. Madų 
paroda bus puikiame Marti-
nique restorane. Stalus reikia 
užsisakyti iš anksto per Jūratę 
Dovilienę ar Rūtą Sušinskienę. 

x Kvieč iame v i sus aka
demikų k a n d i d a t u s — stu
dentes ir studentus — dalyvauti 
tradicinėse akademikų krikš
tynose, kurios bus penktadienį, 
sausio 20 d., pas snj. Tomą 
Glavinską, 6147 Richmond 
Ave., Clarendon Hills, 111. (tel. 
323-6302). Nepraleiskime šios 
linksmos šventės. Kandidatai 
renkasi 8 vai. vak., akademikai 
9 vai. vak. 

x Metropol i tan Opera iš 
New Yorko šį šeštadienį 12:30 
vai. popiet per Chicagos radijo 
stotį WFMT banga 98.7-FM 
transliuos Verdi operos „Truba
dūrą" spektakl į . Ti tul inę 
Manrico partiją dainuos Lucia-
no Pavarotti, Leonoros partiją — 
Eva Marton, Count di Lunos — 
Sherrill Milnes. Azučenos — 
Fiorenza Cossotto ir Ferrando 
partiją dainuos Paul Plishka. 
Diriguos James Levine. Opera 
turi 4 veiksmus ir 9 scenas. 

x JAV LB Lemonto apylin
kės Vasario 16-tos minėjimas 
bus sekmadienį, vasario 19 d., 
Lietuvių centre Lemonte. Šv. 
Mišios bus atnašaujamos 11 vai. 
ir minėjimas prasidės 12:30. Pa
grindinę paskai tą skai tys 
svečias iš Washingtono Arvydas 
Barzdukas. Meninę programą 
atliks Lemonto Maironio litua
nistinės mokyklos mokiniai. 

x Pe t r a s Aleksa yra pirmi
ninkas jury komisijos, kurioje 
dar yra dailininkė Magdalena 
Stankūnienė ir Valentinas 
Ramonis, išrinkti JAV Lietuvių 
Bendruomenės dailės premijos 
laureatą. 

x Dr. Kastytis Jučas derma
tologas (tel. 925-2670) veda ra
dijo programas 1490 AM bango
mis kiekvieną šeštadieni 7 vai. 
ryto. Šį šeštadienį, sausio 21 d. 
Gary Jonės, Lincoln West li
goninės prezidentas, kalbės apie 
ligoninių krizę ir katastrofišką 
sveikatos apdraudą. 

(sk) 
x Cicero Lietuvių medžio

tojų klubas , po sėkmingos pra
bėgusių metų medžioklės, vėl 
kruopščiai ruošiasi dalyvauti 
Užgavėnių karnavale, kuris 
įvyks vasario 4 d. Jaunimo cen
tre. 

(sk) 

x Kompozi tor iaus Kazi
miero V. Banaičio 25-rių metų 
mirties (miręs 1963 m. gruodžio 
25^ paminėjimui jo kompozicijas 
dainuos Lietuvių Operos 
moterų, vyrų ir mišrus choras, 
smuikininkė Linda Veleckytė 
gros jo sonatą, sol. Marytė Bizin-
kauskaitė jo sukurtas dainas. 
Akompanuos muz. Robertas 
Mockus. Diriguos A. Gaižiū-
nienė ir B. Kazėnas. Koncertas 
bus „Draugo" 80 metų sukak
čiai paminėti vasario 26 d., 
sekmadienį, Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. Bilietus jau da
bar galima gauti Vazneiių Gifts 
International parduotuvėje. 

x Pedagoginis Li tuanis
tikos institutas sausio 28 d., 
šeštadienį, įteikia baigusiems 
institutą diplomus ir daro išleis
tuves savo studentams. Išleis
tuvės bus Jaunimo centro salėje. 
Visi kviečiami atsilankyti, ypač 
kviečiami tėvai ir buvę studen
tai. 

x Rima J a n u l e v i č i ū t ė , 
gyvenusi Chicagoje, „Draugo" 
bendradarbė, jau kuris laikas 
dirbanti Atlantos televizijoje, 
šiuo metu gavo paaukštinimą — 
Associate producer. Tai darbo 
daugiau ir didesnė atsakomybė. 
Ją aplankė ir jos motina J. 
Janulevičienė iš Chicagos. 

x Lietuvos Vyčių „Trum-
pet", kurį leidžia Josephine ir 
Peter Juzėnai, primena, kad 
reikia kuo greičiau susimokėti 
nario mokestį, nelaukiant kovo 
mėnesio. Gaila tiktai, kad nepa
rašo, koks yra nario mokestis, 
nes daugelis vyčių apie tai 
klausia. 

x Marijos aukšt. mokyklos 
dramos departamentas, vado
vaujamas mokyt. Lucille Piot-
rowski, rengia vaidinimą „The 
Boy Friend". Vaidinimas bus 
sausio 25 ir 26 dienomis 3 vai. 
p.p. mokyklos salėje. 

x Iš anksto pranešame, kad 
kovo 12 d., sekmadienį, bus 
moksleivių ateitininkų rekolek
cijos Lemonto Ateitininkų na
muose. Kviečiamas ir laukia
mas visas lietuviškas jaunimas 
ir ne ateitininkai rekolekcijose 
gausiai dalyvauti. 

x Balfo jubiliejinis seimas 
rengiamas Chicagoje Jaunimo 
centre spalio 14 ir 15 d. Šešta
dienį, spaliol4 d., vakare Jau
nimo centro didžiojoje salėje bus 
iškilmingas banketas, paminė
ti Balfo 45 m. veiklos sukaktį. 

x Kazys Saja, talkinamas 
Algirdo T. Antanaičio, skaitys 
savo naujausia, niekur dar ne
statytą, politinę komediją 
„Blusų marintojai". Skaitymas 
įvyks sausio 27 d., penktadienį, 
7:30 v.v. Jaunimo centro mažo
joje salėje. Rengia Santara-Švie
sa. 

(sk) 

x Brighton Parko Lietuvių 
namų savininkų draugijos me
tinis susirinkimas jvyks š.m. 
sausio 22 d., sekmadienį, 2 v. 
p.p. Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos mokyklos 
salėje, 4420 S. Fairfield Ave. 
Visi nariai prašomi susirinkime 
dalyvauti ir atsinešti nario 
mokesčio knygutes. Po susi
rinkimo — vaišės. Valdyba. 

fsk) 

x PLAYHOUSE bus rodo
ma „Velnio Nuotaka", ištrau 
kos iš Kernagio koncertų ir 
„Anties" montažas šeštadieni, 
sausio 21 d., 8 v.v. Vidurnaktį 
bus rodoma staigmena iš Union 
Pier. Playhouse, 2515 W. 69th 
St., tel. 476-9763. 

(sk) 

x Abiturientų tėvelių dė
mesiui! Liet. Mot. Fed. Chica
gos klubo valdyba maloniai 
kviečia visus š.m. abiturientų 
tėvelius dalyvauti tėvų susi
rinkime aptart abiturientų pri
statymo pokylį. Susirinkimas 
įvyks š.m. sausio 22 d. 12:30 v. 
p.p. Pasaulio Lietuvių centre 
Lemonte. 

(sk) 

Eisena Australijos Lietuvių dienų atidarymo Adelaidėje. Pirmoj eilėj: P. Baltutis, Dana Baltutienė 
— krašto vald. pirm., dr. Danutė Bieliauskienė iš JAV, Janina Vobolienė — komiteto pirm. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
CICERO BALFININKAI 
MELSIS UŽ MIRUSIUS 

Yra teisinga pagerbti gyvuo
sius už jų taurius darbus ir gar
binga juos prisiminti mirusius. 
Balfo steigimo ir tolimesnėje jo 
veikloje telkėsi daug taurių 
asmenybių, kurių daugumas 
jau yra pasitraukę iš gyvųjų tar
po. O buvo tai šviesaus proto ir 
kilnios dvasios žmonės, kurie 
jautriai pajuto karo sukeltas 
nelaimes ir broliškai susirūpino 
į jas patekusiais lietuviais. 
Ryžtingai ieškojo ir surado būdą 
nelaimingiesiems padėti. Vie
ningai jungė visas grupes ir 
įsteigė tvirtą ir pavyzdingą or
ganizaciją — Bendrąjį Amerikos 

lietuvių šalpos fondą (Balfą), 
kuris, Lietuvai t ebenešan t 
vergės dalią, tebėra aktualus ir 
būtinai reikalingas. 

Balfo veiklon jungėsi kultūri
ninkai, dvasiškiai, visuomeni
ninkai, profesionalai, redak
toriai bei radijo valandėlių 
vedėjai. Visų šių Balfo talki
ninkų, o ypač spaudos ir radijo 
žmonių pagalba buvo ir tebėra 
vertinama su dideliu dėkin
gumu. Chicagoje pirmajam 
Balfo vajui vadovavo Juzė 
Daužvardienė, o jai t a lk i 
ninkavo dabartinė Balfo pirmi
ninkė Maria Rudienė, adv. A. 
Olis ir kt. 

Iš Cicero Balfo s te igime 
dalyvavo a^a. prel. Ignas Alba-

x Greit pa rduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX F I R S T , R i m a s 
Stankus, tel. 361-6950 arba 
6364169 

(sk) 
x Tiesioginis susi tar imas 

su „doler inėmis" parduotu
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 Pūkštys , 
Transpak, tel. 312-436-7772, 
namų 313-430-4145. 

(sk) 

x Šeštasis Mokslo i r kū ry 
bos simpoziumas bus lapkričio 
22-26 d. Chicagoje ir Lemonte. 
Jau vykdoma dalyvių registra
cija. Simpoziumo reikalais dėl 
informacijų reikia kreiptis šiais 
adresais: mokslinės programos 
reikalais prof. Rimas Vaičaitis, 
14 Mallard Dr., West Nyack, 
N.Y. 10994. Visais kitais reika
lais Leonas Maskaliūnas, 6 
Brook Larie, Palos Park , IL 
60464. 

x Msgr. A. J . N o r k ū n a s , 
Wilkes Barre, Pa., atsiliep
damas į „Draugo" minimą 80 
metų gyvavimą, atsiuntė 100 
dol. prie programinės skelbimų 
knygos išleidimo. Yra malonu 
paminėti, kad tai yra gražus pa
vyzdys, nes „Draugas" yra visų 
remiamas. 

x Dr. Adolfas i r Algė Šle
žai, Flossmoor, 111., dažnai 
„Draugą" paremia didesnėmis 
aukomis. „Draugui" minint 80 
metų gyvavimo sukaktį, t a pro
ga atsiuntė 50 dol. pr ie 
programinės skelbimų knygos 
išleidimo. Sukaktuvinis kon
certas, kurį ruošia „Draugo" 
renginių komisija, bus vasario 
26 d., sekmadienį, Chicagos Ma
rijos aukštesniosios mokyklos 
salėje. Bilietai gaunami Gifts 
International Vazneiių preky
boje. 

x Po 10 dol. a t s iun tė už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių: Nijolė Dumbrys, B. Kaspe
ravičius, S. Nikant, Irena Jakš-
tys, A. L. Čepulis, O. Eikinas, 
Stasys Stanevičius, O. Maciule
vičius, V. Skilandžiūnas, Alf. 
Leparskas, M. Dūda, J. Kutka, 
K. Kizlauskas, R. Razgaitis, A. 
Mačiukevičius, Victor ir Kris
tina Nakai, Sisters of Jesus 
Crucified. Labai dėkojame. 

x Dr. Anna M. ir Adolfas 
Baliunai, Riviera Beach, Fla., 
visumet remia „ D r a u g ą " 
didesnėmis aukomis . Į 
dienračio minimą 80 metų 

12-6 v.v. 'kasdien, gyvavimo sukaktį atsiuntė 50 
v.r.-4 v. p.p. arba dol. prie programinės skelbimų 

knygos išleidimo. Sukaktuvinis 
koncertas bus vasario 26 d. 
Chicagos Marijos aukštesniosios 
mokyklos salėje. 

x Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras išleido dr. 
Sauliaus Sužiedėlio sureda
guotą dokumentų rinkinį „Ven-
geance on the Run". Tai yra 
Lietuvos policijos raportų apie 
bolševikų veiklą per baisųjį 
birželį vertimai. Šis leidinys yra 
pirmas numeris Lietuvos karo 
ir pabėgėlių dokumentacijos 
serijoje. Vertėjas Edvardas Tus-
kenis, rinkėja Valerija Sparky-
tė. Įvadą parašė valdybos pirm. 
dr. Jonas Račkauskas. 

x JAV LB Lemonto apylin
kės patyrusios šeimininkės 
sausio 22 d., po šv. Mišių, 
Lemonto centro mažojoje salėje 
ruošia cepelinų pietus. Pietų 
pelnas skiriamas Centro virtu
vės reikmenims įsigyti. Vi
suomenė kviečiama atvykti į šv. 
Mišias, kurios prasideda 11 v. 
ryto kiekvieną sekmadienį, ir 
dalyvauti pietuose. 

(sk) 

x Šių metų vasario 26 d. 12 
v. p.p. įvyks Žiburėlio ir Vaikų 
Namelių Montessori mokyklė
lių madų paroda SKAMBĖK, 
PAVASARĖLI! Bus modeliuo
jamos puikios Kimberly Bond 
Boutique mados. Paremkite mo
kyklas, dalyvaukite parodoje! 
Rezervacijoms skambinti 
832-6331 arba 985-3851. 

(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) 

vičius, Šv. Antano parapijos kle
bonas. J is sutelkė būrį ciceriš-
kių, jam padėjusių suorganizuo
ti ir vykdyti šalpos darbą Cicero 
mieste. Čia jų visų surašyti 
neįmanoma. Tenka tik pagar
biai paminėti neperseniai miru
sius. Balfo idėjai pasiaukojusį 
Juozą Arštikį, rašyt. Aloyzą 
Baroną, savo talentinga plunks
na daug prisidėjusį prie šalpos 
reikalo judinimo ir skatinimo, 
buvusią Cicero skyriaus pirmi
ninkę ir Balfo direktorę Oną 
Zailskienę ir jos vyrą Praną, 
skyrusius Balfo darbams daug 
širdies ir triūso. Ir čia išvardinti 
ir nepaminėti visi yra verti pa
garbaus prisiminimo. 

Balfo Cicero skyrius kasmet 
juos prisimena šv. Mišių auka. 
Šiemet už mirusius Cicero Balfo 
darbuotojus ir aukotojus šv. Mi
šios bus aukojamos sausio 29 d., 
sekmadienį, 10:30 vai. Šv. An
tano bažnyčioje Cicero. Tą patį 
sekmadienį tuoj po Mišių para
pijos salėje bus metinis Balfo 
skyriaus susirinkimas. Pra
nešimus padarys Balfo centro ir 
Chicagos apskrities atstovai ir 
atsakinės į klausimus. Skyriaus 
pirmininkas dr. Pranas Budi-
ninkas praneš apie skyriaus 
veiklą, vajaus rezultatus ir kt. 
Draugiškam pasižmonėjimui 
sky r i aus veikėjos paruoš 
užkandžius. Visi yra kviečiami 
dalyvauti pamaldose ir susi
rinkime. 

B. Motušienė 

APŽVALGINĖ MENO 
PARODA ČIURLIONIO 

G A L E R I J O J E 

Moderniškose galerijos pa
talpose šią parodą surengė Lie
tuvių dailės muziejus. Ekspona
tai paimti iš muziejaus fondų. 
Šią parodą vadinu apžvalgine, 
kadangi ji supažindina su visa 
eile mūsų meno kūrėjų. Atrodo, 
kad muziejaus fondai yra gana 
gausūs, tad ši paroda apima pa
vasario tematiką ir vadinasi 
„Pavasario peizažai". Joje ma
tome kūrinius šių dailininkų: J. 
Akstino, P. Augiaus, M. Dobu
žinskio, P. Domšaičio, D. Jurgu-
tienės, P. Kaupo, B. Murino, J. 
Paukštienės, J. Pautieniaus, V. 
Petravičiaus, A. Tamošaitienės, 
J. Tričio, A. Rūkštelės, V. 
Vaičaičio, V. Virkau ir V. Viz
girdos (dailininkus surašiau 

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: 
šeštd. 10 
susitarus. Pirmad. uždaryta. 
Tel. 312-436-7772, namų 
312-430-4145. 

(sk) 

alfabetine, o ne aksonavimo 
tvarka). Iš viso parodoje išsta
tyti 34 kūriniai, tad neperkrau
ta ir nevarginanti. Galima 
susikoncentruoti ir geriau 
įsižiūrėti. Stipriausiai (arba 
gausiausiai) yra atstovaujamas 
Pr. Domšaitis , net su 13 
kūrinių. Tad yra dėl to, kad 
muziejaus inventoriuje yra gal 
daugiau kaip šimtas Pr. 
Domšaičio kūrinių. Jo kūriniai 
taip parinkti, kad apima beveik 
visą jo kūrybos skalę. Nuo 
„Karvutės" per peizažus iki 
nudizmo. Visur yra išlaikytas 
saikas ir estetika. Kai kurie kū
riniai labai stiprūs ir rodo 
kūrėjo meninį subrendimą ir vi
dinį išgyvenimą. Išskirtinai no
rėčiau paminėti „Cape Town 
pajūris". Jeigu pažiūrėsime į jo 
„Mano pirmas peizažas" ir paly
ginsime su jau minėtu pajūrio 
vaizdu, tai matyti jo pažanga, 
ieškojimas naujų formų ir daug 
drąsesnis spalvų panaudojime 
bei teptuko valdyme. Taip pat 
matyti perėjimas iš vokiškos 
vardo rašybos į lietuvišką. 

Nors ši žiema nėra labai grasi 
ir kol kas nebraidome po snie
gą, bet vis tiek malonu apie pa-
vasrį pagalvoti, paklaidžioti po 
„Žydinčius sodus", pasvajoti 
apie „Kauno pavasarį" arba 
prisiminti kartu su M. Dobu
žinskiu „Kaimo vaizdus". Paro
da estetiška ne kontroversinė. 
Nėra viena iš tų, kai reikia 
duris popieriais užklijuoti. Pa
veikslai yra paveikslai, o ne 
„rebusai". Kaip dažnai pasi
taiko, sustoję prie paveikslo 
pakaušius krapšto ir negali 
nuspręsti, kas norėta pavaiz
duoti. Tai šito šioje parodoje 
nėra. Gal ir nepasigesime. Šioje 
parodoje yra menas žiūrovui, 
kūrėjas kalba į žiūrovą jam 
suprantama kalba, o ne tik sau. 
Rašantysis nėra priešingas mo
dernizmui ir kitokiems „iz-
mams", kol kūrėjai nesišaipo iš 
žiūrovų. Dažnokai spaudoje pa
dejuojama, kad lietuviška 
visuomenė neįvertina meno. 
Nežinau, ar kaltinimas yra vi
sai teisingas. Pereitą vasarą Ka
nadoje, kai buvo suvažiavę tūks
tančiai svečių, deja, meno 
parodą berods 48 žiūrovai te-
aplankė. Nemanau, kad čia vien 
visuomenės kaltė. 

Ši paroda veiks iki vasario 8 
d. ir patartina visiems ją pama
tyti. Nemanau, kad lankyto
jams tektų ja nusivilti. Reikia 
paremti naujai susiformavusio 
Lietuvių dailės muziejaus 
pastangas. Yra panaikintas 
buvęs išsidalinimas ir dabar 
viskas yra po viena kepure, tad 
sveikintina! 

J . Ž. 

PENKERI METAI ANAPUS 
SAULĖS DR. KAZĮ 

MARTINKŲ 
PRISIMENANT 

Sukako jau penkeri metai, 
kai , pasaulio Viešpačiui 
pašaukus, biochemijos dr. Kazys 
Mart inkus užbaigė savo 
prasmingą Šios žemės kelionę ir 
iškeliavo į amžinuosius dangaus 
sodus, „kur Dievo žemė ir Jo 
diena". Lyg gilios senovės tei
singasis Jobas, taręs: „Štai 
trumpi metai praėjo ir aš einu 
taku, kuriuo negrįšiu". Ir 
iškeliavo vos 30 metų tesulau
kęs 1953.VI.9 - 1984.1.13). 

Dr. Kazio Martinkaus trum-

IŠ ARTI IR TOLI 
VOKIETIJOJE 

Arvydas Barzrlukas .JAV I.H \':--i',rr-cr>įr,';t , 
su Donatu Skuču kaip padiek!: Baltuosius rūmus 

' . irvhfi- pirmi-.ink.i.v t.anasi 

— Memmingeno LB apylin
kės susirinkime buvo išrinkta 
nauja valdyba. Dabar ją sudaro 
pirmininkė ir sekretorė Herta 
Schaela, iždininkas Willi Pa-
pendick ir narys ypatingiems 
reikalams Povilas Drešleras. 
Kontrolei išrinkti Antanas Jur
gaitis, buvęs pirmininkas, ir 
Vladas Tamulis. 

— Dr. J o n a s Norkai t is , 
Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės aktyvus narys, 
atšventė savo 60 metų amžiaus 
sukaktį. Jis yra gimęs 1928 m. 
rugsėjo 26 d. Kaune. Su tėvais 
atvykęs Vokietijon, studijavo 
Tiubingeno ir Strasburgo uni
versitetuose. Strasburge įsigijo 
filosofijos daktaratą, o Tiubin
gene padarė ekonomijos 
diplomą. Dirba vokiečių pramo
nės ir prekybos atsakingose 
pareigose. Visą laiką buvo atei
tininkų organizacijos veikėjas, 
keletą metų buvo jų pirmi
ninkas. Kurį laiką buvo Lie
tuvių Bendruomenės valdyboje, 
vienas iš Labdaros draugijos 
steigėjų. Dabar yra Vasario 16 
gimnazijos kuratorijos 
pirmininkas. 

pas gyvenimas buvo paaukotas 
mokslui. 1982 m. savo studijas 
apvainikavęs biochemijos dr. 
laipsniu, savo srities mokslinėje 
spaudoje jau buvo atspausdinęs 
apie 10 mokslinių straipsnių, 
daug paskaitų skaitęs moksli
ninkų suvažiavimuose. Jo noras 
buvo biochemijos srityje 
atskleisti daugiau paslapčių. 
Savo mentalitetu jis tą trumpą 
savo žemiškąjį gyvenimą buvo 
pavertęs mokslo, tvirtų principų 
ir kietos pareigos židiniu. O mir
t i s pasalūnė, glioblastoma 
multiforme pavidale, jau tyko
jo ir taip ne laiku nutraukė jo 
gyvybės siūlą. 

Jau penkeri metai, kai bran
gaus ir mylimo sūnaus bei 
brolio netekimas tėvelius agr. 
Stasę ir Klemensą bei sesutę 
Kristiną lydi prislėgęs be
galinis skausmas ir neišdil
domas liūdesys. Iš jo sklindanti 
atsiminimų ir dvasios šviesa 
plūsta iš erdvių ir pripildo grau
duliu. 

Minint dr. Kazio Martinkaus 
penkerių metų mirties metines, 
sausio 14 d. 10 vai. ryto jo tė
veliai, sesutė, daug draugų ir 
artimųjų bei pažįstamų Jėzuitų 
koplyčioje dalyvavo šv. Mišių 
aukoje už a.a. dr. Kazio sielą. 
Šv. Mišias atnašavo ir 
atitinkamą tam momentui pa
mokslą pasakė kun. J. Bore-
vičius, SJ. Baigiant pamaldas 
sugiedota „Marija, Marija". 

Dr. Kazio Martinkaus švie
saus atminimo įamžinimui jo 
tėvelių, sesutės ir artimųjų 
draugų 1986 m. įsteigtas stipen
dijų fondas, ženklinąs jo palik
tus žemiškojo gyvenimo pėd
sakus. 1986-1987 m. iš to fondo 
stipendijoms išmokėta 4000 
dol., o 1988 m. stipendijas gavo 
Aidas Kriaučiūnas, Texas 
Techn. univ. biochemijos dokto
rantas 1000 dol. ir Vida Vizgir
daitė, Illinois univ. College of 
Nursing doktorantė, 500 dol. 

Pamaldų dalyviai buvo 
pakviesti į „Shark'os" restoraną 
pietums ir pabendravimui. Su 
visais atsisveikinus, tėveliai ir 
sesutė pasuko jau šimtus kartų 
važinėta kryptimi į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines prie 
marmuro paminklo, ženkli
nančio dr. Kazio amžino poilsio 
vietą. 

Lds 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
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