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

Sovietinėje respublikoje 
Gervėčiai (Baltarusija). Pra

eitais metais Gervėčių parapijo
je, kurios didelėje dalyje gyvena 
e tn in ia i l ietuviai , l iko 
nepaminėtas Lietuvos krikšto 
600 metų jubiliejus. Tikintieji 
dėjo pastangas jubiliejų 
paminėti bent šiais metais. Jie 
kreipėsi į vyskupą Julijoną 
Steponavičių, prašydami pagal
bos (vyskupas J. Steponavičius 
yra gimęs Garvėčių parapijoje, 
Miciūnų kaime). Vyskupas 
prisidėjo prie tikinčiųjų 
pastangų, pats raštiškai prašė 
Gervėčių parapijos kleboną kun. 
Gvozdovičių tikinčiųjų prašymu 
pravesti jubiliejaus pamaldas. 
Savo rašte klebonui tikintieji 
prašė: 

— minėjimą pravesti 1988 m. 
gegužės 29 d. (per Švč. Trejybės 
atlaidus), apie tai iš anksto in
formuoti tikinčiuosius. Jubilie
jaus minėjimo pamaldas pradėti 

ne 11 vai., kaip įprasta, bet 12 
vai., kad į iškilmes spėtų at
vykti svečiai iš Lietuvos; 

— Garvėčių bažnyčioje 
pakabinti palaimintojo arki
vyskupo Jurgio Matulaičio 
paveikslą. 

Parapijiečiai patys įsigijo 
palaimontojo paveikslą, pasi
kvietė iš Lietuvos svečią 
kunigą, kad šis iškilmių proga 
pamaldas galėtų pravesti ir pa
mokslą pasakyti jų tėvų ir 
protėvių kalba. 

Gervėčių parapijos klebonas 
kun. Gvozdovičius leidimui iš
kilmėms gauti kreipėsi į vietos 
rajono valdžią. Kaip ir buvo 
galima tikėtis, valdžia leidimo 
nedavė. Negavęs leidimo, kun. 
Gvozdovičius jubiliejaus minė
jimo nerengė; palaimontojo arki
vyskupo J. Matulaičio paveikslą 
pakabinti Gervėčių bažnyčioje 
taip pat atsisakė. 

(Bus daugiau) 

i 

Lenkų-Sovietų istorikų pranešimas 
1939 m. slaptieji protokolai 

V a r š u v a . — Lenkijos 
Komunistų partijos laikraštis 
žengė dar vieną atvirą žingsnį 
lenkų-sovietų istorijos linkme, 
k a i atspausdino oficialų 
pranešimą jog Sovietų Sąjunga 
ir nacių Vokietija pasidalino 
tarp savęs Lenkijos žemę pagal 
1939 m. slaptus susitarimus, 
p raneša prancūzų žinių 
agentūra. 

Pranešimas „Genezė ir II 
Pasaulinio karo pradžia" yra 
pirmas lenkų-sovietų dokumen
tas, kuriame nurodomi detaliai 
gėdingieji 1939 metų nepuolimo 
tarp Sovietų Sąjungos ir naciš
kosios Vokietijos paktai. 

Vokiečių dokumentai 
Slaptieji protokolai prie sutar

ties buvo atrasti po II Pasulinio 
karo pabaigos ir viešai 
Vakaruose paskelbt i . Jie 
laikomi pagrindu tam, kad 
Sovietai prisijungė rytinį Lenki
jos žemių pakraštį. Lenkija už 
tai gavo dalį Vokietijos teritori-
jos. Minėtas pranešimas 
„Trybuna Ludu" laikraštyje 
užėmė pusę puslapio. Praneši
mą paruošė lenkų-sovietų 
istorikų komisija, kuriame rašo, 
jog ,,iš sur inktų vokiečių 
diplomatinių dokumentų, 
atspausdintų Vakaruose, yra 
aišku, kad sutarties dalis buvo 
ir slapti protokola i" . Bet 
pastebėta, kad protokolo ori
ginalai nerast i Sovietų ir 
kituose archyvuose. Bet iš dip
lomatinių susirašinėjimų 
aiškėja, kad tą pagrindą sudaro 
pasidalinimas į sferas abiejuose 
kraštuose pagal Pisos, Narewo, 
Vistulos ir San upes 1939 m. 

Vokietija 1939 m. rugsėjo 1 d., 
nepaskelbusi karo , puolė 
Lenkiją, o Raudonoji kariuo
menė įsiveržė į Lenkiją rugsėjo 
17 d. Molotovo ir Ribbentropo 
pisirašytas protokolas padalino 
Lenkiją 1939 m. rugpjūčio 3 d. 
Lenkijos laikraščiai plačiai 
skelbia faktus apie Sovietų 
invaziją į Lenkiją ir po to 
vykdytas deportacijas, kai mili
jonai lenkų buvo įšvežti į Sibiro 
gilumą. Vasario mėnesį lenkų 
spauda aiškiai paskelbė, kad 
4.400 lenkų karininkų buvo 

sušaudyta Katyno miške 
Sovietų slaptosios milicijos 
agentų, bet komunistai iki šiol 
rašė, kad tai Hitlerio nacių dar
bas. Užsienio žurnalistai ta pro
ga primena, kad šie faktai 
skelbiami dabar kaip tik prieš 
lenkų rinkimus šį sekmadienį. 

Sovietų Sąjungoje šie susi
tarimai su naciais šiuo metu 
taip pat diskutuojami. Pabalti
jo Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
respublikose šis klausimas 
keliamas, rašo prancūzų agen
tūra, kadangi tai irgi sudaro 
pagrindą tų valstybių 
pavergimui. Tačiau buvęs 
Sovietų Sąjungos Užsienio 
reikalų ministeris A. Gromyka 
Vak. Vokietijos „S te rn" 
žurnalui duotame pasikalbėjime 
tebekartoja, kad minėti doku
mentai Vakaruose yra padirbti 
ir suklastoti. Minėtoji lenk-

| kų-sovietų istorikų profesinė 
komisija kaltina Britaniją ir 
Prancūziją karo pradėjimu, kai 
jau 1938 m. buvo pasirašyta 
Miuncheno sutartis. Komisija 
taip pat pripažįsta antrąją 
sutartį, kuri buvo pasirašyta 
Maskvoje 1939 m. rugsėjo 28 d. 
ir skelbia trijų slaptų protokolų 
buvimą. 

Pirmajame protokole apibrė
žiamos įtakos sferų sienos, o 
antrajame slaptame protokole 
abi šalys sutinka neleisti, kad 
vyktų lenkų agitacija prieš bet 
kurią okupantų valstybę — 
Sovietų Sąjungą ir Vokietiją. 
Tuo ši komisija ir baigia savo 
pranešimą. 

Vakarų Vokietijos kancleris Helmuth Kohl kažką paslaptingo sako preziden
tui George Bushui po tosto valstybinių pietų metu Bonoje 

Gorbačiovas siūlo atidėti 
vietinius rinkimus 

Paskelbė karinį biudžetą 

Sąjūdis paskyrė 
50,000 rublių 

Vilnius. 1989 gegužės 31. 
(LIC) Sąjūdžio Informacinė 
Agentūra Vilniuje pranešė, kad 
Lietuvos Pers i tvarkymo 
Sąjūdžio seimo taryba gegužės 
9 d. posėdyje nutarė skirti 
50,000 rublių lietuvių tremtinių 
palaikų perkėlimui iš Sibiro i 
Lietuvą. Taip pat buvo pritarta 
idėjai įsteigti Lietuvos 
miestuose ir rajonuose ap
mokamus Sąjūdžio veiklos 
kontrolierių etatus. 

Maskva. — Prez. Gorbačiovas 
pasakė, kad visi vietiniai 
rinkimai, kurie turėtų decen
tral izuot i vyr iausybę iš 
Maskvos, t u r i būti nukelti 
vėlesniam laikui, nes kraštas 
dar nėra jiems pasiruošęs. 

Jis pasiūlė, jog rinkimai, 
suplanuoti šiam rudeniui, būtų 
nukelti iki pavasario todėl, kad 
bijomasi partijos kandidatų pra
laimėjimo. Šį pasiūlymą Gorba
čiovas padarė savo inaugu
racijos kalboje į prezidentūrą , 
kurioje pažadėjo ir toliau vyk
dyti socialinius ir ekonominius 
pertvarkymus, ypač kreipdamas 
didelį dėmesį įstatymų vykdy
mui ir prisilaikant griežtos 
tvarkos taisyklių. 

Karinis b iudžetas 
Sovietų Kongreso narius labai 

nustebino pirmą kar tą 
paskelbtas toks didelis karo 
išlaidų biudžetas, net 128 bili

jonai dolerių. Rubliais tai būtų 
77.4 bilijonai. Narių tarpe 
nubangavo murmėjimas. Karo 
reikalų biudžetas esąs toks pat 
nuo 1987 metų ir jis pasakė, kad 
tai yra tikri skaičiai. Bet 1991 
m. jis bus sumažintas 14% arba 
10 bil. rublių mažiau. Jo eko
nomijos re ika lų patarė jas 
Leonidas Abalkinis paaiškino, 
kad tai sudaro tik 9% nuo visos 
sovietų produkcijos. 

Savo kalboje prez. Gorbačio
vas Kongreso nariams pasakė, 
jog reikia Aukščiausiam Sovie
tui peržiūrėti teisinę sistemą ir 
įvesti jury komisijas. Svarbieji 
įstatymai turėtų būti priimti re
ferendumo būdu. Deputatai šiuo 
klausimu pareiškė pritarimą, 
kad Aukščiausioji taryba leistų 
į s t a tymus , vietoje dabar 

išleidžiamų dekretų. 

Ginčai dėl gruzinų 
Žurnalistai klausinėjo Borisą 

Jeltsiną, kuris jiems įspėjančiai 
atsakė, kad Gorbačiovas galįs 
pasidaryti naujuoju diktatoriu
mi politiniuose ir vidaus gyve
nimo reikaluose. Kai sesija buvo 

tęsiama, įvyko stiprūs ginčai 
tarp buvusio Gruzijos Komunis
tų partijos vado, kuris po 
žudynių buvo pašalintas, ir 
Transkaukazo srities karo vado, 
kuris įsakęs pulti gruzinus. 
Gen. LRodionovas gynė savo ka
reivių elgesį. Buvę pažadėta, 
kad kareiviai busią neginkluoti, 
bet demonstrantai buvo žiauriai 
mušami ir 20 mirė nuo nuodin
gų dujų. Kongreas nutarė 
sudaryti komisiją ir ištirti, kas 
kaltas už tuos įvykius. 

Pabaltiečiai nusivylę 
Komi partijos vadas pasakė 

Gorbačiovui, jog vietiniai par
tiečiai nemano dalyvauti vieti
niuose rinkimuose, nes jie 100% 
yra tikri, kad nebus išrinkti. 
Gorbačiovo pasiūlymu,nukelti 
rinkimus, buvo nepatenkinti ne 
komunistų politinių grupių — 
Pabaltijo sąjūdžių deputatai, 
praneša Nev York Times repor
teris B. Keller. Pabaltiečių 
deputatai nori greičiau atstatyti 
savo respublikų gyvenimą, bet 
ne delsti iki kitų metų pava
sario. 

Privilegijų peržiūrėjimas 
Gorbačiovas ir šį kartą savo 

kalboje pripažino, kad vyriau
sybė padarė <laidų ekonominėje 
srityje, bet tai buvo ir biuro
kratijos rimtos kliūtys, kurios 
dabar nebetoleruotinos. Privati 
iniciatyva, žemės ūkių 
išnuomavimas ir pelnu pagrįsta 
industrija :uri būti sparčiai 
plečiama. Jis įspėjo, jog piliečių 
laisvės turi būti pilnai apsau
gotos ir visokie asmenys bei 
žmonių grupės, kurie organizuo
ja masinę netvarką ir išpro
vokuoja r aušes, tur i būti 
izoliuojami Tai esą nepatei
sinama įstatymais 
besivaldančioje valstybėje. 
Manoma, kad Gorbačiovas 
turėjo mintyje Gruzijos, Armė
nijos ir Azerbaidžano respub
l ikas. Daugelis deputatų 
pasisakė p rmiau už įstatymų 
vykdymą ' tik po to reikią 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Washingtone kongresme-
nas Tony Coelho iš Californijos 
valstijos, kuris buvo Atstovų rū
muose užimama vieta trečiuoju, 
pasitraukė iš Kongreso narių, 
nes „pamiršo" pranešti, kad 
buvo įsigijęs 100,000 dol. vertės 
lakštų. 

— Kuujos Komunistų partijos 
komiteto posėdis nukeltas vėles
niam laikui . Žurnalistų 
pranešimu, bijomasi, kad šiuo 
metu sprendžiant studentų rei
kalaujamų reformų klausimą, 
komitetas gali nesurinkti 
daugumos. Iš Beijingo prane
šama, kad daugel kariuomenės 
vadų atsisako paklusti partijos 
įsakymams imtis smurto prie
monių prieš demonstrantus. 

— Panamos diktatorius gen. 
Manuel Noriega, kaip praneša 
Reuteris, atsisakė susitikti su 
savo opozicijos vadais. Bet jis 
buvo susitikęs su Amerikos 
valstybių atstovais, kuriems 
nieko nepažadėjo. 

— Čekoslovakijos komu
nistų vyriausybė įsakė išvykti 
trims Britanijos diplomatams ir 
vienam prekybininkui iš Pra
hos. Tai atsakymas už keturių 
čekų išvarymą iš Londono. 

— Londone, Reuterio prane
šimu, buvo rasta nužudyta 
Amerikos diplomatė Marie 
Burke, kuri ambasadoje vado
vavo vizų skyriui. 

— Valstybės departamentas 
pataria Amerikos piliečiams 
šiuo metu susilaikyti nuo 
važiavimo į Kiniją, nes ten 
tebevyksta demonstracijos. 

— Argentinos gyventojai, 
kurie yra ispanų kilmės, eilėse 
laukia Buenos Aires mieste prie 
Ispanijos konsulato, kad gautų 
vizas išvažiuoti gyventi į 
Europą dėl krašte pablogėjusios 
ekonominės padėties. 

— San Salvadore įvyko dide
li susirėmimai tarp vyriausybės 
kareivių ir marksistų parti
zanų. Žuvo 79 komunistai ir 15 
karių. Komunistai nori pri
versti naująjį prezidentą Alfredo 
Cristiani, kuris perėmė pareigas 
šį ketvirtadienį, kad paskelbtų 
komunistus legalia partija ir 
suteiktų daug teisių krašto val
dyme. 

— Japoni jos valdančioji 
Liberalų demokratų partija 
parinko Užsienio reikalų 
ministerį Sosuke Uno būti mi-
nisteriu pirmininku, kai dėl 
finansinių nesusipratimų atsi
sakė Noburu Takeshita iš parei
gu-

— Bagdade Reuterio žinių 
agentūros pranešimu. Irano 
vyriausybės opozicija sako, jog 
Irano dvasinis vadas ajatoia 
Chomeini yra nusikaltęs prieš 
islamo tikėjimą, bet ne rašyto
jas Salman Rushdie. kuris 
parašė knygą „The Satanic Ver
ges". Chomeini neturi teisės 
teisti žmonių islamo vardu, nes 
jis pats yra nusikaltęs, išžudęs 
nuo 1979 metų 90.000 politinių 
kalinių. 

— Maskvos spauda paskelbė 
naujus duomenis, kad Armėni
joje ir Azerbaidžane neramumų 
metu žuvo 91 žmogaus ir 1,650 
buvo sužeista. Tų neramumų 
metu iš savo vietovių pasi
t raukė maždaug 300.000 
žmonių. 

pagerinti gyvenimo būdą. 
Gorbačiovas taip pat pasisakė, 
kad būtų sudaryta komisija, 
kuri peržiūrėtų visas privi
legijas visuomenėje ir pasiūlytų, 
kurios turėtų būti panaikintos 
arba kitaip pritaikintos. 

Ne tik Maskvoje, 
bet ir Paryžiuje keliama 
Pabaltijo kraštų laisvė 

Paryžius. 1989 gegužės 31. 
(LIC) - Gegužės 30 d. Paryžiuje 
oficialiai prasidėjo Helsinkio 
baigiamąjį aktą pasirašiusių 
valstybių konferencija aptarti 
žmogaus teisių klausimus. Kon
ferencija, kuri tęsis iki birželio 
23 d., yra pirmoji iš trijų, 
kuriose bus peržiūrima, kaip 
Europos saugumo ir bendradar
biavimo konferencijoje dalyvau
jantys kraštai laikos žmogaus 
teisių susitarimų, pasirašytų 
Vienoje sausio mėnesį. 

LIC vedėja Gintė Damušytė 
dalyvauja Paryžiaus konferen
cijoje. Štai jos reportažas apie 
įvykius gegužės 29 d. 

Lietuviai spaudos 
konferencijoje 

Paryžiaus konferencijos atida
rymo išvakarėse JAV valdžios 
delegacija surengė spaudos 
konferenciją Tarptautiniame 
konferencijos centre. Ją pravedė 
JAV senatorius Dennis DeCon-
cini (demokratas iš Arizonos), 
kuris yra JAV Helsinkio komi
sijos pirmininkas, ir delegatą* 
Samuel Wise. Spaudos konfe
rencijos metu kelis kartus iškilo 
Lietuvos ir apskritai Pabaltijo 
klausimas. 

Kaip žinia, Vienos konferen
cija sudarė sąlygas kraštams, 
pasirašiusiems Helsinkio 
baigiamąjį dokumentą, viens 
kitam įteikti skundus ar 
užklausimus dėl žmogaus teisių 
pažeidimų. Spaudos konferenci
joje buvo pranešta, kad JAV nuo 

Paminėtas 
vysk. Paltarokas 

Panevėžys, 1989 gegužės 31. 
(LIC) — Iš Lietuvos gauta žinia, 
kad gegužės 29 d., po atminties 
valandos Panevėžio katedroje 
vakare įvyko minėjimas, skirtas 
vyskupui Kazimierui Paltaro
kui. Renginio organizatoriai 
Panevėžio viešoji biblioteka. 
Katedra ir Panevėžio ateiti
ninkai. Vyskupas Paltarokas 
(1875-1958> buvo pirmas 
Panevėžio vyskupas, taip pat 
pedagogas, sociologas, publi
cistas, Kauno seminarijos 
vicerektorius. Kauno univer
siteto profesorius bei Atei
tininkų dvasios vadas. 

šių metų pradžios keturis kar
tus pasinaudojo šiuo mechaniz
mu — prieš TSRS, Bulgariją, Če
koslovakiją ir Rumuniją. TSRS 
atveju, JAV protestavo prieš 
vizų užblokavimą aštuoniems 
Amerikos lietuviams, kurie bu
vo Sąjūdžio pakviesti dalyvauti 
Vasario 16-tos iškilmėse. Kol 
kas Amerikai dar nė viena 
vyriausybė neįteikė skundo. 

Senatoriaus baimė 
Senatorius DeConcini buvo 

paklaustas, ar Molotovas-Ri-
bentropo pakto 50-mečio proga, 
kai Pabaltijo valstybėse kyla 
reikalavimas TSRS valdžiai pa
smerkti šį paktą, Jungtinės 
Amerikos Valstijos ryžtingai 
pasisakys už Helsinkio 
baigiamojo akto aštuntą 
principą, pabrėžiantį teisę į 
tautos apsisprendimą, ir tuo 
pačiu reikalaus panaikinti 
pakto pasekmes? 

Senatorius išreiškė JAV 
solidarumą Pabaltijo 
valstybėms, bet nedrįso be 
delegacijos vadovo, JAV 
ambasaroriaus Morris Abram 
žinios bet ką šiuo reikalu 
prižadėti. Ambasadorius Abram 
spaudos konferencijos pradžioj 
trumpai pasveikinęs susirin
kusius, kurių buvo apie 75, dėl 
kitų įsipareigojimų pasitraukė 
iš saiės. 

Pokalbis su Sovietų 
ambasador iumi 

Tą vakarą sentorius DeCon
cini surengė kitom delegacijom, 
spaudai ir nevaldinėm organiza
cijom priėmimą, kuriame pabal-
t iečiams atstovavo PLB 
įgaliotinė Paryžiaus konferenci
jai Gintė Damušytė, dalyvavo 
Prancūzijos LB pirmininkas Ri
čardas Bačkis. Vliko pir
mininkas dr. Kazys Bobelis ir 
Pasaulinės pabaltiečių san
talkos naujasis pirmininkas 
estas Maldo Kari. Priėmimo 
metu ilgiau kalbėtasi Lietuvą 
liečiančiais klausimais su Di
džiosios Britanijos delegacijos 
šefu Sir Anthony VVilliams ir tos 
delegacijos nariu, lietuvių geru 
bičiuliu kun. Michael Bordeaux, 
kuris su malonumu prisiminė 
savo viešnagę Lietuvoje vasario 
mėn. Vilniaus arkikatedros 
konsekracijos proga. 

Taip pat kalbėtasi su JAV am
basadorium Morris Abram ir jo 
asistentais bei su TSRS ambasa
dorium Yuri Kashlev. Damu-
šytei ir Bačkiui prisistačius 
Kashlenui lietuvių organizacijų 
atstovaisjis savo iniciatyva 
iškėlė vizų užblokavimo klau
simą, tačiau negalėjo nurodyti 
tam veiksmui tikslios priežas
ties. Juokais nudavė, kad, 
Sovietų Sąjungai turint daugiau 
kompiuterių, tokios problemos 
būtų išvengiamos... 

Pirma kartą JAV 200 metų istorijo
je Atstovu rūmų speakeris Jim 
Wright dėl iškilusių jo finansinių 
transakcijų, kai Kongreso Etikos ko
mitetas apkaltino jį, pasitraukė ne 
tik is speakerio pozicijos, bet ir iš 
Kongreso narių. 

KALENDORIUS 
Birželio 2 d.: Marcelinas, 

Erazmas, Auksė. Ąžuolas, Algė. 
Eugenijus. 

Biržel io 3 d.: Karolis, 
Klotilda. Arimantas. Dovilė. 
Tautkantas, Oliva, Vigilija. 

ORAS CHICAGOJE 
Saule teka 5:18. leidžiasi 8:18. 
Temperatūra dieną 75 L. nak

tį 60 1. 



DRAUGAS, penktadienis, 1989 m. birželio mėn. 2 d. 

/PORTO APŽVALGA 

A U S T R A L I J O S N A U J I E N O S 

ŠVENČIAM LIETUVOS OLIMPINĘ 
DIENĄ 

Užsimezgę n u o š i r d ū s ir 
tamprūs draugiški ryšiai su Lie
tuvos sportininkais ir dabar 
nenutrūksta . Gyvenant mums 
gana toli, jie dabar palaikomi tik 
laiškais. Laiške gautame iš Lie
tuvos Tautinio Olimpinio komi
teto pirmininko Artūro Poviliū
no, vadovavusio Lietuvos spor
tininkams jiems viešint Austra
lijoje, Australijos sportininkai 
buvo prašomi kar tu su Lietuvos 
sportininkais švęsti Lietuvos 
Olimpine šventę, gegužės 13-14 
dienomis vykdomą. Lietuvoje. 
Australi jos l ie tuvia i sporti
ninkai tuo metu turėjo daly
vaut i mūsų tradicinėje Pabal-
tiečių sporto šventėje Mel-
bourne; buvo n u m a t y t a ten 
iškilmingai šią Olimpinę Lie
tuvos šventę švęsti. Tačiau 
rengėjams melbourniškiams šią 
Pabal t iečių šventę nukė lus 
vėlesniam laikui, dabar paski
ruose miestuose vyks t ik drau
giškos paskirų sporto šakų 
rungtynės. Sydnėjuje su latviais 
bus žaidžiama mūsų jaunių, 
merginų ir vyrų krepšinio rung
tynės, kurios skiriamos solidari
zuojant Lietuvos Olimpinei 
šventei. 

Šia proga ALFAS suredagavo 
specialų raštą Tarptautiniam 
Olimpiniam komite tui Švei
carijoje, prašydamas grąžinti 
Lietuvai jos prarastas olimpines 
teises. Šis prašymas yra įteiktas 
ir p a s k i r i e m s Aus t ra l i jos 
lietuvių sporto klubams, kad jie 
jį savo vardu pasiųstų I.O.C. 
p rez iden tu i J u a n Antonio 
Samaranch. (Nuorašą siunčiu ir 
jums). Be šio prašymo, Sydnė-
jaus sporto klubas „Kovas" at
skiru raštu kreipėsi į Aust
ralijos Olimpinę federaciją ir jos 
pirmininką, kad jie, reikalui, 
esant, padėtų Lietuvai atgauti 
olimpines teises, ku r i a s ji pra
rado, kai Lietuva buvo okupuo
ta Sovietų Sąjungos. 

At jaunė jus ios k l u b ų 
v a l d y b o s 

Metų pradžioje Australijos 
sporto klubuose vyksta metiniai 
susirinkimai ir naujų valdybų 
rinkimai. Melbourno „Varpo" 
susirinkime į naują valdybą iš
rinkti Rimas Mickus — pirmi
ninkas, Petras Aras, Dovydas 
Sadauskas. S. Vai tkus ir C. 
Brovedani. Pirmininkas R. Mic

kus yra j au čia gimęs gerai 
žinomas sport ininkas. I lgus 
metus su tėvais gyvenęs Syd
nėjuje, čia žaidė krepšinį ir 
tinklinį, atstovaudamas „Ko
v u i " ir Australijos lietuvių 
r inkt inėms. Dėl tarnybos per
k e l t a s į Melbourną, vedęs 
lietuvaitę, jis ir ten aktyviai įsi
jungė į „Varpo" sportininkų 
eiles ir dabar pradėjo vadovauti 
šiam klubui. Jis yra darbštus ir 
geras sportininkas, su savo 
j auna valdyba prieš akis, tu rė
damas gana daug didelių darbų 
ruoš ian t Pabaltiečių sporto 
šventę, kur i įvyks spalio mėn., 
ateinančioje sporto šventėje Ho-
barte dalyvavimas ir, svarbiau
sia , pas i ruoš imas būs imai 
Jubiliejinei 40-jai Australijos 
lietuvių sporto šventei, įvyk
siančiai ateinančiais metais, į 
kurią bus pakviesti Lietuvos, 
Amerikos ir Kanados sporti
ninkai. Tačiau, su vyresniųjų 
sporto veteranų pagalba, kurie 
t a i prižadėjo, v i s i d a r b a i 
j a u n i m o bus t i k r a i g e r a i 
įvykdyti. 

Sydnėjuje į naują valdybą taip 
pat i š r inkta daug jaunimo. 
Valdybos p i rmin inku t apo 
veteranas sportininkas Donas 
Atkinson, draugų vadinamas 
Žemaičiu. Kiti valdybos nariai : 
S. Motiejūnaitė-Gustafson, M. 
Ke le r t a i t ė -A tk in son , P. 
Andriejūnas, S. Karpuška, B. 
Migutė, P. Šumskas, L. Skir-
kaitė, D. Stasiūnaitis i r V. 
Burokas. Pirmą kar tą Australi
jos lietuvių sporto klubų is
torijoje klubo pirmininku tapo 
v i e t i n i s a u s t r a l a s . T a č i a u 
Donas, vedęs lietuvaitę, žaidęs 
ir atstovavęs įvairioms australų 
krepšinio rinktinėms, su lie
tuviškuoju sportu jau dirba, žai
džia, treniruoja ir vadovauja 
daugiau negu 30 metų. Jis 
mūsų lietuviškajam sportui yra 
padaręs labai ir labai daug; už 
tai jis yra apdovanotas ALFAS 
ir Sydnėjaus „Kovo" Garbės 
nario ženklais. J o vadovaujama 
„Kovo" valdyba bus t ikrai gera 
ir malonu, kad į t raukus į ją ir 
didesnę pusę jaunių, jie pradeda 
mokytis ir vadovavimo darbų, 
kas užtikrins dar tikrai ilgai šio 
klubo gyvavimą. 

Metinio „Kovo" susirinkimo 
metu dalyvavo ir svečiai sporti
ninkai iš Lietuvos - buvęs Lie-

Buriuotojų išlydėjimo iškilmės Klaipėdos sporto stadione. Žygiuoja jachtos „Lietuva" įgula. 
Nuotr. St. Gedgaudienės 

Prie* rungtvnes pn*>4in - K I . .p/ ..ir..* J. it . ianuo^' f-.itVv.lf) k iuU, žainVw 

Mark Jeni^as. Nuotr F d . fculatfio 

tuvos plaukimo čempionas ir 
rekordininkas dr. Gediminas 
Rimdeika i r jo žmona Angelė, 
buvusi rankinio žaidėja, o ta ip 
pat ir buvęs „Žalgirio" krepši
n inkas An tanas Budrait is , t uo 
metu viešėję Australijoje ir po 
susir inkimo koviečiams sporti
ninkams palinkėję daug geros 
sportinės sėkmės. 

V y k s į Lietuvą 

Šiais metais bus Kauno spor
to halės 50-čio i šk i lmingas 
paminėjimas, kurio metu bus 
suruoštas didelis t a rp tau t in i s 
krepšinio tu rnyras i r Garbės 
svečiais pakviesti visi buvę Lie
tuvos krepšinio r inkt inių žai
dėjai, jai laimėjus Europos krep
š i n i o p i r m e n y b e s 1937 i r 
39-siais metais . Australijoje šių 
rinktinių dalyviai y ra du — 
Leonas Baltrūnas, buvęs vienas 
iš p a g r i n d i n i ų k o m a n d o s 
žaidėjų, d a b a r g y v e n a n t i s 
Melbourne ir iš mūsų lietuviš
kojo sportinio gyvenimo nepasi

t r aukęs i r visuomet sporti
n inkams padedąs dr . Leonas 
(Liuką) Petrauskas, ir dabar žai
džiantis golfą bei dalyvaujantis 
mūsų lietuviškame sportiniame 
gyvenime Sydnėjuje. J i s ke t ina 
vykt i į šią šventę ir ka r tu su ki
t a i s veteranais pris iminti t a s 
garbingas Lietuvai sportines 
dienas. 

Antanas Laukait i s 

Futbolas Chicagoje 
SAVAITGALIO 
R U N G T Y N Ė S 

Po Kapų puošimo dienos sa
v a i t g a l i o p e r t r a u k o s , F .K. 
„Lituanica-Liths" vyrų koman
da šį sekmadienį, birželio 4 d., 
vėl žais pirmenybių rungtynes 
prieš stiprią vokiečių komandą 
„Real F .C." Rungtynės vyks 
Marąuet te Parko aikštėje. Pra
džia 3 vai. po pietų. 

Iš jau sužaistų 6 rungtynių, 
„L" komanda turi sur inkusi 8 
taškus i r įvarčių santykį 13-6. 
Šiuo metu savo sekcijoje — 
mėlynoje varžosi dėl pirmos 
vietos su vokiečių „For tūna" ir 
„Trevians" komandomis. 

Tos pačios pirmos divizijos 
raudonoje sekcijoje dėl pirma
vimo varžosi dvi stiprios koman
dos — ukrainiečių „Wings" ir be 
t au t in io atspalvio komanda 
„Pegasus" iš Deerfield prie
miesčio. Varžybų pagrindinis 
tikslas — pasidaryti sekcijų 
meisteriais ir sezono pabaigoje 
rungtyniauti dėl perėjimo j Ma-
jor divizija, j kurią gali patekt i 
tik sekcijų čempionai. 

Šiuo metu „Li ths" komanda 
yra viena iš 5-kių rimtųjų varžo
vų. Pirmoje divizijoje rungty
niauja 13 komandų, suskirsty 
tu 1 dvi sokci)as 

J . J . 

V E T E R A N A I - „ Y O U H T S " 

'Sj šeštadienį, birželio 3 d., 
,.Liths" veteranų komanda žais 
prieš jugoslavu . .Youths" vete
ranus Calumet Parke , 5 vai. 
vakare. 

ATLANTAS - LIETUVOS 
BURIUOTOJAI 1:0 

P i r m o s g r u m t y n ė s a r 
rungtynės tarp galingo Atlanto 
ir Lietuvos buriuotojų baigėsi 
A t l a n t o la imėj imu, k u r i o 
rezultatas šiuo metu yra 1:0! 
Rezultato pasekmės: „Lietuvos" 
jachtai lūžo stiebas! Su „Dailės" 
j ach ta y ra nu t rūkęs radijo 
kontaktas . 

Lietuvos buriuotojams kelio
nės pradžia buvo puiki. Gegužės 
13 d. „Audra", „Dailė" ir „Lie
t u v a " pajudėjo iš Klaipėdos 
uosto. Po trumpo sustojimo Len
kijoje, kur jachtai „Lietuva" 
pakeistos burės, be vargo (mo
torų pagalba) buvo perplauktas 
Anglijos kanalas ir pasiektas 
Cherbourgo uostas Prancūzijoje. 
P r ip i ldę b a k u s v a n d e n i u 

patenkinti buriuotojai su pasi
tikėjimu pasinešė New Yorko 
link. Palankūs vėjai ir gana 
r amus Atlantas j iems leido 
judėti greičiau ir teikė vilčių, 
k a d Atlantas bus nugalėtas 
greičiau, negu tikėtasi ar pla
nuota. Tačiau po poros šimtų 
mylių nuo Europos krantų štai-
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ga kilo audra. Didžiulis vėjas ir 
3-4 metrų aukš tumo bangos 
davė j a c h t o m s p i r m u o s i u s 
egzaminus. Tiksliai nežinoma, 
kodėl didesnei ir s t ipresnei 
jachtai „Lietuva" lūžo st iebas, 
bet faktas yra , kad p i rma kova 
su At lantu buvo nesėkminga. 

Paskut iniu pranešimu, jachta 
„Lietuva" pasuko į Azorų salas 
stiebo remontui. „Lietuva" nuo 
Azorų salų yra maždaug 300 
jūrmyl ių a t s t u m e . „ A u d r a " 
plaukia New Yorko l ink, o su 
„Dai le" nu t rūkęs radijo kon
t ak t a s ir jos padėtis šiuo metu 
nežinoma. Dėl šios nesėkmės 
jachtos New Yorką pasieks, 
tikriausiai, keletą dienų vėliau, 
n e g u buvo n u m a t y t a . T a i 
sutaptų su „Armonikos" an
samblio grįžimo data į Lietuvą. 
Ansambliui būtų proga New 
Yorko uoste pasit ikti buriuo
tojus su įspūdingais maršais ir 
dainomis. 

Sut ikimas New Yorko uoste 
jau yra suplanuotas New Yorko 
priėmimo organizacinio komi

teto, k u r i a m vadovauja P ranas 
G v i l d y s . J a c h t ų s u t i k i m a s 
n u m a t y t a s viet inių laivų rikuo-
te j ach toms įp laukiant į New 
Y o r k o u o s t ą . P a k v i e s t i 
amerikiečių ir lietuvių spaudos 
ir radijo a ts tovai , gal ir tele
vizija. N u m a t y t a s ir iškilmin
g a s b u r i u o t o j ų p a g e r b i m o 
v a k a r a s New Yorko Lietuvių 
Kul tū ros Židinyje. 

Reik ia t ikėt is , kad iškilmingo 
su t ik imo ir pagerbimo banketo 

Chicagoje, numatyto liepos 1 d. 
J a u n i m o centre la ikas 
nepasikeis. Apie to vakaro pro
gramą ir bendrai priėmimą 
Chicagoje — ateinančią savaitę. 

V. G. 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuotakia 

2430 W. Lithuanian Ptasa Court 
Tsl. 92M2M 

507 S. GUbart, LaGrango, IL. 
T«l. 352-4447 

DR. VUAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 7 1 Street, Chicago 
Tol. 434-5*49 (veikia 24 vai.) 

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

Ore. 735-4477; 
Rez. 246-0047; arba 244-4541 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

4449 S o . Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tol . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel . LU 5-0349; Re*. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CUIRURGAS 

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

6-9: antr. 12-6; penkt 10-f*; 1-6. 

Kab. tol . 471-3300; rez. 4 4 2 4 2 9 7 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 8. Kedzla Ave., 
Chicago, III. M652 , 

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

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurginis išsiplėtusių venų 
>r hemoroidų gydymas 

5540 S. Pulaskl Road. Tol . 545-2902 
Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. antr.. ketv. ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir [ namus 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 

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

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

Minios žmonių susirinko Klaipėdos uoste palydėt buriuotojus t r a n s a t l a n t i n ė n 
kelionėn. 

NAUJO SPORTO ČEMPIONAS 
Lietuviams yra gana svetimas 

sportas lakstyti riedlente (skate 
board), netgi „riedlentė" daug 
kam neg i rdė t a s žodis (ok. 
Lietuvoje tas sportas prigijęs ir 
„riedlentė" gautas iš tenai). Ar 
tas sportas mums svetimas ar 
ne, — turim lietuvių čempioną, 
pasižymėjusį amerikiečių, gal 
t iksliau, viso pasaul io šios 
srities sportininkų tarpe. 

r ied lente^ 

NATAS KAUPAS didelėmis 
raidėmis užraSvta riedlentės 

sporto ž u r n a l o „ T h r a s h e r " 
viršelyje, pilnas žurna las jo 
nuotraukų, kelių puslapių pasi
kalbėjimas, kuriame aprašyta jo 
pirmieji bandymai šiame sporte, 
laimėjimai ir t.t. Yra netgi 
išleista vaizdajuostė su Natų 
„VVheels of Fi re" , buvo jis poro
je filmų, kurios irgi sukosi apie 
riedlentės meną... 

Natas Kaupas gimė 1969 m., 
tėvai Algis ir Liuda Kaupai , 
g y v e n a S a n t a Mon iko j e . 
Būdamas 3-jų metų susidomėjo 
šiuo sportu ir toliau sėkmingai 
(keletą kar tų buvo ir sužeistas) 
skraido ne t ik po Š. Ameriką, 
bet ir po visą pasaulį (Europą, 
Japoniją ir kt . Azijos kraš tus) 
demonstruodamas riedlenčių 
sportą. 

Natas studijuoja Reklamos 
(Advert is ing) moks lus , pre-
calculus ir vandens sportą 
(YVater Polo) Santa Monica Ci
ty College, norėdamas įsigyti 
profesiją ateičiai. J o manymu 
— mokslas yra labai svarbus 
kiekvieno žmogaus gyvenime. 

Laisvalaikiu mėgsta tapyt i , 
braižyti. 

Iš „Lietuviai Amerikos 
Vakaruose" 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St.. Chicago. IL 
T a i . 475-2112 

9525 S 79th Ave.. Hickory Hills. IL 
T o l . 5 0 5 4 1 0 1 

Vai pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedile, Chicago, IH. 
Tol. 925-2670 

1185 Dundoo Ava., Elgln, IH. 50120 
Tol. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

fiR. VILIJA R. KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber CNropraetle -
5 8 2 2 S. WoH Rd. 

Wostom Springo, IL 
245-4000 

Valandos pagal susitarimą. 

Tol. Kabineto Ir buto: OLympic 2-4155 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 t o . SOth Ave., Cicero 

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

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. M t e M t a n Ava., Sulte 324 Ir 

5535 t . PutaoM Rd.. CMcago, IL 
Tol. 555-2550 (veikia 24 vai.) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
„Contact lenses'* 

2515 W. 71St St - Tol . 737-5145 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Tol. 434-131S - Rez. 552-0555 
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3 2 0 0 W. 31ot Street 

Kabineto tol. RE 7-1155; 
R e z M . 3 5 5 4 5 1 1 

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

2535 W. 71st St., Chicago. IH. 
Tol.: 4354100 

11500 Southoest Htgnway 
Palos HelftMs, m. 50453 

(312)331-0220 (312)351-0222 

Dr. Tumasonio kabinetą peremO 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2 4 5 4 W. 71 st Street ( 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTAT0 CHIRURGIJA 
2555 W. 53rd Street 

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

Kabineto tol. 775-2550, ros. 445-5541 

EDMUNDAS ¥J7.INAS, M.D., S .C. 

Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

5155 S. Archer Avo. (prie Austin) 
Valandos pagal susitarimą 
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Išlaisvinimo teologija, teisingumas ir 

PLURALIZMAS 

Neseniai teko skaityti Joseph 
Donders recenziją trijų pernai 
išėjusių knygų apie „labiausiai 
diskutuojamą klausimą mo
dernioje teologijoje", būtent, 
religinį pluralizmą. O jis disku
tuojamas, nes jis yra kertinis ne 
vien ekumeniniame bei tarp-
religiniame dialoge, bet taip pat 
ir sprendžiant kultūrinių įvai
rovių pasireiškimus toje pačioje 
konfesijoje. Savo straipsnyje 
{Commoniveal 89.1.27) Donders 
aprašo dvi Harvey Cox knygas: 
The Silencing of Leonardo Boff 
ir Many Mansions ir J . Hick, P. 
F. Knitter antologiją The Myth 
of Christian Uniųueness. Per
skaičius knygų pavadinimus ne
reikia išsigąsti, o skaityti toliau, 
nes jis labai suglaustai išdėsto 
šį klausimą, duodamas pajusti 
ir jo svarbumą bei komplikuo-
tumą, nes nuo Bažnyčios atolie-
pio į jį priklausys ir mūsų 
krikščioniška savimonė ir mūsų 
santykiai su kitatikiais. 

Katalikų Bažnyčioje pluraliz-
mo klausimas reiškiasi dve
jomis formomis. Vienoje vyksta 
permąstymas, kokia yra krikš
čionybės vieta pasaulio religijų 
tarpe. Antroje grumiamasi su 
pluralizmu pačioje Bažnyčioje. 
Anot Donders, pranciškono Boff 
keliama išlaisvinimo teologija 
iškelia pastarosios problemas. Ir 
tai todėl, kad išlaisvinimo teolo
gija prie klausimų prieina iš 
tokių neįprastų pozicijų, kad jos 
pripažinimas reikštų Bažnyčios 
priėmimą teologinio pliuralizmo. 
To, anot Cox, Romos prefektai 
nenori padaryti ir dėl to Boff jau 
kartą buvo nutildytas ir bus 
nutildytas vėl. 

Tačiau ši protestantų teologo 
Cox knyga nėra apie Vatika-
ninę politiką, rašo Donders, o 
apie Bažnyčios nerangumą rim
tai pripažinti pasaulį, kuris 
palengva išplaukia iš lokalinių 
tradicijų bei religijų tikrumo ir 
saugumo į platesnę, globalinę 
kultūrą, apimančią visą žmoni
j a 

Toks „globalinės kultūros" 
pripažinimas lokalinės Bažny
čios sąskaiton reikalautų per-
definuoti keturis Bažnyčios 
požymius. Tad Cox savo knygo
je pristato, kaip Boff šiuos 
požymius perdefinuoja. Boffo 
teologijoje, „apaštališkumas" 
reiškia ištikimai tesėti Kristaus 
ir apaštalų misiją, palaikant 
vargšų ir beteisių pusę. „Šven
tumas" aptaria ne Bažnyčios 
instituciją ir ne kai kuriuos 
išimtinius asmenis Bažnyčioje, 
o visą liaudį, dėl ko Bažnyčios 
vadovybė turi rimtai skaitytis 
su jos inspiracija, lūkesčiais ir 
pamaldumo formomis. „Katali
kiškumas" — visuotinumas 
suprastintas kaip atvirumas 
kultūriniams skirtumams. O 
„Vienumas" reiškia, kad Baž
nyčia suprastina kaip vieni 
Dievo tautos namai su daugybe 
buveinių. Tad, anot Boff ir Cox, 
jei tuose namuose nėra vietos 
išlaisvinimo teologijai, nebus jo
je vietos ir kitoms krikščioniš
kų kultūrų išraiškoms. 

Tačiau, Cox perspėja, ir pati 
išlaisvinimo teologija turi dar 
tolimą kelią eiti iki tikro 
sugyvenimo su religiniu plu
ralizmu. Anot jo, daugumas Lo
tynų Amerikos teologų, augę 
ispanų katalikybės kultūroje, 
ignoruoja savų kraštų indėnų 
tradicijų ir importuotų afrikie
tiškų religijų įnašus į L. Ameri
kos kultūrą. Tik Azijos teologai 
rodo didesnį jautrumą nekrikš
čioniškoms t ikyboms jų 
kraštuose. 

Knygoje Many Mansions Cox 
nupasakoja savo susitikimus su 
žydais, musulmonais, indais, 
budistais, rusais pravoslavais ir 
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SĄJUNGOJE 
net „tikinčiais marksistais". Di
džiausią išlaisvinimo teologijos 
įnašą į tarpreliginį dialogą Cox 
mato Sri Lankos katal ikų 
kunigo Tissa Balasuriya raš
tuose. Balasuriyos supratimu, 
Jėzaus žemiško gyvenimo tkslas 
buvo įsteigti-pradėti teisingumo 
ir taikos viešpatavimą, ir Jėzus 
pats buvo to viešpatavimo pa
grindinis pavyzdys. Kova tei
singumo ir taikos viešpatavimui 
įvesti — kuri neišvengiamai turi 
įjungti ir nekrikščionis — kaip 
tik ir sudaro reikiamą foną „pla
tesniam ekumenizmui". Taip 
suprantant Jėzaus misiją ir 
Kristaus reikšmę, radikaliai 
pasikeičia ir tarpreliginio dialo
go tematika. Iš tikrųjų, anot 
Cox, sekantis krikščionybės 
žingsnis turi prašokti dogmi
nius dialogus, sudarydamas 
tiltą virš visų nesutarimų, ug
dant bendrą veiklą, siekiant tei
singumu ir taika paremto tautų 
bendravimo. 

Nežiūrint jos pavadinimo, tre
čiosios čia minėtos knygos 
tikslas yra ne nuneigti krikščio
nybės unikalumą, o ieškoti 
tokio krikščionybės supratimo, 
kuris pražengtų ribą tiek „eks-
klusivizmo" (t.y. be krikščiony
bės nėra išganymo) tiek ir 
„inklusivizmo" (t.y. visos tei
singos įžvalgos į Dievą ne
krikščioniškose kultūrose yra 
(„anonimiškai krikščioniškos"). 
Jos rašinių tikslas yra kurti 
krikščionišką religinio pluraliz-
mo teologiją. Ši antologija yra 
išdava 1986 m. tuo tikslu su
rengto simpoziumo, kuriame 
dalyvavo keturi Vakarų teolo
gai ir keturi iš Azijos. Autoriai 
rašo, kad teologiniame supra
time jau yra pereiti trys tiltai: 
is torinis-kultūrinis , teolo-
ginis-mistinis ir etinis-praktiš-
kasis. Jų teigimu, kiekviena 
religija yra kultūriniai sąly
gojama ir ribojama. Be to, mis
tiniu požiūriu, jokia religija 
nepajėgia išreikšti nei dieviško
sios, nei žmogiškosios paslapties 
pilnatvės. Trečia, teisinga san
tvarka pasaulyje tegali būti 
atsiekta per bendrą kovą-darbą. 

Pasaulio ir Europos politinėje 
istorijoje yra gausių ir negausių 
tautų antagonizmas. Šis an
tagonizmas reiškėsi ir dažnai 
tebesireiškia karais, okupacijo
mis, aneksijomis, kultūrų nive
liavimu ar net genocidu. Nu
skriaustųjų ir pažemintųjų 
likimą įžūliausiai patirdavo 
negausios tautos, tuo tarsi pat-
virtindamos lemiamą fizinės 
jėgos reikšmę šiame pasaulyje. 
Brutalios prievartos, o ne de
mokratinė politika tūkstant
mečius lėmė tarptaut in ius 
santykius. Net XX amžiaus 
viduryje negausios tautos, pate
kusios į didelių valstybių įtakų 
sferas, patirdavo jų agresiją. 
Griuvo ne viena menkesnės 
fizinės jėgos valstybė. Ir tai vyko 
Europoje — šiuolaikinės civiliza
cijos lopšyje. 

Tačiau prisiminkime, kad 
valstybė — tai visų pirma 
dvasinė ją sukūrusios tautos 
jėga. Jeigu ši dvasia autentiška, 
valstybė įgauna amžinumo 
požymius. Ji ima saugoti ją 
sukūrusios tautos kultūrą, o ši 
savo ruožtu remia valstybės 
vystymąsi. Jeigu šių dviejų 
sąlygų nepaisoma, gimsta 
valstybės-monstrai, paminan
čios žmogaus ir tautų teisės, o 
praeityje sukūrusios ir 
milžinišką brutalios istorijos 
panoramą. Anksčiau ar vėliau 
tokios imperijos išnyksta, tačiau 
jų gyvavimo vaisiai būna liūdni. 
Išimtį sudaro tik Britų imperi
ja, kuri, gal būt, prieš savo valią 
pasėjo pasaulyje angliškosios 
demokratijos tradicijas. Bet 
jeigu net jai buvo lemta išnykti, 
ką tada kalbėti apie Europos ir 
Azijos sandūroje sukurtą ir vis 
dar kvėpuojantį valstybę-mons-
trą. 

Veiksminga tarptautinė teisė 
— vienintelė priemonė demo
kratijai įsivyrauti tarptauti
niuose santykiuose. Ir nors 
tarptaut inės teisės fenomenas 
rūpėjo daugeliui šviesių galvų 
jau baigiantis renesanso epo
chai, jo veiksmingumas ėmė 
reikštis t ik XIX ir XX amžiais. 
Politiniame žemėlapyje ėmė at
sirasti vis daugiau nedidelių 
t a u t i n i ų vals tybių, kurios 
ankstesniais amžiais būdavo tik 
išimtis. Demokratiškėjant tarp
tau t in iams santykiams ima 
aiškėti, kad valstybės dydis 
ne tu r i lemiamos reikšmės. 
Paaiškėja, kad valstybių bend
radarbiavimas autentiškiausiai 
reiškiasi užtikrinant kultūrų at-
virumą ir bendražmogiškų 
vertybių prioritetą prieš bet 
kokią ki tą jėgą. Tik šitai 
sukuria žmonijos pažangą. O pa
žangos sąlygomis santykis „di
delė valstybė — maža tauta" 
keičiamas santykiu „viena vals
tybė — kita valstybė" arba 
„viena tauta — kita tauta". 

Tačiau, deja, politika nesu
gebėjo atsisakyti prievartos ir 
bauginimo. Ji padarė dar dau
giau — sukėlė du didžiuosius pa
saulinius karus, kurie neįtikė
tinai brangia kaina dar sykį 
turėjo įtikinti žmoniją demo
kratinių permainų būtinumu. 
Pirmojo pasaulinio karo žiauru
mai susiję su W. Wilsono, JAV 
prezidento, deklaruotomis tautų 
teisėmis, II pasaulinio karo 
prbaiga — su imperialistinių 
ideologijų saulėlydžiu. Dabar 
mes gyvename šių ideologijų 
merdėjimo laikotarpiu. Tautos 
bręsta ir bunda svarankiškam 
gyvenimui, tautinių valstybių 
idėja gyva kaip niekad. 

Šiandien jau savaime aišku, 

Visos trys šios knygos, anot 
Donders, sutinka, kad tikrasis 
teisingumas esamame (o ne iš
sigalvotame, idealiame) pasau
lyje reikalauja rūpesčio ir pasi
šventimo kitam. Problema nėra 
tiktai, kad yra vargšų pasauly
je. Problema yra tame, kad mes 
šį stovį toleruojame. Ir tad svar
biausias tarpreliginis rūpestis 
turėtų būti bendras teisingumo 
kūrimas, vargo prašalinimas. 

Tačiau Donders apgailestauja, 
kad visose trijose knygose au
toriai retai teužsimena Vaka
riečių biblinę tradiciją. Jis klau
sia, ar pasaulio tvėrimo epai 
Pradžios knygoje nesišaukia 
pasaulio išlaisvinimo nuo netei
singumo? Ar Mato evangelijoje 
išrutuliojamas Švč. Trejybės 
bendravimo vaizdas nenušvie-
čia kelio į įvairumą vienybėje? 
Pagaliau, Donders klausia, ar 
vienybė įvairume iš tikrųjų yra 
tokia originali sąvoka, kaip šių 
knygų autoriai teigia? 

Mes lietuviai gana aiškiai ma
tome, kaip gilios krikščioniškos 
tradicijos Lietuvoje kaip tik 
šiandien įgalina Sąjūdį rasti 
bendrą kalbą dėl Lietuvos 
nepriklausomybės ir su žydais 
ir su karaimais ir su įvairiomis 
kitomis tautinėmis bei reli
ginėmis mažumomis, imtinai ir 
su daugeliu rusų bei lenkų, ir 
pagaliau net su ateistais. Ir visa 
tai „išlaisvinimo teologiją" ran
dant ne klasių kovoje, o tra
dicinėje, teisingai suprastoje ka 
talikybėje. 

a.j.z. 

Balys Gajauskas, Sovietų Sąjungoje 37 metus buvęs kalėjimuose, kalbasi su 
Edvardu Sabu P. Vaičekausko namuose. 

kad tarptautinė teisėjos demo
kratiškoji dvasia neatsiejamai 
susijusi su bundančių tautų 
jurisdikcinės galios stiprėjimu. 
Demokrat iniam gyvenimui 
subrendusi tauta, skelbdama 
savo būvį nepriklausomu nuo 
išorinės prievartos, deklaruoja 
aukščiausiąją savos teritorijos 
valią, suverenitetą, t.y. juridinę 
galią tvarkyti savo reikalus. 
Niekas negali ir neturi teisės 
paneigti šios galios. Demokra
tiškoji tarptautinė teisė tik ir 
įmanoma tarp juridiškai apsis
prendusių tautų. 

Tautos, tapusios juridinių san
tykių subjektais, neišvengiamai 
ima bendrauti tarpusavyje kaip 
valstybės. Tuo atveju iš bendra
vimo leksikono turi išnykti 
„didelės valstybės", ir „mažos 
valstybės" sampratos. Nėra 
didelės ar mažos jurisdikcinės 
galios, yra tik galia. 

Visi geros valios žmonės 
siekia, kad demokratėjantis 
pasaulis nebegrįžtų į fizinės 
prievartos stichiją. Bet ar tai iš 
tikrųjų nebeįvyks, mes dar 
negalime žinoti. Mes tik galime 
norėti ir padaryti viską, kad tai 
neįvyktų. Tačiau, deja, kol 
egzistuoja ideologinė kova tarp 
vadinamųjų „didžiųjų valsty
bių", visad išlieka ir kitokios 
kovos galimybė. Didžiausias šių 
dienų paradoksas — skelbimas, 
kad kuri nors ideologija gina de
mokratijos fenomeną. Tokia 
gynyba supolitina ir susiaurina 
pačią demokratiją, niveliuoja jos 
kultūrinę ir humanitarinę pa
skirtį. 

Todėl savaime peršasi išvada, 
kad nebe už kalnų tas metas, 
kai lemiamą žodį tarptautiniuo-

. se santykiuose turės tarti 
vadinamosios „mažosios" tautos 
ar valstybės. Būtent jos turi 
pakankamai potencijos parodyti 
mūsų supolitintam amžiui, kad 
taikinga tautos valia — šis 
jurisdikcijos šaltinis — yra 
vidinio jos gyvenimo ir visų 
tarptautinių santykių pamatas. 
Bū ten t negausios tautos , 
pustomos iš įvairių pusių 
ideologinės konferencijos vėjų, 
gali atversti naują, geros valios 
tarptautinių santykių puslapį. 
Gal būt tada ateis metas, kai 
Jungtinės Tautos iš tikrųjų 
suburs ir tautas, o ne vien tik 
valstybes. Uždavinys sunkus, 
bet vardan didelio tikslo verta 
ir pasiaukoti. 

L. TULABA 
Nauja Maskvos politika ban

do pasinaudoti Bažnyčia savo 
propagandai, siekiant įtikinti 
krikščionišką Europą, kad 
pasikeitimai Sovietų Sąjungoje 
yra įtikinantys ir užtikrinantys. 
Šiuo tikslu Kremliaus valdovai 
per Zagorsko (patriarchatoI 
vadovus buvo pakvietę Pary
žiaus kardinolą oficialiam 
vizitui Sovietų Sąjungoje. Kar
dinolas kvietimą priėmė. Vizi
tui jis kruopščiai ruošėsi. Tik
riausiai tarėsi ir su popiežiumi 
Jonu Paulium II. gaudamas jo 
pritarimą. Buvo numatyta ap
lankyti Leningradą, Latviją, 
Lietuvą, Maskvą ir pagaliau 
Kijevą. Norėdamas aplankyti 
Lietuvą, jis stengėsi būti gerai 
informuotas. Šiuo tikslu atsi
lankė mūsų kolegijoje Romoje, 
kalbėjosi su mumis ir su tuo 
metu Romoje viešėjusiu kard. V. 
Sladkevičium. 

Nors visa buvo gerai paruošta, 
tačiau kelionė atnešė netikė
tumų. Pradėta nuo Leningrado, 
kur susitiko su vieninteliu ten 

Mes, trys Pabaltijo kraštai, 
esame atsidūrę itin svarbioje, 
neįtikėtinai unikalioje vietoje. 
XX amžiuje tik 22 metus pasi
džiaugę valstybine nepriklauso
mybe, patyrę pokario genocidą, 
vos išsaugoję savo tautinę 
tapatybę, šiandien esame žymus 
pasaulio atsinaujinimo veiks
nys. Nepaisydami grėsmingo ir 
nuolatinio pavojaus iš Rytų, 
mes jau spėjome įrodyti, kad 
kylame į pasaulio šviesą huma
nitarinės, o ne politizuotos de
mokratijos vardan. Šiandien 
Lietuva, Latvija ir Estija yra tie 
kraštai, kurie pasiruošę pasitik
ti savo tautų valią kaip aukš
čiausią juridinę galią. Tačiau 
mes to dar nedarome, nes 
matome, kad mūsų suvereni
tetui dar nėra pasiruošę nei 
Rytai, nei Vakarai. Būtent šis 
susilaikymas nuo laisvės dek
laravimo demonstruoja nenu
galimą mūsų jėgą, pranokstan
čią bet kurią politiką ir bet 
kurių ideologijų. Mūsų susilai
kymas ir yra tikroji laisvė. 

Valstybinė mūsų laisvė 
prasiskleis tada, kai mes to 
panorėsime. Tada išmuš huma
nitarinės ir taikios demokrati
jos valanda, ir naujas tautų 
bendrumas žengs pro Europos 
Triumfo arką. 

esančiu katalikų kunigu S. 
Poviloniu. Iš ten pasiekė Rygą 
Latvijoje. Apsilankė Vilniuje ir 
Kaune. Visur buvo iškilmingai 
ir labai nuoširdžiai hierarchų 
sutiktas ir tikinčiųjų su ovaci
jomis priimtas. Tačiau atvykus 
į Maskvą buvo telegrama pain
formuotas, jog negalėsiąs vykti 
į Ukrainą, kaip buvo numatyta, 
nes Kijevo metropolitas esąs 
užimtas pastoracinėmis kelio
nėmis. Šitai patyręs, kar
dinolas nedelsdamas apsispren
dė nutraukti savo viešėjimą ir 
grįžti atgal į Paryžių. Tą ir 
padarė. O grįžęs, sušaukė 
spaudos konferenciją ir prabilo 
per televiziją, pareikšdamas 
savo nepasitenkinimą, kad 
negalėjo įvykdyti savo kelionės 
programos, kaip buvo numatyta 
ir sutarta. 

Kodėl Kremlius neleido kard. 
J. M. Lustiger aplankyti Ukrai
nos? Tikriausiai, kad jis buvo 
numatęs Kijeve susitikti ne tik 
su ortodoksų atstovais, bet ir su 
Rytų apeigų katalikais ukrai
niečiais. Kaip žinoma, katalikai 
unitai 1946 metais buvo Krem
liaus patvarkymu prijungti prie 
Maskvos patriarchato. Žodžiu, 
Sovietų Sąjungoje legaliai eg
zistuoja tik Maskvos patriar
chatui priklausantys Rytų 
apeigų tikintieji ar jie nori ar 
nenori. Šios politikos atrodo 
laikosi ir Gorbačiovas. 

Prancūzijos spauda, radijo 
siuntos ir televizija smarkiai 
reagavo į Maskvos pasielgimą 
su kardinolu. Tai padarė įspūdį 
Kremliui. Nelauktai kard. J.M. 
Lustiger gavo iš Maskvos naują 
kvietimą apsilankyti su užtik
rinimu, kad galės vykti ir į 
Ukrainą bei kalbėtis su kuo 
panorės. 

Pabrėžtina yra, ką spaudos 
konferencijoje kardinolas, pa
klaustas, ar manąs, kad būtų 
pravartu popiežiui aplankyti 
Sovietų Sąjunga, atsakė, pa
reikšdamas, jog žmonės tokio 
apsilankymo labai laukia, bet 
atrodo, kad laikas dar nepri
brendęs. Bet jei Šv. Tėvas 
manęs paklaustų ir prašytų 
patarimo, atsakyčiau: „Vykite, 
bet tik savo sąlygomis ir su 
garantija, kad galėsite vykti, 
kur norite, ir sakyti, ką norite!" 

Paryžiaus kardinolo žodžiai ir 
jo pasielgimas daug kam ir iš 
mūsiškių turėtų būti graži 
pamoka. 

IS KAIRĖS IR IŠ DEŠINĖS 
EDMUNDAS JAKAITIS 

Novelė 
4 
Vakarop, Myšai nepajudėjus, kovos draugai rado 

jo kūną sustingusį. Pasiskyręs save vyresniuoju, Lefka 
iš Maskvos, vadinamas otomanu, visą reikalą pareig
ingai sutvarkė. Išsitraukęs iš po kelnių prie blauzdos 
pritvirtintą lenktinį peilį, supjaustė Myšos milinę į 
juostas ir išdalino tiems, kurių batai buvo blogiausiam 
stovyje. Palaidinė atiteko vienam, kuris jos netmvjo. 
Tada visi atsistoję, atsisveikinimui atidavė karišką pa
garbą. Naudojant jėgą, k a u l a m s t r a š k a n t , 
vienmarškinis Myšos kūnas buvo išstumtas pro siaurą 
vagono durų tarpą, kuris buvo paliktas kvėpavimui. 
Niekas nežinojo,kur tai įvyko. Niekas nebūtų galėjęs 
pranešti giminėms ar kariuomenės vadovybei, kur 
raudonarmiečio kaulai buvo išbarstyti. Kažkur 
pakeliui į Vokietiją, tą pasilikusieji težinojo. 

Otomanas atidžiai apžiūrėjęs peilio ašmenis, -tip-
riai rišo vėl prie blauzdos ir stebintiems užtikrino, tas 
pats peilis dar nevienam vokiečiui perpjaus gerklę. Tuo 
tarpu ešelonas slinko nakties glūdumoj pirmyn. 

Vytas Brinklys dar kartą perbraukė delnu per 
žandus. Peiliukas dar buvo aštrus. Nuskuto barzda be 
peršėjimo. Dar kartą žvilgterėjęs į veidroduką, 
patenkintas nusišypsojo. Nors oras ir buvo bjaurus, bet 
nuotaika buvo puiki. Juk jis matys ją, bus kartu su ja. 
Baigus sargybą žvarbiame ore, jo laukė meilus 
sutvėrimas. Jis laukė visą savaitę tos dienos, kad 

galėtų būti su Aldona. Pasilikę draugai su pavydu 
išlydėjo Vytą pro duris. 

Lauke šėlo vėjas. Sniegas dūko po orą. Eiti reikėjo Vytui grįžus į gimtąjį miestelį, tikrovė atsivėrė 
palinkus prieš vėją, o akis reikėjo primerkti, kad snai- visame realume. Policijos, naujai pavadinta milicija, 
gės jų neužneštų. Artėjo prie tilto, kur Vincas Guoba viršininkas buvo žinomas miestelio nenuorama, 
turėjo būti. Iš anksto, nepriėjęs tilto, nematydamas Pamokytas, bet teistas už komunistinį veikimą. Viršai-
Vinco, sušuko: „Čia Vytas, kur esi Vincai?" — atsaky- tis buvo stambaus ūkininko Girulio bernas. Bernu 
mui pasigirdo šautuvo užrakto brakštelėjimas. „Koks 
slaptažodis?" — iš kažkur pasigirdo Vincas. „Napoleo
nas" — atsakė Vytas. 

Perėjęs tiltą, paspartino žingsnį. Skubant laimė
tas laikas reiškė prailgintą laiką būti su ja. Ėjimas 
geležinkeliu nėra lengvas. Pabėgių atstumas yra per 
tankus vyro žingsniui. Bet kelias yra sausas ir tiesus. 
Tuo keliu jis ėjo ne vieną kartą. Vienodi, smulkūs 
žingsniai monotoniškai beldėsi į atmintį. Kodėl ir kaip 
jis atsirado tokiose aplinkybėse? Mokytas, jaunas, 
gražus turėjo eiti sargybą prie geležinkelio tilto. Praei
tis, kaip knygos puslapiai, atsivertė į 1940-tuosius 
metus. 

Jo tėvas buvo Mikėnų valsčiaus pašto viršininkas. 
Taupus, blaivus miestelio inteligentas, nors ir buvo 
laikomas vietos smetonėle, nelošė su kitais kortomis, 
susilaikydavo nuo ruošiamų baliukų. Visą laiką taupė 
ir kalbėjo apie ateities užsitikrinimą. Pasistatęs 
namelį, gražiai įsirengė. Vytui atėjus laikui tęsti 
mokslą gimnazijoj, dėdės, gyvenančio Kaune, pastogėj 
rado prieglaudą. Viskas vyko numatyta eiga. Tėvas 
artėjo prie valdiškos pensijos, Vytas — prie brandos 
atestato. Bet... atsitiko kažkas nenumatyto. Baigus 
gimnaziją, valdžia buvo perimta liaudies,ir kas buvo 
niekas pasidarė arba buvo padarytas viskuo. Brandos 
atestatas galėjo būti numestas į šiukšlyną. Bausmės 
atlikimas kalėjime buvo vertingesnis už gimnazijos bai
gimo pažymėjimą. Kas buvo niekas, pasidarė 
nesukalbamu. Nepramatant Kaune tarnybos galimy
bių, ypač po to, kai jam buvo pasiūlytas darbas prie 
griovių kasimo, nieko neliko, kaip grįžti namo. 

buvęs, bernu ir liko. Nebaigęs pradžios mokyklos, suge
bėjo tik šiaip taip pasirašyti. Bet tai nebuvo svarbu. 
Svarbu buvo, kad jis buvo tikras liaudies sūnus. Pašto 
viršininku pasidarė laiškanešys Ruokys. Kada Vytas 
pradarė savo namų duris, buvo sutiktas nepažįstamo, 
kuris prisistatė, kaip vykdomojo komiteto pirmininkas. 
Vytui pasisakius kas esąs. paklausė, kur jo tėvai yra. 
Atsakymas buvo pribloškiančiai netikėtas: iškeldinti 
nežinia kur. Be darbo, be pastogės, be tėvų. Nieko kito 
neliko, kaip grįžti į Kauną pas dėdę. 

Naujoji Pašto valdybos vyriausybė kuo toliau, tuo 
giliau klimpo į betvarkę. Sužinojus, kad Vytas turėjo 
šiokį tokį pašto tarnyboj patyrimą, buvo priimtas 
daugiau iš reikalo, negu iš pasigailėjimo. Taip bent 
sakė vienas iš pareigūnų. Laikas slinko, kenčiant 
pašaipą ir pažeminimą. Gandai ėjo. bet neišsipildė. 
Karas buvo laukiamas, geidžiamas, neišvengiamas. 
Žydukai, žydžiukės nurodinėjo, kas ką turėjo daryti. 
Liaudies sūnūs paklusniai pildė Didžiojo Mokytojo 
nurodymus. Kai kam saulė švietė, kaip niekuomet. 
Daugeliui skleidžiama išmintis liko nesuprantama. 
Vytas leido laisvą laiką skaitydamas. Visa jo gimnazi
jos laida susilaukė vienodo likimo: turėjo pasitenkinti 
paprasčiausiais darbais, nes naujoji valdžia tiesiog 
nekentė kiek pamokytos asmenybės. Vienodas likimas 
juos dar arčiau suartino. Susieidavo, padiskutuodavo 
einamais reikalais, pasikeisdavo knygomis. Toks 
gyvenimas negalėjo ilgai tęstis. Ne tik nuotaika, bet 
ir oras atrodė elektrizuotas. 

(Bus daugiau) 

* -
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Išimtinė programa turėtų traukti jaunus ir senus CLASSIFIED GUIDE 
Amerikoje yra papli tęs toks 

re i šk inys : m o k s l u s ba igę 
žmonės savaitgaliais ar vaka
rais grįžta į mokyklos suolą 
tęst i studijas ne t a m , kad 
padėtų karjerai, be t tik dėl 

Lietuvos, k a d diskusijose galėtų 
susigaudyti apie dabartinę Lie
tuvos kul tūrą ir l i teratūrą. 

J aunesn iam kursantu i Litu
anistikos seminaras duoda tokį 
lituanistinį pagrindą, kurio ne-

Dalia Orentaitė ir Henrikas Bankaitis po sutuoktuvių Dievo Motinos 
šventovėje, Clevelande. Nuotr. V. Bacevičiaus 

įdomumo, savo akirat į prapla- gaus nei Vilniaus universiteto 
t int i , save ugdyti. Tokiuose 
angliškai vadinamuose , conti-
nuing education" kursi'ase susi
renka įvairių profesijų, išsilavi
nimo ir amžiaus žmonės — 
b a n k ų p r e z i d e n t a i , j aunos 
mamos, autobusų vairuotojai, 
žymūs mintytojai diskutuoti ar 
Sokratą, Freudą a r Prancūzų 
revoliucijos reikšmę mūsų civili
zacijai. Lietuviai t u r i panašius 
savo kursus — tai Lituanistikos 
seminaras, kas vasarą vykstą 
dviejų savaičių i n t ensyvūs 
lietuvių kalbos, istorijos, ir 
literatūros kursai. 

Ne v i e n ža l i ems 

SMiufiilnii 
„ T A U P O S " D A R B O 

P E N K M E T I S 

Š iaurės Amerikoje kredito 
kooperatyvų sąjūdis yra išaugęs 
į gal ingą finansinę jėgą. Vien 
JAV-se yra 15.900 kooperatyvų, 
tu r inč ių 60 mil. narių, kurių 
indėliai s iekia 175 bilijonus do
ler ių. 

Ohio valstijoje veikia 950 
kredi to kooperatyvų su 2.4 mil. 
n a r i ų ir 5.5 bilijono aktyvo, 
paskoloms išduota 3.5 bil . , arba 
6 4 % v i sos i n d e l i ų sumos . 
Didžiausį kooperatyvų skaičių, 
viso 530 sudaro kooperatyvai su 
i k i 2 mil . dolerių. Su 2-5 mil. 
indėlių y r a 199 kooperatyvai, 
suT5~-10 mil . - 88 , o 10-50 mil. 
— 116 ir daug iau negu 50 mil. 
a k t y v o t i k t a i 17. Tok ius 
duomenis pa te ik ia Davė Shoup 
— tyrinėjimų ir vystymosi Ohio 
kredi to unijų lygos direktorius. 

Kur į šią stat ist inę panoramą 
įsirikiuoja Clevelando lietuvių 
k o o p e r a t y v a s „ T a u p a " , šių 
metų birželio mėn. švenčiąs 
pirmąjį darbo penkmet į? Kaip 
S ta te or Ohio Credit Union 
ske lb ia , . .Taupa" y r a grei
čiausiai augan t i s kooperatyvas 

VASAROS STAŽAS 
LIETUVIŲ 

KATALIKŲ ŠALPOJ 
- LIETUVIŲ 

INFORMACIJOS 
CENTRE 

Lietuvių Kata l ikų religinė 
šalpa ir Lietuvių informacijos 
centras skelbia stažą studentui , 
norinčiam dirbti šią vasarą New 
Yorke. 

In te rnas dirbs 10 savaičių 
šalpos-centro įstaigoj Brooklyne. 
P a r e i g o s — p a d ė t i š t abu i 
pakuoti s iunt inius į Lietuvą, 
išmokti r inkt i ir rašyt i pro
fesionalias daba r t inę Lietuvą 
liečiančias žinias spaudai anglų 
ir lietuvių kalbomis , katalo
guoti nuotraukas ir neoficialiąją 
spaudą iš Lietuvos bei atlikti 
kitus einamuosius darbus pagal 
vedėjų nuožiūrą. Kandidata i į 
in te rnus turi būti ben t 18 metų 
ir laisvai valdyti ang lų kalbą. 
Būtų gerai, je i tu rė tų automo
bilį, nors tai neprivaloma. 

Stažis tui bus mokama 1,750 
dol. už 10 darbo savaičių. Bus 
parūpintos gyvenimo patalpos. 
P i r m e n y b ė bus d u o d a m a 
s tuden tams , tur in t iems nuo
voką apie dabar t in ius Lietuvos 

Keziume siųsti iki gegužės 25 
d. I L i t h u a n i a n I n f o r m a t i o n 
C e n t e r , At tn . Gintė Damušytė, 
351 High land Blvd.. Brooklyn 
NY 11207. 

Ohio valstijoje, k u r aktyvai jau 
viršija 7.2 mil. dolerių. Vien per 
ke tu r i s šių me tų mėnesius 
(nuo 1988 gruodžio 31 iki balan
džio 30) paaugo 800,000 dol.; 
nar ių ska ič ius siekia 800. 
„Taupa" yra maždaug pagal 
didumą 173-sis kooperatyvas 
Ohio kooperatyvų šeimoje. Kai 
visose JAV-se aktyvai pakilo 
6.5%, „Taupa" džiaugiasi net 
36% ūgtelėjimu. 

„Taupa" atlieka visus banki
nius patarnavimus: taupymo ir 
investavimo sąskaitos, paskolų 
ir kredito patarnavimai bei pa
pildomi kooperatyvo patarnavi
mai: piniginės perlaidos, dujų, 
elektros, vandens mokėjimai, 
įvairių dokumentų notarizavi-
mas, iškvietimų iš Lietuvos do
kumentų sudarymas, kelionės 
čekiai, USA paskolos lakštai, 
IRA, a u t o m a t i n i s pasko lų 
mokėjimas. ATM ((automatic 
teller machines), tiesioginis 
deponavimas ir kt. Žodžiu, 
koopera tyvo narys , a tėjęs 
įstaigon, čia gali atlikti visus 
bankinius reikalus. Be to čia jis 
daug patarnavimų gauna vel
tui. „Taupa" pasirašė betarpinį 
susitarimą su Federal Reserve 
banku dėl čekių s-tų depona
vimo ir su Bostono „Taupa" dėl 
t ies iogin io f inansav imo — 
paskolų bendradarbiavimo. Visi 
indėliai yra Federalinės val
džios apdrausti iki 100,000 dol. 

Nors „Taupa" mokėdama ir 
aukš t e sn ius nuošimčius už 
taupymo s-tas, certifikatus ir 
čekių s-tas, bei duodama pasko
las savo nariams palankesnėmis 
sąlygomis negu kiti bankai ir 
ki tus patarnavimus nemoka
mai, iš gauto pelno 'pernai 
87,107 dol.) remia lietuvių 
švietimą, spaudą, jaunimą, 
atgimstančios Lietuvos reikalus 
ir t . t . Čia ir išryškėja „Savi pas 
savus" tikroji ir gilioji prasmė. 

Kai Vytautas A. Staškus, šio 
kooperatyvo steigėjas, su il
gamete ekonomikos bei sąskai
t y b o s p rak t ika didžiose 
Amerikos bendrovėse, prieš 
penkerius metus iškėlė kredito 
kooperatyvo Clevelande steigi
mo mint į l i e tuv iams , n e t 
daugelis jo artimų draugų į šitą 
reikalą pažiūrėjo labai abejingai 
ir skept i ška i : „Pe r vė la i" , 
„žmonės nemėgsta kooperaty
vų", „neturi pinigų naujoms 
santaupoms" ir panašiai — buvo 
pesimistų teigimai. 

Šiandien „Taupon" jau su
neš ta per septyni milijonai 
dolerių ir indėliai didėja: įsigyta 
savi namai savo įstaigai, ir dalį 
pastato nuomoja daktaro kabi
netui , turi savo skyrių Dievo 
Motinos parapijos patalpose, 
dirba pilną laika du tarnautojai 
ir trys nepilną laiką: vasarai 
priimami du studentai. 

Į seminarą atvažiuoja dau
giausia studentai a r studijas ne
seniai baigę jaunuoliai. Klai
dingai galvoja tie, kurie mano, 
kad seminaras yra t ik jaunimui. 
Į seminarą yra kviečiami ne 
jaunesni ka ip 18 metų amžiaus, 
bet viršutinės ribos nėra. Taigi 
seminare y ra buvęs ne vienas 
peršokęs 60-tuosius metus. 

Ką gi Lituanistikos seminaras 
gali duoti vyresniam kursantui? 
Pažiūrėjus į pateiktą programą, 
matyti, k a d seminaras būtų la
b a i p ravar tus l i tuan i s t in ių 
mokyklų mokytojams patobu
linti savo l i tuanistines žinias, 
bendruomenės esamiems ir 
b ū s i m i e m s p o l i t i n i a m s 
veikėjams objektyviau peržvelg
t i Nepriklausomos Lietuvos is
toriją ir esamą padėtį Pabaltijo 
kraštuose, jauniems tėvams iš 
kalbos pašalinti nevartotinus 
žodžius ir išsireiškimus, kad su 
vaikais galėtų taisyklingiau 
kalbėtis l ietuviškai, visiemą, 
kurie susi t inka su svečiais iš 

kursuose, nei l i tuanis t inėse 
m o k y k l o s e , bet k u r i s y r a 
e smin i s t a p t i s u s i p r a t u s i u 
lietuviu. 

P r o g r a m a 

K i e k v i e n a s seminaro kur
santas pasi renka klausyti bent 
ketur ias paskai tas , nors pagei
daujama, k a d rinktųsi daugiau. 
Šiais meta i s yra dėstomi šie 
kursai : 

Lietuvos istorija 1918-1940 
(dr. Robertas Vitas); Pabaltijo 
valstybės nuo 1940 m. (dr. Ro
mualdas Misiūnas); Pokarinė 
lietuvių ku l tū ra (prof. Vytautas 
Kavolis) ; Lie tuvių a p y s a k a 
(prof. I lona Maziliauskienė); 
Pokario Lietuvos poezija (prof. 
Rimvydas Šilbajoris); Lietuvių 
gramatikos pagrindai (Mykolas 
Drunga); Linksnių ir prielinks
nių vartojimas (prof. An tanas 
K l i m a s ) ; L i e t u v i ų k a l b o s 
ku l tū ra (Juozas Vaišnys, S.J.); 
L i e t u v i ų b e n d r i n ė s k a l b o s 
ta r imo pratybos (prof. An tanas 
Klimas). 

Kiekvienas kursas susideda iš 
12 valandų paskaitų. Paskai tos 
v y k s t a k a s d i e n , i š s k y r u s 
sekmadienį. Vakarais studentai 
t u r i l a i k o ruoš t i p a m o k a s , 
pasikalbėt i su lektoriais. B ū n a 
ir įvairių vakarinių programų: 
diskusijos, savos kūrybos skai
tymas , lietuviškos vaizdajuos
tės . 

L a i k a s i r v i e t a 

XV Lituanist ikos seminaras 
įvyks rugpjūčio 6-20 dienomis, 
La Salle Manor rekolekcijų na
muose, Plano, Illinois. Semi-

- • 

naras vyksta labai gražioje, 
gamtos apsuptoje vietoje. Lais
valaikiu galima pasivaikščioti 
gamtos takeliais, baidarėmis 
plaukiot i ežerėlyje, baseine 
maudytis, tenisą ar krepšinį 
žaisti arba užsidaryti savo 
asmeniškam kambarėly ir skai
tyti, temas rašyti ir studijuoti. 

Seminaro mokestis dviem sa
v a i t ė m ( į ska i to k a m b a r į , 
paskaitas ir maistą) yra 300 dol. 
Nors pageidaujama, kad kur
santai išbūtų pilnas dvi savai
tes, šiais metais bus leidžiama 
būti ir tik vienai, nuo rugpjūčio 
6-13 arba 13-20. Vienos savaitės 
mokestis yra 180 dol. Registruo
tis a r daugiau informacijų įsi
gyti rašyti Li tuanis t ikos semi
n a r a s , 5620 S. Claremont, 
Chicago, IL 60636. 

S T U D E N T Ų PROTESTAS 

Daugiau kaip 2000 kinų stu
dentų, lankančių JAV universi
te tus , gegužės 28 d. žygiavo 
Chicagos miesto centro gat
vėmis ir turėjo mitingą Grant 
Parke, protestuodami prieš dik
ta tūrą Kinijoje ir reikalaudami 
demokratinės laisvės. 

I Š G E L B Ė J O NUO 
S P R O G I M O 

Sunkvežin . i s , vežęs 8,700 
gal ionų gazoHno, Fu l l e r t on 
gatvėje, Chicagoje. vengdamas 
susidurt i su prieky atsiradusiu 
automobiliu, paslydo gegužės 29 
d. gatvėje, atsidaužė į statybos 
medžiagą ir prakiuro. Pradėjo 
bėgti gazolinas, kuris užsidegė. 
Greit atskubėję ugniagesiai, lie
dami vandenį ir pildami putas, 
sulaikė gaisrą ir sunkvežimį iš
gelbėjo nuo sprogimo, o "būtų 
buvusi didelė nelaimė. 

Dalis lektorių ir studentų, dalyvavusių 1988 m. Lituanistikos seminare. Iš k.: Darius Ross, Luis 
Statkus de Rosales, Betina Bačelytė, kun. Juozas Vaišnys, Živilė Juraitė Šelmienė, Mykolas 
Drunga. Mindaugas Pleškys. Aldas Kriaučiūnas, prof. Bronius Vaškelis, Gailė Jonytė, dr. Rasa 
Mažeikaitė, Rūta Kiršteinaitė, prof. Vytautas Kavolis ir Jonas Mačiuika; prieky Aušra Jasaitytė 
ir prof. Antanas Klimas. 1989 metų Lituanistikos seminaras įvyks rugpjūčio 6-20 dienomis LaSalle 
Manor, Plano, IL. 

Nuotr. Vidos Kuprytės 

Vytautas Staškus naujų idėjų 
egzekutyvas. Jo iniciatyva per
nai buvo sušauk tas Šiaurės 
Amerikos l i e t u v i ų k red i to 
kooperatyvų suvažiavimas ir 
buvo įsteigtas visų lietuvių kre
dito kooperatyvų sambūris , 
kuris turi per 22,000 narių su 
per ketvirčiu bilijono aktyvo. 

Vytau tas S t a škus kredito 
kooperatyvų reikalą pateiks 
Mokslo ir kūrybos simpoziume 
Chicagoje, l apkr i č io 22-23 
dienomis. J i s kalbės ekonomi
nių reikalų sesijoje. 

Clevelando kredito koope
r a t y v a s s a v o n a r i ų t a rpe 
turi nemažai jaunosios kartos 
narių, kurie užtikrina „Taupos" 
augimą ir šviesią ateitį. 

Savo darbo penkmetį „Taupa" 
prisimins birželio 11, Dievo 
Motinos svetainėje su sekmadie
nine kavute ir kepsniais. 

V. R o c i ū n a s 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the be«t way to save regularty! 

Paid and 
Compounded 

Ouarter ly 

see us for 
financing. 

AT OUR LOW RATES 
*o*t 

TO f ' T VOUO I M C O M I 

A INSUfttO 

Mutual Federal 
Savinas and Loan 

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL 60608 
Peter Kazanauskas, Prs. Tel.: 847-7747 

H o u n Mon. Tue. Frl. 9-4 Thur. 9-8 Sat. 9-1 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. S T A N K U S 
361-5950 636-6169 

Norintieji P I R K T I ar P A R D U O T I 
N A M U S per šią įstaigą, p r a š o m e 
paminėti, kad esate arba,nonte būti 
Rimo S t a n k a u * Klijentais Nuosa
vybės įka inavimas n e m o k a m a i . 

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

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

IHCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

No. 481 — 3 butų šaunus 30 metų namas; 
2 dideli mieg. kamb. kiekv apt.: 2 atskiros 
šildymo sistemos, naujas 2V2 auto. 
garažas. Puikiai išlaikytas. Skambinkite 
dabar! 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, t ik paskam
binkite telefonu Mūsų pardavė ja i 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 & 436-8600 
>««—— 

MISCELLANEOUS 

ŠIMAITIS REALTY 
V i k t o r a s Š ima i t i s , Reg. Brokeris-

Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 
5953 S. Kadai* Ava. 
Chicago, IL 60629 

Tol. 436-7678 

0 " M S » | KMIECIK REALTORS 
41 7922 S. PULASKIRO 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 

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

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

Kontraktoriaus sau statyta* „Forrester" 
namas Lemonte. 1 akro sklypas! 16 x 17 
pėdų ,, loft" pagrindiniam miegamajam. 
Puiki virutvė, daug spintelių. Apžiūrėkite 

Tel . 376 -1882 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 šiandien $245,900. 

10O/O—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V 2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

: L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 
T*4. 585-6624 

Nuo 8 v. ryto Iki 5 v . vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

HELP V V A N T E D 

M E C H A N I C S 
T I R E M A N 

CHASSiS & T R A I L E B M E C H S . 
Mob i le exper ience . S t e a d y work . 

Basic Eng l i sh necessa ry . 
O w n t ranspor ta t ion necessary . 

— 3 - 4 3 8 0 

RN's / L P N ' * 
Our retirement facility seeks creative RN's 
and LPN's to join our professional team. 
We offer the opportunity to practice nurs-
ing in a auiet setting while utilizing your 
hospital, nursing home or home health 
skills. Full time / part-time positions. flexi-
ble scheduling available. 
Contaet: L i n d a E w l n g , RN 

776-1324 
Sisters of St. Casimir 

2601 W Marquette Road 
Chicago, Illinois 60629 

Ieškomas žmogus kartu gyventi, 
padėti lengvoje namų ruošoje ir 
paruošti maistą vienam asmeniui ir jį 
šiek tiek prižiūrėti. Kambarys, maistas 
ir alga. Skambinti: tel. 825-6404. 

Naujai pastatytas Hillview Estates 
Lemonte mūre-kedro .,3 step ranch" su 
rūsiu. Ąžuolo apdaila. „WhirpooV\ židinys 
šeimos kamb. Pneškamb. ir virtuvė grįsti 
plytelėmis; skalbykla, centrl. šaldymas. 
..Andersen thermopanes". $2,000 nuolai
da už kilimus 3171,900. 

G n R j v 

OLSICK 4 CO., REALTORS' 
1180 S t a t * S t r * * t 
Lament , I l l ino is 60439 
(312) 257-7100 

For sale by owner 3 bdrm. brick 
home; 2 car garage; centrai air; 
paneled basement; aluminum 
siding; Sothwest side; By appt. 
Call 438-2095. 

F O R R E N T 

O v e r l o o k i n g M a r q u * t t e P a r k , near 
Kedz ie & 67 th . 3 bd rm. , sun room; 
washer & dryer on premises. Heat inckj . 
Garage space available. $450 . Available 
July 1 . Call 7 7 6 - 5 6 3 8 . 

Dirbančiam žmogui išnuo
mojami rūsyje du kamb. su 
vonia, centralinis šildymas. Be 
vaikų ir be gyvuliukų. Brighton Pk. 
apyl. Tel. 847-4571. 

Anatolijus Kairys 

EPIGONAI 
Naujas politinis romanas apie tai, 
kaip šiame amžiuje mitologinė
mis priemonėmis vaikai arba jų 
įpėdiniai vaduoja savo pavergtus 
kraštus, kuriuos jų tėvai jiems pa
vedė išlaisvinti. 

Kaina su persiuntimu $12.00, 
Illinois gyv. dar prideda 80 et. III. 
valstijos mokesčio. 

Užsakymus siusti: DRAUGAS, 
4545 W*st 63rd St., Chicago, M. 
60829. 

WeDo 
DIGITAL CONVERSION 

vaitdajuosčių iŠ IR Į 
PAL, SCCAM, NTSC 
Greitas patarnavimas, žemos kainos. 

Parduodame 110-120 video, 
TV ir elektrinius reikmenis 

/J®fc (312) 338-9133 
International Export House. 

15750 S. HARLEM* ^ B * 7 2321 W. DEVON AVE. 
ORLAND PARK, IL 60462 CHICAGO, IL 60659 

532-7799 312-338-9033 



STRADIVARIJAUS PASLAPTYS 
JULIUS VEBLAITIS 

a 

t 
į 
; . • -

Nedaug turbūt yra pasaulyje 
paslapčių, kurios metų tėkmėje 
nebūtų išaiškintos. Juo labiau 

— _ šiais laikais, kai įvairiausi nauji 
atradimai su technikos ir kitų 
mokslų pagalba vis suranda 
būdus ir priemones atskleisti 
vienokią ar kitokią glūdinčią 
paslaptį. Tačiau vis dėlto gar
siausias pasaulyje smuikų meis
t r a s Antonio Stradivari 
(1644-1737), atrodo, didžiulę pa
slaptį dar tebelaiko savo kars
te. Šis italų smuikų gamintojas 
visą savo gyvenimą buvo pa
skyręs sėkmingam šio in
strumento tobulinimui ir tame 
mene jam pasisekė pasiekti 
aukščiausią tobulumo pakopą. 

Nors nuo jo mirties jau praėjo 
252 metai, šimtai, o gal ir tūks
tančiai įvairių tautų meistrų 
ieškojo ir tebeieško būdų, kaip 
surasti tą paslaptį, kuri atsta
tytų arba prilygtų nuostabiajam 
garso tonui, kokį šiandien tebe
turi Antonio Stradivarijaus ga
mybos smuikai. Jo smuikų 
vertė šiandien yra pasiekusi tie
siog astronomiškas kainas. Pa
vyzdžiui, prieš ketvertą metų 
vienas pirkėjas Hong Konge 
sumokėjo vieną milijoną ir du 
šimtus tūkstančių dolerių. Tai 
be abejo yra paskatinimas kiek
vienam meistrui ir moksli
ninkui dar labiau tyrinėti ir 
ieškoti būdų, kaip pagaminti 
tokio lygio smuiką. Jeigu tai 
atsitiktų, tai tuomet užsakymai 
plauktų iš viso pasaulio neregė
tais skaičiais. 

Pagal struktūrą smuikas yra 
labai nesudėt ingas in
strumentas. Viršus paprastai iš 
eglės, o apačia iš klevo medžio. 
Kaklas baigiasi užriesta spirale, 
kurioje yra keturi suktukai 
stygų įtampos kontrolei 
palaikyti. Yra dar paprastai ir 
smakrui dėklas, stygom pakelti 
tiltelis, o apatinėj daly laikytu-
vas, ant kurio užkabinamos 
keturios stygos. Rodos viskas 
taip paprasta. Tačiau visa tai 
atrodo tik paviršiuje. Kadangi 
smuikas, kaip sakoma, yra 
orkestro širdis, tai sodraus gar
so išgavimas priklauso nuo 
daugelio nežinomųjų, kurie glū
di pilnoj to instrumento 

" visumoj. Pavyzdžiui didelę 
reikšmę turi paties medžio 
„ugdymas" ir paruošimas 
gamybai. Po to eina forma, 
kontūrai, „f" formos garso 
skylės, klijų rūšis, lakas, 
glazūra ir taip toliau. 

Stradivarijaus smuiko šab
lonai, modeliai ir įrankiai yra 
saugomi Italijoj, Cremonos 

~ mieste, kur jis gyveno ir dirbo. 
Jis buvo Nicolo Amati mokinys. 
Stradiviarijaus anksčiausios 

- gamybos instrumentai da
tuojami nuo 1666 metų. Jis savo 
smuikus nuolat tobulino ir ge
riausieji laikomi pagaminti po 
1700 metų. Iš viso styginių 
instrumentų jis yra pagaminęs 
apie 1115 vienetų, jų tarpe 540 
smuikų, 50 violončelių ir bent 
kiek violų. Be to, jis taipgi 

PREMIJA POETEI 

Chicagos poetei Gwendolyn 
Brooks paskirta 40,000 dol. 

- premija iš JAV Menų fondo. 
.' Premijos įteikimas — birželio 11 
'. d. Navy Pier surengtame poezi-
* jos festivaly. 

gamino gitaras ir mandolinas. 
Manoma, kad dabar pasaulyje 
apyvartoje yra apie 500 Stradi
varijaus smuikų. 

Vienas Texas biochemijos pro

fesorius Joseph Nagyvary yra 
pats smuikų meistras. Jis tei
gia, kad dalis paslapties glūdi 
lako rūšy. Jis mano, kad Stra-
divarijus naudojo lako hibridą, 

«. 
«. 

:. 

PASISKONĖJIMAS 
CHICAGOJE 

Šiemet Chicagos pasiskonėji
mo festivalis bus dviem dienom 
trumpesnis. Tas „Taste of 
Chicago" prasidės birželio 27 d. 
ir baigsis liepos 4 d. Dalyvaus 
70 restoranų. Apie tokį miesto 
tarybos nuosprendį paskelbė 
renginių vadovas, pranešė 
Michael Scott. 

DOVANA LIETUVAI 
1989 METAMS 

BESILAISVINANČIOS LIETUVIU TAUTOS REIKALAMS 
AUKOJUSIU ASMENŲ IR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS NR. 3 

(Pabaiga) 
Po 20 dol. aukoj*: Kun. A. Abračinskas, FL, J. Abraitis, IL, V. 

Abramikas, IL, A. Aglinskas, IL, J. ir A. Aidukai, FL, T. ir R. Alinskai, NY, 
A. Alinskas, NY, A. Andrijonas, IL, I. ir D. Anužiai, Ml, A. Ašoklis, IL, J. 
Babarskas, NY, M. Bajoraitienė, OH, B. Bakšys, CT, A. Baleišis, IL, S. 
Baltušienė, Wl, A. ir K. Balukai, Ml, P. Banys, FL, B. Baublys, IL, J. ir 
S. Blažiai, FL, J. Blažys, MA, V. Blinstrubas, OH, A. Bliūdžius, Ml, M. 
Blynas, OH, B. Borton, MA, S. Brizgys, IL, J. ir V. Bubniai, IL, V. Budris, 
J. Bulika, IL, A. Butkuvienė, IL, L. Černiauskas, Ca, J. Cukurienė, IL, A. 
Dainius, PA, J. Dekeris, IL, V. ir M. Derenčiai, FL, M. Dikinienė, TN, A. 
Dunduras, OH, Ses. M. Gabrielė, IL, J. ir E. Gailevičiai, MD, P. 
Gaižauskas, OH, V. Garbauškas, IN, J. Gaudušas, IL, dr. G. Gečytė, PA, 
H. Gedgaudas, CA, S. Gedvilą, IL, K. ir R. Giedraičiai, Ml, L. ir A. Gied
riai, OH, V. Gilys, CA, P. Grušys, FL, L. Gudelienė. CT, Hartfordo Kavutės 
klubas, CT, S. Holiušienė, IN, P. Ivaška, MO, J. Jackūnas, NJ. O. 
Jagelienė, IL, L. Jankauskaitė, NY, E. Jasaitienė, IL, J. ir F. Jasinevičiai, 
OH, G. Jezukaitienė, FL, kun. P. Jokūbaitis, IL, S. Jonaitis, OH, J. ir D. 
Jurgučiai, Ml, Z. Juris, NY, P. Karosas, CT, P. Kasparas, FL, P. ir A. 
Kaspariūnai, FL, J. Kaspariūnas, FL, P. Kausteklis, Ml, K. ir L. Kizlauskai, 
Ml, J. Kniuipys, CA, B. Kondrotas, CT, V. Kondrotas, NY, P. Kraujelis, 
FL, J. Kregždė, OH, A. Krisiukėnas, MA, K. Krivickas, PA, A. ir A. Kudirkai, 
CA, A. Kvečas, FL, V. J. Labanauskas, WA, E. Laidas, CA, S. 
Laniauskienė, OH, S. ir J. Lataviai, IL, V. Lendraitis, MA, G. Leonas, NH, 
V. A. Lesniauskas, IL, A. Lukas, Ml, E. Lungienė, FL, dr. A. Matukas, 
CT, A. ir A. Mažeikai, NY, G. Meilus, IL, L. ir J. Miežinskai, AR, S. 
Mikaliukas, IL, M. ir K. Mikliai, FL, V. Mikutis, FL, I. Mironas, IL, S. 

Misevičius, PA, K. Narbutaitis, OH, P. ir M. Naruševičiai, FL, R. ir D. 
Nasvyčiai, OH, B. Navickienė, IL, A. Noreika, IL, A. Norkeliūnas, CT, N. 
Norris, IL, V. Numgaudas, IL, J. Paražinskas, IL, A. Paulionis, FL, A. ir 
E. Paužuoliai, IL, O. Pavilčius, IL, A. Pažerienė, FL, A. Pileckas, FL, A. 
Pimpe, IL, J. Pleirys, IL, M. Pleškys, IL, dr. S. Pragulba, Ml, B. Pranckevi-
čius, IL, F. Putrius, IL, J. Radas, Ml, A. Radyn, M. Radzevičienė, IL, F. 
ir M. Radžiai, AR, J. ir S. Ratnikai, FL, L. M. Repeika, IL, E. Rožnėas, 
IL, E. Rukštelytė-Sundrstom, IL, V. Ruseckas, AZ, J. Rutkienė, IL, A. 
Salys, IL, J. ir K. Samaičiai, Ar, O. ir A. Samušiai, NY, A. Saulis, IL, J. 
Sedlickas, NY, A. Šimėnas, MA, P. Skikunas, FL, J. Skuodas, IL V. Slikas, 
Ml, A. Slivinskas, IL, P. ir S. Smaižiai, AR, V. Sniolis, J. Stanaitis, IL, 
A. Staniulienė, Ml, J. ir K. Stasiunaičiai, Ar, M. Stembrus. IL, S. ir K. 
Steponakai, FL, A. Strijauskienė, FL, V. Strolia, NJ, V. ir A. Stropai, IL, 
A. Stropienė, IL, E. Susmarienė, IL, A. D. Švarcas, CA, J. Svirsky, MA, 
Z. ir O. Tamašauskai, AR, D. Tėti, CA^M. Tomkus, NY, J. Uksas, CA, 
B. Underas, IL, D. Uogintienė, CT, J. Vaičjūrgis, MA, J. ir E. Vaisniai, CT, 

T. Varanka, IL, S. ir Š. Vaškiai, FL, V. Vaškys, MD, kun. J. Velutis, IL, 
V. ir A. Verneckai, Ct, G. Vėžys, IL, A. Viliušis, IL, V. Vilkas, CA, M. 
Volskienė, NY, V. Vytkauskas, IL, P. VVilliams, NJ, B. Zeikienė, IL, V. 
Žibąs, FL, V. ir V. Žiedoniai, OH, R. ir A. Zorskai,t)H. 

Po 15 dol. aukoję: V. Andrušaitis, OH, V. Bačiulis, OH, E. Bliud-
nikas, MA, K. Jakštas, Wl, E. Janulis, OH, J. Kasakaitis ir A. Nakas, IL, 
O. ir V. Kavaliūnai, OH, L. ir A. Kriaučiūnai, IL, G. Krikščiūnas, CA, V. 
Kundrotas, Ml, K. Laikūnas, IL, P. ir S. Leipai, IL, D. ir J. Meižiai, NJ, 
E. Paplauskienė, IL, J. ir M. Pileckiai, IL, P. Ruikis, IL, T. Rūta, IL, P. 
ir H. šapalai, IL, M. ir S. Sideravičiai, IL, V. Urbonas, IL, L. Vaitkus, OH, 
G. Valaitis, NY, E. Weiss, WA, X. 

12.50 dol. aukojos L.ir E. Baltušiai, Wl 
12 dol . aukojos A. J. Brakas, NY. 
Po 10 dol. aukoję: M. Akelaitis, IL, M. ir A. Aleksejūnai, FL, A. Am

brose, FL, B. Arbataitis, IL, R. A. Bagdonas, FL, E. ir V. Balandai, OH, 
B. Balčiūnaitė. IL, M. ir L. Baliai, OH, L. Balkus, Ml, P. Balsaitis, IL, dr. 
A. L. Baltch, NY, J. Banienė, MA, O. Barauskas, NY, A. ir E. Barčiai, IL, 

M. Barniškaitė, OH, O. Belvertaitė, IL, V. Benokraitis, OH, P. 
Bemotavičius, IL, G. Bielskus, IL, R. Bigelis, IN, V. Biknevičius, NY, V. 
Bindokas, IL, I. ir A. Bliumentaliai, OH, S. Būdas, IL, L. E. Burlevičius. 
II, J. Butrim, NY, J. Butvilą, IL, P. Cicėnas, IA, Cipkus Realty, OH, B. 
Dabkienė, Ar, V. Dagutis, OH, O. Dambrauskas, AR, V. Damijonaitis, IL, 
J. Dautas, OH, Z. Dučmanas, OH, A. Dumba, Ml, A. Gečas, Wl, A. V. 
Gedmintas, FL, V. Gedmintas, FL, J. Gilvydis, Ml, V. ir V. Girdvainiai, 
IL, K. Gogelis, Ml, K. ir J. Griciai, Ml, I. Grigaliūnaitė, OH, A. Grinius, 
Ml, V. Grybauskas, IL, J. A. Jakučionis, CT, I. Janavičius, OH, dr. S. 
Jankauskas, OH, W. C. Jaskievicz, NY, J. ir H. Johansonai, OH, I. 
Jonaitienė, OH, P. Jurkus, IL, A. Kairaitis, FL, A. ir J. Kalėdos, FL, J. 
Kalvaitis, OH, M. Kardauskaitė, FL, P. Kasparavičiūtė, FL, J. Kavaliūnas, 
OH, J. Kazėnas, OH, V. Keršulis, TX, L. Kezenius, OH, S. Kiškis, Ml, 
kun. Kluonis, FL, S. Knistautienė, OH, J. Krivis, FL, L. ir S. Kybartai, IL, 
J. Lapšienė, MA, J. J. Lasinskas, FL, R. ir E. Libai, IL, V. A. Linartas, 
Ml, E. Lukienė, FL, M. Macys, NJ, V. Malakas, NJ, E. ir I. Manomaičiai, 
FL, A. ir V. M rčiai, IL, A. Marčiulionis, IL, A. Mateika, FL, K. Matonis, 
NJ, C. ir J. Malūzai, CA, D. ir V. Mažeikos, FL, T. Mečkauskas, IL, J. 
ir R. Mikailai, Ml, E. Milukienė, FL, E. Minkūnienė, NY, V. Miškinis, OH, 
J. Morkūnas, IN, V. Nakutavičius, NY, M. Naruševičius, NY, J. Orentas, 
Ml, V. Palubinskas, OH, S. Patlaba, IL, D. Penkiūnaitė, VA, G. A. 
Petrauskas, CA, V. ir T. Petravičiai, CT, H. Plaušinaitienė, IL, V. Pocius, 
MA, J. Prakapas, CA, Z. Prielaida, NJ, E. ir J. Purtuliai, FL, J. Račylienė, 
OH, J. Ramas, NJ, A. Rastauskas, OH, V. ir A. Rauiinaičiai, IL, A. 
Raulinaitienėt OH, O. ir P. Razgaičiai, OH, E. Razma, IL, V. ir S. Rip-
skiai, IL, A. Ruzgas, A. Sadauskas, AR, J. šakalys, IL, J. Šalkauskas, 
FL, K. Senulis, NJ, dr. J. Sidrys, CA, J. Siminkas, FL, J. širvinskaitė, 
MA, M. Slabobienė. OH, T. siutas, IL, A. Stankus, FL, H. Stasas, OH, 
švilpa, AR, J. Švoba. Ml, M. Thomas, VW, K. Tijūnėlis, OH, A. ir A. 
Tuskeniai, IL, A. ir VV. Urbonai. FL, A.Urbonas, FL, S. ir K. Urbšaičiai, 
FL, R. Vadopalas, CA, B. Vaišvila, FL, G. Valiūnienė, FL, N. Varnas, LA, 
B. Vaškaitis, PA, T. Venclova, CT, A. Verikas, Wl. M. ir L. Virbickai, FL, 
Sr. Virginia. CJC, PA, A. Vosylius, CA. Rev. W. VValkovich. MA, I. Whit-
temore, II, F. Williams, NJ, L. Zeikus, IL, V. Žmuidzinas, NY, J. Zoruba. 
FL, X. 

7 dol . aukojusi L. Žilionytė. DC. 
Po 6 dol. aukoję: A. Balys, IL, J. Butkus, FL. 
Po S dol. aukoję: V. Ancerevičius. IL, B. ir M. Bačiuliai, OH, A. ir 

S. Bačkatčiai, Ml, I. Balsienė, OH, E. W Baranauskas. NY, R. Biliūnas, 
OH, B. Bokas, AZ, M. Brakas, NY, J. Bubnys. FL. T. Condron, Ml, V. Gam-
ziukas, NY, G. Gaška, OH, J. Gutauskienė. FL, L. Jucaitienė, OH, F. 
Kasparas, FL, A. Klimas, NY. A. Kriaučiūnas. Ml. B. Krokys, PA. I. 
Laurinaitienė, OH, A. Lopez, FL, A. ir R. Marchertai, IL. J. Montrimas, 
IL, M. L. Naujokaitis, NJ, J. Pečiūrienė, Ml, B. Reventienė, FL, V. 
Rutkauskas, IL, J. ir E. Saikai, OH, M. Šaulienė, FL, V. ir V. Simanavičiai. 
AR, P. Stančius, IL, J. ir E. Zubrickai, AR, V. Žvirzdys-Farier, WA. 

3 dol. aukojusi M. Ivanauskienė. OH. 
Po 2 dol. aukoję: J. Aleksa. OH, O. Urban. OH. 
Po 1 dol. aukoję: J. Antanaitis. NY, E. Karvelis. OH. J. Vėlyvienė. 

OH. 

gautą iš kai kurių vabzdžių 
sparnų ir po to jį maišė su 
sėmenų aliejumi. Toliau profe
sorius samprotauja, jog Stradi
varijaus medis turėjęs gana 
didelį nuošimtį mineralinių 
priemaišų, ypač silikono kilmės. 
Texas Technikos institutas yra 
tiek susidomėjęs jo smuikų pro
jektais, kad jam paskyrė 
275,000 dolerių stipendiją toli
mesniems tyrinėjimams. 

Siekdamas išaiškinti dalį 
nežinom ųjų, jis naudoja elektro
nų mikroskopą, kad galėtų 
nustatyti, kiek cheminė sudėtis 
medyje bei geometrija turi 
įtakos smuiko garsų kokybei. 
Be abejo, dr. Nagyvary 
susilaukia ir aštrios kritikos. 
Vieni teigia, kad jis esąs ekscen
trikas, kiti mano, kad ji siekiąs 
asmeninės reklamos. Tačiau jis 
laikosi tvirtos nuomonės, kad 
Stradivarijaus smuikas nėra 
meno kūrinys, o priešingai jo 
gamyba ir drauge nuostabus 
garso tonas gali būti išaiškintas 
mokslo pagalba. 

Beanalizuodami mažus Stra
divarijaus smuikų medžio ga
baliukus, stiprių mikroskopų 
pagalba tyrinėtojai pastebėjo, 
kad mediena turi gana didelį 
druskos nuošimtį. Viena teorija 
daro tokią prielaidą, būtent, kad 
Venecijos pirkliai rąstus 17 
šimtmety plukdydavo upėse ir 
kanaluose, o po to sumesdavo 
juos į liūną, kur jie išbūdavo net 
dvejus/trejus metus. Tik po to 
juos parduodavo. Tokiu būdu 
mediena prisigerdavo daug 

druskos, kas sudarė palankias 
sąlygas bakterijų, pelėsių ir 
kerpių augimui. Bakterijos besi-
daugindamos „suvalgė" visas 
minkštąsias medienoje esančias 
medžiagas. Rezultatas buvęs 
toks, kad medis po to tapęs 
būdingu tuo, kad lakas per jį 
galėjo pers i sunkt i net 50 
nuošimčių daugiau negu šiaip 
saulėje natūraliai džiovintas 
medis. Taigi, turint taip lengvai 
persisunkiantį medį, Stradiva-
rijui pavykę jį prisotinti net la
bai kietu specialiu laku, kas ir 
suteikia jo smuikams nepa
prastai malonią akustiką. Bet 
daktaro Nagyvary kritikai ir 
konkurentai tvirtina, kad medį 
smuikų gamybai reikia kelias 
savaites pamirkyti amoniako 
mišinyje, o po to esą reikia 
medieną gerai ištrinti su malta 
krevečių (šrimpų) mėsa... Kreve
tės turi būti pagautos Adrijos 
jūroj, o ne kur kitur. 

Čia Amerikoj garsieji smuiki
ninkai Isaac Stern, Pinchas Zu-
ckerman ar Itzhak Perlman 
mano, kad vargu, ar artimoj 
ateity kam nors pasiseks pa
gaminti tokio lygio instrumentą 
kaip Stradivarijaus. Iš kitos 
pusės. New York Metropolitan 
Operos orkestro žymieji smuiki
ninkai teigia, kad dr. Nagyvary 
gamybos smuikai vis dėlto jau 
išs iskir ia savo ypa t inga i 
maloniu tonu. Kaip ten bebūtų, 
Stradivarijaus smuikų gamybos 
paslapties ir nuostabaus jų 
skambesio dar niekam nepa
vyko galutinai išaiškinti. 
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A.tA. 
Dantų gyd. JANINAI MAURUKIENEI 
Floridoje mirus, giliai liūdintį vyrą JUOZĄ, dukras 
ir seserį bei kitus gimines nuoširdžiausiai užjaučiame 
ir kar tu liūdime. 

Juzė ir Jonas Žebrauskai 

K-

Mielai 

A.tA. 
Dantų gyd. JANINAI MAURUKIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą JUOZĄ, 
dukras DALIĄ ir DANUTĘ su šeimomis, seserį 
FELICIJĄ, gimines ir kartu liūdime. 

Elena ir Antanas Kvedarai, 
krikšto duktė Julita su šeima 
Virginija su šeima ir 
Antanas Cirvydas 

Savannah, Georgia. 

Mylimai Mamytei ir Močiutei 

A.tA. 
FELICIJAI ČESONIENEI 

iškeliavus į Amžinosios Tėviškės namus, skausme ir 
liūdesyje likusius JOS mylimuosius, mūsų mielus, 
sūnų RIMĄ ČESONĮ, jo šeimą ir ki tus gimines nuo
širdžiai užjaučiame ir drauge liūdime. 

Gi tauriajai Lietuvei Motinai, a.a. Felicijai, 
amžinos ramybės svečių šalies žemelėje! 

Ramunė ir Ričardas Badauskai 
Veronika ir Jurgis Janušaičiai 
Ona ir Narimantas Karosai 

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 

A.tA. 
TERESEI ŠALKAUSKIENEI 

mirus, jos vyrui ANTANUI, dukroms ROŽEI ir 
DANAI bei anūkui MICHAEL nuoširdžiausią 
užuojautą reiškiame. 

Juozas ir Rūta Pultinavičiai 
Aleksas ir Ona Cvilikai 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVA3IR SŪNUS 

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

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

A.tA. 
ALBERTUI SUŠINSKUI 

mirus, žmoną IRENĄ, dukrą DANUTE SIR-
GĖDIENE su šeima ir sūnus KĘSTUTĮ ir ALBERTĄ 
su šeimomis šio gilaus skausmo valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Jadvyga ir Adolfas Damušiai 
Aurelija ir Bronius Polikaičiai 
Irena ir Juozas Polikaičiai 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel. R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t Hwy. — Tel . 974-4410 
9236 S . Rober t s Rd. - Tel. 430-5700 

IMS m. N p o i 2 d., kas sastadlsnl 
8:40 Iki 10 v.v. 

par WP>NA (buv. WO»A stotis) 1490 AM 

Žemė L 
„Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika • sveikata - matarų pasaulis - sportas • Maratūra - kinas - satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
.Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams' 

•:30 v.v. Iki 0:40 v.v. 

Afflanca Communications, Inc. 
408 Soirth Oak Parte Avonuo, Oak Park, IL 60302 

tai. nr. 848-8080 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

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

Sally Donald M.. Jr . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave . , C i c e r o I l l inois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245 

• j * 
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x Kun. Alfonsas Svarins
k a s , Sibiro kalinys, ištremtas į 
Vokietiją, šiuo metu lankosi 
Chicagoje. Ateinantį sekma
dienį 10:30 v.r. j is laikys Mi
šias Svč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje, o 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre bus jo specialus 
pagerbimas. 

x Dainuojančios žemaitės 
— Bronė Stravinskienė, Aldona 
Underienė ir Danutė Vara-
neckienė, vadovaujamos muz. 
Kazio Skaisgirio, giedos per šv. 
Mišias, aukojamas už gyvus ir 
mirusius Pu tnamo seselių 
rėmėjus ateinantį sekmadien; 8 
vai. ryto Svč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje Mar-
ąuette Parke. Po Mišių metinis 
rėmėjų susirinkimas parapijos 
salėje. Visi nariai ir prijaučian
tieji kviečiami dalyvauti. 

x Gražina Latožienė tvarko 
autobusų kelionę į Jaunųjų 
Ateitininkų sąjungos ruošiamą 
vasaros stovyklą Dainavoje 
liepos 9-23 dienomis. Autobusas 
išvažiuos liepos 9 d. į Dainavą 
ir grįš iš Dainavos liepos 23 d. 
Kurie domėtųsi važiuot auto
busu, prašomi skambinti G. La-
tožienei tel. 598-8126. 

x Chicagoje buvo pagerbt i 
25 darbš tūs pensininkai, tarp 
jų ir buvusi Lietuvos generalinė 
konsule Josephine Dauž-
vardiene ir kiti, patekę į Senior 
Citizen Hali of Fame. Tai 
praneša ,,Chicago Tribūne'* 
gegužės 26 d. laidoje. Pensi-
nininkė ir Lietuvos generalinė 
konsule J. Daužvardienė ir kiti 
pasižymėjo savo darbais kaimy
nų Chicagoje gerovei, paauko
dami savo talentus, laisvalaikį 
ir energiją ligoninėse, komi
tetuose, darbui su jaunimu ir se
naisiais ir pan. 

x Elta, Information Bulletin, 
nr. 4, balandžio mėnesio, išėjo iš 
spaudos. Šiame numeryje anglų 
kalba duodama informacija apie 
Gruzijos demonstracijas ir žiau
rų rusų kariuomenės malšinimą 
bei nuodijimą, apie Vak. Vokie
tijos pataikavimą Maskvai, Pa
baltijo tautų nusiteikimą prieš 
Sovietų Rusijos imperiją. Tai 
galės panaudoti ir amerikiečių 
laikraščiai. 

x J a u n u č i o Puodž iūno 
baleto studijos sezoninis vaka
ras įvyks J a u n i m o centre 
birželio 3 d. 7 v.v. Programoje: 
baletas ..Karnavalas'*. Daly
vauja studijos mokiniai. Kvie
čiame visus atsilankyti. Bilietai 
gaunami prie įėjimo. 

(sk) 

x Važiuoju į Lietuvą bir
želio 14 d. Priimu užsakymus 
tarpininkauti pinigų perveži
me asmeniškai arba per ban
ką. Romas P ū k š t y s , Trans-
pak, tel. 312-436-7772, namų: 
312-430-4145. 

(sk) 
x Video, stereo, siuvimo 

mašinas ir va is tus siunčiame 
į Lietuvą. Prekes pristatome per 
UPS į kitus JAV miestus. Suda
romi iškvietimai, siunčiame 
kargo. R o m a s P ū k š t y s , 
Transpak, 2655 W. 69th St., 
Chicago, IL 60629. Darbo 
valandos: 12-6 v. p.p. kasdien, 
seštd. 10 v.r.-4 v. p.p., arba 
susitarus. Pirmad. uždaryta. 
Tel. 312p436-7772, namų 
312-430-4145. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos u 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 

« RE MAX FIRST, R i m a s 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x Prof. dr. Ad. Darnusis, 
kaip buvęs Vyt. Didžiojo uni
versiteto technologijos fakulteto 
dekanas . Lietuvos Persi
tvarkymo sąjūdžio kvietimu 
dalyvavo Kaune Vyt. Didžiojo 
universiteto atkūrimo konfe
rencijoje. Kaip to univ. vete
ranas — profesorius buvo pa
kviestas šią konferenciją ati
daryti ir dalyvavo universiteto 
atkūrimo svarstymuose. Bū
damas Lietuvoje aplankė kelias 
pramonės įmones ir labai didelį 
cemento fabriką Naujoje 
Akmenėje, šiaurės Lietuvoje, 
kurio paruošiamuosius gręžimo 
ir medžiagų tyrimo darbus jis 
pats su būriu studentų yra 
atlikęs dar prieš II pasaulinį 
karą. Aplankė ir Politechnikos 
institutą Kaune. 

x Mokytojų, tėvų ir jau
nimo studijų savaitėje, kuri 
bus rugpjūčio 6-13 d. Dainavoje, 
Rūta Jautokienė, Švietimo tary
bos narė aukštesniųjų lit . 
mokyklų reikalams, skaitys pa
skaitą „Ar reikalingas grožinis 
skaitymas". 

x St. Xavier College, 3700 
W. 103 St., registracija vasaros 
semestrui auklėjimo kursams 
prasideda birželio 12 d. Prieš tai 
reikia pas iskambint i te l . 
779-3300, ext. 207. 

x Švento Kazimiero vie
nuolijos seserys ir jų rėmėjos 
kviečia visus j metinį vasaros 
festivalį, kuris šiemet pava
dintas „Tarptautine švente" — 
International Holiday. Kaip 
kiekvieneriais metais, bus 
skanių valgių ir visokių įvai
renybių. Lauksime liepos 9 d. 
nuo 12 vai. popiet vienuolyno 
sode. 2601 W. Marąuette Rd. 

x Ona Kolis, Palos Hills, 111., 
mūsų garbės prenumeratorė per 
daugelį metų. pratęsė prenu
meratą, vėl paaukojo 40 dol. 
dienraščiui ir 10 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių. La
bai dėkojame. 

x Prel. Jonas Kučingis, 
nuoširdus lietuviškos kultūros 
rėmėjas, DUX MAGNUS iš
vykai į Lietuvą ir plokštelei pa
aukojo $50. Nuoširdus ačiū!. 

(sk) 

x Lietuvių Fronto Bičiulių 
studijų ir poilsio savaitė įvyks 
š.m. rugpjūčio 13-20 dienomis 
Dainavoje. Šiemet turėsime 
svečią iš Lietuvos. Savo įspū
džius iš apsilankymo Lietuvoje 
pasakos poetas B. Brazdžionis. 
Apie ūkines Lietuvos problemas 
kalbės ekonomistas Jonas Pabe
dinskas. Registruotis ir kam
barius užsisakyti prašome pas 
valdybos iždininką J o n ą 
Vasarį, 979 Proehl Drive. 
Barberton, Ohio 44203, tel. 
216-644-7411. Registracijos mo
kestis 15 dol. šeimai. Be 
registracijos niekam kambariai 
nerezervuojami. 

(sk) 

x Petras Noreika iš 
Chicago, 111., perskaitęs Povilo 
Petkevičiaus parašytą knygą 
„Lenkų okupacijoje ir jų kalėji
muose'", rašo; „Širdingas ačiū 
už Jūsų knygą ,Lenkų okupa
cijoje ir jų kalėjimuose' . Skai
čiau ir stebėjausi Jūsų sugebėji
mu pakelti visas kančias bei 
nužmoginimus patirtus klastin
go lenko kalėjimuose. Jūs esate 
vienas iš daugelio vilniečių 
gyvas l iudininkas, galįs 
pasakyti, kad mums su lenku 
jokių sandarų nei dabar, nei 
ateityje būti negali". Šią knygą 
galima užsisakyti „Draugo" 
administracijoje. 

x Kazys Rožanskas, „Drau
go'" knygų sandėlio vedėjas ir jų 
platintojas, per Poezijos dienas 
Jaunimo centre Chicagoje par
davė poezijos knygų už daugiau 
kaip 200 dol. K. Rožanską 
kiekvieną sekmadienį ar ki
tomis progomis matome prie 
stalo, apkrauto įvairiais lei-
ldiniais ir maloniai pa
tarnaujantį knygų mylėtojams. 

Seattle lietuvių tautinių šokių grupė „Lietutis" šoka varkijietį per latvių šventę balandžio 19 
d. Iš kairės pirmoj eilėj: Rasa Matienė. Violeta Kuprėnaitė, Kristina Minelgaitė, Kathie Moritis, 
Jeanette Norris ir Irena Blekytė. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
x Juozas Pultinevičius iš 

Omaha, Nebraska, mūsų il
gametis „Draugo" rėmėjas, gar
bės prenumeratorius, pratęsė 
prenumeratą, pridėjo 100 dol. ir 
palinkėjo visiems geros sėkmės. 
Nuoširdus ačiū. 

x S. Markus, Naples, Fla., 
Alice Dailidis, Juno Beach, Fla., 
parėmė „Draugą" po 15 dol. 
auka. Po 7 dol. atsiuntė: S. Bar-
mus ir K. Augaitis. Visiems 
ačiū. 

Vai Janulis, Cicero, 111., rašo: 
„Esant man ,Loretto' ligoni
nėje buvau maloniai nuste
bintas, nes per seselę Paulissą 
gaudavau kiekvieną dieną 
dienraštį ,Draugą'. Už tai nuo
širdžiai dėkoju ir savo auką 
siunčiu .Draugui' paremti". 
Nuoširdus ačiū už 20 dol. para
mą. 

x Bronė Augustauskas, 
Algis Ankus, Jonas Vasiu-
kevičius. Monika Cicėnas, A. 
Jadviršis, Juozas Šlajus, Ste
fanija Burba, A. ir K. Rugys, 
Sofija Holiusa, Albinas Benkis, 
E. Vindašius, Rimas Barkus, B. 
Dundulis, I. Simonaitis, H. 
Idzelis, Jonas Montvilas, Jonas 
Tamulis, Jonas Freimanas, 
Joana Kilmanas, S. K. Lukas, 
pratęsdami „Draugo" prenu
meratą, pridėjo po 10 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. Labai dėkojame. 

x Jonas Brazlauskas, K. 
Baltramaitis, Al. Piragis, J . 
Stasiulis, Stasys Mankus, K. 
Valinskas, Pranas Vindašius, P. 
Buksnis, Vytautas Valys, A. 
Ambrose. Helen Kareiva, Bar
bara Bataitis, J. Štokas, Mary 
Markus, M. D. Banevičius, 
Peter Velykis, Vytautas Sen
kevičius, pratęsdami „Draugo" 
prenumeratą, kiekvienas pa
aukojo po 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Nuošir
dus ačiū. 

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) 
x Vlikas ieško vasaros inter-

no — lietuviškai kalbančio 
studento ar studentės. Stažas 
nuo birželio vidurio iki 
rugpjūčio pabaigos. Informacijai 
skambinti Vliko vedėjai J. Čiko-
tinei, tel. (202) 667-1960, arba 
rašyti: Vlikas, 1609 Connec-
ticut Ave. NW, Suite 400, 
Washington DC, 20009. 

(sk) 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų lini
jų skrydžius į Lietuvą, ar gauti 
patarnavimus New Yorko aero
dromuose, skambinkite į New 
Yorko kelionių agentūrą „VY
TIS" 718-769-3300. 

(sk) 

x Dr. Kastytis Jučas, der 
matologas (tel. 925-2670) veda 
radijo programas 1490 AM ban
gomis kiekvieną šeštadienį 7 
vai. ryto. Šį šeštadienį, birželio 
3 d. dr. Blair Kilpatric ir Nina 
Corwin iŠ Mercy ligoninės 
kalbės tema: „Co-Dependency 
gydymas". 

(sk) 

x A.a. gen. Vlado Mieželio 
mirties trečias metines minint, 
velionio našlės Onos paprašytas 
prel. J Prunskis birželio 5 d. 
7:30 v. ryto, Queen of the 
Universe bažnyčioje, 7114 S. 
Hamlin aukos šv. Mišias. Velio
nio generolo artimieji prašomi 
jungtis maldoje. 

(sk) 

x Kun. Justinas Steponai
tis, komp. D. Lapinsko gimna
zijos kapelionas Vokietijoje, 
DUX MAGNUS išvykai į Lie
tuvą ir plokštelei paaukojo $50. 
Nuoširdus jaunatviškas ačiū! 

(sk) 

JAS VASAROS 
STOVYKLOS 

PARUOŠIAMIEJI KURSAI 

Balandžio 28, 29 ir 30 die
nomis Chicagoje įvyko Jaunųjų 
Ateitininkų sąjungos vasaros 
stovyklos paruošiamieji kursai 
būrelių vadovams, mokytojų pa
dėjėjams ir virtuvės bei valgyk
los darbininkams. Kursų pava
dinimas buvo „Tikslas ir jo įgy
vendinimas, atsakomybė ir jos 
ištesėjimas. 16 jaunuolių daly
vavo kursuose, nors ir keletas 
asmenų iš kitų miestų negalėjo 
dalyvauti. 

Penktadienį 7:30 vai. v. kur
sų dalyviai susirinko centro 
valdybos pirmininkės Laimos 
Šalčiuvienės namuose Arling-
ton Hights, IL. Pirmą dieną 
kursų registracija, susipaži
nimas ir įvadinis žodis. Įvadinis 
žodis paaiškino mums, ką mes 
darysime kitomis dienomis kur
suose ir bendrai apie stovyklos 
eigą. Po įvadinio žodžio mes 
pažiūrėjome vaizdajuostę 
„Nepasitikėjimo šaltiniai". 
Nepasitikėjimo šaltinis yra 
šaltinis, iš kurio plaukia nepa
sitikėjimą? vaikui. Mes išmo
kome, kad trys nepasitikėjimo 
šaltiniai yra, kai vaikai galvo
ja, kad jie yra negražūs, 
nemylimi ar neprotingi. Vadovo 
atsakomybė yra prižiūrėti, kad 
vaikai jaustųsi patogiai tarp 
kitų vaikų ir būtų linksmi. Ir jei 
būtų įvykis, kur vaikas būtų 
liūdnas ir vienišas, tai vadovo 
atsakomybė yra padėti tam 
vaikui. 

Šeštadienis, antra kursų 
diena. Susirinkome Marijonų 
vienuolyne 10 vai. r. ati
darymui. Po to buvo Lilės 
Grąžui i enės iš Detroito pa
šnekesys — JAS vasaros sto
vyklos tikslas". 

Nusprendėme, kad stovyklos 
tikslas gali būti — išmokti apie 
Lietuvą, tapti geru ateitininku, 
gyventi ir bendrauti kartu kaip 
lietuviška šeima. Taip pat yra 
svarbu vaikams smagiai 

praleisti laiką, būti linksmiems, 
kad vaikai augtų ateitininkiška 
dvasia ir kad sužinotų daugiau 
apie save. 

Toliau tęsėme programą 
būrelių diskusijomis tema „Va
saros stovyklos tikslo įgyvendi
nimas". Šiom diskusijom vado
vavo seselė Margarita, Ramin
ta Marchertienė, Laima Šalčiu
vienė. Lilė Gražulienė ir Rita 
Venclovienė. Pasiskirstėm į 
penkias grupes, ir kiekviena 
grupė diskutavo vieną atei
tininkų principą, kuris buvo pa
skirtas. Štai ką mums reiškia 
kiekvienas principas. Katalikiš
kumas — pilnai gyventi, daryti 
gera kiek gali, kaip Jėzus darė. 
Tautiškumas — klausyti 10 Die
vo įsakymų, išmokti ka ip 
gyventi ir mylėti tautą. Šeimy
niškumas — būti inteligentu ir 
sekti Kristaus planą. Visuome
niškumas — lietuvybė ir būti 
laimingu. Inteligentiškumas — 
moraliai gyventi , padėt i 
kitiems ir stengtis pasiekt tai, 
ko mes siekiame. 

Baigus diskusijas, pasivai
šinome skaniai pagamintais O. 
Norvilienės pietumis. 

Po pietų buvo keli pašnekesiai 
tema „Stovyklos vadovybės, pa
dėjėjų ir darbininkų atsako
mybė ir pareigos". Šia tema 
kalbėjo Marytė Gaižutienė ir Ri
ma Polikaitytė. Šia tema kal
bant buvo pabrėžta, kad vado
vas ar vadovė yra kaip mama ir 
tėvelis savo būreliui dviem sa
vaitėm. Priklausys nuo vadovų 
nuotaikų, kaip vaikams patiks 
stovykla. Rima pristatė dešimt 
idėjų, kaip būti geresnių vado
vu ar vadove . Yra svarou 
vaikus gerbti, pasitikėti jais. Ši 
yra mūsų visų atsakomybė. Mes 
turime pajusti, kas gera ir kas 
bloga. Turi būti balansas tarp 
dalyvavimo su visais. Vaikas 
turi turėti pagarbą privatumui. 
Svarbiausia — vadovai yra 
vaikų mokytojai, tėvai, draugai 
ir patarėjai. Diena baigėsi Lai
mos Šalčiuvienės pašnekesiu 
„Kliūtys tikslo įgyvendinimui". 

Paskutinę kursų dieną, sek
madienį, 9 vai. r. susirinkome 
Marijonų vienuolyne šventoms 
Mišioms. Po Mišių kalbėjome 
1989 vasaros stovyklos tema. 
Kalbėjome apie liaudies kūrybą, 
rašėme idėjas stovyklos pavadi
nimui, stovyklos būrelių pava
dinimus, idėjas užsiėmimams. 
Parinkome stovyklos pava
dinimą — „Pasakų legenda". 

Baigėme kursus įvertindami. 
Buvome apdovanoti knyga Gen-
riko Songino „Vilniaus krašto 
legendos". Atsisveikinome ir 
išsiskirstėme iki pasimatymo 
stovykloje! 

Andrėj a Kaminskaitė 

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS 

Gražią gegužės 13 d. popietę 
svečiai rinkosi į Marąuette 
Parko lituanistinės mokyklos 
Motinos dienos minėjimą. Malo
nu buvo matyti tiek daug ma
myčių, močiučių ir tėvelių, 
atvykusių pasigrožėti jų vai
kučių išmoktais eilėraštukais ir 
vaidinimėliais. 

Minėjimą pradėjo mok. vedėja 
Bronė Prapuolenienė, trumpai 
pasveikindama visas mamytes. 
Klebonui kun. J. Kuzinskui ne
galint dalyvauti, jo vardu visus 
susirinkusius pasveikino kun. 
V. Mikolaitis. Labai gražiais žo
džiais pasveikino visas mamy
tes visos mokyklos vedėja seselė 
Margarita Mary. 

Po to buvo meninė dalis, kurią 
pravedė 8 sk. mokinys Andrius 
Prialgauskas. Šiais metais ne
buvo vieno bendro vaidinimo, 
bet kiekvienas skyrius pasirodė 
atskirai. 

Mokinius paruošė skyrių 
mokytojos. Po programos buvo 
premijų įteikimas už geriausiai 
parašytus eilėraščius, rašinėlius 
ir „Vyturėlio" viršeliui piešinio. 

Pirma premija — Rimas 
Putrius septintas sk. ir Audra 
Prialgauskaitė 6 sk. 

Antra premija — Larana von 

IŠ ARTI IR TOLI 
JA VALSTYBĖSE 

— Vysk. Paulius Baltakis 
birželio 4 d. bus pas Grand 
Rapids, Mich., lietuvius. O iš 
ten vyksta į Putnamą, Conn., 
kur bus kunigų rekolekcijose, 
vykstančiose birželio 5-9 die
nomis. Rekolekcijas ves kun. Al
fonsas Svarinskas. 

— Ričardas Paulius Ale-
jūnas, Sofijos Jankauskaitės ir 
Mykolo Alejūnų sūnus, gegužės 
28 d. buvo įšventintas kunigu 
Šv. Antano portugalų bažny
čioje Cambridge, Mass. Šventi
no Bostono arkivyskupas kardi
nolas Bernard Law. Birželio 10 
d. kun. R. Alejūnas East Bos
tono Marijos Mt. Carmel bažny
čioje atlaikys pirmąsias šv. 
Mišias. 

— Palm Beach, Fla., „Dai
nos" choras išsirinko valdybą: 
choro vadovė I. Manomaitienė, 
pirm. V. Šalčiūnas, iždo ir tur
to globėjas J. Garla, sekr. D. 
Augūnienė, estetinė patarėja R. 
Zotovienė, išvykų vadovas M. 
Sodonis. Choro atstovai daly
vaus ir „Dainavos" stovykloje 
seminare birželio 20-23 die
nomis. 

— Dana Morkūnaitė, kurios 
tėvai dideli vietos lietuvių 
veikėjai Irena ir Gediminas 
Morkūnai, prieš metus iš Seat
tle persikėlė gyventi ir dirbti į 
Chicagą. Dabar rengiasi san
tuokai su dr. Mario Loomis. Mo
terystės sak ramentas bus 
Chicagos Švento Vardo katedro
je. Tėvai Irena ir Gediminas 
Morkūnai žada tam laikui vykti 
į Chicagą. 

VOKIETIJOJE 

— Prel. dr. Vytautas Kaz
lauskas, buvęs ilgametis Va
tikano radijo lietuviškos sekci
jos vedėjas, apsigyveno Diebur-
ge ir aptarnauja a.a. kun. Alfon
so Bernatonio, OFM, Cap., 
aptarnautus lietuvius. 

— Miuncheno LB apylin
kės pirmininkas yra Ričardas 
Hermanas. Yra arti 200 apy
linkėje gyvenančių lietuvių, bet 
Bendruomenei ne visi priklau
so. Nuolatiniai nariai tik 63, 
kurie moka ir solidarumo 
mokestį. Miuncheno lietuviai 
turi ' šokių grupę „Ratuką", 
kuris pašoka lietuviams ir tarp
tautiniuose festivaliuose. 

— Teresė Lipš ienė y ra 
Hambugo apylinkės pirmininkė 
ir turi 44 narius, nors ne visi 
susimoka solidarumo įnašus. 
Juos aplankė vysk. P. Baltakis. 
Pamaldas laiko kartą į mėnesį 
kun. A. Bunga. 

Braun, 8 sk., ir Loretta Viržin-
taitė, 6 sk. 

Trečia premija — Rytis Dum-
brys, 4 sk., Kristina Bara-
kauskaitė, 6 sk., ir Arūnas 
Bilus, 7 sk. Laimėjusieji buvo 
Tėvų komiteto apdovanoti. 

Ansamblio pasirodymas buvo 
gana įdomus. Gražiai padainavo 
choras, kurį paruošė Lina 
Viržintaitė. Kada jaunesniųjų 
grupė šoko kalvelį ant scenos, 
vyresnieji išsikvietė savo 
mamytes ar tėvelius ir šoko 
kalvelį salėje. Šokius paruošė 
mok. V. Fabijonavich. Akor
deonistai buvo Marijus 
Polikaitis ir Dainius Brazaitis. 

Po visų šokių ir dainų buvo 
vaišės. Tėvų komitetas buvo pa
ruošęs labai gausiai įvairiais pa
tiekalais apkrautą stalą. Visi 
skaniai pasivaišinę skirstėsi į 
namus. 

B. P. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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