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„LKB Kronika" Nr. 74 

(Tęsinys) 

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

Kratos ir tardymai 
Vilkaviškis. 1987 m. kovo 6 

d. grupė saugumiečių, 
nepasisakiusių savo pavardžių, 
padarė kratą Onos ir Jurgio 
Brilių gyvenamajame name, 
Vilkaviškio mieste, Vilniaus 
Nr. 30. Kratos metu čekistai 
paėmė pogrindžio leidinio „Tie
sos kelias" tris numerius, 10 
pakų rašomojo popieriaus, 
kalkės ir kt. Krata truko 5 
va landas . Jos metu buvo 
sulaikytas Bartininkų parapijos 
(Vilkaviškio raj.) klebonas kun. 
A. Liubsys. Jam griežtai pareiš
kus, kad turi suspėti vakari
nėms pamaldoms į savo para
piją, po kurio laiko minėtas 
kunigas buvo paleistas. 

Po kratos į Vilkaviškio sau
gumą tardymui saugumiečiai 
išsivežė J. Brilių. Čekistai pikti
nosi, nuolat prikaišiojo, kad J. 
Brilius blogai išauklėjo savo 
vaikus — du sūnūs kunigai; taip 
pat baugino, kad jo dukra 
Birutė Briliūtė esą sugauta 
rašant „Kroniką" ir areštuota. 
J. Brilius pareiškė, kad jis savo 
vaikus auklėjo toje dvasioje, 
kokioje ir pats gyvena. Pasira
šyti po protokolu tardomasis at
sisakė. 

* * * 

Kybarta i (Vi'^.rriskio raj.Y. 
1987 m. kovo 6 d. krata buvo 
padaryta Kybartų m. gyvento
jos Onos Sarakauskaitės bute, 
Čepajevo skg. Nr. 19. Tuo pat 

metu krata buvo padaryta ir 
Birutės Briliūtės bei Onos Ka
valiauskaitės gyvenamose 
patalpose, esančiose tame 
pačiame name. 

Kratos tikslas: „Surasti ir pa
imti šmeižikiško tur in io 
literatūrą ir jos dauginimo prie
mones". Kratai vadovavo Vil
niaus KGB tardymo skyriaus 
vyr. tardytojas majoras Rainys 
ir Vilkaviškio rajono prokuroro 
padėjėja Siugždinytė. Kratos 
metu iš O. Kavaliauskaitės gy
venamo kambario paėmė: 
magnetofono kasetę su kun. J. 
Zdebskio laidotuvių Rudamino
je pamosklų įrašais, 16 egz. kun. 
Alfonso Svarinsko nuotraukų 
su užrašu „Už Bažnyčią ir TĖ-
vyne", 5 egz. kun. Sigito 
Tamkevičiaus laiško, rašyto 
1984.07.01, knygas - A. Sofže-
nicino „Gulago salynas", R.G. 
„Rekrūtų atsiminimai", Railos 
„Kitokios Lietuvos ilgesys". 
Roberto Grigo rašytą laišką. 

Iš B. Bri l iūtės paėmė: 
portatyvinę rašomąją mašinėlę 
ir du vokus su rankraštiniais ir 
mašinraštiniais tekstais, taip 
pat keletą pareiškimų, adre
suotų valdiškoms įstaigoms. 

Krata truko 7 valandas. Po 
kratos tardytojas Rainys dar 
apie 2 valandas t a rdė B. 
Briliūtę ir O. Sarakauškaltę'. Fo 
tardymo protokolais nei O. Sa-
rakauskaitė, nei B. Briliūtė ne
pasirašė. 

(Bus daugiau) 

Manifestacija Maironiui pagerbti 
(Pabaiga) 

Valdžios atstovo žodis 

Tada prie garsiakalbio pri
sistatė Vykd. Komiteto pirmi
ninko pavaduotojas Kazakevi
čius ir ėmė mandagiu tonu 
aiškinti, kad Kaune niekas 
nevaržo tikintiesiems atlikti 
savo apeigas ir kad išleista apie 
60 tūkstančių maldynų. Jis 
gėdino susirinkusius, kad jie 
nemoka Maironio eilėraščių. 
Minia pradėjo protestuoti ir 
pasigirdo šauksmai: „O kas 
mokino Maironio eilėraščių? 
Kur galima gauti Maironio 
poezijos knygų? Kokiam 
knygyne galima nusipirkti?" 
Taip pat klausė, kokiame kny
gyne ar kioske galima gauti 
mažiausią religinę knygutę, 
brošiūrėlį, žurnalą, laikraštėlį? 
Minia pati atsakė: „Niekur 
nėra! Kokia gali būti spaudos 
laisvė, jeigu Lietuvoje nei 
vienas knygynas, nei vienas 
kioskas neturi nieko religinio?" 

Kadangi minia pradėjo nu-
traukinėti Kazakevičių, įsiterpė 
Robertas Grigas ir pareiškė: 
„Leiskim pakalbėti valdžios 
atstovui, būkim kultūringi ka
talikai, verti Maironio. Tegul jis 
pakalba, o paskui mes at
sakysim į jo užmetimus, jo prie
kaištus". Minia labai šiltai 
sutiko tą pasisakymą, o VK 
pirm. pavaduotojas Kazakevi
čius kalbtjO, kad viešai netinka 
a i šk in t i s , o norintieji 
paaiškinimų tegul ateina pas jį 
į kabinetą tokiom tai valandom 
ir jis tenai įrodinės, kaip mes čia 
laisvi ir kaip mes čia visko 
turim. Pakartojęs, kad Maironis 
niekada taip neskambėjo laisvai 
kaip šiandien, Kazakevičius 
pareiškė: „Mieli kauniečiai. 

išsiskirstykim, nes rytoj darbo 
diena". Tada jaunimas garsiai 
sušuko: „Ne darbo diena, o Vė
linės!", ir pradėjo giedoti, Mari
ja, Marija", „Ant kalno mūrai". 
ir kitus Maironio eilėraščius bei 
giesmes. Tada vėl pasigirdo val
diška replika, kad, esą, neetiška 
prie Maironio kapo mitinguoti. 
Tai sekė atsakymas: „Jeigu 
Maironis pakiltų iš kapo, jis 
nesidžiaugtų, kad kunigai Sva
rinskas, Tamkevičius kalėjime, 
kad uždrausta vaikų katekiza-
cija, kad išcenzūruojama jo 
kūryba. Jeigu Maironis pakiltų 
iš kapo. tikrai stotų mūsų pusėj, 
o dėl etiškumo, ta i mes 
laikomės tokio požiūrio: 
,Geresnio paminklo didvyriams 
nebus, kaip vykdymas jų idealo' 
„Robertas Grigas pacitavo šiuos 
Janonio žodžius. Žmonės jam 
audringai paplojo, pritarė jo 
mintims. 

Nėra Maironio knygų 

Toliau skambėjo klausimai: 
„Pavaduotojau, ką su mumis 
darys, ar veš į miškus, kaip per 
kun. Svarinsko ir Sigito teis
mus?" „Kur galima gauti pirkti 
Maironio eilėraščių, jo knygų?" 
„Kodėl spauda melavo apie 
23-ios rugpjūčio minėjimą Vil
niuje, rašo, kad ten dalyvavo 30, 
o ten buvo apie 3 tūkstančius". 
Kai atėjo 11 valanda, Robertas 
Grigas per garsiakalbį pasakė, 
jog dabar mes geriau ramiai 
išsiskirstykim, kad teisė

tvarkos saugotojai, milicija 
neturėtų progos susidoroti su 
susir inkusiais . Dar buvo 
paminėta per garsiakalbius, 
kad kun. Tamkevičius ir 
Svarinskas buvo nuteisti už 
skelbimą, jog pas mus, Lietuvo-

Solidarumo vadas Lech Walesa, kairėje, kartu su kitais penkiais Nobelio 
premijų laureatais, aplankė Auschwitze nacių nukankintiem? pastatytą 
paminklą Lenkijoje, prisimindami šioje stovykloje žuvusius, i945 m. ten 
likę kaliniai buvo išlaisvinti. Elie Viešei, dešinėje, pats buvo kalinamas 
šioje stovykloje ir matė,kaip jo tėvas ir sesuo buvo nužudyti. 

Ar Amerika priims politinius 
kalinius? 

Managva — Nikaragvos prez. 
Ortega įspėjo Ameriką neskir

sti rtanjų sur/uį Cc-ntras paramai. 
Jei tai bus padaryta, jo vyriau
sybė imsis labai griežtų 
pr iemonių apsaugot i savo 
krašto suverenitetui, pasakė 
Ortega suruoštoje demonstraci
joje, kai jis sugrįžo iš pasitarimų 
Costa Ricoje. 

Vėliau prez. Ortega susitiko 
su kardinolu Obando y Bravo 
ir po to pranešė, kad kitą 
savaitę pradės tiesioginius 
pasitarimus su Centras vadais 

Sacharovas pas 
Gorbačiovą 

Maskva. — Sovietų Sąjungos 
vadas M. Gorbačiovas penkta
dienį priėmė kovotoją už žmonių 
teises ir Nobelio laureatą akade
miką Andrei Sacharovą. Prieš 
13 mėnesių Gorbačiovas leido 
Sacharovui iš tremties Gorkio 
mieste sugrįžti į Maskvą ir 
įsijungti į krašto gyvenimą. 

Susitikimo metu Sacharovas 
prašė išleisti iš kalėjimų visus 
politinius ir sąžinės kalinius ir 
leisti laisvą emigraciją. Apie tą 
susitikimą praneša Amerikos 
industrialistas Armand Ham-
mer. Jis sako, kad Gorbačiovas 
nieko neatsakė Sacharovui, tik 
priėmė jo sąrašą su kalinių 
pavardėmis. 

Sovietų žinių agentūra Tass 
apie tai pranešė rusų ir anglų 
kalbomis ir vakare rodė per te
leviziją. Reuterio pranešimu. 
Sacharovas po vizito turėjo 
spaudos konferenciją, kurioje jis 
gyrė Gorbačiovą: ,,Aš manau, 
kad šitoks vadas yra reikalingas 
šiuo metu krašte, kuris pergy
vena dabar lemiamus sprendi
mus". 

je, pasklido girtavimas, o paskui 
iškėlė į viešumą tikinčiųjų 
teisių pažeidinėjimus, gynė jų 
teises. Jie buvo nuteisti už 
paminėjimą tų pačių problemų, 
kurias dabar pats Gorbačiovas 
kelia. 

(Elta) 

toje pačioje Costa Ricoje. Kar
dinolas prieš tai susitiks su Con-
tras atstovais ir &?tars būsimų 
pasitarimų eigą. Ortega pareiš
kė, kad šie pasitarimai turi 
apsvarstyti karo paliaubas, 
Contras nusiginklavimą, am
nestiją ir Contras karių 
sugrįžimą į civilinį gyvenimą. 

Kreipsis į Amerikos 
kardinolus 

Kardinolas, po susitikimo su 
prez Ortega, pasakė, jog jis 
prašys Amerikos kardinolų, kad 
jie sutiktų priimti 3,300 
Nikaragvos politinių kalinių. 
Ortega sutinka jiems suteikti 
amnestiją, jei koks nors užsienio 
kraštas sutiktų tuos kalinius 
priimti. Ortega sakė, kad tuos 
kalinius prez. Reaganas turėtų 
priimti į Ameriką. „Jis nuėjo 
tiek toli, palygindamas tuos 
parsidavėlius, teroristus, kri
minalinius nusikaltėlius ir jo 
taip vadinamus laisvės kovo
tojus su Jeffersonu ir Lincolnu. 
Jis sulygino juos su tautiniais 
Amerikos herojais. Tad kaip jis 
galėtų atsisakyti įsileisti 
Jeffersoną ir Lincolną į 
Ameriką? Jeffersonu ir Lincol
nu laisvė Nikaragvos kalėji
muose yra prezidento Reagano 
rankose'J taip kalbėjo prez. 
Ortega. 

Opozicijos vadai, kurie buvo 
suareštuoti, pareiškė, kokia gali 
būti amnestija, jei po išleidimo 
į laisvę jie bus ištremti iš savo 
tėvynės. 

— Washingtone iš Gynybos 
departamento pasitraukė Fred 
Ikle, kuris buvo antruoju ofi
cialiu pareigūnu, kai Frank 
Carlucci perėmė Gynybos 
departamento vairą iš Caspar 
Weinbergerio. 

— Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministeris E. Shevard-
nadze, kalbėdamas su Vak. 
Vokietijos Užsienio reikalų 
ministeriu Han> Ehetrich Gen-
scher, pasakė, jog iš Vakarų 
Europos turi būti pašalintos ir 
visos trumpųjų distancijų bran
duolinės raketos, kurios gali 
skristi apie 500 kilometrų. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— New Yorke seniausio laik
raščio New York Post 800 dar
bininkų surengė demonstracijas 
prieš įstatymą, pagal kurį turė
tų būti uždarytas laikraštis ir jie 
nebeturėtų darbo. Rupert Mur-
doch, kuris yra to laikraščio lei
dėjas, yra taip pat ir WNYW-TV 
stoties savininkas. Pagal tą 
įstatymą, jis negal i bū t i 
savininku dviejų įstaigų, kurių 
opinija gali formuoti žmonių 
nuomonę. 

— Jugoslavijos žinių agen
tūra praneša, jog sulaukęs 88 m. 
amžiaus Andrija Artukovic, 
išduotas iš Amerikos ir ten 
nuteistas mirties bausme už 
įsakymą žudyti kalinius Antro
jo pasaulinio karo metu, mirė 
Zagrebo kalėjimo ligoninėje. 

— Lenkijoje keturių dienų 
vizitą baigė Vak. Vokietijos 
Užsienio reikalų ministeris 
Hans-Dietrich, kuris pažadėjo 
Varšuvai ekonominę paramą, 
bet ne piniginę. 

— Maskvoje Maskovskaja 
Pravda pranešė, kad ten sirgo 
apie 170,000 miesto gyventojų 
gripu, įskaitant ir Užsienio 
reikalų ministerį E. Shevardna-
dze. 

— Dubline Airijos Užsienio 
reikalų ministerija pranešė, kad 
Britanija atsiprašė už tai, kad 
jos žvalgybos lėktuvas buvo 
įskridęs į Airijos oro erdvę 40 
mylių. 

— Maskvoje buvo pasirašyta 
plačios apimties mokslinio 
bendradarbiavimo sutartis su 
Amerika. Ją pasirašė Guri I. 
Marchuk, Sovietų Mokslo 
akademijos pirmininkas, ir 
Frank Press, Amerikos 
Tautinės Mokslų akademijos 
prezidentas. Bus ypač bendra
darbiaujama AIDS ligos srityje 
ir branduolinių reaktorių ap
saugos priemonių išvystyme. 

— Luebecke, Vak. Vokietijo
je, demonstravo apie 400 jaunų 
aktyvistų, nusistačiusių prieš 
branduolinius ginklus. Policija 
jų išsklaidymui pavartojo 
lazdas. 

— Kinijos Raudonasis Kry
žius suteikė medicininę ir 
maistu paramą Palestiniečių 
Išlaisvinimo organizacijai, kuri 
turi būti išdalinta Izraelio Va
karų Kranto ir Gazos srities tos 
pagalbos reikalingiems palesti
niečiams. 

— Costa Ricos prezidentas 
Arias, Nobelio Taikos premijos 
laureatas, pasiuntė laišką trims 
Nikaragvos Rezistencijos 
vadams, kad Contras kariai pri
valo apleisti Costa Ricos te
ritoriją, kadangi tai kenkia 
taikos planui Centro Amerikoje, 
jei jie nesustabdys karo prieš 
sandinistus. 

Ok. Lietuvoje 
mirė kun. A. Žukas 

Pranešimu iš Romos, sausio 4 
d. Kauno ligoninėje mirė a.a. 
kun. Anupras Žukas, Barstyčių 
klebonas Telšių vyskupijoje. 
Velionis buvo gimęs 1911 m. 
vasario 18 d. Kunigu įšven
tintas 1938 m. balandžio 16 d. 
Telšiuose. Buvo vikaras ir kle
bonas įvairiose parapijose, o nuo 
1977 m. klebonas Barstyčiuose. 

Tai pirmas šiemet Lietuvoje ir 
Telšių vyskupijoje miręs 
kunigas. Telšių vyskupijoje jau 
60 parapijų neturi savo kunigo 
ir yra aptarnaujamos iš kitų pa
rapijų. Pereitais metais pagal 
gautas žinias iš viso mirė 18 
kunigų. 

Nauji areštai Nikaragvoje 
Suimti opozicijos partijų vadai 

Reagano Washingtonas. 
administracija ir toliau 
reikalauja, kad Kongresas pa
skirtų 100 milijonų dolerių 
karinę paramą Nikaragvos 
laisvės kovotojams, nežiūrint 
kad paskutinę minutę, baigiant 
pasitarimus Costa Ricoje, prez. 
Ortega pažadėjo pradėti pasi
tarimus su Contras vadais ir 
panaikinti apsiausties stovį pa
čioje Nikaragvoje. Prieš 
uždarant paskutinį pasitarimų 
posėdį, prez. Ortega buvo 
keturių k i tų prezidentų 
pastatytas prie sienos ir 
priverstas paskelbti pakeitimus, 
ką jis ir padarė sugrįžęs į 
Managvą. Kai kurie kongres-
menai yra patenkinti šiuo Orte
gos pranešimu, nes tai padės 
jiems balsavimuose nugalėti 
prezidentą ir neskirt i ad
ministracijos prašomos paramos 
Contras kariams. 

Suimti šeši vadai 
Sekmadienį kardinolas Oban

do, kuris buvo tarpininku tarp 
sandinistų ir Contras vadų, 
pasakė savo pamokslo metu, jog 
šis Ortegos pažadas yra 
sveikintinas, tačiau žodžių 
nepakanka. „Yra daug kalbama 
apie demokratiją, bet nieko dar 
nepadaryta jos įgyvendinimui". 
Praėjusį savaitgalį, kai jų 
prezidentas dalyvavo pasitari
muose, sandinistai Nikaragvo
je vėl suėmė šešis opozicijos 
vadus. Visi jie, išskyrus vieną, 
dalyvavo pasitarime su Contras 
vadais Gvatemaloje praėjusią 
savaitę. Vyriausybė juos 
apkaltino norėjimu sudaryti 
Contras ir opozicijos partijų 
vieningą frontą prieš sandi
nistus. Šie areštai rodo, kad san
dinistai, ar bus atšauktas karo 
meto įstatymas, ar ne, gali 
areštuoti žmones bet kada, nes 
yra išleistas kitas įstatymas, 
kuris draudžia Nikaragvos 
piliečiui tu rė t i ryšius su 
užsieniu. 

Veiksmas, skirtas užsieniui 

Dr. Gustavo Parajon, 
vyriausybės pask i r t a s į 
Tautinį Susitaikinimo komi
tetą, pasakė, jog bus paleisti 
keli tūks tančia i polit inių 
kalinių ir leista veikti radijo 
programoms, kurios sandinistų 
buvo užadarytos . Tačiau 
Liberalų parti jos a ts tovas 
Virgilio Reyes sako, jog opozici
jai nebus galima laisvai veikti, 
„nes saugumo policija areštuos 
kiekvieną, kuris jiems atrodys 
priešu"'. Jis sako: „Aš bijau, kad 
tai yra dar vienas teat ro 
veiksmas, skir tas užsienio 
pasauliui7', kalbėjo apie Ortegos 
paskelbtą apsiausties stovio pa
naikinimą Nikaragvoje. 

Bet sandinistų tarybos narys 
Bayardo Arce šeštadienį savo 
kalboje pasakė, „kad san
dinistai pradės tuoj masių 
mobilizaciją". J i s ragino 
sandinistų rėmėjus nepasiduoti 
ir neleisti užvaldyti gatves 
„revoliucijos pr iešams" . 

— Chicagoje lankosi į Ameri
ką atvykusi iš Pietų Afrikos 
juodojo vado Nelson Mandetes 
duktė Zenani su savo vyru prin
cu Thumbumuzi Dlamini. Ji 
kalbėdama Šv. Sabinos bažny
čioje, pasakė, kad tėvas bus 
greit išleistas iš kalėjimo, ku
riame jis laikomas 25 metus už 
kovą prieš aparteido 

Sandinistų oficialus laikraštis 
„Barricada" rašė, kad Amerikos 
Kongresas būtų nuolat ragina
mas neskirti daugiau paramos 
Contras sukilėliams. 

Neleido sugrįžti į kraštą 
Kardinolas taip pat pasakė, 

kad nauji areštai neveda į taiką 
ir susitaikinimą tarp brolių. 
Naujai areštuotieji yra Krikš
čionių demokratų ir Konserva
torių partijų vadai. Šeši kiti 
atstovai, kurie dalyvavo pasi
tarimuose su contras, negrįžo, 
nes Vidaus reikalų ministerija 
pranešė, jei jie grįš, bus tuoj 
areštuoti. Jų tarpe yraSyir La 
Prensa laikraščio redaktorius. 
Konservatorių vadas buvo 
šeštadienį suareštuotas, paleis
tas, bet ir vėl suimtas. 

Diplomatai Managvoje laukia, 
ką toliau Ortega darys. Jei jis 
laikysis duoto pažado keturiems 
prezidentams, jis privalo tuoj 
pradėti pasitarimus su Contras 
vadais. Prezidentai nebenutarė 
daugiau susirinkti pasitarimui, 
bet pareikalavo Ortegą įvesti 
demokratiją Nikaragvoje ir 
išvažiavo į savo kraštus . 
Praktiškai, sako keli Europos 
diplomatai, Centro Amerikos 
prezidentai paliko savo sutartą 
paktą Amerikos Kongreso 
rankose. Kongresas privalės 
padaryti savo sprendimą, ar 
Nikaragvos sandinistai ką nors 
daro demokratijos reikalu ir nuo 
to pareis, ar vasario 3 d. bus 
paskir t i pinigai Contras 
kovotojams. 

i 

Kardinolas Obando y Bravo, tar
pininkas tarp sandinistų ir Contras, 
kalba sekmadienį po pamokslo apie 
prez. Daniel Ortegos pasiūlymus. 

Tų pačių diplomatų nuomone. 
Ortega nori laimėti laiko, kad 
Amerikos Kongresas nepaskir
tų naujų sumų Contras par
tizanams, todėl sutinka su 
panaikinimu apsiausties stovio, 
kurį jis gali bet kada ir vel 
įsakyti, ir pradėti techninio 
pobūdžio derybas su Contras, 
bet ne siekti esminio reikalo — 
atstatyti pilną demokratiją 
krašte. 

KALENDORIUS 

Sausio 20 d.: Fabijonas. Se
bastijonas, Germaną, Daug-
vydas. Vaide, Darėjus. Jurgū-
nas. 

Sausio 21 d.: Epifanas. Ag
niete, Rungaila, Garsė. Augis, 
Ligita. 

ORAS 

Saulė teka 7:13. leidžiasi 4:50. 
Temperatūra dieną 38 1., 

naktį 32 1. 
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„AUŠROS VARTAI" ŠVENČIA 
„ŽIEMOS ŠVENTĘ' <» 

Šaltas, nors ir saulėtas sek
madienis, bet kaži kaip nelabai 
tevilioja kelionė į Lemontą. Ro
dos, gerai būtų namuose pato
giai įsitaisyti mėgstamiausioje 
kėdėje. įsipilti puoduką kavos ir 
skaityti gerą, Kalėdų proga 
gautą knygą. O dar, tiesa, ir 
„meškinų" rungtynės televizi
joje — taigi, pramogų netrūktų 
ir šalti nereikėtų. 

Bet skautiška pareiga, o ir 
noras pirmą kartą šiais metais 
pabūti su mielomis „Aušros 
Vartų" tunto sesėmis nugali 
tingumą ir važiuoju. Lemonto 
apylinkės nelabai pažįstamos, 
tad įtemptai stengiuosi laikytis 
sesės Albinos telefonu paaiš
kintų kelių ir sukimų „dešinėn, 
kairėn, vėl dešinėn"... Ir kada 
jau nutariu, kad tikrai prava
žiavau — atsiduriu „Ateities" 
namų kieme, beveik prie 
pastato durų. 

Viduje, vos įžengus, pasitinka 
ir pasveikina linksmos „Aušros 
Vartų" sesės, kurios baltomis 
staltiesėmis dangsto stalus, 
dekoruoja juos sidabru nužars-
tytomis eglių šakelėmis. Nuo 
lubų kabo sidabrinės ir baltos 
snieguolės, primindamos vieš
pataujančią žiemą. 

Prie nemažo „suneštinių" 
vaišių stalo pluša dirba 
tuntininkė ps. fil. Svajonė 
Kerelytė. Pasisiūlau padėti, bet 
kur tau — ačiū: padėjėjų dau
giau, negu st irniukų prie 
Kalėdų senelio rogių. Tad 
malonu vaikštinėti po pastatą, 
pažvelgti į už lango baltuojantį 
didžiulį sodą, pasitikti naujai 
atvykstančias, šiek tiek 
sušalusias seses. 

Sueigą pradeda tuntininkė. 
Pasveikinusi atvykusias, pak-
kviečia sesę Ramoną Steponavi
čiūtę pravesti sueigą — šventę. 
Šiandien — jokių įsakymų ar 
pagerbimų; susirinkome tik 
linksmai pabendrauti, pažaisti, 
padainuoti. 

Na, ir kruopštumas ir sugebė
jimas sesės Ramonos paruošti 
tiek įdomių, niekad nematytų 
žaidimų! Įsijungiame ir vyres
nės, ir jaunesnės; lenktyniau
jame, bandome nuplėšti „sli
binų" uodegėles, tampame 
raganomis, burtininkėmis, jau
namartėmis, senaisiais ir nau
jaisiais metais. O po to kiek
viena turime parašyti bent po 
vieną pažadą, kurį atliksime 
šiais metais. Surašome ant 
spalvotų popierėlių, kuriuos 
sesė Ramoną supina į margą 
žiedą ir atiduoda sesei Svajonei, 
kad ji laikytų ir saugotų — 
mūsų pažadus. 

Bedainuojant, besivaišinant, 
tamsia skraiste apsigaubia už 
lango baltas sodas. Laikas 

namo. nors smagu malonioje 
draugystėje, linksmų sesių 
būryje. Tad sustojusios ratu 
užbaigiame šventę tradicine 
„Ateina naktis" ir „Lietuva 
brangi". 

Važiuojant namo. malonu pa
gyventi „šviežiais" įspūdžiais, 
šildančiais sielą. Ačiū sesei Sva
jonei, sesei Ramonai ir visoms 
dalyvavusioms bei dirbusioms 
sesėms už tokią malonią žiemos 
šventę §esė Danutė 

PYRAGAIČIŲ NAMUKŲ 
PUOŠIMO ŠVENTĖ 

Gruodžio 20-tą dieną susi
rinko linksmas būrys „Kerna
vės" tunto „Dubysos" drau
govės paukštyčių su mamy
tėmis pas draugininke s. Mary
tę Utz. Susirinko tradicinei 
pyragaičių namukų puošimo 
šventei. Pyragaičių namukus 
paruošė s. Ramunė Lukienė. Se
sėms beliko namukus papuošti 
mamytėms prisidedant su savo 
kūrybingais patarimais. Papuo
šalams buvo naudojami įdomūs 
visokių rūšių ir spalvų sal
dainiai. Malonu buvo matyti 
„biteles" darbščiai dirbančias, 
puošiančias namukus vado
vaujantis savo vaizduote. Štai 
vienos sesės raudonais saldai
niais nulipdytas stogas; kitos — 
margai nudailintos sienos, o 
trečios takelis žaliais ir rau
donais „akmenėliais" išklotas. 
Ant vieno namuko, Kalėdų 
senis ruošiasi leistis žemyn per 
kaminą, o prie kito namelio 
stovi patogiai atsirėmęs sniego 
senis. Šen ir ten aplink namu
kus auga „sniego" sluoksniais 
apdengtos eglutės ant kurių 
šakelių kabo daug skanių žais
lelių. Pažvelgus į namukais 
apstatytą stalą, aplink kur) 

susėdusios dirbo, susidarė 
lietuviško kaimelio vaizdas. 
Trūko tik miniatūrinių gyven
tojų! 

Ši šventė yra labai smagi ir 
svarbi tuo, kad ji suteikia pro
gą paukštytėms ir jų mamytėms 
kartu praleisti malonią 
skautišką popietę. Popietė pra
sideda trumpa sueiga, kurioje 
giedamos gražios lietuviškos 
giesmės. Po sueigos prasideda 
kūrybinga (ir skani) popietės 
dalis, kurioje mamytės gali pasi
džiaugti savo dukrelių vaizduo
tėmis ir talentais. Tuo pačiu, 
mamytės turi progą pabendrau
ti ir artimiau susipažinti su 
savo dukrelių vadovėmis skau-
tininkėmis, kurios taip sąži
ningai ir tikrai iš širdies ištisus 
metus dirba tėvynės ir jaunųjų 
sesių labui. Linkime, kad šios 
šventės dar daug metų tęstųsi. 

Nijolė Gierštikienė 

„Nerijos" jūrų skaučių tunto „Nidos" laivo ūdrytės ir j . jaunės lanko senel ius Šv. Še imos viloje. 
Iš k.: Janina Braune, J i eva Mulokaitė, Audra Riškutė, Austė Ringutė, Daina Ringutė, A l i s a 
Nalytė , Laura Jokubauskaitė, Nida Lendraitytė ir j . ps. Viligailė Lendraitienė. 

Nuotr. A u d r o n ė s G u l b i n i e n ė s 

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS 
FONDAS PASKUTINIŲ TRIJŲ 

METŲ LAIKOTARPYJE 

„Kernavės" tunto „Dubysos" draugoves paukštytės po smagios saldainių 
namukų lipdymo sueigos. 

Lietuviškosios Skautybės fon
das šios Skautų sąjungos va-
vadovybės kadencijos metus, 
paminėjo savo veiklos dešimt
metį. Tai svarbi data mūsų 
organizacijoj, siekiant sava
rankiškumo ir tvirtų eko
nominių pagrindų. 

L. S. Fondo valdyba gali di
džiuotis išmokėjusi iš Fondo 
kapi ta lo gautų pa lūkanų 
daugiau negu šešiasdešimt 
tūkstančių dolerių skautų veik
lai. Ta proga išleistas leidinėlis 
su visų fondo atstovų ir stam
besnių rėmėjų fotografijomis ir 
schemomis, rodančiomis fondo 
augimą ir pelno paskirstymą. 

Pinigus rinkti nėra lengva. 
Nors daug kas ir nemažai uždir
ba, bet dažnai išleidžia ne ten, 
kur reikėtų. Fondo valdyba 
didelį dėmesį kreipia į fondo 
atstovus, nes tik jų dėka 
galėjome sukaupti turimą kapi
talą. Tenka pastebėti, kad juo 
toliau, tuo labiau aukų rin
kimas sunkėja: aukotojų 
skaičius mažėja, o dirbantis jau
nimas mažai aukoja. 

Skautų sąjunga stengėsi įvsti 
gražų paprotį, skelbdama gero
jo darbelio dieną. Nors toji min
tis ir nepi lnai vienetuose 
paplito, bet turėjo gerą tikslą — 
įsąmoninti skautus aukoti ir 
savo auka kitam nesėkmėj 
padėti. 

Gerojo darbelio tolimesniam 
puoselėjimui valdyba įsteigė 
Socialinį skyrių, kurio tikslas 
šelpti vargan patekusius Sąjun
gos narius. Skyriaus pajamos 
būtų Gerojo darbelio dieną su
rinktos aukos. 

L.S. Fondo turimas leidinių 
skyrius rūpinasi fondo leidinių 
išleidimu ir jų platinimu. Sky
riaus tikslas — duoti pelną, 
kuris, valdybai nutarus, perke
liamas į fondo iždą. Tam tikslui 
šis skyrius išleido iškiliųjų lie
tuvių dailininkų pieštus pašto 
ženklus. Jų išėjo keturios seri
jos. Paskutinysis yra šiais me
tais dail. J. Špakevičiaus pieš
tas ženklas 600 m. Lietuvos 
krikšto sukakčiai paminėti. 
Ženklai leidžiami, norint vi
suomenę ir mūsų sąjungos na
rius pripratinti prie filatelijos ir 
tuo pačiu turėti fondui pastovų 
pajamų šaltinį, kaip tai daro 
estų ir latvių skautai ir įvairios 
amerikiečių organizacijos. 
Nelengvai mums tai sekasi, nes 
toje srityje dar jaučiamas esmės 
nesupratimas. Leidinių skyr. 
taip pat padeda mūsų S-gai pasi
gaminti įvairius reikalingus 
ženkliukus, ir yra išleidęs fon
do rėmėjo sidabrinį ženklelį. 

Pati L.S. Fondo valdyba turi 
nemažai išlaidų tvarkydama 
fondą. Išleidžiama daugiausia 
ryšiams su atstovais palaikyti, 
pakvitavimų išsiuntinėjimui, 
kvitų, laiškinio popieriaus, 
padėkos lapų ir vokų pa
ruošimui. Šioms išlaidoms 
apmokėti pinigai neskiriami nei 
iš aukų. nei iš gauto pelno. 

Tenka užsidirbti patiems. Tam 
tikslui ruošiami renginiai ir 
meno parodos. Pažymėtinos 
„Antro Kaimo" gastrolės ir dail. 
V. Igno darbų paroda Bostone. 

Australijos skautų vadovybės 
pageidavimu, LSF valdyba įstei
gė Fondo skyrių Australijoj: au
kos nebus persiunčiamos Ame
rikon, o gauta aukų pelną aust-
raliečiai panaudos skautų veik
lai, kapitalas liks neliečiamas. 

Per metus valdyba daro 
keletą posėdžių. Posėdžių nu
tarimai skelbiami valdybos 
leidžiamuose ..LS Fondo bend-
ralaiškiuose". kuriuos gauna 
visi Fondo atstovai. Dar išlei
džiamas metinis fondo leidinėlis 
su tais metais aukojusiųjų 
sąrašu ir aukos dydžiu. 

Fondas auga. Augimui pagrei
tinti kviečiame daugiau sesių ir 
brolių įsijungti savo auka į L.S. 
Fondą, kurio kapitalo pelnas 
skiriamas Skautų sąjungos ge
rovei. Primename, kad auka 
L.S. Fondui yra geriausias 
investavimas į mūsų ateitį! 

Lietuviškosios Skautybės 
fondo valdyba 

KEIČIASI LSS 
VADOVYBĖ 

Lietuvių Skautų sąjungos va
dovybė, išrinkta 1988-90 metų 
laikotarpiui, išbuvusios vado
vybės pareigas perims šį 
savaitgalį Chicagoje vyksian
čiame Vadovybės suvažiavime. 

Šeštadienį, sausio 23 d., nuo 
9 vai. ryto Jaunimo centre vyks 
LSS šakų vadijų atskiri ir bend
ri posėdžiai, pirmijos posėdis, 
pasitarimai VH-sios Tautinės 
stovyklos reikalais ir kt. 

Visi Chicagos vadovai,-vės ir 
didžioji skau t i ška šeima 
kviečiami atsilankyti į 7:30 vai. 
vak. Jaunimo centre ruošiamą 
vakarienę ir 9:00 vai vyks
tančią vakaronę. Dalyvavimas 
vakarienėje — 10 dol. asmeniui. 
Prašoma iš anksto registruotis 
pas vs A. Paužuolį. tel . 
434-5714. 

Sekmadienį, sausio 24 d., visi 
kviečiami dalyvauti 9:15 vai 
ryto šv. Mišiose Jaunimo centre 

JŪRŲ SKAUTĖS 
PAS SENELIUS 

Lemonte veikiančios „Neri
jos" jūrų skaučių tunto „Nidos" 
laivo sesės jau kelinti iš eilės 
metai, atlikdamos Kalėdų gerąjį 
darbelį, švenčių laikotarpyje 
ap lanko Lemonto Šventos 
Šeimos viloje gyvenančius se
nelius. Paskutinis toks apsi
lankymas buvo praėjusių metų 
gruodžio 13 d. Didokas būrys 
ūdryčių ir jūrų jaunių su savo 
vadovėmis ir keliomis paly
dovėmis — mamytėmis, savo 
apsilankymu vėl pradžiugino 
senelius. 

Sesės aplankė visus tris Sv. 
Šeimos namų aukštus,, giedo-
damos ka lėdines giesmes 
lietuviškai ir angliškai. Šiais 
metais programą paįvairino 
Erika Jokubauskaitė ir Diana 
Gulbinaitė, pagrodamos flei-, 
tomis. Seneliai ir jų prižiū
rėtojos seselės kazimierietės ir 
šįmet labai š i l t a i pr iėmė 
skautes ir kvietė nelaukiant 
ateinančių Kalėdų dažniau 
apsilankyti Šv. Šeimos viloje. 
Laimingos buvo ir jaunosios 
sesės matydamos, kad savo ap
silankymu ir programėle pa
linksmino senelius ir paįvairino 
jų kasieninę rutiną. I 

ir po jų 10 vai. r. maž. salėje* 
vyksiančiose LSS vadovybės 
pareigų perdavimo iškilmėse. 
Po iški lmių vyks VH-tos 
Tautinės stovyklos vadovybės ir 
kitų vadovų posėdis. 

UNIFORMOS... 

Šį kar tą gera žinia (ir 
spauskim nykšt į , kad ta i 
neliktų tiktai pažadu)! Sesei 
Meilei pasisekė „užtikti" ne tik 
medžiagą, bet ir siuvėją, jeigu 
paklausa prašoks 100 uniformų, 
kurių kaina tada turėtų svy
ruoti tarp 35-40 dol. kiekvienai. 

Nelaukiant prašome rašyti*— 
Meilei Mickienei, 5938 Veran
da Dr., Springfield. VA 22152. 
Tel. 703-569-5370 - kiek uni
formų jūsų tuntas vienetas (ar 
asmeniškai) p lanuotų 
užsisakyti ir kokio dydžio. Tai 
nulems, ar mes tu rės ime 
siuvėją, ar tiktai medžiagą. 
Dabar nuo Jūsų priklauso, kaip 
grei ta i išsispręs uniformų 
klausimas! 
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DR. J A M E S V. HUDSON 
DR. L O R E T A V. STONCIUS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71st St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami ofise) 

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Straat, Chicago 
T a i . 434-5049 (veikia 24 va i ) 

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

Ofs . 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
G Y D Y T O I A IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

pirm 

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

2055 W. 69 St. 
Te4. 776-9691 

12-2 v . p.p.; treč. 12 - 2 v. p.p. 
penkt.: 1 - 3 v. p.p. 

3900 W. 95 St. 
Te l . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

O f i s o t e l . - 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVlClUS 

JOKŠA 
V A I K Ų LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Va landos pagal susitarimą 

D R . A L G I R D A S KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulask i Poad. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . an t r . ketv i ' penkt. 

Reikalui esant atvažiuo)u ir Į namus 

Tel . RE-llance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 W M I 59th Street 

Vai.: pirm., antr. ketv. ir penki 
nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai. vak. 

Treč. ir žežt. uždaryta 

Tel. of iso ir buto: OLvmpic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
c.vrrvToiAs IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai vak 

išskvrus treč Sešt 12 iki4 vai popiet 
• — i — — i !• 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėlės 
tilteliai, plokšteles ir bendroji praktika 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
K Ū D I K I Ų IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

3200 VV 81st Street 
Of iso tel. RE 7-1168; 

Rezid. 385-4811 
Dr. Tumasonio ofisą perėtne 

0R. S. LAI 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

Pirm 2-7 Antr. ir 
ketv 9-12. Penkt 2-7 

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

7722 S. Ke<tzfe Ave., 
Chicago, III. 60652 

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. 436-7700 

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

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

Namu 584-5527 

DR. ALGIS PAUUUS 
ORTOPEDINĖS LICOS -

CHIRLRGIIA 
6132 S. Kedzie, Chicago, I I I . 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin, I I I . 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOIA 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia : vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandi*s pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

,,C ontai t ienses" 
2618 VV. 71st St. - Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą L'ždarvta treč 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Specialvbė — Chirurgiia 
2454 VVest 71st Street 

Tel . 434-1818 - Rez. 852-0889 
Vai pirm , antr . ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS S. RAZMA 
Specialybė - Vidaus ir plaučiu ligos 

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

11800 South w»«i H'ghw»y 
Pate* Hatghts. M: 60463 

312) 361 -0220 312) 361 -0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai : antr 1-4 p p. ir ketv 2-5 p p 
§e$t pagal susitarimą 

Of iso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Street 
Tol. 434-6777 

Valandos pagal susitarimą 

Clevelande i š k i l m i n g a sueiga u ž b a i g i a n t r a t a n į s i j u n g i a i r v a d o v a i be i 
svečia i . N u o t r . V . B a c e v i č i a u s 

Ofs . tel. U I 5-0348; Rez PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2E1KA 
G Y D Y f O F A S IR CHIRURGAS 

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

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

Edmundas Vižinas. M.D.. S.C 
Specialvbė — Vidaus ligg fcydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. fpne Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

J O H N P. W A I T K U S , M.O. , FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W. 43 St.. M 927—3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai. pagal susitarimą pirm., antr. 
Ketv. Ir penkt nuo 3-7 */.v. 



Teisininkų 

BENDRAVIMO 
SUSITARIMAS 

JAV teisininkų sąjunga The 
American Bar Association ir So
vietų advokatų sąjunga prieš 
keletą mėnesių pasirašė bendra
darbiavimo sutartį, pavadintą 
„Declaration of Cooperation". 
Sudaryti du tekstai anglų ir 
rusų kalbomis. Tuo susitarimu 
numžttyta, jog abidvi sąjungos 
keisis savo leįdiniais, kad ge
riau susipažintų su kito krašto 
teisine sistema. Bus keičiamasi 
delegacijomis, teisių srities 
mokslininkais, filmais, foto pa
rodomis teisiniais klausimais, 
bus organizuojami bendri sim
poziumai, bendri seminarai. 
Bendravimas bus vykdomas 
skleidžiant leidinius kitos są
jungos nariams susipažinti. 
Bendravimui palaikyti skirtas 
išlaidas sudės abidvi sąjungos. 
Susitarimas galiojantis dve
jiems metams, o paskui galės 
būti pratęstas. Gali būti ir nu
trauktas, kuriai iš tų organiza
cijų pasiuntus pranešimą prieš 
tris mėnesius. Susitarimą pasi
rašė amerikiečių teisininkų s-
gos egzekuty vo direktorius Tho-
mas H. Gonser ir Sovietų advo
katų sąjungos viceprezidentas 
Rafael Saakov. 

Tai kažkas panašaus į Sovie
tų propaguojamą miestų sese-
rystę, o čia sudaryta organiza
cijų „seserystė". Nėra abejonės, 
kad Sovietai bandys ir su ki
tomis organizacijomis panašias 
seserystes megzti. 

VATIKANAS TARĖSI 
SU BISTRO VYRIAUSYBE 

Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimas 

Skaitant to susitarimo tekstą, 
tiesiog darėsi neįtikėtina, kad 
laisvo demokratinio krašto — 
Amerikos — teisininkai ryžtųsi 
sueiti į draugiško bendravimo 
ryšius su žiauriausiai dabarties 
diktatūrai atstovaujančiais ad
vokatais, kurie visada iki šiol 
gynė ir gina (savu noru ar 
priversti) ne nekaltą žmogų, o 
partiją, komunistinę totali
tarinę valstybę. Sovietų advoka
tų sąjunga nepakėlė protesto 
prieš nekaltų žmonių trėmimą 
į Sibirą. Ji neprotestavo prieš 
kovotojų dėl žmogaus teisių 
uždarinėjimą į psichiatrines 
ligonines. Ji nepasisakė prieš 
uždarinėjimą disidentų į vergų 
darbų stovyklas. 

Ką vakarų pasaulis pasakytų, 
jeigu Amerikos teisininkų 
sąjunga pasirašytų bendradar
biavimą su Pietų Afrikos 
advokatų sąjunga, kai tame 
krašte tiek daug rasinės diskri
minacijos? Kaip būtų atrodę, jei
gu Amerikos teisininkai būtų 
pasirašę bendradarbiavimą su 
nacių Vokietijos teisininkais? 
Bet daroma išimtis dabarties 
kruviniausio komunistų režimo 
teisės sistemos atstovams. Ko 
amerikiečiai teisininkai gali 
pasimokyti iš sovietinės teisių 
sistemos ir jų atstovų, kai tų 
institucijų ir asmenų sąžinė yra 
apsunkinta milijonų išžudytų 
žmonių gyvybėmis, daugelio 
kraštų pavertimu kolonialines 
vergijos šalimis ir kai ta sistema 
dar tęsia agresiją Afganistane, 
plėsdama savo kolonialinę 
imperiją, arba organizuodama 
civilinius karus, revoliucinius 
maištus kitų kontinentų lais
vuose kraštuose. 

JAV teisininkų sąjunga va
sario 3-10 dienomis šaukia savo 
suvažiavimą. Susidarė stiprus 
sąjūdis, kad šiame suvažiavime 
būtų atšauktas tas susitarimas 
bendradarbiauti su sovietiniais 
advokatais. Šis sąjūdis yra pasi
vadinęs Independent Task 
Force on ABA — Soviet Rela-
tions, Inc. Jam vadovauja daug 
energijos šioje srityje parody
dama Patience Tipton Hunt-
work, gyvenanti Phoenix, Ariz. 
Ji kontaktuoja įvairias patrio
tines organizacijas suteikti 
didesnį pasipriešinimą prieš šį 

amerikiečių teisininkų bendra
vimą su Kremliaus teisinės sis
temos atstovais. 

Ypač čia jungiasi žmonės, So
vietų okupacijos išblokšti iš savo 
tėvynių, jų tarpe ir lietuviai 
ateiviai. Amerikos teisininkų 
suvažiavimo metu Philadelphi-
joje bus piketuojama, pa
reiškiant visuomenės protestą 
prieš šį mūsų šalies teisininkų 
nublūdijimą. Demonstracijų 
metu numatyti nešioti plakatai, 
kurių tarpe būtų ir įrašai, pri
menantieji komunistų genocidą, 
pareikalavusį 60 mil. gyvybių, 
primenantieji pabaltiečių geno
cidą, kad^ 1 u\ o 600,000 gyvy
bių ar žiaune tremties aukų. 
Bus pabrėžtas ir ukrainiečių 
genocidas per eilę dešimtmečių 
pareikalavęs netoli 20 mil. 
aukų. Tokius skaičius skelbia 
pati minėtoji sąjunga, vystanti 
veikimą prieš tą amerikiečių-so-
vietų teisininkų susitarimą. 

Opozicija prieš šitą susitarimą 
nėra koks siaurų užsispyrėlių 
darbas. Jau prezidento Reagano 
vardu rašydamas Linas Kojelis 
pareiškė: „Mes negalime pa
remti jokios formalios dali-
ninkystės tarp JAV ir Sovietų 
organizacijų, kurios susikerta 
su tikslais mūsų žmogaus teisių 
siekimų". Teisir Oumo depar
tamento generalinio prokuroro 
pavaduotojas civilinių teisių rei
kalams William Bradford Rey
nolds pasisakė, kad ir jis nori 
prisijungti prie tų žmogaus tei
sių aktyvistų ir religinių va
dovų, kurie apgailestauja, kad 
JAV teisininkų vadovybė suėjo 
į ryšį su nešvaria organizacija, 
paneigiančia pagrindines žmo
gaus teises Sovietų Sąjungoje. 
Net ir generalinis prokuroras 
Edwin Meese III pažymėjo, kad 
amerikiečių teisininkų or
ganizacija neturėtų bijoti 
nutraukti teisininkų bendradar
biavimo deklaraciją, jeigu ji yra 
panaudojama propagandos 
reikalui. Žinoma, ko gi kito 
sovietinė organizacija siekia, jei 
ne propagandos ir savo dikta
tūrinės prievartos veiksmų pa
teisinimo. Jeigu jie norėtų dirbti 
demokratinių laisvių ir 
žmogaus teisių praplėtimui, 
Kremlius juos ilgai nedels
damas sutramdytų. 

Net keletas JAV senato tei
sinio komiteto narių, kaip sen. 
DeConcini, Biden, Thurmond ir 
eilė kitų kreipdamiesi į JAV tei
sininkų sąjungą, prabilo tūks
tančių sovietinių politinių kali
nių, religinių disidentų, kovo
tojų dėl žmogaus teisių vardu 
skatindami nutraukti ABA ir 
Sovietų advokatų sąjungos susi
tarimą. 

Taip pat ir grupė kongresma-
nų, jų tarpe Crane, Gilman ir 
eilė kitų, pareiškė, kad tas susi
tarimas tik teikia Sovietų 
advokatų sąjungai neužtar
nautą išaukštinimą. Jie skatina 
susitarimą nutraukti. 

Ypač griežtai prieš tą susita
rimą pasisako iš Sovietų 
Sąjungos ištrūkę disidentai, ku
riems buvo progos geriau 
pažinti sovietinių advokatų 
veiklą. Ta kryptimi pasisakė 
Anatolis Ščaranskis. Dr. Ana-
tolis Korjaginas tiesiog pa
reiškė, kad amerikiečių teisi
ninkų sąjunga išėjo pietauti su 
pačiu velniu. Panašių balsų gir
dėti ir iš eilės pirmaujančių 
JAV teisių profesorių. 

JAV teisininkų sąjunga turi 
apie 300,000 narių ir jų vardu 
jų tarybos 32 narių padarytas 
bendravimo susitarimas yra per 
toli nuėjęs. Taip rašo žurnalis
tas M. Sielaff. Su tuo reikia pil
nai sutikti. 

Juoz. Pr. 

Minint L ie tuvos k r ikš to 
sukaktį, LB veikėjų pradėta 
kampanija dėl Vilniaus arkivys
kupijos priskyrimo prie Lie
tuvos bažnytinės provincijos 
buvo aprimusi. Tačiau, kaip 
atrodo, yra galvojama ją atnau
jinti. Anot „Pasaulio lietuvio" 
redaktoriaus, nesulaukę spren
dimo, „mes ryžtamės tų reikalų 
neužmiršti ir savo darbą t a 
linkme tęsti kol popiežius mūsų 
prašymą išklausys" (PL, Nr. 
8-9, 1987 m.). 

Šis darbas, kaip atrodo, prade
damas tęsti A. Gurecko str. 
„Galimybės ir kliūtys" (PL, ten 
pat), kuriame jis bando įro
dinėt i , k ad popiežius gal i 
Vilniaus arkivyskupijos klau
simą išspręsti su niekuo nesitar-
damas, ir kaip pavyzdį nurodo 
Lietuvos bažnytinės provincijos 
įsteigimą. Anot jo „1926 m. 
Šventasis Sostas įsteigė Lie
tuvos bažnytinę provinciją ir nu
statė jos vyskupijų ribas be 
konkordato ar kokio kito susi
tarimo su Lietuvos vyriausybe 
ir be jos sutikimo". 

Šiai minčiai, kaip atrodo, pri
taria ir B. Nemickas, kuris teig
damas, kad „Vatikanui... tari
masis dėl Bažnyčios hierar
chinės sąrangos nėra conditio 
sine qua non net su valstybės 
sava vyr iausybe" , klausia , 
„Argi Vatikanas tarėsi su nepri
klausomos Lietuvos Leono 
Bistro vadovaujama vyriausybe, 
1926 m. steigdamas Lietuvos 
bažnytinę provinciją?" (Drau
gas, 1987.VII.31). 

Dokumentuotą atsakymą į šį 
klausimą galima rasti knygoje 
„Arkivyskupas Mečislovas Rei
nys". Ji buvo gauta iš sovietų 
okupuotos Lietuvos ir 1977 m. 
išleista Chicagoje su Vyt. 
Bagdanavičiaus įvadu. Jos au
torius neskelbiamas. 

Padė t i s s te ig ian t bažny t inę 
provinci ją 

Prieš pradedant cituoti šią 
knygą verta prisiminti, kokie 
santykiai tuomet buvo tarp Va
tikano ir Lietuvos. įsteigti Lie
tuvos bažnytinę provinciją la
biau rūpėjo Lietuvai negu Va
tikanui, nes jai buvo svarbu už
t ik r in t i Lie tuvos ka t a l i kų 
Bažnyčios savarankiškumą ir 
tuo sustiprinti atgautą šalies 
nepriklausomybę. Todėl jau 
1918 m. Lietuvos delegacija (A. 
Stulginskis ir prel. Olšauskas) 
lankėsi Miunchene pas nuncijų 
arkiv. Pacelli ir per jį prašė Va-

JUOZAS VITĖNAS 

tikaną paskirti Vilniui lietuvį 
vyskupą ir pripažinti Lietuvą de 
jure. 1919 m. gegužės mėn. Va
tikane lankėsi lietuvių delega
cija (grafas A. Tiškevičius ir 
kun. dr. A. Viskanta) ir prašė 
pripažinti Lietuva de jure. Po jų 
lankėsi kun. J. Staugaitis ir 
kun, A. Grigaitis, prašydami 
taip pat pripažinti Lietuvą de 
jure ir sudaryti atskirą Lietuvos 
bažnytinę provinciją. Vatikano 
valstybės sekretorius kard. 
Gasparri prižadėjo pripažinti 
Lietuvą de jure, kai tai padarys 
didžiosios Europos valstybės 
žiūr. prel. L. Tulaba, Draugas, 
1986. V.29). Vatikanas pripažino 
Lietuvą de jure 1922 m. ir apsi
keitė diplomatiniais atstovais. 

Tačiau 1925 m Vatikanui su
darius konkordatą su Lenkija ir 
Vilniaus arkivyskupiją prisky
rus prie Lenkijos Bažnyčios, 
santykiai tarp Lietuvos ir Va
tikano praktiškai nutrūko. Šį 
kartą juos atnaujinti iniciatyvos 
ėmėsi Vatikanas, apaštališ
kuoju vizitatoriumi Lietuvai ! 

paskirdamas J. Matulaitį, pa
kėlęs jį arkivyskupu. Jam buvo 
suteikti platūs Vatikano įgalio
j imai sutvarkyt i Lietuvos 
katalikų Bažnyčios reikalus. 
Tuo metu Lietuvos užsienio 
reikalų ministeriu buvo kun. dr. 
(vėliau arkiv.) Mečislovas Rei
nys, o ministeriu pirmininku dr. 
Leonas Bistras. 

• Bažnytinės provincijos 
įsteigimas 

Knygos „Ark. M. Reinys" au
torius rašo: „Arkiv. Matule
vičius, atvykęs Lietuvon, pasi
tarimuose su ministeriu kun. 
M. Reiniu — jie buvo pažįstami 
iš gyvenimo Vilniuje laikų — 
nutarė, kad šį reikalą reikia 
tvarkyti trimis etapais: įsteigti 
Lietuvoje bažnytinę provinciją, 
nepriklausomą nuo bažnytinių 
centrų, esančių kitose šalyse, 
pasirūpinti buvimu abipusės at
stovybės ir sudaryti konkorda
tą tarp Vatikano ir Lietuvos res
publikos". (50 psl.) Toliau au
torius nurodo, kad dėl bažny
tinių reikalų sutvarkymo Lie
tuvoje arkiv. Matulevičius 
tarėsi su Lietuvos vyskupais, 
Vatikano atstovu, Lietuvos 
vyriausybės atstovais ir kitais 
asmenimis. 

„Projektuojant Lietuvos 
Bažnytinę provinciją", rašo 

knygos autorius, „painiausias 
dalykas buvo sutvarkyti neoku
puotą Vilniaus vyskupijos dalį. 
Galiausiai, vyriausybei pagei
daujant, buvo sudaryta nauja — 
Kaišiadorių vyskupija, tokia, 
kokia ji dabar yra, kad jos ribos 
rodyte rodytų nebaigtą spręsti 
Vilniaus vyskupijos klausimą". 

Suskirsčius Lietuvos teritoriją 
vyskupijomis ir suradus kandi
datus į naujų vyskupijų vysku
pus, bažnytinės provincijos įstei
gimo projektas buvo užbaigtas 
ir 1926 m. vasario mėn. apašta
liškasis vizitatorius arkiv. Ma
tulaitis nuvyko į Romą ir šį pro
jektą įteikė popiežiui Pijui XI, 
kuris tų pat metų balandžio 4 d. 
bule Lituanorum gente pa
skelbė Lietuvos bažnytinės pro
vincijos įsteigimą. 

Dokumentacija 

Apaštališkasis vizitatorius 
arkiv. Matulaitis, grįžęs į 
Kauną, 1926 m. balandžio 24 d. 
pasiuntė tokį raštą Lietuvos 
ministeriui pirmininkui dr. Leo
nui Bistrui: Aukštai Gerbiamas 
Ministeriu Pirmininke! Turiu 
garbės pranešti Jūsų Eks
celencijai, jog Šv. Tėvas Pijus XI 
šių metų balandžio 4 dieną yra 
įsteigęs Lietuvoje savaimingą 
Bažnyčios provinciją, kurią 
sudaro: Kauno arkivyskupija ir 
vyskupijos: Telšių su Klaipėdos 
prelatūra. Panevėžio, Vilkaviš
kio ir Kaišiadorių. Sekančią 
dieną, t.y. Velykų antrą dieną. 
Jo Šventenybė paskyrė Kauno 
metropolitu vyskupą Juozą 
Skvirecką ir vyskupus: Telšių — 
prelatą Justiną Staugaitį, Pane
vėžio — kanauninką Kazimierą 
Paltaroką, Vilkaviškio — 
vyskupą Antaną Karosą ir Kai
šiadorių — kanauninką Juoza

pą Kuktą; gi Vilkaviškio koad
jutorium su paveldėjimo teise 
prelatą Mečislovą Reinį. 
Žemaičių vyskupas Pranciškus 
Karevičius kovo 27 d. pakeltas 
Skitopolio arkivyskupu. 

Oficialų Šv. Sosto leidinį Ac
tą Apostolicae Sedis su auten-
tiniais Konstitucijos paskyrimo 
tekstais prisiunčiu drauge su 
šiuo raštu. Bulos yra parvežtos 
ir bus įteiktos atitinkamiems 
asmenims. 

Šia pačia proga malonu man 
buvo šiuo raštu atkartoti Jūsų 
Ekscelencijai nuoširdžią pagar
bą, kurią aš jau esu asmeniškai 
ne kartą pareiškęs žodžiu. Jur
gis Matulevičius. 

Dr. Bistras yra padaręs tokį 
užrašą: „Gegužės 8 d. įvyko 
Min. Kabineto posėdis pas 
Respublikos Prezidentą, kuria
me aš, kaip min. pirmininkas ir 
užsien. reikalų ministerio parei
gas einąs, pranešiau apie įvy
kusį Šv. Sosto aktą Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios reikalu. Paaiš
kėjus, kad tuo aktu sudaromas 
padėjimas neprieštarauja Min. 
Kabineto nusistatymui iš 
esmės. Min. Kabinetas akcep
tavo faktą ir įgaliojo mane pra
dėti derybas su Šv. Sostu 
diplomatinių santykių at
naujinimo reikalu"... (..Tiesos 
keiias", 1924.XI.628). 

1926 m. gegužės 25 d. Lie
tuvos ministeris pirmininkas 
dr. L. Bistras pasiuntė apašta
liškajam vizitatoriui arkiv. Ma
tulaičiui tokį raštą: Jūsų Eks
celencija! Turiu garbės pranešti 
Jūsų Ekscelencijai, kad Minis
teriu Kabinetas svarstydamas 
esamus santykius Lietuvos 
Vyriausybės su Vatikanu 
nutarė š.m. gegužės 8 d. atnau
jinti diplomatinius santykius su 
Vatikanu ta sąlyga, kad ir Va
tikanas iš savo pusės įkurtų 
atskirą internunciatūrą Lietu
vai jos laikinojoje Sostinėje 
Kaune ir tai vietai paskirtų Lie
tuvos vyriausybei priimtiną 
asmenį. Pasinaudoju ta proga 

pareikšti Jūsų Ekscelencijai 
aukštos pagarbos jausmus. Dr. 
L. Bistras, Ministeris pir
mininkas. 

Apie Vatikano atsakymą į šį 
raštą L. Bistras taip rašo: „I šį 
raštą gavau teigiamą atsakymą 
iš Vatikano per Msgr. Faidutti 
raštu Nr. 100 š.m. gegužės 29 d. 
Birželio mėn. 5 d. vyriausybės 
vardu pasiūliau žodžiu p. Klimą 
Lietuvos atstovu prie Vatikano, 
o birželio 9 d. gavau raštu Nr. 
111 sutikimą akceptuoti p. Kli
mą atstovu prie Šv. Sosto ir pa
siūlymą priimti Vatikano atsto
vu Lietuvai dabartinį inter-
nuncijų Holandijoj Msgr. M. 
Schioppa" („Tiesos kelias", 
1926 Nr. p. 272). 

Taip buvo formaliai baigtas 
Lietuvos bažnytinės provincijos 
įsteigimas ir diplomatinių san
tykių su Vatikanu atnauji
nimas. 

Tačiau 1926 m. birželio 15 d. 
po seimo rinkimų buvo sudary
ta kairiųjų vyriausybė ir, anot 
autoriaus, nors bažnytinės pro
vincijos įkūrimas nebuvo reika
lingas seimo ratifikacijos, o tik 
vyriausybės akceptavimo, ką 
vyriausybės vardu min. pirm. 
dr. Bistras formaliai buvo pa
daręs, bet naujoji vyriausybė 
neigė akceptavimo faktą, neno
rėjo pripažinti naujai paskirtų 
vyskupų ir mokėti jiems algų. 
Kaip pavyzdį autorius nurodo 
tokį įvykį: naujai įšventintam 
vyskupui J. Kuktai paprašius 
leisti iš užsienio savo daiktus 
parsigabenti ir prašymą pasi
rašius „vyskupas Kukta, vidaus 
reikalų ministeris Požėla nesu
tiko jo patenkinti reikalau
damas, kad vysk. Kukta pasi
rašytų kanauninkas Kukta ar
ba tik Kukta, nes jis nežinąs 
vyskupo Kuktos". 

Kaip žinoma, kairiųjų vy
riausybė buvo 1926 m. gruodžio 
16-17 perversmu nušalinta, o 
valdžią perėmusi naujoji vyriau
sybė bažnytinės provincijos 
įsteigimą pripažino ir 1927 m. 
rugsėjo 27 d. su Vatikanu su
darė konkordatą. 

Atsižvelgiant į minėtus fak
tus, ar galima sakyti, kad 
„Šventasis Sostas įsteigė Lie
tuvos bažnytinę provinciją ir nu
statė jos vyskupijų ribas be 
konkordato ar kokio kito susi
tarimo su Lietuvos vyriausybe 
ir be jos sutikimo". 

St. Petersburge vykusiame LB tarybos seime susėję artimieji. Iš kairės: JAV 
LB pirm Vytautas Volertas. Bronė Volertienė ir Vytenis Dirkis. 

MILIJONINĖ DOVANA 

Grabill bendrovės steigėjas 
William J. Stoecker įteikė 4 mil. 
dol. čekį Moraine Valley kole
gijai Palos Hills, kad būtų pa-
statvti meno centro rūmai. 

DANGORAIŽIO SESELIS 
P. MELNIKAS 

R o m a n a s 
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I škre ipę veidus braižytojai vėl persimetė 

žvilgsniais.Budelis! Pabaisa! Ne vienas tada trubūt 
taip galvojo. Beliko tik paklusti kerštingam prievaiz
dai ir jo bijoti. 

Jau kelios dienos praėjo nuo to įvykio, bet to dar 
nė vienas neužmiršo... 

Visi t ik skubėjo, dirbo iš paskutiniųjų, bijojo 
prasitarti, tik kartais ką nors vienas kitam pašnibž
dėdavo. Mažiau ginčijosi ir dirbo susilenkę prie stalų 
iki dvyliktos nakties. Tada kiek pasirąžydavo, patrin
davo išvargusias akis ir skubėdavo važiuoti namo 
tiesiog bijodami, kad nežmoniškai daug išreikalaująs 
Devinskis nepalieptų dirbti ilgiau. 

Visi jautėsi pilnai priklausą dangoraižiui ir Devin-
skiui. Net jų šeimos gyvenimas tapo nebeįmanomas. 

Savaitgaliuose Dobilas žiovaudamas ilsėdavosi 
namie. 

Marytė kraipė galvą, ne visai suprasdama, kas su 
juo atsitiko. 

— Miegali. Žolę reikia nupjauti apie namus. 
— Jonai , kas tau? 
— Slunki, be darbo buvai energingesnis. 
— Žiūrėk, tavo akys raudonos... 
Dobilas bandydavo pakelti galvą. Nuo įtempto 

braižymo pavargusias akis praplėsdavo, bet matydavo 
kažkokį šešėlį. Neatpažintų jos, jei negirdėtų skundo 
žodžių. 

Paėmęs sekmadienio laikraštį į rankas, jis 
įsitraukdavo į kokį nors įdomų straipsnį, bet jo galva 
iš lėto linkdavo vis arčiau ir arčiau prie skaitomų 
raidžių. Sustodavo jo mintys, nesuprasdavo teksto ir 
užmigęs garsiai knarkdavo. 

Rytą vėl lėkdavo į darbą. 
Kai bedarbiai užuodė, kad Grand pastate verda 

naujas darbas, jie kasdien pakildavo i šeštą aukštą. 
Dobilas jiems paduodavo užpildyti darbo pareiškimus 
ir, su jais kiek pakalbėjęs, užrašydavo savo nuomone. 

Pasirodė ir buvę Dobilo bendradarbiai. 
Kai kurie buvo atleisti iš Cody ar Beckerio 

bendrovių, kuriose Dobilas trynėsi su jais alkūnėmis. 
Atėjo ir gražuolė Joana, su kuria jam anuomet buvo 
sunku dirbti. 

Kokį tik darbą Dobilas jai ten duodavo, ji turbūt 
tyčia nepadarydavo. Paskaysi taip - padarys kitaip. 
Galėjai pasiusti. Ir ji norėtų čia, pas White. kartu su 
juo vėl dirbti? 

Dabar ji nuduoda gerą ir paklusnia, tarsi Dobilas 
viską būtų užmiršęs. Ne, jis neužmiršo ir jokiu būdu 
jos čia nenorėtų... 

„Nutaisiusi" angelo veidą, siūbuodama klubais. 
Joana taip ir išėjo turbūt pilna vilčių. 

Dobilas Devinskiui užrašė ant pareiškimo: 
„Pažįstu. Nepaklusni. Neįmanoma darbe". Norėjo 
juokais prirašyti, kad „graži", bet donžuaniškas Devin
skis gal tuo ir pasitenkintų. Prie jos sėdėtų. Gal 
sugalvotų vilioti? 

Kodėl Dobilas jai tokią blogą rekomendaciją 
užrašė? 

Tik ką atvykęs į Ameriką, Dobilas lengvai 
atleisdavo visokius įžeidimus, kalbos gerai 
nemokėdamas nežinodavo nė k- p atsakyti j užgau
liojimus. Retas kuris jį gerai t .odavo. O dar rečiau 

maloniau pašnekėdavo ar atleisdavo jo brėžiniuose 
padarytas klaidas. Amerikiečiai išdidūs, nervingi tarsi 
tuo pajėgtų kažką ypatingo pasiekti. 

Vienas išdidus emigrantas lenkas, Ježy, Cody 
bendrovėje kovojo dėl kažkokios lenkų garbės ir 
nenusileisdavo nei Dobilui, nei amerikiečiams. Ir jis 
čia atėjo ieškoti darbo! 

Pamatęs Dobilą labai nudžiugo. Šnekėjo nuolankiai. 
Jsiperšančiais žodžiais Ježy stengėsi itikti. Dobilas net 
pasipurtė nuo tokio staigaus lipšnumo. 

— Tai tu čia? Gal esi viršininkas? 
Ježy žodžiai saldūs kaip medus. Užmiršo visas 

kovas!... Dėl Vilniaus klausimo kartą pralaimėjęs kelis 
istorinius įrodymus, kad miestas Lietuvos, ne Lenki-
jnos. suakmenėjusiu, piktu veidu prakošė pro dantis 
grasinimą: 

— Nykštukas ta Lietuva. Atžygiuosim kada nors 
ir visą okupuosim. 

— Ir bus blogiau kaip unijos laikais? — ironiškai 
paklausė Dobilas. 

Ježy sušvokštė: „Taip". 
— Ar tremsit lietuvius į Karpatus? 
Išnaikinsim visus, nykštukų tautos atstove, Ježy 

turbūt tada norėjo atsakyti. Lenkijoj ir čia, Amerikoj, 
mes vis dar didesni už jus. Niekų apie ..mūsų Vilnių" 
nešnekėk. 

Su tokiu aršiu lenku, išsprendusiu Lietuvos 
klausimą grasinimu, joks dialogas nebuvo įmanomas. 

Kai Ježy išėjo, tai Dobilas ant jo darbo pareiškimo 
užrašt: ..Labai priekabus ir nesocialus". Nesugalvojo 
nieko tinkamesnio. 

— Tepasikaria. — pagalvojo. 

(Bus daugiau) 
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DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. sausio men. 20 d. BOSTONO 2INIOS 

Solistas Ričardas Daunoras, kuris dainuos „Draugo" koncerte kovo 20 d. 

NORIU DAINUOTI 
LIETUVIŠKAS 

DAINAS 
Pasikalbėjimas su sol. Ričardu 

Daunoru prieš „Draugo" koncertą. 

Šiemet ..Draugas" rengia kon
certą kovo 20 d. Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. Koncertuoti 
yra pakviesti sol. Ričardas 
Daunoras iš Vakarų Vokietijos 
ir sol. Birutė Vizgirdienė iš Los 
Angeles. Abu mažai arba visai 
negirdėti Chicagoje. Abu jau yra 
nusipelnę pagarbos savo dai
navimu, nes tai ne eiliniai solis
tai. Jų pasiklausyti bus įdomu 
visiems Chicagos lietuviams. 

Solistas Ričardas Daunoras 
atsako į redakcijos jam pateik
tus klausimus apie savo mokslą, 
pasitraukimą iš okupuotos Lie
tuvos ir savo dabartinius ope
rinius darbus Vokietijoje. 

— Prieš kurį laiką J ū s pasi
t raukėte iš okupuotos Lie
tuvos. Ar ten dainavote tik 
choruose a r ir solo? — buvo 
pate iktas jam pirmasis 
klausimas. 

— 1976 metų vasarą kartu su 
Vilniaus universiteto liaudies 
dainų ir šokių ansambliu 
buvome pakviesti koncertuoti 
folkloro festivalyje Prancūzijoje. 
Ten kaip tik ir įvyko mano apsi
sprendimas žengti lemtingą 
gyvenimo žingsnį. 

1973 m. konkurso būdu buvau 
priimtas solistu į Vilniaus 
Operos teatrą. Šiame teatre iš
dirbau tris sezonus. Per šį laiko
tarpi dainavau eilę operinių 
rolių bosui, kaip pvz. operose 
Carmen, Faustas, Aida. Tosca 
Bohema, Traviata, Don Carlos 
ir kitose. Virgilijui Noreikai 
1975 metais pradėjus vadovau
ti Vilniaus operos treatrui ir 
iškilus konfliktui tarp direkto
riaus Noreikos ir mano brolio 
Vaclovo, 1978 metų pavasarį 
buvome — aš ir mano brolis — 
perkelti dirbti į Kauno muzikinį 
teatrą — operete. Paskutinio po
kalbio metu su Vilniaus operos 
teatro direktorium V. Noreika 
išgirdome iš jo lūpų, kaip bus 
susidorota su mumis ir kad aš 
turėčiau pagalvoti aHie savo dai
nininko karjerą. Gal geriau 
turėčiau pabandyti savo laimę 
svetur Tokie jo pasakyti žodžiai 
dar labiau sustiprino mano apsi
sprendimą pasilikti vakaruose. 
Aišku, dabar po vienuolikos 

metų turėčiau V. Noreikai už 
gerus patarimus tik padėkoti! 

— Kur ir kada lavinote sa
vo balsą solo dainoms, ari
joms ir dainavimui operoje? 

— Nuo 1966 m. iki 1972 m. 
studijavau Vilniaus valstybi
nėje konservatorijoje. Pirmu
tinis dainavimo mokytojas buvo 
L. Paulauskas, o vėliau, atėjus 
dainavimą dėstyti mano broliui 
Vaclovui, perėjau mokytis pas 
jį. Nuo 1977 m. iki 1980 m. stu
dijavau Stuttgarto aukštojoje 
muzikos mokykloje pas žymų 
pasaulinio garso dainininką 
prof. Sandor Konyą. 

— A r seniai d a i n u o j a t e 
kaip solistas operoje ir ko
kias roles dainuojate? 

— Tuoj po baigimo Stuttgarto 
aukštosios mokyklos padariau 
sutartį su Krefeldo Operos 
teatru trejiems metams ir pa
ruošiau eilę bosinių partijų 
operose: Mignon — Lothario, 
Gianni Schicchi — Simon, Fi
delio — Don Fernando, Don 
Carlo — Didysis Inkvizitorius, 
Don Giovanni — Kontur ir 
Masetto, Mahogany — Jimmy, 
Rheingold — Fasolt — iš viso 
daugiau kaip 20 rolių. Jau eilę 
metų dėstau dainavimą, pra
džioj Krefeldo muzikos 
mokykloje, o dabar duodu pri
vačias pamokas operos daini
ninkams. 

— Kokios J ū s ų mėg ia 
miaus ios lietuvių d a i n o s , 
kurias renkatės savo koncer
tams? 

— Nors mano pagrindinis 
darbas surištas su operiniu dai
navimu, bet aš visuomet į savo 
koncertus įtraukiu ir lietuvių 
liaudies dainas, harmonizuotas 
kompozitorių. Kadangi esu 
bosas, tai daugiau prie širdies 
lėtos, melancholiškos, su ryš
kiais gamtos vaizdais ir liaudiš
kais motyvais dainos. Tikiuosi, 
kad klausytojams nebus nuobo
džios mano atliekamos lietuvių 
liaudies dainos. Jau šimtais 
kartų girdėta melodija kartais 
sukelia širdžiai vis naujus 
prisiminimus ir pergyvenimus 
taip, kad man kiekvienas nau
jas koncertas padiktuoja naują 

KOMP. J . GAIDELIO 
MIRTIES MINĖJIMAS 

Sausio 6 d. sukako 5-ri metai, 
kai mirt is pakirto komp. 
Juliaus Gaidelio gyvybę, jam ei-
nanc 74-sius metus. Jo 
vadovauto Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos choro 
Brocktone rūpesčiu, toji 
sukaktis paminėta sausio 10 d. 
Minėjimas buvo trijų dalių: 
speciali programa „Laisvės Var
po" laidoje, šv. Mišios už 

lietuvių liaudies dainos inter
pretaciją. Žinoma, tam didelę 
reikšmę sudaro ir publikos 
sudaryta atmosfera koncertų 
salėse. 

— Kokie mėgiamiausi kom
pozitoriai ir jų operos, kurias 
turit progos dainuoti? 

— Klasikinės operos kūrėjai 
man palieka giliausią įspūdį. Su 
malonumu aš dainuoju Verdi, 
Puccini operose. Vokietijoje 
tenka dainuoti ir vokiečių 
kompozitorių operose. Su malo
numu atlieka Fosolt vaidmenį 
Wagnerio operoje Rheingold, 
Verdi operoje Don Carlos Inkvi
zitoriaus rolę. 

— Ką pasirinksit „Draugo" 
koncertui — operų arijas, lie
tuviškas da inas a r įvairius 
dalykus lietuvių ir svetimo
mis kalbomis? 

— „Draugo" koncerte 
dainuos ir Birutė Vizgirdienė, 
todėl programą sudarysime kar
tu. Šį kartą norėčiau savo daly
je padainuoti daugiau lietuviš
kų dalykų ir gal porą klasikinių 
arijų. 

— Kokie J ū s ų ateities pla
nai dainavime ir pragyve
nimo užsitikrinime? 

— Vien iš darbo operoje, ne
būnant pasaulinio garso žvaigž
de, nėra lengva pragyventi. 
Todėl jau eilę metų dėstau 
dainavimą. Tas darbas man 
labai patinka ir galvoju ateityje 
užsiimti pamokomis. Taip pat 
turiu svajonę po kelerių metų 
persikelti gyventi į Amerikos 
kontinentą. Žinoma, tai sva
jonei įgyvendinti šiandieną yra 
žymiau sunkiau, nei prieš vie
nuolika metų, nes tada buvau 
jau gavęs emigracijos vizą į 
Ameriką. 

Iki greito pasimatymo koncer
tuose Amerikoje. 

Dėkojame solistui Ričardui 
Daunorui už nuoširdžius žodžius 
pasikalbėjime prieš „Draugo" 
koncertą, kuris bus kovo 20 d. 
Taip pat solistas koncertuos 
Atvelykio sekmadienį, balan
džio 10 d., Los Angeles Šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Abiejų 
koncertų laukia lietuviai, nes 
solistas mažai kam yra girdėtas 
Amerikoje. Su juo kar tu 
koncertą atliks ir sol. Birutė 
Vizgirdienė. Ji Chicagoje taip 
pat dainavo tik dalį programos 
Lietuvių Fondo jubiliejiniame 
bankete. Taigi laukiame abiejų 
solistų. 

mirusio sielą Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos bažnyčioje ir 
po pamaldų salėje po bažnyčia 
iškilmingas susirinkimas su 
menine programa. 

„Laisvės Varpo" laidoje prog
ramą apie komp. Julių Gaidelį 
paruošė Petras Viščinis. Jis 
išryškino komp. Juliaus 
Gaidelio šakotą, gausią ir 
įvairią kūrybą, jo veiklą su 
chorais ir ki tais dainos 
vienetais kaip kvartetai, seks
tetai ir oktetai, jo darbą su 
jaunimu, mokant jį muzikos ir 
skatinant pastebėtus talentus 
siekti meno aukštumų. Visose 
šiose srityse vargiai rastume 
kitą kompozitorių, kuris 
prilygtų komp. Juliui Gaideliui. 
Jis sugebėjo suderinti savo 
kūrybinį talentą su praktiška 
veikla, reikalinga gyvajai 
lietuvybei stiprinti ir ugdyti. 
Nuo 1951 m. jis be pertraukos 
dirbo su įvairiais dainos vie
netais iki mirties 1983m. sausio 
6 d. Jo netekimas yra didelis 
nuostolis visai mūsų išeivijai, 
kurios pavyzdingu atstovu jis 
buvo, neužmiršdamas priesai
kos gimtajai žemei, kai ją pa
likome raudonojo siaubo grės
mėje. Jam mirus, pritilo jo vado
vauti dainos vienetai: Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos mišrus 
choras ir Bostono vyrų sekste
tas, su kuriais jis paruošė daug 
dainų, surengė daug koncertų, 
aplankė daug lietuvių telkinių. 

Komp. Ju l iaus Gaidelio 
kūrybą apibūdino komp. Jero
nimas Kačinskas, iškeldamas jo 
originalumą, kūrybos įvairumą 

gausumą, dramatišką ir 
atspalvį. Šalia sunkesnių ir 
komplikuotesnių darbų, komp. 
Julius Gaidelis paliko nemažai 
lengvesnio pobūdžio kūrinėlių, 
pritaikytų publikos skoniui ir jo 
vadovautų dainos vienetų pajė
gumui tuos kūrinėlius atlikti. 

Operos solistė Daiva Mongir-
daitė ir pianistas dr. Saulius 
Cibas įdomiai ir gyvai papasa
kojo, kaip komp. Julius Gaide
lis pastebėjo jų talentus, ragino 
juos plėtoti ir visokeripai padėjo 
jiems kelyje į pasiektą lygį. Sol. 
Daiva Mongirdaitė pabrėžė, kad 
ji abejojo — mokytis dramos ar 
dainavimo? Komp. Julius 
Gaidelis įtikino ją, kad ji 
pasuktų dainininkės keliu. O 
pianistas dr. Saulius Cibas 
pasakojo, kaip po aštuonerių 
metų darbo su komp. Julium 
Gaideliu jis gavo komopozito-
riaus patarimą stoti į konser
vatoriją, kaip konservatorijoje 
profesoriai stebėjosi jo atsinešta 
aukšta technika, kaip komp. 
Julius Gaidelis įkvėpėjam mei
lę muzikai. 

Visa programa buvo perpinta 
komp. Juliaus Gaidelio kūrybos 
pavyzdžiais, a t l ik ta is jo 
vadovauto Bostono vyrų choro, 
Chicagos lietuvių operos, Daina
vos ansamblio, Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos choro. 
Kiekvienas muzikos įtarpas 
buvo pritaikytas tekstui, lietu

siam vieną ar kitą komp. 
Juliaus Gaidelio veiklos sritį. 

Šv.Mišias už komp. Juliaus 
Gaidelio sielą atnašavo ir 
pamokslą apie jį pasakė 
kelbonas kun. Petras Šakalys, 
kurio vadovaujamos parapijos 
vargonininku ir choro vedėju 
buvo komp. Julius Gaidelis 13 
metų (1969-1982). 

Iškilmingame susirinkime 
kalbėjo LB Brocktono apylinkės 
pirmininkas Stasys Eiva, o 
meninę programą atliko Mary 
CrowIey vadovaujamas Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
choras ir Daivos de Sa Pareira 
vadovaujamas Bostono vyrų 
sekstetas. 

IŠEIVIŲ KŪRĖJŲ DARBAI 
LIETUVOJE 

„Laisvės Varpas" pranešė, 
kad bostoniškių rašytojų Stasio 
Santvaro ir Antano Gustaičio 
eilėraščiai buvo į t raukt i į 
lietuvių išeivių poezijos rečitalį, 
kurį gruodžio pabaigoje Meno 
Darbuotojų rūmuose Vilniuje 
atliko akt. Laimonas Noreika. 
Tame rečitalyje buvo skaitomi 
12-kos lietuvių išeivių poetų 
eilėraščiai. Šalia minėtų į 
rečitalį dar buvo įtraukti Ber
nardo Brazdžionio, Jono Aisčio, 
Kazio Bradūno, Henr iko 
Radausko, Henriko Nagio, 
Liūnes Sutemos, Vitalijos Bogu-
taitės, Alfonso Nykos-Niliūno, 
Jono Meko ir Algimanto Mac
kaus eilėraščiai. 

Vilniuje surengtas taip pat 
komp. Jeronimo Kačinsko 
kūrinių koncertas. 

Perdavęs šią žinią „Laisvės 
Varpo" vedėjas klausė: neaišku, 
tai posūkis į rimtą lietuvių išei
vių kūrybos įvertinimą ar tik 
taktikos keitimas? 

ŠAULIŲ LEIDŽIAMAS 
ŽENKLAS 

Naujosios Anglijos šaulių 
Trakų rinktinės valdyba nutarė 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 70-ties metų sukak
ties proga išleisti ant vokų lip
domą ženklą, kurio projektą 
paruošė daii. Julius Špake-
vičius. Ženklo viršuje bus skai
čius 70, o apačioje — Lietuvos 
trispalvė, kurios viename šone 
šaulių ženklas, kitame — Vyčio 
kryžius. Prie ženklo išleidimo 
išlaidų padengimo lygiomis 
prisidės rinktinė su tr imis 
kuopomis: Martyno Jankaus 
kuopa Brocktone, Dr. Vinco 
Kudirkos kuopa Worcesteryje ir 
Jono Vanagaičio kuopa Bosto
ne. Rinktinės pirmininku yra 
Algis Zenkus iš Websterio, prie 
Worcesterio. 

PARAPIJOS SUKAKTIS 

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jai Brocktone šiemet sukanka 
90 metų. Toji sukaktis bus 
paminėta balandžio 24 d. 
Minėjimas bus dviejų dalių: 4 
vai. po pietų iškilmingos šv. 
Mišios, o 6 vai. vakaro banketas 
salėje po bažnyčia. 

CLASSIFIED GUIDE 

M midlcind Fcdcral 
Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE. 

598-9400 

£ECE 
EJUIHOJSMG 
LENOER 

H E L P W A N T C D REAL ESTATE 

Help vvantea 
small mfg. co. neeas exprnced., 
agressive individual with fork truck 
oprtg. expr VVarehouse and dock 
expr. and gen. plant duties desirable 
Salary commenciate with ability. Cali 
285-0416. Ask for Matt 

MiSCELLANEOUS 

B Miš. K O M r JUTERltf 
pagalūa galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

mCOME TAX — INSURANCE 
6529 S K6DZIE 

778-2233 

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

Tel . 376-1882 ar 376-5996 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit ur 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

MK ZAPOLIS 
320c t Wes S5th Street 

Tel. — GA 4 P654 

GREIT IR<SĄŽININGAJ 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

V.T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vy tau tas Taras 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto ieidimą Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

M 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

PR vIE R E A L ESTATE 
4 6 0 - 0 8 8 0 

Galim JUMS patarnauti Čikagoje ir 
visuose pietvakariniuose priemiesčiuo
se. Ypač Lemonte ir Homer Tovvnship 

PRIME REAL ESTATE agentai JUMS 
vis parūpins geriausias sąlygas!! 

Linas Gylys 
Algis Ueponis 

G. Petras Ueponis 
Bronius Nainys 

Rūta Sušinskienė 
Neapmokamai įkainuojam" namus 

SKAMBINKIT 
PRIME REAL ESTATE 

460-0880 

FOR RENT 

Paieškomi asmenys! 
Vanda Davidauskaitė-Dargis ir jos vyras 
Leonidas Dargis. gyvenantys Čikagoje, 
ieško pusseserė Vanda Jecevičiūtė-Sveče-
vičienė Rašyti: Dagnei Mieliulienei. 4302 
S. Fairfield, Chicago, III. 60632 Tel.: 
376-0010. 

For rent 2 beautiful cottages in nice, 
quiet area; 1 bl. from lake; pvt. beach, 
linens incld.: seasonal or monthly 
availab. Lakeside, Ml. Call Rita: 
312-445-4465. 

Tremtine — tai vienas paveikslas iš labai puošnios daiL POVTLO 
PUZINO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, 
Calif. ir Grand National Award Amerikos dailiniikų profesinėje są-
jimgoje New Yorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis 
įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui Kaina su persiuntimu 
27 doi. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS. 4545 West «Srd Street. 
Uiicago, H. 60629 

Illinois gyventojai dar prideda $1.50 valstijos mokesčio. 

• • '** 'flOMtilh _ . 

iff TUVIU 56MO5T*A0lC*» 

LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADICIJOS 
STASYS YLA 
Iliustravo dailininkės— 
Z\J\ SODEIKIENE ir 
IRENA MITKUTĖ 

182 psl.. didel io formato, kietais virše
liais su aplanku. Liuksusinis leidinys. 
Išleido Am. l ietuvių Bibliotekos Lei
dykla (Lithuanian Library Press). Spau
dė Morkūno spaustuvėje. 

Sis le id inys skirtas šeimų t rad ic i joms, kur ios yra turt ingiausios 
ir re ikšmingiausios visose visų tautų kul tūrose. Čia apsir ibojama 
šeimos k ū r i m o vyksmais, p radedant nuo pažint ies, einant prie 
sutarties ir santuokos, baig iant santuok in iu vaisiumi — kūdik iu 
bei j o u g d y m u . 

Kaina su persiuntimu 22 dol. Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Ch icago. IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda 9% va/sr. mokesčio. 



i PHILADELPHIA IR APYLINKĖS 
MALONAUS DŽIAUGSMO 

V A L A N D O S 

Kiekvienos tautos gyvenime 
didžios svarbos tu r i ka r t a i s per 
šimtmečius kurtos gražios t ra
dicijos, susijusios su atl iekamais 
darbais, šventėmis, didžiaisiais 
įvykiais. J u o tau ta t ų tradicijų 
tu r i daugiau, juo skaidresnis ir 
laimingesnis yra jos žmonių 
gyvenimas . I mono ton i škas 
dienas įpinti džiugūs momentai, 
kad ir t rumpam, žmones atpa
laiduoja nuo kasdieninių rūpes
čių, įtampos, sute ikia dvasinį 
pakilimą, priduoda naujų jėgų 
ateities darbams. 

Turt ingos tradicijos didelę 
rolę suvaidino mūsų protėvių 
varganos istorijos laikotarpiais: 
juos jungė krūvon bendra i 
maldai, bendram darbui , bend
r a m d ž i a u g s m u i , b e n d r a m 
skausmų pas ida l in imui . 

Ir nūnai sunkios atėjūno le
tenos slegiama t a u t a atgaivos 
norėtų ras t i savo senose tradi
cijose. Deja, nuožmus okupantas 
brutaliai j a s naikina. 

Išeivija a ts ivežtąsias gražias 
tradicijas stengiasi visokiais 
būdais išlaikyti. Mūsų kolonijoj 
porą metų n u t r a u k u s Naujų 
metų sutikimo tradiciją, jutosi 
kažkokia spraga. Šio pramo
ginio renginio ruošėjai, mūsų 
jaunimas, aiškino, kad , Nau
jiems Metams pasitaikius savai
tės pradžioje ar viduryje, susi
daro sunkumai pas m u s atvykti 
iš tolimų vietų dirbant iems ir 
b e s i m o k a n t i e m s , j a u n i e m s 
žmonėms. 

Žinia, k a d tradicija vėl atgai
vinama, atgaivos mėgėjų buvo 
maloniai su t ik ta . Metų sąvar
toje rinkomės į Lietuvių namus, 
kurių abi salės buvo rezervuo
tos Naujų metų s u t i k i m u i . 
Nustebta gražiai išpuoštoje 
salėje išvydus didelį būrį jaunų, 
šventiškai pasipuošusių žmo
nių. Buvo dar didesnė staig
mena, išgirdus, kad j ie suplaukė 
ne tik iš a r t imų, bet i r iš labai 
tolimų vietovių: Los Angeles, 
Chicagos, St. P e t e r s b u r g o , 
Detroito, Washingtono, Bos
tono, Cincinnati . Didžiausia 
svečių grupė buvo iš Toronto. 
Pasiteiravus, kasgi jaunimą ta ip 
t raukia į Philadelphią, gau tas 
a tsakymas, kad k i t u r užmegz
tos pažintys, jau iš seno žinoma 
mūsų Naujų metų sut ikimo 
pakili nuotaika ir j a u k i atvy
kusių svečių globa. J iems ne
reikia bastyt is po viešbučius, 
nes šiltą, vaišingą pastogę ran
da pas mūsų jaunimą. Pr i t rūkus 
minkšto guolio, geros būna ir 
kietos grindys. Anksčiau su

važiavusieji entuziastiškai jun
giasi i r į Lietuvių namų M. K. 
Čiurl ionio menės išpuošimo 
darbus . 

I j aun imo klegesį, kad ir 
neperdrąsiausiai , spraudėsi ir 
b ū r e l i s senesn io a m ž i a u s 
žmonių, pamiršusių savo metus. 
Kelios generacijos sugužėjo — 
sunku ir pasakyti: buvo peršo
kusių aštuoniasdešimtuosius ir 
paskutiniuosiuose gimnazijos 
suoluose besėdinčių. . 

R e t a i pasitaikančio džiaugs
mo valandos slinko nuostabiai 
g r e i t a i . Laikrodžio rodyklei 
a r tė jant prie paskutinių senųjų 
metų skaičiaus, didžiulė salė 
tapo ta rs i bičių aviliu. Ūžesį nu
t r a u k ė šio krašto ir mūsų tau
tos h i m n ų žodžiai, sklindantys 
iš j a u n ų ir senų krūt inių. Iš
m u š u s dvyl ikta i , p a s i e k t a s 
kulminacinis taškas: spraksėjo 
šampano bonkų kamščiai, kilo 
t aurės , lietėsi lūpos, sklido nuo
š i rdūs linkėjimai — pasijutome 
tars i išdykaujantys vienos di
džiulės šeimos vaikai. 

P r i e š tai ir vėliau, ri tmingos 
m u z i k o s garsams vil iojant, 
šokių sūkurin jungėsi visa salė. 
Šįmet pasigedome gražiai skam

bančios jaunimo 
sutar t inės. 

Jau toli nuaidėjus paskuti
niams muzikos garsams, bran
daus amžiaus žmonėms išsi
skirsčius poilsiui, jaunimas dar 
vis būriavosi, mezgėsi tampres
n i ryšiai, kurie gal ne vieną 
porą vėliau nuves prie altoriaus. 
(Taip yra atsitikę ankstesniais 
metais). t 

Šią džiaugsmo puotą, iniciaty
vai kilus iš Lietuvių namų tary
bos, kurios pirmininkas šiuo 
metu yra Virgus Volertas, su
ruošė specialiai sudarytas jau
nimo komitetas, vadovaujamas 
Vytauto Bagdonavičiaus. Pasak 
V i r g a u s , j a m n u o š i r d ž i a i 
talkino Kazys Razgaitis, An
t a n a s K r u š i n s k a s , G i n t a r ė 
Gečytė, Daina Kr iv icka i t ė , 
Krist ina Volertienė, Linas Ku
čas ir kit i . 

Šįmet sukanka 80 m. nuo Lie
tuvių namų pastatymo. Šią ne
eilinę sukakt į namų vadovybė 
planuoja iškilmingai paminėti 
ateinantį pavasarį. Pravartu pa
minėti, kad tiek tarybos, t iek 
valdybos, kuriai vadovauja Vy
tautas Matonis, pusę narių su
daro jaunimas. Reiškiasi nuošir
dus bendradarbiavimas. 

B r o m u s Vaška i t i s 

l ietuviškos KOLEGIJOS SUKAKTIS TELEFONAI TAKSIUOSE DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. sausio men. 20 d. 

De Paul universi teto komer
cijos kolegija šiemet sausio mėne
sį švenčia 75 m. sukaktį . Kole
gija veikia vad inamame Lewis 
centre, 25 E. Jackson, Chi-
cagoje. Šią kolegiją nuo jos įstei
gimo 1913 m. jau y r a baigę 
daugiau ka ip 25,000 studentų. 

Chicagos miesto susisiekimą 
tva rkąs komitetas priėmė nuo
statą, kad taksiuose būtų įreng
tas telefonas abipusiam pasi
kalbėjimui. Tačiau dėl to dar 
ginčijamasi, nes radijo telefono 
įrengimas gali sudaryti 2-4 
tūkstančius dol. išlaidų. 

SPORTO ŽINIŲ KONKURSAS 
J A V LB Švietimo taryba ir jos 

konsul tan tas sporto re ikalams 
B r o n i u s K e t u r a k i s ske lb ia 
l i tuanist inių mokyklų moki
n i ams sporto klausimų kon
kursą, liečiantį lietuvių spor
t in ink ių išeivijoje ir okupuoto
je Lietuvoje pasiektus laimėji
mus bei dalyvavimą tarptaut i 
nėse varžybose. K o n k u r s u i 
p a t e i k i a m i 10 k l a u s i m ų . 
Vienodai atsakiusiems premija 
p a d a l i n a m a lyg iomis . At
s a k y m u s siųsti iki balandžio 20 
dienos šiuo adresu: 

Mr . Bronius Keturakis 
3620 W. Kilbourn Ave., Apt.26 
Milwaukee, WI 53208. 

Skiriamos piniginės premijos: 
I v i e t a - 100 dol., II - 75 dol. 
ir III — 50 dol. Už kiekvieną ne
teisingą atsakymą nu imama 10 
dol. J e i atsirastų vienodas atsa
kymų skaičius, premija dalina
ma visiems lygiai. 

K o n k u r s u i pa te ik iami šie 
k laus imai : 

1. I š v a r d i n t i o k u p u o t o s 
Lietuvos moteris, kur ios buvo 
atsiekusios pasaulio rekordus: 
va rda i , pavardės, sporto šakos 
r u n g t i s ir rezultatai . 

2. Ar žiemos olimpiniuose 
žaidimuose buvo lietuvių aukso, 
sidabro a r bronzos medalių 
laimėtojų? 

3. Kada JAV krašte buvo 
pravestos olimpiados ir kur ie 
lietuviai jose laimėjo medalius? 

4. Kuri pasaulio moteris yra 
pirmoji šuolyje į tolį, pasiekusi 
7 metrus a r 23 pėdas? 

5. Kuri išeivijos lietuvaitė yra 
keletą kar tų laimėjusi Kanados 
ir JAV pirmenybių nugalėtojos 
vardą ir kokioje sporto šakoje? 

6. I š v a r d i n k i t e l i e tuv ius , 
kurie atstovavo JAV olimpiado
se? 

7. Kur ie Kanados, JAV a r 
okupuotos Lietuvos (būdami 
Sov. Sąjungos rinktinėje) lie
tuviai dalyvavo 21-oje olimpia
doje Montrealyje (1976) ir ko
kius medalius laimėjo? 

8. Kurie okupuotos Lietuvos 
lengvosios atletikos rekordai 
yra geresni už JAV rekordus? 

9. Kokiose sporto šakose Nepr. 
Lietuvos rinktinės dalyvavo pa
saulinėse varžybose. 

10. Kaip vadinasi išeivijos 
sporto organizacija, kuri tvarko 
JAV ir Kanados lietuvių sporti
nį veikimą ir kada ji įkurta JAV 
krašte? 

MŪSŲ KOLONIJOS 

Washinton, D.C. 
POLITINIS S E M I N A R A S 
JAV J a u n i m o sąjungos po

litinės akcijos seminaro (Re
zistencijos priemonės 1988 m.) 
metu šie prelegentai skai tys 
paskaitas specialiomis temomis: 
adv. William Hough „Pabalti jo 
kraštai ta rp taut inė je arenoje", 
sen. D. Reigle, kongr . J . Miller 
ir Viktoras Nakas „Lietuvių 
katalikų veikla JAV kongrese", 
dr. S. Sužiedėlis „II pasaul inio 
k a r o m e t ų d o k u m e n t a c i j o s 
rūšys". 

Seminaro mokestis 40 dol. 
Įmokėjimas — 10 dol. iki sausio 
25 d. Pavėluota registracija — 
50 dol. Čekius rašyt i „Associa-
tion of Young Li tbuanian — 
Americans, MVashington Chap-
ter" ir siųsti Kristinai Lukaitei, 
10622 G r e a t A r b o r D r . , 
Potomac, MD 20854. Nakvynės 
užsisakomos Capitol Holiday 
Inn, 550 C St. SW, Washington, 
DC 2 0 0 2 4 , te lef . 202 -
4794000. 

Seminaro platesnei informaci
jai skambinti Algiui Šilui telef. 
703 - 931-5670 a rba po 7 va i . 
vak. 202 - 863-8816. 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI 
MIRUSIEMS PRISIMINTI AUKOTOJŲ 

SĄRAŠAS 
a.a. J . Žemgulis: Aid. Bitinienė, Sof. Jelionienė. 
a.a. Vikt. Staniulis: Gr. Staniulienė. 
a.a. P . Žitkus: dr. J. Jakševičienė, H. Bagdonienė, O. 

Elertienė, Z. ir G. Mickai, J. ir L. Dainauskai, M. Tarulienė, 
P . ir St. Jokubauskai, E. Kastautienė. 

a.a. O. Butkienė: M. Weber, Alg. Urbutis, H. Žitkienė. 
a.a. O. Tonkūnienė: R. Rudaitienė. 
a.a. Vyt. Žukauskas: O. Siliūnienė, B. Morkūnienė, A. 

Venclovienė, Gr. Žukauskienė, St. Semėnienė. 
a.a. V. Bagdanavičienė: V. Kačinskas. 
a.a. M. Dikinienė: Em. Kielienė. 
a.a. Ant. Poškus: M. Poškienė. 
a.a. J. Ankus; S. S. Strokus. 
a.a. Sof. Garmienė : J. ir J. Daunorai, N. ir J. Šernai, H. 

Bagdonienė, J. ir J. Krutuliai, O. Siliūnienė, V. ir A. Adamkai, 
J . Birutienė, A. ir M. Pranevičiai, J. ir R. Vienužiai. 

a.a. E . Babianskiene: O. Siliūnienė. 
a.a. S. Tamašauskas: J. Arvydas, H. Bagdonienė, St. ir E. 

Barai, D. ir R. Ciepierski, H. ir K. Daugirdai, S. ir A. Didžiuliai, 
D. ir V. Elsbergai, dr. J. Jakševičienė, dr. Elv. Katelienė, M. 
ir M. Klesk, M. Markulienė, dr. Alb. Prunskienė, dr. A. ir E. 
Razmai, dr. D. ir A. Vitkai, dr. A. ir V. Domanskiai, Pr. 
Jokubauskienė. 

a.a. A. S i l iūno atminimui: Poderių šeima. Aid. 
Tamošiūnienė. 

a.a. A. Žemaitienė: A. ir A. Gedminai. 
a.a. St. Barkienė: J. Barkus. 

Nuoširdžiai dėkojame! 
LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA 

Su skausmu pranešame draugams ir pažįsta
miems, kad 1988 metais sausio 9 d. staigiai mirė 

A.tA. 
Inž. JURGIS KARUŽA 

Palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, 
Chicago, IL Gr. 3-S, lot 52-6, block 72. 

Giliai nuliūdę: žmona Elena, sūnus Jurgis, 
Jr., marti Colleen, anūkė Elisabeth-Alexandra ir 
pusbrolis Felix Stungevičius. 

PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

Tu palikai ryto saulutę 
Tu palikai pavasario žiedus... 

A.tA. 
VIOLETA MARIA 
GRABNICKAITĖ 

Sausio 20 d. sueina penkeri metai, kai žiauri tragedija 
atėmė mūsų mylimą dukrelę, sesutę ir anūkę. 

Violeta žuvo Lake Wales, Floridoje, pačioje savo 
gražiausioje jaunystėje, turėdama tik 17 metų. 

Prašome prisiminti tą šviesiaplaukę su mėlynom akytėm 
mergaitę, kuri taip didžiavosi, kad buvo lietuvaitė ir kuri su 
savo šypsena pralinksmindavo visus, kurie ją pažino._^ 

Miela Violeta, ilsėkis ramybėje šalia savo tėvelio. Tu mūsų 
širdyse visuomet būsi gyva. 

Liūdinti mamytė Milda Grabnickienė, brolis Gintaras, 
sesutės Kristina ir Alina, seneliai Zigmas ir Marija 
Grabnickai. 

P A D E KA 
A.tA. 

LIDIJA MIECEVIČIENĖ 
Mirė 1987 m. gruodžio 25 d.. Čikagoje. Palaidota 1987 m. 

gruodžio 30 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems atsilankiusiems koplyčioje, 

dalyvavusiems laidotuvėse ir išreiškusiems užuojautą žodžiu 
ir raštu. 

Dėkojame Nekalto Prasidėjimo parapijos kunigams: 
klebonui Kuzinskui, prelatui Mozeriui ir kunigui Fabijonui 
Kireiliui už maldas koplyčioje. Ačiū kun. Fabijonui už jautrų 
pamokslą koplyčioje, už gedulingas pamaldas ir palydėjimą 
Į kapines. 

Dėkojame visiems aukotojams. Išskyrus aukas šventoms 
mišioms, visos aukos paskirtos Lietuvių Fondui velionės 
vardu. 

Padėka Dovidui Gaidui už jautriai pravestas ir sutvarky
tas laidotuves. 

Duktė Dalia Ječienė, sūnus Algis Miečius ir jų 
šeimos. 

A.tA. 
ILMARAI GULBINSKIENEI 

mirus, dukrą MILDĄ LENKAUSKIENĘ ir jos šeimos 
n a r i u s jų s k a u s m o valandoje giliai užjaučiame 

Birutė, Vytautas, Snieguolė 
ir Alytė Zalatoriai 

A.tA. 
JOSEPH T. BELECKIS 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. sausio 17 d., 4:10 vai. ryto, sulaukęs 73 m. 

amžiaus. 
Gimė Čikagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys: Rita Marr su vyru 

Thomas, Margaret Beleckis, Bernardine Giese su vyru Bruce, 
Dorothy McGinnis su vyru William ir Caroline; brolis Bruno 
Beleckis, sesuo Leocadia Adams su vyru Walter ir kiti 
giminės, draugai ir pažjstami. 

Priklausė Cardinal Mundelein Council, K of C, #3024. 
Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, sausio 21d. nuo 3 iki 9 

v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 22 d. Iš koplyčios 

9:15 vai. ryto bus atlydėtas į parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašome aukoti; Research Institute for 
Diabetes, Inc., P.O. Box 72723, Roselle, IL 60172. 

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

Nuliūdę dukterys, sesuo ir brolis. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A.tA. 
ANTANUI JANUŠAIČIUI 

m i r u s Lietuvoje, jo brolį J U R G I su še ima ir v i sus ar
t imuos ius nuoširdžiai už jaučiame ir r e i š k i a m e gilią 
užuojautą. 

Vincė ir Pranas Barai 
Zofija Pūrienė 
Janina ir Mečys Rumbaičiai 
Vanda ir Jonas Stankai 
Valerija Šileikienė 
Kun. dr. Jurgis Šarauskas 
Marija ir Stasys Šaiauskai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Cal i fornia A v e n u e 
T e l e f o n a i - 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

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

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 Wes t 71 St . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 476-2345 

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

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7 -1213 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

V A S A I T I S - B U T K U S 
I A I D O T U V I U DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

l 



DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. sausio mėn. 20 d. 

x „ D r a u g o " k o n c e r t a s ren
giamas Marijos aukšt . mokyk
los salėje kovo 20 d. Koncerte 
dainuos sol. Ričardas Daunoras 
iš Vokietijos ir sol. Birutė Viz
girdienė iš Los Angeles. Siame 
numeryje y ra pasikalbėjimas su 
sol. R. Daunoru. Balandžio 10 d. 
j is koncertuos Los Angeles Sv. 
Kazimiero parapijos salėje. 

x E l e n a G e r č i u s , buvusi 
ALRK Moterų sąjungos 46-tos 
kuopos pirmininkė, gabi ir ener
ginga šeimininkė bei motina sū
naus Bernardo ir dukterų Mary 
Anna ir Charlotte, y ra sunkiai 
susirgusi i r paguldyta Palos 
Communi ty ligoninėje. 

x Ana to l i j u s K a i r y s skaitys 
paskaitą „Pranas Naujokaitis — 
rašytojas ir l i teratūros istori
k a s " sausio 29 d., penktadienį , 
7 v.v. Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. Visi kviečiami daly
vauti . Po paskai tos bus vaišės. 

x V y t a u t a s J o k ū b a i t i s , 
V L I K O v i c e p i r m i n i n k a s , 
pasakys pagrindinę kalbą Vasa
rio 16-tos minėjime, kur is bus 
vasario 7 d. Cicero. 

x K o v a s u v i d u r i ų i špū
t i m u — gydytojo pranešimas 
Alvudo pažmonyje Lietuvio so
dyboje šį sekmadienį nuo 2 v. 
p.p. Dalyvauja kun . Juozas 
Juozevičius ir gail. sesuo Ona 
Ankienė. Kraujospūdžio mata
vimas. Alvudo gėrybėmis pasi-
va iš in imas . „Linksmoji naš lė" 
— video opera. Visi laukiami . 

x E m i l i j a G i r d ž i ū n i e n ė , 
Chicago, 111., buvo atvykusi į 
„Draugo" administraciją, pratę
sė prenumeratą 1988 metams ir 
pridėjo 40 dol. auką už kalė
dines korteles ir kalendorių. E. 
Girdžiūnienę skelbiame garbės 
prenumeratore , o už gražią pa
ramą t a r i ame nuoširdų ačiū. 

x W a s h i n g t o n o Liet . Bend
r u o m e n ė kviečia a ts i lankyt i į 
Andr i aus Kuprevičiaus kon
certą, kur i s įvyks Maryland un-
t e , T a w e s koncer tų salėje, 
sausio mėn. 30 d. 7 vai. vak. 

(sk.) 
x Dr . Kas ty t i s J u č a s s aus io 

23 cL šeš tad ien į 7-8 vai. ryto ra
dijo banga 14.90 AM turės pasi
kalbėjimą su dr. Sana t Kumar 
apie „Išeinamosios ir sigmoidi-
nės žarnos vėžio ir kitų ligų chi
rurginį gydymą". Kilus klausi
mams , skambint i 848-9940 ar
ba 524-WPNA. 

(sk.) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. - 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s J o n a s G i b a i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . — 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vyten i s L ie tuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago. IL 80629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinsdale. II. 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

x J o s e p h i n a D a u ž v a r -
d ienė , buvusi Lietuvos gene
ralinė konsule, persikėlė į nau
jas patalpas. Jos naujas adresas 
yra: 8564 W. 102 Terr.. Apt. 
5-205, Palos Hills, 111. 60465. 

x Dr. Konstancijos Paproc-
kaitės-Šimait ienes septyni epi
zodai iš „Moteris su baltu chala
tu" Fridos Volani Bernardelli 
buvo išversti iš lietuvių j italų 
kalbą. 1987 m. gale vertėja 
Brescioje savo lėšomis išleido 
,,Una donna in camice bianco" 
knygą, pabrėždama autorės 
lietuvišką kilmę. 

x Čiurl ionio galerija šiemet 
mini 30 metų veiklos sukaktį. 
Sausio 30 d., šeštadienį, 7:30 
vai. vak. Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre bus šampano ir 
muz ikos v a k a r a s . Povi las 
Gaučys iš Madison, Wisc , 
kviečiamas kaip vienas iš pro
gramos dalyvių. Valdyba tikisi 
gausaus dalyvių skaičiaus. Re
zervacijos imamos iš anksto. 

x B r o n i u s i r E u g e n i j a 
B l ins t ruba i , Oak Lawn, 111., 
lankėsi „Drauge" , pasirinko 
įvairių leidinių už didesnę sumą 
ir įteikė 20 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Labai 
dėkojame. 

x Bi ru tė Vindaš ienė , Palos 
Hills, 111., LB Vidurio Vakarų 
apygardos valdybos pirmininkė, 
buvo atvykusi į „Draugą" ir 
paaukojo 20 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Labai 
dėkojame. 

x Izabelė M a l a k a u s k a s iš 
Watertown, Conn., atsiuntė visą 
šimtinę ir pratęsė prenumeratą 
1988 m e t a m s su pr ierašu: 
„Daug ištvermės Jums sun
kiame darbe. ,Draugo' labai 
l auk iu , nors j is a te ina ir 
pavėluotai. Daug džiaugsmo 
švenčių proga'*. Izb. Mala
kauską skelbiame garbės pre
numeratore, o už realią auką ir 
linkėjimus labai dėkojame. 

x L i e tuvos kr ikšč ionybės 
jubi l ie ju i Romoje ir Čikagoje 
p a m i n ė t i p a g a m i n t a vaiz
da juosč ių . Jos gaunamos šiais 
adresais: R o m o s iškilmių (po 
37 dol.) pas jubiliejaus komiteto 
ižd. Br. Polikaitį, 7218 S. Fair-
field, Ch icago , II 60629, 
312-434-5719; Č i k a g o s i š 
ki lmių: Mišių Šv. Antano baž
nyčioje (po 35 dol.) — St. Antho-
ny Rectory, 1515 S. 50th Ave.. 
Cicero, IL 60650, 312-652-0231; 
Mišių Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje. Šv. Vardo katedroje, 
ta ip pat Šv. Antano bažnyčioje, 
ir simfoninio koncerto (po 40 
dol.; tik garso — po 10 dol.) - A. 
Plėnys, 3701 W. 65th Place, 
Ch icago , IL 60629. 
312-585-6581. ( s k j 

x Gre i t p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apyl inkėse. Skambinkite 
R E / M A X F I R S T , R i m a s 
S t a n k u s , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk.) 
x P r a n e š i m a s . Yra ruošia

mas Amerikos Lietuvių Gydy
tojų Vardynas, kuris apims 100 
metų (1884-1984). Žinių trūks
ta apie tuos gydytojus, kurie 
baigė universitetus Lietuvoje 
arba Vokietijoje ir. atvykę į 
Ameriką, nesiverčia privačia 
praktika, ir apie jaunuosius, 
kurie baigė mokslus Ameriko
je. Reikalingos yra šios žinios: 
Pavardė ir vardas, gimimo data 
ir vieta, medicinos mokykla, 
baigimo metai. Pareigos Lie
tuvoje (kurie baigė VDU); prak
tikos teisės Amerikoje (valstybė 
ir metai) . Specialybė: pasi
rinktoji ir American Board. Pa
reigos ir laipsnis Amerikos uni-
versitetose. Dabartinis adresas. 
Page idaut ina ir fotografija. 
Ž in i a s s i ų s t i : L i t h u a n i a n 
American Medical Directory c/o 
Dr. M. Budrys P.O. Box 8432 
Longboat Key, FL. 34228. 
Komisija. 

(sk.) 

x Valentinas Ramonis , Bal
zeko Lietuvių kultūros muzie
jaus vykdomasis direktorius, iš
statė lietuvišką parodėlę West 
Lawn skaitykloje, 4020 W. 63 
St. Išstatyta lietuviškoji vėlia
vėlė, Nepriklausomybės akto 
nuorašas, medžio drožiniai, 
šiaudinukai, juostos, gintaras ir 
daug kitų tautodailės dirbinių. 
Parodėlė tęsis iki vasar io 
pabaigos. 

x LKVS „ R a m o v ė s " Chica-
gos skyriaus metinis narių susi
rinkimas bus sausio 24 d., 
sekmadienį, 12 vai. Jaunimo 
centro patalpose. 

x Užgavėnių k a r n a v a l a s 
bus vasario 13 d., šeštadienį, 
Jaunimo centre. Organizacijos, 
norinčios karnavale dalyvauti, 
registruojasi iš anksto. Gražiau
sios kaukės bus premijuojamos. 

x A n t a n i n a R a č i ū n a s , Chi
cago, 111., buvo atvykusi į 
„Draugą", pratęsė prenumeratą 
su visa šimtine. A. Račiūną 
skelbiame garbės prenumera
tore, o už mielą auką labai 
dėkojame. 

x A n t a n a s Šeduikis , Brock-
ton, Mass., „Draugo" artimas 
bendradarbis, pratęsė prenume
ratą 1988 metams, pridėjo 10 
dol. auką dienraščiui ir 10 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen

dorių. Nuoširdus ačiū. 

x A n t a n a s Va lav ič ius iš 
Chicagos, artimas „Draugo" 
bendradarbis, lankėsi „Drau
ge", pratęsė prenumeratą, o 
dienraščio palaikymui įteikė di
desnę auką. Ant. Valavičiui, 
mūsų garbės prenumeratoriui, 
tariame nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Z e n o n a s K r a s a u s k a s , 
Chicago, 111., lietuviško žodžio 
rėmėjas, lankėsi „Drauge", pra
tęsė prenumeratą 1988 metams 
su visa šimtine. Z. Krasauską 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už gražią auką labai 
dėkojame. 

x L i e t u v o s V y č i ų met i 
n i a m e „ L i e t u v o s p r i s imi 
n i m ų " banke te , vasario 7 d. 
4:30 vai. p.p. vyksiančiame 
Martinique pokylių salėje, bus 
paminėta Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo 70-ji sukak
tis ir pagerbtas prel. dr. Juozas 
Prunskis. Bilietai gaunami Vaz-
nelių prekyboje. 2501 W. 71 St. 
Vietų rezervacijoms skambinti 
A. Braziui, tel. 598-6193. arba 
John Paukščiui, tel. 523-0546. 

(sk.) 

x D a r o m e n u o t r a u k a s pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 S. Vvestern Ave., 
Chicago, 111., 60634. Tel . 
238-9787. 

(sk.) 
x American Travel Service 

Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą, Los 

Angeles, Cleveland, ar kitus 
miestus. Taip pa t turi žmogų 
New Yorke, k u r i s su t inka 
atvykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant j kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis į Amer ican Trave l 
Serv ice Bureau , 9727 S. Wes-
t e r n Ave., Chicago, 111.60643. 
Tel . 1-312-238-9787. 

(sk.) 

x V e r t i n g i s i u n t i n i a i i r 
k a r g o į Lietuvą. Atvažiuoju, 
supakuoju, išsiunčiu. Giminėms 
iškvietimus sudarau veltui. 
Nemokamai siunčiu naudingą 
informaciją apie stereo. video 
a p a r a t ū r o s naudojimą Lie
tuvoje. Pasiskaitykite prieš per
kant, išvengsite nuostolingų 
klaidų. Rašykite: IMPEX, 9040 
S. Rober t s Rd., Hickory Hills, 
IL 60457. Skambinkite rytais 
7-9 vai., vakarais 4-6 vai. tel.: 
430-4145. 

(sk.) 
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J o n a s Mine lga 

P I K T O J I Ž IEMUŽĖ 

Rūksta pirkių kaminai — 
Vienas. Kitas . Jau visi! 
O, mamyt, mus raminai , 
Kad žiemužė nebaisi. 

Netikėsiu — ji pikta. 
Vieną rytą pats mačiau: 
Pasišiaušus, apsnigta 
Gatvėm slinko vis arčiau. 

Tiesa, buvo be ragų 
Ir be šluotos didelės. 
O nei šimtas vanagų 
Jos sulesti negalės. 

Kam už nosies ji paims 
Nė neklausus pavardės, 
Toks drąsuolis tenurims, 
Kai į pusnį nudardės. 

A Š A T S T O V A V A U 
L I E T U V A I 

Lankau anglišką Elmwood 
mokyklą. Prieš šventes — gruo
džio 4 d., mūsų mokykloje įvy
ko kalėdinis koncertas. 

Prieš koncertą aš apsirengiau 
lietuvių taut iniais drabužiais. 
Visi buvo nustebinti jais. J iems 
pat iko mano t au t in i a i dra
bužiai. Man buvo smagu. Kon
certo programoje, t a rp k i tų 
dalykų, buvo numaty ta vienuo
likos mergaičių skai tymas Šv. 
Rašto iš t raukų tėvų gimtąja 
kalba. Aš buvau išr inkta atsto
vauti l ietuviams. Savąjį skai
tymo tekstą mokėjau beveik 
a tmin t ina i . Viena iš mūsų 
mokytojų nuvedė mus už scenos. 
Mes laukėme savo eilės kai 
reikės išeiti į sceną. Aš buvau 
penkto j i i š v i e n u o l i k o s 
mergaičių. Mes išėjome į sceną. 
Salė buvo pilna žmonių. Aš 
truputį jaudinaus. Maniau, kad 
žmonės ims juoktis iš manęs kai 
skaitysiu lietuviškai, nes jie 
nieko nesupras. 

Kai keturios mergaitės skai tė 
prieš mane, aš girdėjau salėje 
žmones tyliai kalbant . Kai aš 
pradėjau skaityti, visi nutilo. Aš 
skaičiau šią ištrauką: 

, ,Jie labai išs igando, bet 
angelas jiems tarė; 

— Nebijokite! Štai aš skelbiu 
jums didį džiaugsmą, kur i s bus 
visai tauta i . Šiandien Dovido 
mieste jums gimė Išganytojas. 
Jis yra Viešpats Mesijas. Ir štai 
j iems ženklas: ras i te kūdikį 
s u v y s t y t ą v y s t y k l u o s e ir 
paguldytą ėdžiose". 

Kai baigiau skaityti, jaučiau
si patenkinta. Visi išklausė rim
tai, niekas nesijuokė. Pasibai
gus koncertui, mano mokytojos, 
draugės, jų motinos ir ne t 
nepažįstami žmonės mane gyrė, 
kad aiškiai, garsiai ir gražiai 
skaičiau. Esu t ikra , kad ta i 
buvo pirmas kartas Elmwoodo 
mokykloje, kur žmonės girdėjo 
lietuvių kalbą. 

I n d r ė S a k u t ė , 
Ottawos Dr. Vinco Kudirkos 

lit. m-los mokinė. K a n a d a 
(„Trupinėliai") 

G I N T A R A S 

Prieš keletą metų gavau iš 
močiutės dovanų — gintar in į 
rožinį. Jis padarytas iš šviesiai 
geltono gintaro. J i s man labai 
patinka. Močiutė jį gavo iš Lie
tuvos. Jis Lietuvoje padarytas iš 
l ietuviško gintaro. Lie tuvos 
pajūryje randama daug gintaro. 
Iš jo daro karolius, sages ir ki
tokius papuošalus. Jų ga l ima 
pirkti ir Amerikoje. Žmonės nuo 
senų laikų labai brangina ginta
rą- Danu tė M i k m t a i t ė 

Dariaus Girėno lit. m-los 
mokinė 

„Kas užgimęs žemėj 
Mūs širdy gyvens, 
Nepabūgęs šalčių. 
Nebijos rudens?" 

St. Džiugas 
VI. Stančikaitės piešinys 

S N A P A S 

Turiu šuniuką. 
Jo vardas Snapas . 
Jis baltas ir juodas, 
Greitas kaip žaibas. 

Tikras neklaužada. 
Nieko neklauso, 
Šokinėja ir k ramto 
Kas tik papuola. 

Jis nėra kvai l iukas , 
Tik neišmokytas; 
Pelių medžiotojas, 
Voverių baidytojas. 

Visuomet pasiilgęs 
Manęs, gr įž tant laukia... 
Myliu aš jį labai , 
Nes jis mano draugas . 

Z i g m a s W o o d w a r d 
K. Donelaičio m-los mokinys 

IŠ V I Z I J Ų C I K L O . 
Į Ž A N G A 

Šis eilėraštis prasideda su 
didele audra. Tuo metu atkelia
vo keleivis į namus . Žmogus ne
nori įsileisti keleivio, t ik nori 
mąstyti. Mąstyti apie žemę, apie 
gamtą, kaip žmogus atgimsta 
kaskar t naujas, bet vis tas pats 
per visus amžius. 

V y t a u t a s V i s k a n t a s 
Visi Detroito „Žiburio" 

aukšt. lit. m-los mokiniai. 
(,,Žiburio spinduliai") 

V. M A Č E R N I O 
„ P A J Ū R I O V A I K A I " 

Čia rašoma apie du vaikus, 
kurie gyveno prie jūros. Jie žais
davo ir bėginėdavo prie van
dens. Vėlai vakare abu užmig
davo po medžiu ir sapnuodavo 
vienas antrą. J ie norėjo visada 
gyventi ka r tu , o kai mirs, abu 
kar tu palaidoti. 

V y t a u t a s V i s k a n t a s 

Kartą gyveno du vaikai. J ie 
neturėjo nei tėvelių, nei draugų, 
tik vandenį ir šviesą, kurie 
jiems buvo naudingi. Jie dažnai 
vaikščiodavo p a k r a n t e apie 
viską galvodami. Jie nėjo senyn 
ar protingyn, tik gyveno, kaip 
mokėjo. Kai vaikai pavargdavo 
ir užmigdavo, tada įvairius sap
nus sapnuodavo apie vienas 
antrą. Jų gyvenimas buvo meilė 
vienas an t r am. Kai jie numirs , 
jie norėjo būti palaidoti prie 
jūros, netoli paukščių. 

Gy t i s U d r y s 

T A R P L E D O K A L N U 
# (Kalėdų legenda) 

(Tęsinys) 

Geras vienuolis meiliai apka
bino vaikelį, užkabino an t jo 
kaklo kryželį, pa la imino ir 
n u r a m i n t ą p a s i u n t ė n a m o . 
Sunkiausia buvo ats iskir t i nuo 
mamos, brolių ir seserų. Kai 
motina prispaudė jį prie savo 
krūtinės, tuo paskutiniu, ilgu ir 
meiliu apkabinimu, skausmo 
kalavijas pervėrė jos gerą širdį. 
Net tėvas buvo sujaudintas 
vaiko ramiu kentėjimu. 

Tėvas Eriką nuvežė į miestą 
ir perdavė laivo kapi tonui . J i s 
atrodė malonus žmogus. Kal
bėjo meiliai ir drąsinančiai . 
Sakė, kad ateityje pasidarys 
tur t ingas , bet nus iminus iam 
vaikui buvo menka paguoda. J is 
geriau norėjo būti ne tur t ingu 
vienuoliu, negu tu r t ingu ponu. 
Dar prisiminė tėvo Benedikto 
žodžius ir pasiryžo būt i tvir tas , 
darbštus ir ištikimas savo parei
gose. Be to, nu ta rė sekti Kū
dikėlio Jėzaus Kris taus paklus
numo ir darbštumo pavyzdį. 

K a p i t o n a s Er iką pe rdavė 
v ienam jū r in inku i . Pask i au 
buvo nugabentas į laivą. Erikas 
pamatė daug dalykų, rado įvai
rių užsiėmimų, pamiršo atsi
skyrimą su tėvu. J i s n iekada 
nebuvo matęs didelio laivo. J is 
bėgiojo ta rp jūr in inkų ir juos 
k l aus inė jo . J ū r i n i n k a i pa
stebėjo, kad vaikas y ra gabus ir 
nuolankus, su juo elgėsi pa
doriai. Tik du jūr ininkai Erikui 
buvo nedraugiški. Iš jų gauda
vo mušti . Yra žmonių žiaurios 
prigimties. 

Erikas kentė šaltį, kai pasie
kė šiaurės vandenis. J i s gavo 
gerą maistą ir šiltus drabužius, 
todėl galėjo atsi laikyti prieš 
šaltį. Jis neužmiršo savo kasdie
ninių maldų. Meldėsi t r i s kar
tus per dieną. Bedirbdamas 
dažnai keldavo savo širdį į 
Dievą, kuris visuomet prisi
mena savo iš t ikimus vaikelius. 

(Bus daugiau) 

K A L Ė D O J A N T 

Seniau Lietuvoje prieš Kalė
das parapijos kunigai lanky
davo namuose savo parapiečius. 
V a i k a m s l iepdavo m a l d e l ę 
sukalbėti ar iš katekizmo ko 
nors paklausdavo. Je i va ikas 
ge ra i a t s akydavo , g a u d a v o 
saldainį. 

Ka r t a kunigas vieną vaiką 
paklausė: 

— Vaike, kada buvai išpažin
ties? 

— Tada, 1 i m a m a ragaišį 
kepė, — drąsiai a t sakė vaikas. 

r-

M E D Ž I O T O J A S 

Medžiotojas sut ikęs piemenį 
klausia: 

— A " nematei čia, vaike , 
laukinių ančių? 

— Mač iau , pone , m a č i a u 
dvylika, — atsako piemuo. 

— Ar seniai matei? — vėl 
klausia medžiotojas. 

— Pernai penkias, o užpernai 
— s e p t y n i a s , — p a a i š k i n o 
piemuo. 

G A L V O S Ū K I O NR. 51 
A T S A K Y M A S 

Derinasi A su nr. 4. B su nr. 
1. C su nr. 2. D su nr . 3. 

G A L V O S Ū K I O NR. 54 
A T S A K Y M A S 

Robinsono Kruzo sala yra 
Didžiajame (Pacific) vandenyne 
ties Čilės valstybės k ran ta i s . 

G A L V O S Ū K I O N R . 55 
A T S A K Y M A S 

Žiūrėki te piešinėlį. 

G A L V O S Ū K I S N R . 71 

S o y> z H h 

(Žiūrėkite piešinį) 

Pa rašyk i t e šias sumas : 1) 
Kur i y r a suma skaičių ilgojoje 
liniuotėje? 2) Kiek k a r t ų ap
skr i t ime esančių skaičių suma 
yra didesnė už kvadrate esančių 
skaičių sumą? 3) Kuri suma yra 
skaičių esančių tr ikampyje ir 
kvadra te? 4) Koks y r a sumų 
s k i r t u m a s ta rp liniuotės ir tri
kampio skaičių? 5) Kur i y ra 
visų skaičių suma? (5 taškai) . 

G A L V O S Ū K I S N R . 72 

(Žiūrėkite piešinėlį) 
J o n u k a s ir Grė tu tė miške 

a t rado namelį medauninkais 
dengtą. J i e suprato, k a d čia ra
gana gyvena. Tačiau jie jos 
nema tė , bet ji yra pasislėpusi. 
Kas padės vaikams surasti pasi
slėpusią raganą? (5 taškai ) 

G A L V O S Ū K I S N R . 73 

(Žiūrėkite piešinėlį). Mažas 
b e r n i u k a s paėmęs laikrašt į , 
pradėjo karpyt i piešinėlius. Čia 
vieną tokį apkarpytą įdedu. Jūs 
pastebėsi te an t mergaičių plau
kų po lankelį. Kurios mergaitės 
lankel is platenis? (5 taškai) . 

G A L V O S Ū K I S N R . 74 

Kaip tais pačiais šešiais skait
menimis Petr iukas parašė 100? 
Pagalvokite ir jūs parašykite. (5 
taškai) . 

G A L V O S Ū K I S N R . 75 

Ūkininkė atvežė į miestą par
duoti pilną pintinę obuolių. Pir
majai pirkėjai ji pardavė pusę 
visų obuolių ir dar pusę vieno 
obuolio. Antrajai pirkėjai par
davė pusę likusiųjų obuolių ir 
da r pusę obuolio. Trečiajai 
pirkėjai pardavė pusę likusiųjų 
obuol ių ir d a r p u s ę vieno 
obuolio. Ketvirtajai pirkėjai vėl 
pardavė pusę likusių obuolių ir 
dar pusę vieno obuolio. Tada 
ūkininkei liko vienas neparduo
tas obuolys. Kiek ūkininkė buvo 
atnešusi į miestą obuolių parda
vimui? (5 taškai) 
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