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» LKB Kronika" Nr. 74 

(Tęsinys) 

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

Kratos ir tardymai 
Kybartai. 1987 m. kovo 18 d. 

į Vilniaus valstybinį saugumą 
pas tardytoją Stepučinską buvo 
iškviesta Ona Sarakauskaitė, 
gyvenanti - Kybartuose, Čepa-
jevo skg. Nr. 19. Tardytojas 
Stepučinskas apklausinėjo O. 
Sarakauskaitė kaip liudininkę 
jai nežinomoje „Vilkaviškio by
loje" dėl pogrindžio literatūros 
platinimo bei dauginimo. Tar
dymo metu buvo pateikta eilė 
klausimų: ar pažįsta Daną ir 
Antaną Kelmelius, Janiną ir 
Romą Blazukus, gyvenančius 
Vilkaviškio mieste; ar dalyvavo 
kun. J. Zdebskio laidotuvėse ir 
metinėse, kiek žmonių jose 
dalyvavo, kas sakė pamokslus ir 
kalbas, ką žino apie O. Kava
liauskaitės kambaryje kratos 
metu paimtus daiktus. O. Sara
kauskaitė po tardymo protokolu 
nepasirašė. Tą pačią dieną buvo 
paimti jos pirštų antspaudai ir 
rašysena. 

Kybartai. 1987 m. kovo 19 d. 
Vilniuje saugumietis Rainys 
tardė Birutę Briliūtę. Rainys 
pateikė tardomajai visą eilę 
„LKB Kroniką" ir „Aušrą" 
liečiančių klausimų: ar nežino, 
kas finansuoja minėtus pogrin
džio leidinius, kokiu tiražu ir 
kas kiek laiko jie išeina, kaip jie 

patenka į užsienį ir t.t. B. Bri-
liūtė pasakė, kad į panašius 
klausimus atsakyti negali, nes 
nežino. Baigdamas tardymą 
Rainys pareiškė, kad B. Briliūtė 
paleidžiama tik laikinai, dar 
dažnai turės su juo susitikti. Po 
apklausos protokolu B. Briliūtė 
nepasirašė. 

Kaunas. 1987 m. balandžio 
10 d. į Kauno KGB būstinę buvo 
iškviestas Liudvikas Simutis, 
gyvenantis Kaune, Borisos 25-3. 
Saugume jam buvo pateikta 
pasirašyti po oficialiu įspėjimu. 
L. Simutis kaltinamas, jog 
parašęs ir išplatinęs šmeižikiš
ko turinio dokumentus: pareiš
kimą KGB tardytojui Vidzenui 
ryšium su kun. A. Svarinsko by
la (1983 m.) ir atvirą laišką 
Lietuvos jauniesiems kunigams 
ir klierikams (1984 m.). 

Pasirašyti po įspėjimu L. 
Simutis kategoriškai atsisakė, 
motyvuodamas tuo, kad abie
juose dokumentuose jis rašęs tik 
tiesą ir tik apie jam pačiam 
gerai žinomus dalykus, be to šie 
dokumentai buvo išplatinti be jo 
pagalbos ir sutikimo, todėl 
minėtas kaltinimas niekaip ne
siderina su TSRS viešumo ir de
mokratizacijos politika. 

(Bus daugiau) 

Estų kalbos pamokos 
neprivalomos 

Talinas. — Estijoje vis plačiau 
jaučiamas nepasitenkinimas ir 
drauge susirūpinimas rusų 
imigrantų antplūdžiu. Estijoje 
įsikūrę rusai šeimininkauja tar
tum būtų savame krašte, be 
sunkumų gauna butus, kurių 
trūksta patiem estam, gerai 
įsidarbina, yra visaip privi
legijuojami, tačiau nepasirūpina 
pramokti nė vieno žodžio 
estiškai. Tai ypač sukelia estų 
pasipiktinimą. 

Izraelio delegacija 
Į Maskvą 

Jeruza lė . — Pirmą kartą 
Izraelio konsularinė delegacija 
vyks į Maskvą — po 20 metų 
per t raukos, kai t ie ryšiai 
nutrūko, praneša Izraelio ir 
Sovietų žinių agentūros. Šiuo 
re ikalu pasi tar imai vyko 
Helsinkyje. Bet Sovietų 
Sąjungos Užsienio reikalų 
ministerijos spaudos viršininkas 
sako, kad tai dar nereiškia pilnų 
diplomatinių ryšių atnaujinimą, 
Gerasimovas paaiškino, kad tų 
ryšių atnaujinimui t rukdo 
vidurinių Rytų taikos reikalai 
ir Izraelio nusistatymas taikos 
konferencijon neįsileisti Pales
tiniečių Išlaisvinimo orga
nizacijos atstovų. Kaip žinoma, 
Sovietai išleido žymiai daugiau 
žydų išvažiuoti iš Sovietų 
Sąjungos, tad pasidarė ir šios 
delegacijos vizitas įmanomas. 

Helsinkio pasitarimų metu 
Sovietai apkalt ino Izraelį 
žmogaus teisių laužymu ir žiau
rumais su arabais demonstra
cijų metu ir jų apsupimu savo 
pačių žemėje, kurią Izraelis 
okupavo. Nežiūrint to, delegaci
ja galės lankytis Maskvoje. 

Gerėja vokiečių -
sovietų ryšiai 

Atidaromi nauji konsulatai 

Afganistano pabėgėliai Peshawar stovykloje. Čia matyti jų vaikai su afganų laisvės kovotojais 
Pakistane, kuriam afganų 5 mil. pabėgėlių minia yra didžiulė našta. 

Afganistano likimas sprendžimas 
Genevoje 

Rašytojų skundas 

Kaip praneša užsienio spau
dos agentūros, nepasitenkinimą 
rusų beatodairišku elgesiu Esti
joje pradeda reikšti net oficialūs 
asmenys. Pavyzdžiui, Estijos 
rašytojų sąjungos pirmininkas 
Teet Kalas sovietų kompartijos 
dienraščiui pasiųstame laiške 
nusiskundžia, kad svetimšaliai 
imigrantai nuo dešimtmečių 
įsikūrę Estijoje vis dar 
nepajėgia taisyklingai ištarti 
dviejų sakinių estiškai. Nors 
įsakmiai ir neminėdamas rusų, 
Kalias taip pat apgailestauja, 
kad svetimšaliai imigrantai 
Estijoje nepasirūpina net susi
pažinti su juos priglaudžiusios 
tautos istorija, kul tūra ir 
papročiais. 

Rusai nes imoko estiškai 

Kalias atkreipia dėmesį, kad 
Estijos mokyklose estų kalbos 
pamokos nėra privalomos, dėl to 
imigrantų vaikai nepramoksta 
estiškai ir nepajėgia susikalbėti 
su estais vaikais net papraščiau-
siomis temomis . Užsienio 
spaudos agentūros rašo, kad 
nepriklausomoje Estijoje 
svetimšaliai sudarė vos 13 pro
centų krašto gyventojų, kai tuo 
tarpu dabar jie jau sudarė 
beveik trečdalį gyventojų. 
Didžioji dauguma imigrantų 
Estijoje dabar yra rusai, čia 
atsiųsti kolonizacijos tikslais. 

Jungt inės Tautos. — Naujų 
pasitarimų serija Afganistano 
reikalais vėl prasidės Genevoje 
vasario mėnesį. Juos praves 
Jungtinių Tautų generalinio 
sekretoriaus asistentas Diego 
Cordovez. Pasitarimuose daly
vaus komunistų Afganistano 
vyriausybės atstovai ir Pakis
tano vyriausybės atstovai, kurie 
kalbės ir už afganų partizanus, 
kovojančius prieš sovietų karius 
ir prieš komunistine afganų vy
riausybę. Jungtinių Tautų 
pareigūnas D. Cordovez eina 
tarpininko pareigas tarp abiejų 
pusių. Sovietų Sąjunga ragino jį 
tuos pasitarimus pradėti kaip 
galima greičiau. 

Šiuo metu Cordovez skraido 
tarp Kabulo ir Pakistano, o taip 
pat ir Maskvos, kad paruoštų 
pasitarimams reikalingą me
džiagą. Svarbiausias punktas 
Genevos pasitarimuos yra 
nustatymas laiko kada Sovietų 
kariuomenė turėtų išvykti iš 
Afganistano. 

-

Sovietų „nuolaidos" 
Jungtinių Tautų oficialūs pa-

. reigūnai praneša, jog Sovietų 
Sąjunga nebereiklauja, kad 
prieš jų kariuomenės išvežimą 
būtų sudaryta afganų koalicinė 

1 vyriausybė ir kad komunistų 
vadai dalintųsi valdžios funkci
jomis su sukilėliais. Kai buvo į 
Afganistaną atvykęs Shevard-
nadze, jis nebereiškė perei-
namąjai vyriausybei sąlygų, 
kurios turėtų būti būtinos prieš 
sovietų pasitraukimą. 

Pakistano vyriausybės vadai 
reiškia nuomonę, jog būtų leng
viau Sovietams palikti Afga
nistaną, jei jie būtų užtikrinti, 
kad vietiniai komunistai bus 
saugūs, kai jie pasitrauks. Tar
pininkas tiki, kad Afganistano 
laisvės kovotojai atsisakys savo 
skirtingų pažiūrų ir sutiks su
daryti koalicinę vyriausybę. 

Didžiausia s tovykla 
Pesha 'vare 

Respublikonų senatorius Gor-
don Humphrey iš New Hamp-
shire valstijos kaltina Valstybės 
departamentą, kad prieš dvejus 
metus sutiko nutraukti karinę 
paramą laisvės kovotojams tuo 
metu , ka i sovietai p r a d ė s 
pasitraukimą. 

Apie 3,5 mil. afganų y ra 
pabėgę į Pakistaną ir tur i 
gyventi Peskawar pabėgėlių 
stovykloje. Tik 1.5 mil. afganų 
yra prisiglaudę Irane, o apie 
pusę milijono yra išsisklaidę 
Vidurio Rytuose ir Europoje. Iš 
viso yra daugiau negu 5 mil. 
pabėgėlių ir daugelis iš jų yra 
įsijungę į laisvės kovotojų 
gretas. 

— Londone Reuterio žinių 
agentūra praneša, jog jauniau 
šias karališkosios šeimos sūnus 
princas Edvardas yra pirmas 
Britanijos karalių narys, norįs 
būti artistu. Buckingham rūmai 
pranešė, kad princas Edvardas 
pradėjo dirbti Londono teatre 
pastatymų asistentu. 

Kalbos apie koaliciją 

Tačiau Diego Cordovez, kaipo 
Jungtinių Tautų sekr. asis
tentas, mano, jog tvarkingam 
sovietų kariuomenės išvežimui 
ir sugrąžinimui taikos į 
Afganistaną geriausia išeitis 
yra, kad patys afganai susitartų 
sudaryti koalicinę vyriausybę, 
kai pasibaigs karas. Jis norėtų 
suformuoti koaliciją iš žinomų 
afganų žmonių, bet be ideolo
ginių skirtumų. 

Riaušės darbo 
stovykloje 

Maskva. — Reuterio žinių 
agentūra praneša, jog dukart 
per paskut inius p e n k e r i u s 
metus kilo riaušes Sovietų dar
bo stovykloje, kurioje laikomi 
jauni nusikaltėliai. Apie tai rašo 
Ogonyok žurnalas. Sargybiniai 
prieš sukilėlius panaudojo gink
lus, bet nieko nerašoma apie 
žuvusius. Tai vyko tolimųjų 
Rytų rajone. Neminima ir 
stovyklos pavadinimas. Bet tos 
riaušės įvyko praėjusių metų 
birželio mėnesį. 

Apie riaušes rašo žurnalistas 
Dmitry Lichanov. Jis sako. kad 
kaliniai įsiveržė į baudžia
mąsias celes ir išleido 18 savo 
draugų. Po to jie puolė stovyk
los viršininko b ū s t i n ę su 
akmenimis ir lazdomis. Kai 
policija pradėjo šaudyti, tada ir 
bokštuose patruliuoją sargy
biniai pradėjo į juos šaudyti iš 
automatinių šautuvų. 

Kitos riaušės įvyko 1983 m. 
rugsėjo mėnesi, kai naujas vir
šininkas įsakė uždaryti penkis 
jaunuolius į vienutes, kad j ie 
buvo apsirengę ne taip kaip jis 
norėjo. Tos riaušės buvo sus
tabdytos, kai Vidaus reikalų mi
nisterijos tarnybos kariai buvo 
atvežti į stovyklą ir numalšino 
sukilimą. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Kolumbijos kairieji parti
zanai pagrobė kandidatą į 
Bogotos miesto merus. Policija 
pranešė, jog Andrės Pastrana 
buvo pagrobtas netoli savo rin
kimų būstinės. Bogotos meras 
yra laikomas antru svarbiausiu 
žmogumi po valstybės prezi
dento. 

— Havano je buvo pranešta, 
kad šeštadienį vienas aukštųjų 
vyriausybės pareigūnų, Gusta
vo Prez Cor t t , va ls tybės 
komi te to viceprezidentas , 
pabėgo į Vakarus. Jis skrido 
Praha — Havana linijos lėktu-
vu / ir kai lėktuvas sustojo 
Madride, jis nebesugrįžo toli
mesniam skridimui. 

— Nikaragvos sandinistų vy
riausybė paleido septynis savo 
opozicijos vadus, kurie buvo 
suareštuoti praėjusį šeštadienį. 
Tarp paleistųjų yra ir Alberto 
Saborio, Nikaragvos Teisininkų 
sąjungos pirmininkas. 

— I ranas pranešė, kad užėmė 
dar daugiau Irako teritorijos ir 
nušovė apie 2,000 Irako karių. 
Irakas visa ta i paneigė, saky
damas, kad atmušė Irano karei
v ius su j i e m s didel ia is 
nuostoliais. 

— Prancūzuos ministeris pir
mininkas Jacąues Chirac šešta
dienį paskelbė savo kandidatū
rą j krašto prezidento postą. 

— P ie tų Korė jos naujai 
išrinktas prezidentas Roh Tae 
Woo paskelbė, kad į savo naują 
kabinetą pakvietė ir opozicijos 
partijos vadus, arba, kad jie 
pasiūlytų savo ministerius. 

— Čekoslovakijos žmogaus 
teisių aštuoni komiteto nariai 
sekmadienį buvo areštuoti. Kiti 
12 buvo suimti praėjusį penkta
dienį. 
— Pr ince tone vakar Amerikos 
ir Sovietų atstovai pasirašė 
dviejų metų sutartį, pagal kurią 
bus bendradarbiaujama sociali
nių mokslų srityje. 

— Amer ikos industrija gruo
džio mėnesį dirbo 82.1% lygyje, 
kas reiškia aukščiausią produk
ciją paskutinių septynerių metų 
ekonomijoje. 

— NV'ashingtone daugelis 
senatorių rekomendavo, kad 
Kongresas nutrauktų militari-
nę ir ekonominę paramą Pana
mai ir pasipriešintų kariškių 
dominuojamai vyriausybei. 

— Hait i valstybėlėje praėjusį 
sekmadienį vyko naujo prezi
dento r ink imai . Opozicijos 
ragino nebalsuoti, nes gen. 
Henri Mamphi kandidatūra 
nepriimtina, kadangi jis esąs 
diktatoriškų pažiūrų. 

Bona. — Sovietų Sąjungos 
Užsienio reikalų ministeris E. 
Shevardnadze baigė trijų dienų 
vizitą pas Vakarų Vokietijos vy
riausybę. Atvykęs į aerodromą, 
pareiškė, jog gerinimas ryšių 
tarp Sovietų i r Vakarų 
valstybininkų yra puikiausias 
įrodymas, kad vyksta nauja 
gyvenimo era. Su juo kartu at
vyko ir jo žmona Nanuli. 

Diplomatų manymu, Sovietų 
Sąjunga keičia kursą Vakarų 
Vokietijos atžvilgiu, nes daugel 
metų ryšiai buvo šalti, o kartais 
ir aštroki, pavyzdžiui, kai buvo 
priimamos Amerikos raketos 
arba dar ir pernai, kai kancleris 
Helmut Kohl parodė diploma
tinį šiuršktumą. 

Steigiami nauji konsulatai 

Bonoje Shevardnadze pasirašė 
protokolą, kad bus palaikomi 
reguliarūs pasitarimai tarp 
užsienio reikalų ministerių ir 
kitų vyresniųjų diplomatų. Jis 
ir vokiečių Užsienio ministeris 
Hans — Dietrich Genscher 
pasirašė susitarimą, kad bus 
įsteigti konsulatai Muenchene 
ir Kieve. Manoma, kad buvo 
svarstomas ir Gorbačiovo vizito 
klausimas į Vakarų Vokietiją, 
kai Sheverdnadze tarėsi su 
kancleriu Kohl ir prezidentu 
Weiszaeker. 

Šalia politinių reikalų, šis 
Sovietų Užsienio reikalų minis-

Kaltinimo aktas 
pulk. North 

terio apsilankymas turi sustip
rinti vokiečių nusistatymą ir 
sudaryti palankesnę opiniją 
apie Gorbačiovą, kuri ir taip 
jam yra palanki. Vokiečiams pa
tinkąs Gorbačiovo naujas stilius 
ir jie mano, kad galės atleisti 
varž tus Rytų — Vakarų 
santykiuose. 

P ropaganda gerai veikia 
Vokiečių laikraštis Welt am 

Sonntag ta proga atspausdino 
pasikalbėjimą su jų ministerių 
Genscher, kuris pasakė: „Mano 
intencija yra, kad mes 
nepraleistume progos, kuri 
glūdi Gorbačiovo politikoje ati
daryti Sovietų Sąjungą pasau
l iui , suorganizuojant daug 
geresnę ekonomiją ir vedant 
kraštą daugiau į gerovę, negu į 
ginklavimosi lenktynes". 

Ryšių stiprinimas prasidėjo 
Maskvoje, kurioje buvo priimtas 
Bavarijos premjeras Jozef 
Strauss, kuris yra konserva
torių vadas koalicinėje 
kanclerio Kohl vyriausybėje. 
Kai Strauss sugrįžo iš Maskvos, 
jis pareiškė pasitenkinimą Gor
bačiovu ir jo vedama politika. 
Shevardnadze vizitas yra šių 
ryšių tolimesnis pratęsimas ir 
paruošimas dirvos Gorbačiovo 
vizitui. 

Diplomatų tarpe kursuoja 
nuomonė, jog pasitarimas su 
Shevardnadze yra tylus Gorba
čiovo propagandos būdas, kurį 
galima esą lyginti su Hitlerio 
propagandos šefu Jozef Goeb-
belsu, kai jis vadovavo nacių 
propagandai. 

Washingtonas. Vyriausias 
Teismas atmetė pulk. Oliver 
North pageidavimą, kad nebūtų 
daroma investigacijos apie jo 
dalyvavimą Irano — Contras 
ginklų pardavimo reikaluose. 
Teisėjai šį prašymą nustūmė į 
šalį be komentarų ir nedavė 
jokio įsakymo. 

Tuo būdu liko atviras kelias 
specialiam prokurorui Law-
rence Walsh įteikti kaltinimus 
prieš pulk. North ir kitus 
pagrindinius asmenis, kurie 
veikė, kad gauti pinigai iš 
parduotų ginklų būtų pervesti 
Nikaragvos laisvės kovotojams. 

Kaltinimo aktas bus įteiktas 
pulk. North, adm. Poindexter, 
gen. Secord ir Albert Hakim, 
Secord prekybos partneriui. 

North anksčiau yra pareiškęs, 
kad šios bylos dalykai yra 
surišti su valstybinėmis paslap
timis ir kad kai kurie parei
gūnai yra prasilenkę su Kons
titucija. 

Išvaikė ir suėmė 
rusus 

Maskva. — Grupė rusų kita
minčių Maskvoje norėjo viešai 
paminėti sovietų politinio 
kalinio Anatolijaus Martchenko 
mirties Čistopolio kalėjime 
pirmąsias metines. Tuo pačiu 
buvo norima pagerbti ir visus 
kitus sovietų kalėjimuose, la
geriuose ir psichiatrinėse ligo
ninėse mirusius politinius ir 
sąžinės belaisvius. Anatolijaus 
Martchenko ir kitų žuvusiųjų 
belaisvių pagerbimą sutrukdė 
milicininkai, kurie manifestaci
jos dalyvius išvaikė. Du 
asmenys — Kirilas Podrabinek 
ir Dimitrijus Eisner buvo sulai
kyti. 

Sacharovui uždrausta 
išvykti 

Maskva. — Akademikui Sa
charovui negalės būti įteikta 
jam paskirta švento Bonifaco 
fundacijos Kanadoje humani
tarinė premija. Akademikas 
pranešė, kad neprašys sovie
tinės vizos vykimui į Kanadą, 
įsitikinęs, kad jam turėtų būti 
išduotas užsienio pasas su 
kuriuo galėtų vykti ne tik į 
Kanadą, bet ir į visus kitus 
pasaulio kraštus. Sovietinė 
valdžia, tačiau, pažymėjo 
Sacharovas, dabar iš viso jam 
neleidžia išvykti iš Sovietų 
Sąjungos. 

Švento Bonifaco humanita
rinė premija Kanadoje yra 
skiriama asmenim, kurie savo 
veikla ypatingai pasitarnavo 
žmonijai. Ši premija jau buvo 
įteikta Popiežiui Jonui Pauliui 
II, žmonių meilės apaštalei 
Motinai Teresei iš Kalkutos ir 
chirurgui Christian Barnard, 
kuris pirmasis pradėjo širdies 
persodinimo operacijas. Premi
j a yra teikiama t ik tiem 
asmenim, kurie asmeniškai ją 
priima. 

KALENDORIUS 

S a u s i o 21 d.: Epifanas, 
Agnietė, Augis, Ligita, Run-
gaila, Garsė. 

Sausio 22 d.: Anastazas, Auš
rys, Blesilė, Nautė, Skaistė, 
Vingaudas. 

ORAS 

Saulė teka 7:13. leidžiasi 4:51 
Temperatūra dieną 26 1.. 

naktį 20 1. 
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J A V LB RINKIMAI 
MICHIGANO 

APYGARDOJE 

1988 m. balandžio 9-17 die
nomis visoje Amerikoje vyks 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
XII-tosios Tarybos rinkimai. 

Michigano valstijoje rinkimus 
praves JAV LB Michigano apy
gardos r inkimų komisi ja : 
pirmininkė Gražina Kriau
čiūnienė, 1816 Tecumseh River 
Drive, Lansing, MI 48906, tel. 
(517) 321-0091 ir narės - Mėta 
Ligus ir Linda Berathy. abi iš 
Lansingo. 

Apylinkių rinkimų komisijų 
sudėtį Detroite, Grand Rapids ir 
Lansinge pranešime vėliau. Šį 
kartą JAV LB Michigano apy
gardos r inkimų komisijai 
pr ik lauso visi Michigane 
gyvenantieji lietuviai, įskaitant 
ir tas vietoves, kur apylinkių 
valdybų nėra, kaip Upper 
Peninsula, New Buffalo, Union 
Pier ir kt. Pavieniai gyve
nantieji lietuviai turi kreiptis į 
artimiausią apylinkės valdybą 
ar apygardos rinkimų komisijos 
pirmininkę Gražina Kriaučiū
nienę, kad laiku gautų balsa
vimo lapus. Balsuoti galima bal
savimo būstinėse arba paštu. 
Michigano apygardoje balsuo
jama u i ne daugiau kaip 4 as
menis. 

Kandidatus į JAV LB XII-tąją 
Tarybą gali siūlyti ne mažiau 
kaip 10 JAV LB Michigano apy
gardoje gyvenančių lietuvių. 
Visi jie pasirašo ir nurodo 
siūlomo kandida to vardą, 
pavardę, užsiėmimą, kokias 
pareigas ėjo ar e ina JAV 
Lietuvių Bendruomenėje, jo 
adresą bei telefoną ir prijungia 
raš t išką sut ik imą. Kan
didatus galima siūlyti ir siųsti 
JAV LB Michigano rinkiminės 
apygardos pirm. Graž ina i 
Kriaučiūnienei iki 1988 m. 
vasario 28 d. 

Šį kartą atskirų rinkimų j 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seimą nebus. Kadangi 
visoje Amerikoje rinksime 60 
JAV LB XII-to Tarybos ir tik 50 
PLB seimo narių, todėl kiek
vienoje apygardoje daugiausia 
balsų gavusieji kandidatai taps 
PLB seimo nariais. 

Balsuoti yra kiekvieno JAV 
lietuvio teisė, pareiga ir garbė. 

Vy tau tas K u t k u s 
JAV LB Michigano apygardos 

valdybos pirmininkas 

PRISIMINTAS OK. 
LIETUVOJE MIRĘS 

MUZIKAS 

A. a muz. Bronius Sližys 

Sausio 9 d. Šv. Antano parapi
jos bažnyčioje parapijos klebo
nas kun. Alfonsas Babonas 
atnašavo šv. Mišias už Lietuvoje 
mirusio a.a. Broniaus Sližio 
sielą, pasakė gražų pamokslą ir 
visų pamaldose dalyvavusių 
vardu pare iškė užuojautą 
velionio broliui, parapijos var
gonininkui muz. Stasiui Sližiui 
ir jo šeimai. O pamaldose daly 

vaujančių buvo nemažai. 
Mišiose Stasys Sližys giedojo 

lotyniškai : ,,Requiem", 
, ,Kyr ie" , , ,Lux aeterna", 
„Agnus Dei", „Panis Angeli-
cus" ir duetas: Marijus Sajus ir 
Stasys Sližys atliko Guido 
„Maria Mater gratiae". 

Visi dalyvavusieji šv. Mišiose 
Stasio Sližio ir jo žmonos Nata
lijos buvo pakviesti į parapijos 
salėje paruoštus pusryčius. 
Pusryčiai pradėti kun. Alfonsui 
Babonui sukalbėjus maldą ir 
palaiminus valgius. Po pusry
čių, S tas iu i Šimoliūnui 
papraš ius , Stasys Sližys 
papaskojo savo a.a. brolio 
Broniaus biografiją. 

Bronius Sližys gimė 1920 m. 
rugsėjo 23 d. Traupio mst. 
Panevėžio apskr. Pirmąsias 
muzikos žinias įsigijo pas savo 
tėvą vargonininką Petrą Sližį, 
kuris vargonininkavo Taujė
nuose, Traupyje ir Viešintose. 
Bronius Sližys, būdamas šešio
likos metų amžiaus, jau buvo 
vargonininku Leliūnų bažny
čioje, Utenos apskr. Po kelerių 
metų gavo vargonininko vietą 
Vilijampolėje, Kauno priemies
tyje. Įstojo į Kauno Valstybinę 
konservatoriją ir kartu vargoni
ninkavo Vilijampolėje, kad 
turėtų pragyvenimo šaltinį. 
Vokiečių okupacijos metu baigė 
visus privalomus konservatori
jos dalykus ir įsigijo specialybes 
iš šių dalykų: vargonų, pianino, 
ir chorvedybos. Nuo 1944 m. 
buvo dėstytojas Šiaulių Aukš
tesniojoje muzikos mokykloje, 
kurioje išdirbo trisdešimt aštuo
nerius metus. Šalia pedagoginio 
darbo muzikos mokykloje, 
vadovavo įvairių įmonių 
chorams, ansambliams, buvo 
dirigentu rajoninėse dainų 
šventėse, koncertavo įvairiose 
Sov. Sąjungos respublikose. 
Išėjęs į pensiją persikėlė gyventi 
į Vilnių. Čia, vos metus 
pagyvenęs, susirgo sunkia liga 
ir 1987 m. gruodžio 7 d. mirė 
Vilniaus ligoninėje. Laidotu
vėse dalyvavo daug muzikų iš 
Šiaulių ir Vilniaus. Į kapines 
buvo lydimas su orkestru. 

A. Grinius 

A.A. AGRONOMO 
ANTANO MUSTEIKIO 

NETEKUS 
1988 m. sausio 13 d. savo I 

namuose amžinu miegu užmigo 
visuomenininkas , Detroito 
Lietuvių Kultūros klubo il
gametis pirmininkas, aktyvus 
ALT s-gos Detroito skyriaus, 
Lietuvių Bendruomenės narys 
ir kitų organizacijų rėmėjas 
agronomas Antanas Musteikis, 
sulaukęs 88 metus. Antanas 
Musteikis gimė 1900 m. sausio Į 
2 d. pačiame mūsų Tautinio 
atgimimo priešaušryje. Pradinį 
mokslą pradėjo Daugailių vals
čiaus rusiškoje mokykloje ir ją 
baigė 1915 metais. 

1919 m. Antanas buvo pa
šauktas į Lietuvos kariuomenę 
ir trejus metus tarnavo arti
lerijoje. 1928 m. sėkmingai bai
gė Lietuvos Mokytojo prof. 
sąjungos Kauno gimnaziją 
suaugusiems, o 1934 m. Dot
nuvos Žemės ūkio akademiją. 
Įsigijęs agronomo diplomą 
pradėjo dirbti Lietuvos Žemės 
Ūkio rūmuose pievų ir pelkių 
gerinimo instruktorium. 
Paruošė valstybinio masto 
planą Lietuvos pelkių sukultū
r in imui . Pievų ir pelkių 
gerinimo reikalais Lietuvos 
vyriausybės buvo pasiųstas į 
Latviją, Estiją, Švediją, Daniją 
ir Olandiją. Už gerą darbą ir 
nuopelnus Lietuvos ūkiui 
agronomas Antanas Musteikis 
Lietuvos vyriausybės apdova
nojamas Mindaugo ordinu. 

Šalia minėtų didžių planų vyk
dymo, Antanas Musteikis rado 
laiko paruoš t i ir skai tyt i 
paskaitas ūkiniais klausimais 
Lietuvos radiofone, bendra
darbiauti spaudoje — „Žemės 
ūkyje" ir „Ūkininko patarėjuje" 
bei parašyti kelis veikalus 
bitininkystės, pievų ir ganyklų 
gerinimo bei žemės ūkio mecha
nizacijos klausimais. Šalia pro
fesinio darbo dalyvavo 
Agronomų sąjungoje ir su 
taut inės minties veikėjais 
plačiai įsijungė į visuomeninę 
veiklą. 

Sovietų ir vokiečių okupacijos 
agronomą Antaną Musteikį 
užklupo Kaune, besidarbuojant 
Žemės ūkio rūmuose. 

Bolševikų armijoms grįžtant 
Lietuvon, 1944 metų vasarą 
pasitraukė į Vokietiją, kur 
pokario laiką praleido Dillin-
geno pabėgėlių stovykloje, bend
radarbiaudamas tautinės min
t ies savaitraštyje ,,Mūsų 
kelyje". 

1949 metais atvyko į Ameriką 
ir apsistoja Philadelphijos 
mieste Pennsylvanijoje. Vėliau 
pastoviai apsigyveno Detroite ir 
įsijungė į lietuvišką visuome
ninę veiklą. 1964-tais metais 
Antanas Musteikis išrenkamas 
Detroito Lietuvių kultūros 
klubo pirmininku. Įsijungęs j 
kultūrinėn veiklon Detroite ; 
rengė kul tūr ines popietes, : 

parodas, įvairių sukakčių 
minėjimus, profesijų pagerbi
mus. Minėjimai buvo rengiami, 
nesiekiant pelno, bet sten
giantis teikti kultūrinę atgai
vą atsilankiusiems. Antanas 
Musteikis, būdamas DLK klubo 
pirmininku, surengė: klubo 
veiklos 25-rių metų minėjimą, 
spaudos atgavimo sukakties 
minėjimą, Lietuvos universiteto 
atkūrimo sukaktį, Vilniaus įkū
rimo 650-ties metų sukakties 
minėjimą, vysk. Motiejaus 
Valančiaus mirties šimtmečio 
minėjimą, Lietuvos ūkininko, 
Lietuvos mokytojo pagerbimą, 
„Aušros" šimtmetį, V aižganto 
mirties penkiasdešimtmetį ir 
eilę profesinio ir kultūrinio 
pobūdžio paskaitų. Antanas 
Musteikis lietuviškajai kultūrai 
ugdyti negailėjo darbo ir pasiau
kojimo. Šalia visuomeninės 
veiklos, agronomas Antanas 
Musteikis bendradarbiavo ir 
lietuviškoje spaudoje, rašy
damas straipsnius ir korespon
dencijas. 

Sausio 14 d. Vai. Bauža. 
Yolandos Zaparackienės vado
vaujamuose laidojimo namuose 
kun . Alfonsas Babonas 
sukalbėjo rožinį, paska i tė 
evangeliją ir kitas laidojimui 
sk i r tas maldas. Sugiedota 
,.Marija, Marija". Laidoji
mo direktorė Yolanda Za-
parackienė t a r ė žodį ir 
pareiškė velionio žmonai Elenai 
ir sūnui Vytautui užuojautą 
atsilankiusiųjų ir jai tai atlikti 
pavedusių organizacijų vardu. 
Paskaitė eilėraštį „Gimtasis 
kraštas". Žodį tarė ir užuojautą 
pareiškė: Stefanija Kaunelienė, 
Detroito Lietuvių kultūros 
klubo vardu ir įdėjo į karstą 
Aukštaitijos žemės žiupsnelį ir 
Lietuvos pajūrio gintarėlių. 
Albertas Misiūnas kalbėjo ALT 
s-gos vardu, o Vytautas Kutkus 
— Lietuvių Bendruomenės Mi
chigano apygardos, Lietuvių 
Fondo ir žurnalistų vardu. 
Sugiedotas Lietuvos himnas. 
Gale karsto stovėjo Lietuvos 
vėliava, o kita — nedidelė buvo 
įdėta į karstą. 

Yolanda Zaparackienė , 
velionio žmonos Elenos ir sū
naus Vytauto vardu, padėkojo 
kun. Alfonsui Babonui už 
sukalbėtą rožinį ir maldas. Taip 
pat aukojusiems šv. Mišioms, 
Lietuvių fondui, Tautos fondui, 
ir organizacijoms už užuojautas. 
Padėkojo atsisveikinimo žodžius 
tarusiems Stefanijai Kaunelie-
nei, Albertui Misiūnui ir Vytau
tui Kutkui ir visiems už atsi
lankymą, pareikšdama, kad 
velionio tolimesni reikalai bus 
tvarkomi šeimos nurodymais 

Lietuvos Vyčių Chicagoje vasario 7d. rengiamame „Lietuvos Pris iminimų" 
vakare bus pagerbtas penktos vyčių kuopos narys žurnalistas prel. dr. Juozas 
Prunskis. Nuotraukoje — prel. J. Prunskj, apsilankiusi Amerikos legionierių 
Don Varnas posto patalpose, su Legiono istorija supažindina buvęs šio posto 
komandierius adv. dr. K. Savickus. 
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Aleksandras Pakalniškis, Jr. 
11 Sycamore Lane VVestford, MA 01886 

M. Yavorosky liturgijos metu 
buvo tvarkdarys. 

Po Mišių susirinkome pietums 
į Convention centrą Pittstono 
mieste. Blanche Motsko 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis, J r . 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Street 
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais. 
Susitarimui skambint 436-5566 

„LIETUVOS 
PRISIMINIMŲ" 

VAKARAS CHICAGOJE 
Metinis Lietuvos Vyčių Chi

cagoje rengiamas „Lietuvos Pri
s i m i n i m ų " vakaras įvyks 
sekmadieni, vasario 7 d.. Mar-
tiniąue pokylių salėje. Vakaro 
pradžia 4:30 vai. p.p. 

Šįmetiniame bankete bus 
minima Lietuvos Nepriklau
somybės ats ta tymo 70-ji 
sukaktis, o taip pat bus pagerb
tas prel. dr. Juozas Prunskis, 
penktosios Lietuvos Vyčių 
kuopos narys. Prel.Prunskis yra 
žinomas kaip taurus lietuvis 
dvasiškis, rašytojas, žurnalistas. 
įvairių janinimo raš in ių 
konkursų mecenatas, jaunimo 
organizacijų rėmėjas, daug 
Dievui ir savo tėvynei nusipel
nęs asmuo. 

Visi kviečiami šiame iški
liame renginyje dalyvauti , 
prašomi iš anksto rezervuoti 
vietas, kreipiantis į šio banketo 
rengimo pirmininką sol. A. 
Brazį, tel. 598-6193, arba John 
Paukštį, tel. 523-0546. Visi 
Lietuvos Vyčiai planuokime 
šiame metiniame renginyje 
susitikti. 

K. Savickus 

IŠ VYČIŲ VEIKLOS 
DAYTONE 

Puiki Lietuvos Krikščionybės 
600 metų jubiliejaus šventė 
Daytone įvyko rugsėjo mėnesį 
Švento Kryžiaus bažnyčioje, 
Lietuvos Vyčių Vidurio centro 
apygardos suvažiavimo bei 
maldos dienos metu. 

Ypač svarbus buvo vyskupo 
Baltakio atsilankymas. J i s 
atnašavo šv. Mišias ir dalyvavo 
įvairiose šventės iškilmėse. 

Savaitgalis prasidėjo susipa
žinimu penktadienio vakare 
Rodevvay Inn svetainėje. Šešta
dienio rytą vysk. Baltakis mus 
supažindino su palaimintojo ar
kivyskupo Jurgio Matulaičio 
gyvenimu. Po to vyko disku
sijos. Suvažiavime į apygardos 
valdybą buvo iš r inkt i šie 
Daytono 96-tos kuopos nariai: 
pirmininkė Pranė Petkus, pir
moji vicepirmininkė Aldona 
Ryan, tvarkdar ia i Ju rg i s 
Mikalauskas ir Mykolas Pant, 
ir kutūrinių reikalų komiteto 
pirm. Sally Miller. Mykolas 
Pant yra buvęs junjoras ir tikisi 
į mūsų veiklą stipriai įsijungti. 

Šeštadienio vakare dalyviai 
pasidžiaugė parapijos surengta 
vakariene bei šokiais. Lietu
višką maistą paruošė Elaine Pa-
covsky ir Kitty Prasmantas. 

privačiai. Taip buvo pagerbtas 
taurus ir pasižymėjęs lietuvis! 

A. Grinius 

Mus visus nustebinusią pro
gramą surengė Elinor Sluzas ir 
Judy Petrokas. Clevelando vyrų 
oktetas ir mūsų „Vėjeliai" — 
tautinių šokių šokėjų grupė 
buvo šiltai visuomenės priimti. 

Sekmadienį išklausėme įspū
dingas šv. Mišias, kurios pra
sidėjo procesija į bažnyčią. Joje 
dalyvavo trys Mišių atnašau-
tojai, aukojimo dovanų nešėjai, 
bei t au t in ia i s drabužiais 
pasipuošę vyrai ir moterys. Jie 
suteikė vysk. Baltakiui garbės 
palydą. 

Aukojimo dovanų tarpe buvo 
palaimintojo arkivyskupo Jur
gio Matulaičio portretas, Šv. 
Kazimiero statula, ir Lietuvos 
Krikščionybės jubiliejų pami
nėti garbės narės Marijos Lucas 
sugalvotas ir mūsų skulptoriaus 
Jurgio Mikalausko suprojektuo
tas ir įvykdytas koplyčios 
drožinys. Po šv. Mišių droži
nys buvo įteiktas vyskupui 
Baltakiui mūsų 96-tos kuopos 
vardu. Po to sekė pietūs atsto
vams bei svečiams. 

Maldos dienos iškilmėse daly
vavo 190 narių. Žvakių užde
gimas ir mirusiųjų narių pa
minėjimas sužadino amžinybėn 
iškeliavusiųjų prisiminimus. 
Tai ilgai prisimintinas savait
galis. 

Spalio 24-tą dieną įvyko mūsų 
kuopos valdybos rinkimų vaka
rienė bei susirinkimas. Buvo 
perr inkta praėjusių metų 
valdyba. 

Garbės na rė M.L. 

LIETUVIAI IŠ FOREST 
CITY 

Neseniai įvykusiame 46-tos 
kuopos susirinkime Beatričė 
Stanis ir Elena Zlotucha 
dovanojo kuopai Lietuvos bei 
JAV-ių vėliavas, kurias priėmė 
pirmininkas Mykolas Yavo
rosky. 

Lietuvių dienose Rocky Glen 
parke dalyvavo dalis mūsų 
narių. Daug mūsų narių daly
vavo ir rugsėjo mėnesį suruoš
tame Vidurio Atlanto apygardos 
suvažiavime, kurį globojo 
Pittstono kuopa. 

Spalio mėnesio susirinkime 
visi buvę valdybos nariai buvo 
perrinkti. Beatričė Stanis bus 
naujoji Lietuvos Vyčių or
ganizacijos biuletenio „Vytis" 
korespondentė. 

Lapkričio 1-mą dieną daly
vavome Mišiose Šv. Petro kated
roje Scrantono mieste, kur buvo 
švenčiama Lietuvos Krikščiony
bės jubiliejaus šventė. 

Mūsų kuopos dvasios vadas 
kun. Sitko buvo šv. Mišių kon-
celebrantas. Marija Prezelski, 
pasipuošusi lietuviškais tau
tiniais drabužiais, buvo viena iš 
aukojimo dovanų nesėja. Pirm. 

0R. VIJAY BAJA/, M.D., 3.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
. IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami ofise) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

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

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

OR. L DECKYS 
GYDYTOIA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulask: Road 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. te l . 471-3300; rez. 442-0297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie A ve., 
Chicago, III. 60652 

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

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

2655 W. 69 St. 
Tel. 776-9691 

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

JOK ŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo hgos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

>r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 565-2802 

Valandos paga! susitarimą: 
Penkt . antr. ketv ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

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

Lietuvis gydytojas 
3925 West 59th Street 

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

Treč ir sėst uždaryta 
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-415" 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

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

išskvrus treč Sešt 12 iki4 vai popiet 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medicai 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 LIGOS -

CH IRLRGHA 
6132 S. Kedzie. Chicago, I I I . 

T e l . 92S-2O70 
i 185 Dundee Ave.. Elgin. I I I . 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėles 
tilteliai, plokštelės ir bendroji praktika 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Ofiso tel. RE 7-1168; 
Rezid. 385-4611 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 

DR. S. LA L 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71*t Street 
434-2123 

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

DR. L D. PETREIKIS 
PANT'v GYDYTOM 
8104 S. Roberts Road 

! mvlia i vakarus nuo Harlem Ave 
Te l . 5t>3-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai* 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

..Contact ienses" 
2618 VV. 71st St. - Te l . 737-5149 

Vai pagal susitarimą Uždaryta treč. 

D r T umasonio ofisą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
Specialybė - Chirurgi ja 
2454 VVest 71 st Street 

Te l . 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai pirm , antr . ketv ir penkt 

3 iki 7 v v T ik susitarus 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 

2$36 W. 71st St. CMcaeo, M. 
T«4.: 4364100 

11600 SouOmest Hlghway 
Pales HeioMs, IR. 66463 

312) 361-0220 :312) 361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
I N K S T Ų PŪSLĖS IR 

P R O S T A T O CHIRURGI ĮA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai.: antr 1-4 p.p i r ketv 2-5 p.p. 
Sešt pagal susitarimą 

Of i so tel . 776-2880, rez. 448-5545 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2BKA 
GYDYfOlAS IR CHIRURGAS 

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

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

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W 71 Street 
Te>l. 4 3 4 - 6 7 7 7 

Valandos pagal susitarimą 
*- ~ 

Edmundas Vižinas, M.D.. S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytoias 

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

Valandos pagal susitarimą 
T e l . 5 8 5 - 7 7 5 5 

JOHN P. WAITKUS. M.D.,JfACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W. 43 St., Tel. 927-3231 
Kalbame lietuviškai 

V»J. pagal sueltarlmą pirm., antr. 
Ketv. Ir penkt. nuo 3-7 v.v. 



Lietuvos istorija 

OKUPACIJŲ 
LAIKOTARPYJE 

VASARIO 16-OJI, MES IR ŠEIMA 

Istorija yra mokslas, kuriam 
naudojami šaltiniai, likę li
kučiai, įvykių aprašymai, žmo
nių pasisakymai. To visko ne
galima gauti, kada norima pa
rašyti istoriją praėjusių laikų, iš 
kurių jau nėra likę nei trupinių, 
nei įvykių aprašymų, nei gyvų 
liudininkų. Bet istorija turi būti 
parašyta, kad ją suprastų 
žmonės, rašymo metu gyveną, 
apie laikus, kurie jau yra seniai 
praėję, kartais skaičiuojami 
šimtmečiais ar net tūkstantme
čiais. Tai senovės istorija, kurią 
tik spėjimais, iškasenų ra
diniais, senais užrašų likučiais 
tegal i paremti. I*- ta i ne 
visuomet ji būna tikra, nes, atsi
radus daugiau duomenų, ji 
papildoma ir perrašoma. 

Taip yra ir su tautų istorija. 
Rašant savos ar kitos tautos is
toriją , tenka istorikams remtis 
net svetimais šaltiniais, priešų 
tendencingais pasisakymais a r 
iškasenomis, kurios tik dalinai 
pasako apie praeitį. Juo arčiau 
esame prie istorijos aprašomų ir 
žinių pateikiamo laikų, juo 
turėtų būti teisingiau parašyta 
tautos, valstybės, laimių ir 
nelaimių, laimėjimų prieš prie
šus ir priešams pralaimėjimų 
įvykiai, kurie dar yra neseni ir 
lengviau patikrinami iš įvairių 
dokumentų. Tai nėra lengva, 
nes į tą patį įvykį skirtingai 
žiūri svetimi ar net savi priešai. 
Ir šiuo atveju reikia labai gerai 
atrinkti dokumentus, nors ir lie
čiančius netolimą praeitį, nes 
kai kurie dokumentai remiasi 
žmonių asmeninėmis nuomo
nėmis, o ne tiktai objektyviais 
duomenimis. 

Čia ir iškyla Lietuvos istorijos 
klausimas. Apie savą istoriją 
daug kalbama, daug rašoma, 
bet net tikrų istorikų moksli
ninkų parašytos istorijos nėra 
vienodos. Patriotizmas dažnai 
istoriją sugadina, nes norima, 
kad praeityje būtų buvę, kaip 
tas ir kitas asmuo norėtų da
bartyje. Bet praeitis rėmėsi 
kitais žmonėmis, kitokiais to 
laikų žmonių nusistatymais, 
skirtingu reikalų supratimu ar 
jų aiškinimu. Lietuvos istorija 
tik dalinai yra ištirta ir parašy
ta, bet dar vis nebaigta. 

Daug buvo kalbama apie Lie
tuvos okupacijų laikotarpį. Nors 
jis taip neseniai buvo, kad dar 
daugelis jaučia jo padarytas 
žaizdas, bet dokumentacija nėra 
tokia paprasta, taip lengvai 
gaunama, kad to laikotarpio is
toriją galėtume tuojau parašyti. 
Bolševikų okupacija, prasidėjusi 
1940 m., nebuvo tik to meto blo
gas įvykis. J is prasidėjo jau po 
1939 m. rugpjūčio 23 dienos 
Stalino-Hitlerio susitarimu ir 
paruošimu sąlygų Vokietijai 
pradėti karą. Tai yra savotiškas 
laikotarpis, kurio neliečiant ne
būtų gerai suprantamas bolše
vikų okupacijos laikotarpis. 
Taip pat nebūtų suprantami 
vokiečių-nacių okupacijos laiko
tarpio įvykiai, neliečiant bolše
vikinės okupacijos. Šias dvi 
okupacijas Lietuvos naujausių 
laikų istorija turi liesti ne pa
v i ršu t in iška i , bet a r t ima i 
pasinaudodama is tor inia is 
dokumentai ir dalinai gyvais 
liudininkais. 

Apie to laikotarpio istorijos 
rašymą jau kalbama ir svars
toma daugelį metų. Bet istoriją 
lengviau prisiminti, negu ją 
parašyti. Reikia pasiruošusių is

torijai rašyti žmonių. Jie turi 
turėti akademinį pasiruošimą, 
pravesti savus tyrinsimus, su
gebėti atskirti tikrus dokumen
tus nuo falsifikatų. Kitaip ta
riant, reikia istorikų moksli
ninkų, o ne mėgėjų, kurie gyve
na istorinėmis fantazijomis, 
kurie iškraipo pagal savo mintį 
praeities dokumentus, nors juos 
ne taip sunku patikrinti ir rasti 
gerus bei blogus. 

Juo labiau lengva rasti gerus 
ir blogus dokumentus iš ne
tolimų okupacinių laikų, neto
limo kar i. neseniai buvusių 
abiejų okup . djų vergais, kali
niais ar įkaitais. Tokių dar šian
dien yra laisvajam pasauly — ne j 
tik lietuvių, bet ir kitų tautybių 
žmonių. 

Taigi tik į abiejų okupacijų — 
bolševikinės ir nacinės — laiko
tarpį reikia žvelgti atviromis 
akimis ir istoriniu pasiruošimu. 
Kitaip nebus tikra istorija, o tik 
trumpo laikotarpio žinios, nepa-
rodančios nelemtų įvykių 
priežasčių ir pagrindo. 

Lietuvių visuomenei beveik 
nežinant buvo nutarta ar bent 
kalbėta už tam tikrą sumą pa
rašyti mokslinę nacių okupa
cijos laikotarpio Lietuvos is
toriją. Neabejojama pasiža
dėjusio istoriją rašyti nuošir
dumu ir mokslinėmis kvalifika
cijomis. Bet tas nacių okupacijos 
laikotarpis tėra tik vienas 
epizodas iš lietuvių tautos is
torijos nelaimių. Kaip jau 
minėta, neliečiant komunistų 
okupacijos, kuri sudarė tikras 
priežastis net ir kai kuriems lie
tuviams nusikalsti, nebus tikra 
nė nacinės okupacijos istorija. 
Lietuviai iš nacių laukė iš
ganymo, išgelbėjimo, išlaisvi
nimo, kai bolševikai grūdo dalį 
inteligentijos į kalėjimus, 
didesnę dalį vežė į Sibiro taigas, 
dar kita dalis buvo paruošta iš
tremti. Nuotaika buvo labiau 
palanki nepažįstamiems na
ciams, negu pažįstamiems jų 
broliams komunistams. 

Mėginimas aiškinti šios is
torijos reikalingumą yra tik 
veržimasis pro atviras duris. 
Mėginimas aiškinti pasamdyto 
ar dar nepasamdyto, o tik 
numatomo kvalifikuoto auto
riaus tai istorijai parašyti, yra 

| jau laužimasis pro uždarytas ir 
tautiškai susipratusių asmenų 
abejonės užrakintas duris. No
rėjimas, kad Lietuvių Bend
ruomenės pasiryžimą remtų ir 

| pinigais reikia dar aiškesnių 
pasisakymų. Autorius aiškiai 
turi apimti ir pilnai pasiruošti 
dokumentuoti abiejų okupacijų 
laikotarpį. 

Bet kai numatytas autorius 
yra ilgai tarnavęs priešui OSI, 
kuris buvo ir tebėra susidėjęs su 
komunistišku KGB, tai tėra tik 
mėginimas apgauti lietuvių vi
suomenę, kuri jau ne kartą išei
vijoj pasiklydo. 

Nenorime pasakyti, kad nau
jos Lietuvos istorijos nereikia. Ji 
yra būtina, bet turi apimti visą 
laiką, kai Lietuva pradėjo eiti 
nelaimių keliu. Nesakome, kad 
tokios istorijos parašymo ne
reiktų remti, bet taip pat lie
tuvių visuomenė išeivijoje turi 
teisę apie tą istoriją žinoti. 
Lietuvių tauta neturi būti sta
toma nusikaltėlių vietoje, 
užmirštant, kad ji kentėjo dau
giau okupacijų nedalią, negu 
bet kuri kita Europos tauta. 

A. D. 

Lietuvos Nepriklausomybės su
kaktis turi žadinti gilesnį susi
mastymą visoje tautoje — esan
čioje vergijoje ir išeivijoje. 

Pr. Gr. 

J au baigiasi septintas 
dešimtmetis, kai pasauliui buvo 
paskelbtas Lietuvos ne
priklausomybės atstatymas. Tai 
buvo drąsus ir ryžtingas 
žingsnis anuomet, kai dideli 
pavojai grėsė iš rytų ir vakarų 
okupacijų nualintai tėvynei 
Lietuvai. Žengti tą pavojingą : 

žingsnį vieningai sutarė 20 
Lietuvos Tarybos narių savo 
posėdyje 1918 m. vasario 16 
Vilniuje. 

Jeigu tuo pavojingu laiku 
įvairių polit inių pažiūrų, 
atstovai nebūtų įstengę surasti 
vieningą kalbą, tai be abejo 
nebūtų įvykęs ir Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymas. 
O be jos nebūtų išaugusi, 
tautiškai pribrendusi sąmo
ningų lietuvių kar ta , kuri ; 
šiandien drįsta ir pajėgia 
priešintis sovietinei okupacijai. ! 

Gaila, kad mes Lietuvos 
augintiniai patogiai įsikūrę 
laisvojo pasaulio kraštuose su 
mūsų vadovais priekyje 
nebeįstengiame net Vasario 
16-ąją paminėti kartu, vienin
gai. Ir taip sumenkiname šios 
svarbios šventės reikšmę ir 
iškilmingumą savo pačių ir 
svetimtaučių akyse. 

Ar mes šiandien, gyvendami 
laisvėje, neturėtume bent kai 
kuriais svarbesniais atvejais 
veikti sutartinai, kad tuo labiau 
įprasmintume tėvynės vadavi
mo pastangas? Kritiškais atve
jais ieškokime, kas mus jungia, 
ir tikrai nebus sunku surasti 
bendrą kalbą susitarimui. 

Kaip l iūdna, graudu ir 
skaudu, kai Vasario 16-ąją 
minime išsiskirstę grupelėmis 
ir lyg pajuokai giedame „Var-
don tos Lietuvos vienybė 
težydi". Ir kaip ta vienybė 
begali pražysti, jei mes nebe
įstengiame net Vasrio 16-ąją 
švęsti kartu? 

Tai labai neigiamai veikia 
visus, o ypač jaunąją kartą. 
Todėl netenka stebėtis, kai vis 
dažniau pasigirsta užuominos, 
kad gal ir nebereikėtų minėti 
Vasario 16, nes tai sena pra
eitis. 

Gal pasakysime, kad taip 
tegalvoja tik atsižadėję tautinės 
tapatybės. Nebūtinai taip. La
biau tai priskirtina tautiniam 
apkiautimui, kurį iššaukia 
nelemtas „ i šs ibars tymas" . 
Tokiai padėčiai besitęsiant, 
atsimetėlių skaičiui didėjant, 
spaudos darbuotojai ėmė siūlyti 

D. PETRUTYTĖ 

šių minėjimų pagerinimus bei 
patobulinimus. Štai keli 
pavyzdžiai. 

Siūloma, vietoj prarastos 
nepriklausomybės minėjimo 
Vasario 16 proga rengti 
„Lietuvių laisvės dvasios 
festivalius", kurie tęstųsi dvi 
dienas. 

Siūloma rengti Vasario 
16-sios minėjimą tik svetim
taučiams, o jei reikia ir atskirą 
minėjimą vien lietuviams savo
se salėse. 

Patariama, kad Vasario 16 
minėjimuose labiau būtų pa
brėžiama ateities vizija, o 
nebūtų vis grįžtama į praeitį, 
nes jaunystė nemėgstanti liūde
sio, nesijaudinanti dėl praeities, 
bet ieškanti įkvėpimo savo 
ateities planams iš šaltinių, 
kurie kelia pasigėrėjimą ir 
duoda pavyzdį, kuriuo natū
raliai būtų galima sekti. 

Manau, kad tarp įvairių 
pasiūlų trūksta rimto pagvil-
denimo: kur tie žavingieji 
tautinio susiklausymo šaltiniai, 
jei ne praeityje? kas, kada ir 
kaip turėtų tuos patrauklius 
pavyzdžius pateikti? Svar
biausias veiksnys ir pagrindinis 
yra šeima. Jeigu šeima neįžiebs 
tautinio sąmoningumo kibirkš
tėlės pirmaisiais šešeriais vaiko 
gyvenimo metais, nustos 
prasmės visi pasiūlymai bei 
patarimai, ir didieji tėvynės 
laisvinimo užmojai pamažu at
sidurs merdėjimo taške, o 
Vasario 16 minėjimai virs 
linksmaisiais festivaliais. 

Labai teisingai galvojo Lie
tuvių chartos Kūrėjai, pačioje 
dokumento pradžioje įrašydami: 
„Šeima yra tautos gyvybė". 
Gaila, kad ta „gyvybę", užuot 
branginę ir puoselėję, palie
kame vegetuoti. Kaip silpnas 
augalas neveda gerų, sultingų 
vaisių, taip tautiškai vegetuo
janti šeima neįkvepia savo vai
kams nei tautinio solidarumo 
jausmo, nei tautiškai kūrybingo 
entuziazmo, kai prigimtis tam 
yra imliausia. 

Lietuvybės arba tautinio 
sąmoningumo įžiebimas yra 
šeimos uždavinys, o ne litu
anistinės mokyklos. Todėl 
šeima turėtų būti laikoma li
tuanistinio auklėjimo pagrin
dine institucija išeivijoje, nes 
pirmi šešeri metai yra svar
biausi žmogaus gyvenime. Kas 
įsigyjama pirmame šešmetyje, 
tas ir lieka neatskiriama žmo
gaus asmenybės dalimi. Kad 
tėvai šituos šešerius metus 
galėtų tinkamai panaudoti tau-

! tiniam sąmoningumui įsižiebti, 

jiems turėtų būti pateikiama 
speciali tuo klausimu pedago
ginė literatūra ir vaizdinės 
priemonės tautiniam auklėji
mui šeimoje. 

Peržiūrėjusi kelerių metų 
straipsnius laikraščiuose bei 
žurnaluose, nieko neužtikau, 
kaip šeima turėtų pasiruošti 
švęsti Vasario 16-ąją su savo 
jaunuoju atžalynu. Gaila, kad 
iki šiol viskuo besirūpindami, 
pamiršome šeimą ir nepadėjome 
jai susikurti tautinę tradiciją, 
kaip airiai. Juk ką Šiandien 
reikštų Šv. Patriko diena be tų 
įmantrių tradicijų? Tautiniam 
išlikimui išeivijoje svarbiausias 
dalykas yra šeima ir prasmin
gos tradicijos. 

Mažas vaikas pasisavina 
viską, ką jam pateikia aplinka, 
ne protu, bet visa savo būtimi. 
Todėl svarbu, kad tėvai 
paruoštų namų aplinką taip, 
kad iš kiekvieno jos kampelio 
spinduliuotų lietuviška dvasia 
į besiformuojantį dvasinį vaiko 
pasaulį. Tai viena. O antra, 
labai svarbu, kad iš tėvų lūpų 
sklistų švarus ir skambus 
lietuviškas žodis. Ir trečia, 
stropiai vengti žargoniškos 
kalbos, t.y. lietuviškos kalbos, 
perpintos nevykusiomis 
svetimybėmis. Su pirmuoju 
žodžiu, su pirmuoju sakiniu ir 
prasideda tautinės sąmonės 
įsižiebimas. 

Kiekvienoje sąmoningų lietu
vių šeimoje pagarbioj vietoj 
turėtų būti įrengtas kampelis — 
tautinė šventovė — su vėliavo
mis: tautine ir valstybine. Čia 
turėtų būti ir Lietuvos valstybės 
herbas Vytis bei kitokios tau
tinės relikvijos. Taip pat reikėtų 
turėti ir gerą fotografiją su 
nepriklausomybės akto signata
rais. Valstybinių bei tautinių 
švenčių progomis čia galėtų būti 
atliekami tėvų kartu su vaikais 
prasmingi minėjimai. 

Prieš Vasario 16 šventę tėvai 
turėtų rimtai pasikalbėti su 
vaikais, paaiškindami jiems jos 
reikšmę ir svarbą lietuviams. Iš 
anksto kalendoriuje atžymėti 
Vasario 16. Ta diena turėtų 
išsiskirti iš kitų dienų šventiška 
nuotaika, kalbomis, dainomis, 
apsirengimu, muzika... Kaip 
įspūdinga būtų, jei motina tą 
rytą prikeltų šeimą Lietuvos 
himno garsais. 

Labai prasminga turėti bent 
paprastą ženkliuką — trispalvį 
kaspinėlį su Vyčiu, kurį vaikas 
prisisegęs galėtų dėvėti. Tokį 
ženkliuką turėtų dėvėti ir 
šeimos nariai Vasario 16 dieną. 
Šiai progai tiktų ir Vytės Ne
munėlio eilėraštukas: „Vytis 

Žurn. Stasys Pieža kalba apie Marią ir inz. Antaną Rudžius jų pagerbime 
sausio 10 d. Martiniąue restorano salėje. .. . „ • •«= 

Nuotr J. Tamulaicio 
SEKTA, KURI NEMOKA 

APDRAUDOS MOKESČIŲ 
Siūloma pakeisti įstatymą, 

kad Amish sektos bei kelių kitų 
sektų nar iams bei sektai 

ženklas mūs ' tėvynės, jį 
nešiosiu prie krūtinės,/prie 
trispalvės vėliavos, atminimui 
Lietuvos". 

Vakare, susirinkus visiems 
šeimos nariams, dar prieš vaka 
rienę atlikti trumpą, iškilmingą 
minėjimą prie įrengto tautinio 
židinėlio. Uždegus žvakes, pakė
lus vėliavą sugiedoti ar 
sukalbėti tautos himną. Po to 
sukalbėti trumpą maldelę, 
prisimenant mūsų brolius ir 
seses ok. Lietuvoj. Prisiminti 
sąžinės kalinius bei žuvusiuo
sius dėl tėvynės laisvės. Po to 
vakarienė prie gražiai padengto 
stalo su specialiais patiekalais, 
žvakėmis ir gėlių puokšte. 

Minėjimo įspūdingumas pri
klausys nuo tėvų nuoširdumo, 
tautino sąmoningumo ir sugebė
jimo įtraukt vaikus į prasmin
gą veįklą. tautinės sąmonė? 
įžiebimas turi būti pedagogiškai 
vykdomas nuo kūdikystė? 
dienų, nelaukiant mokyklino 
amžiaus. Tai patikimiausias 
ke l ias vėliau susi laukt i 
patenkinamų rezultatų. Tik 
reikia vengti priešmokyklinius 
vaikus imti su savim į minė
j imus ar šventes , skir tas 
suaugusiems. 

priklausantiems jos narius sam
dantiems darbdaviams nereiktų 
mokėti Socialinės Apdraudos 
mokesčių. Panašus įstatymas 
jau anksčiau buvo išleistas, 
atleidžiantis ant savęs dir
bančius („self-employed"i sektų 
narius nuo mokesčių, jei pagal 
jų religiją nariams neleidžiama 
priimti valdiškos pašalpos ir jei 
sekta aprūpina savo narius be
darbės ar ligos atveju, ir jei 
sekta buvo įkurta prieš 1950 m. 
Kol daugumas Amish sektos 
narių dirbo ant savęs, šis įsta
tymas jiems galiojo. Tačiau 
dabar jau yra pasikeitusi 
jų socialinė santvarka, taip, kad 
daugumas jau nebe ant savęs 
dirba, o sektai priklausantiems 
darbdaviams ir todėl jie vėl 
pagal įstatymą privalo mokėti 
mokesčius, nežiūrint to, kad 
niekuomet ta apdrauda nesi
naudos. Todėl norima modifi
kuoti įstatymą. 

APDEGĖ RŪGŠTLMI 
Apie 15^ kūno trylikos metų 

berniuko John Piatkowski 
apdegė aštriomis rūgštimis, kai 
jis žaidė netoli Gem Coat. Inc., 
fabriko. 6553 N. Olstead Ave., 
Chicagoje. Truputis rūgščių, 
prasiveržusių iš vamzdžio, jį 
apliejo. Nugabentas į Loyolos 
universiteto ligoninę, sveiksta. 
Gyventojams iš artimiausių 
namu buvo įsakyta išsikelti, kol 
viską sutvarkė. 

Kaip gėlei saulės spindulys, 
moteriškei meilė, taip dvasiai 
blaivumas būtinas. 

Romas Striupas 

Žmonėms aukso amžius 
ateina tik tada, kai jie nors 
momentui pamiršta apie auksą. 

G. K. Chesterton 

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS 
P. MELNIKAS 

Romanas 
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Kartu blykstelėjo mintis: kokia nežmoniška dar

bo skuba ir niekšiška aplinka buvo visur, kur tik dir
bo. Viešpatie!... Braižytojai tarpusavy kovojo. Pjovėsi 
alkani vilkai,savininkams milijoninį pelną kraunant 
į kišenes ir nė nebandant sutvarkyti išsišokėlius. 

Kokios baisios tos darbo džiunglės. 
Skubėjimas darbe .ir ilgos valandos gabiam ar

chitektui, pavarde Mouldas, suardė nervus. O gal tik 
daugiau susilpnino nervus, kuriuos sukrėtė pergyven
ta lėktuvo avarija Burmos džiunglėse karo metu. 
Mouldas ir po karo bijodavo praskrendančių lėktuvų. 

Ir jis atėjo čia darbo ieškodamas. 
Net kojos pradėjo drebėti paduodant pareiškimą 

užpildymui. Mouldas kartą Beckerio bendrovėje visa 
gerkle tiesiog isteriškai apšaukė jam dirbančius brai 
žytojus, tuo visus išgąsdindamas. Žmogus, atrodė, 
sprogs iš pykčio. Buvo baltas kaip popierius. Kai kurie 
išėjo pro duris, nes atrodė kils rietenos, o gal net 
muštynės. 

Mouldas kelis kartus spirte spyrė Dobilą nupirkti 
namus savoj gatvėj, norėdamas turėti jį kaimynu, bet 
Dobilas atsisakė. Ir gerai padarė. Tačiau Mouldas labai 
supyko, nesuprasdamas, kad rėksnio kaimyno Dobilas 
nenorėjo. 

Ir jis čia nori būti priimtas į darbą? Išeidamas dar 
mirktelėjo viena akim tarsi sakytų: „Užtark mane" 

Pasiuto. Ką jam užrašyti? Užrašė: „Nervingas, bet 

geras darbuotojas". Ko nors kito nesugalvojo. Jam buvo 
gaila šio žmogaus. Gal karo avarija jį surietė į ožio 
ragą? Gal darbų skuba? 

Juk panašiai kažkas kankino ir kitą irzlų žmogų: 
inžinerijos daktarą Doratį. Tas, Cody bendrovėje 
priskirtas prie menko darbo, buvo taip pat nervingas, 
nesutikdavo su kitų nuomone ir niekas nežinojo kodėl. 

Paaiškėjo vėliau. Kartą Doratis pabalo ir sukritc 
po stalu. Tulžies skystis jam buvo išgraužęs skrandi, 
kraujavo... Ligoninėje iš daktaro tikriausiai gavo patą 
rimą, kad „susikištų kartą į makštis", kuris jo i kapu? 
vos nenuvarė. 

Tokia visų „kariautojų" dalia... 

Bedarbiai vis lankėsi Grand pastato šeštame 
aukšte. 

Po jų apsilankymų Dobilui reikėjo grįžti prie dar
bo stalo ir susitelkti. Bet tie atsilankymai vis jam pri
minė seniau patirtus kai kuriuos nemalonumus. 
Braižydamas jis prisiminė, kaip, kildamas pas Beckerį. 
tapo projekto architektu. Jam buvo priskirti keturi 
braižytojai... Ir kaip susidūrė su jų atkaklumu ir 
nepaklusnumu. 

Jam teko su jais grumtis. 
Jie dirbo atžagariai, kenksmingai ir spyrėsi kaip 

ožiai. Gal jam pavydėjo už tai, kad aukščiau už juos 
iškilo? Gal jie jautėsi pažeminti? Gal buvo įsitikinę, 
kad užsienietis yra žemesnės inteligencijos, lėtas 
nepaslankus ir nemokša? 

Tikriausiai jie taip ir galvojo. Tą jie įrodė kainomis 
ir elgsena. 

Kartą po tam tikro atlikto darbo Dobilas pakvietė 
juos i barą: 

— Atšvęskim pabaigtuves 
Jie sutiko. 
Leidžiantis liftu į aptemdytą, išpuoštą barą pirmam 

aukšte. Dobilas pasakė: ..Gfrkit, kiek tik valiojat". 
Vos jėjus i apytamse ir linksniai klegančią patalpą, 

vienas prisiminė, kad turi kažką nupirkti savo žmonai 
ir išėjo į gatvę. 

Bare susėdo trys jo braižytojai. Jiems Dobilas 
užsakė užkandžiu ir gėrimų. Prie mažo staliuko jie 
pakėlė taureles už baigta projektą. Kalba nesimezgė. 
Gal buvo kiek pavargę? 

Jie dairėsi po bara ir tylėjo. 
Dobilui reikėjo žodžius traukte iš jų traukti. 
Išmaukęs kelis gėrimu? vienas, iš visų tyliausias, 

pakilo. Nuėjo j tualetą ir paslaptingai dingo. Turbūt 
iš tualeto išsmuko pro užpakalines duris į gatvę. 

Likusiems Dobilas norėjo prasitarti apie tokį ne
gražų poelgi, paklausti, ar jiems patiko su juo dirbti. 
Taip pat norėjo sužinoti kas nepatiko, troško atviro 
žodži". išsikalbėjimo 

Norėjo būti ĮMĮMllIllĮJlMil Noėjo prie kito staliuko at
nešti jiem? pomidorų sunkos, bei ^rržes Dobilas rado 
tik vieną braižytoju, ir t i pii-edu.-i prie kito stalo ir 
linksmai šnekučiuojanti. 

Tai va tau. Be jekiu suvaržvmujie elgėsi blogiau 
už laukinius. Darbe buvo pakenčiami, nes gal bijojo 
skundo bendrovės direktoriui. O čia?... 

Vėliau praeidami tirt nesisveikino. 
Turbūt jie galvojo: ..Mes elgiamės kaip mums pa

tinka. Savoje žemėje esam viešpačiai. Tenedrįsta 
užsienietis mūsų mokyti Aukščiau už mus stovėdamas 
naudotis savo pozicija ir per ją tapti draugu? Tegu ne 
nesvajoja". 

'Bu? daugiau' 
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VILIJA KERELYTĖ 
- CHIROPRAKTINĖS 

MEDICINOS DAKTARĖ 
IGNAS S E R A P I N A S 

Praeitais sunkiais nevilties 
laikais tautą ėmėsi budinti, jai 
sąmoningumą grąžinti, ją į 
prisikėlimo šviesą išvedė ne 
gausūs būriai, bet retos idea
listinės pasišventėlių asmeny
bės. Ne kitaip turės įvykti ir 
dabar — visokio pasimetimo lai
kais. Tos misijos pareigą tenka 
prisiimti dabarties jaunosios 
lietuvių inteligentijos rink
tiniams idealistams, savo 
tautinio sąmoningumo tvirtus 
pagrindus paveldėjusiems tėvų 
namuose, toliau pačių ryžtin
gomis pastangomis ugdžiusiems 
bei plėtojusiems lituanistinėse 
mokyklose, kultūrinėse bei 
visuomeninėse organizacijose. 

Dr. Vilija Kerelytė 

Dabarties visokio netikrumo 
bei slegiančios nevilties dėl 
tautinio išlikimo lietuvių išei
vijoje laiku pas mus ateina jau 
daugeliui iš anksčiau pažįs
tama, nauja, tvirtų tautinių ir 
krikščioniškosios moralės prin
cipų kupina, jauna pareiginga 
jėga — chiropraktinės medicinos 
daktarė Vilija Kerelytė, Jolan-
dos Gudaitytės ir Alfonso 
Kerelių dukra. Tai pirmoji 
lietuvė moteris šios medicinos 
srities gydytoja. 

Ši jaunoji akademike savo 
būsimajam profesiniam darbui 
ruošėsi labai rūpestingai, kaip 
ir dera šviesių pareigos polėkių 
inteligentei lietuvei moteriai. Ji 
įsigijo ne tik platų teoretinį, bet 
ir daugeriopą praktinį lietuviš
kojo darbo pasiruošimą. Toks 
pasiruošimas atskleidė jai platų 
erdvės lauką įžvelgti į įvairias 
opias dabarties lietuvių išeivijos 
ir apskritai mūsų tautos 
problemas. 

Dr. Vilijos ruošimasis gyve
nimui vyko trimis tarpsniais: 
vaikystėje — pradinis, paauglės 
— vidurinis ir jaunuolės — aka
deminis. Kiekviename tarpsny
je tas ruošimasis buvo dvišakis: 
privalomasis pagal šįo krašto 
nuostatus ir laisvasis — tautinio 
sąmoningumo inspiruotas. Pri
valomasis dėjo pagrindus toli
mesniam mokslo laipsniui 
siekti. Laisvasis, lituanistinis 
ruošė tautinės ištikimybės tar
nybai. Abi šios gyvenimui ruoši-
mosi šakos — privalomoji ir li
tuanistinė, ypač pirmame ir an
trame tarpsniuose, buvo neats
kiriamai susijusios. 

Dr. Vilijos tėvų namai jos 
vaikystėje ir visuomet buvo 
saugi lietuvybės tvirtovė, į 
kurią nesiskverbė jokios 
svetimos pagairės. Lietuvių 
kalba buvo ir išliko be prie
maišų vienintelė namų šeimi
ninkė ne tik pokalbiuose su 
tėvais, bet ir su jaunesniąja 
sesute Svajone. 

Parapijinę prad>.. <s mokyklą 
ir Marijos aukšt. mokyklą Mar-
quette Parke, vadovaujamas 
lietuvaičių seselių kazimie-
riečių, baigė labai sėkmingai. 
Dr. Vilijos pranašumas moksle 
ir viešuose pasirodymuose pasi
reiškė jau pradinėje mokykloje, 

o ypač aukš t . mokykloje, 
veikiant ,,Rūtos" ratelyje. Te
bes imokydama pradinėje 
mokykloje, taupydama laiką, 
Vilija įstojo į Jaunimo centre 
veikiančią Chicagos aukštes
niąją lituanistikos mokyklą. Ją 
labai gerais pažymiais baigusi, 
įstojo į tuose pačiuose rūmuose 
veikiantį Pedagoginį lituanis
tikos institutą, kurį 1975 m. 
ketvirtąja laida baigė pavyz
dingai. Parašiusi diplominį dar
bą tema ,,Pūkelevičiūtės ir 
Spalio kūryba", gavo literatūros 
bakalauro laipsnį ir įsigijo 
mokytojos cenzą, bei teisę 
dėstyti aukštesniosiose litu
an i s t ikos mokyklose. Ši 
peržvalga apima Vilijos teo
retinio lituanistinio pasiruo
šimo tarpsnį. 

Neatskiriamai nuo jos teore
tinio lituanistinio pasiruošimo, 
be pertraukos vyksta ir Vilijos 
akademinės studijos būsimajai 
profesijai įsigyti. Baigusi Mari
jos aukšt. mokyklą įstojo į St. 
Xavier kolegiją, studijoms 
pasirinkusi biologiją ir chemiją. 
Šias studijas bakalauro laipsniu 
baigė 1977 m. Galvodama būti 
mokytoja, įstojo į Loyolos uni
versitetą pedagoginės psicholo
gijos studijoms. Jas baigė 1980 
m., įsigydama magistro laipsnį 
ir teisę dėstyti Amerikos aukš
tesniosiose mokyklose. Tik 
baigusi šias studijas, padavė 
prašymą ir buvo paskirta Mari
jos aukšt. mokykloj dėstyti 
biologiją. Be dėstomojo dalyko, 
jai dar buvo pavesta ir ketvir
tosios k lasės auklėtojos 
pareigos. 

J a u būdama mokytoja, Vilija 
buvo priimta Loyolos univer
s i t e t e ruoš t i doktora tą iš 
pedagoginės psichologijos. Bet 
jos galvoje seniai brendo kita 
mintis: ji apsisprendė iš mokyto
jos profesijos pasukti į mediciną. 
Betgi, prieš pradėdama supla
nuotas medicinos studijas, pasi
naudodama Loyolos universitete 
įgytomis pedagoginės psicholo
gijos teoretinėmis žiniomisjas 
pilnai pritaikė ne tik Marijos 
mokykloje, bet ir lituanistinėse 
mokyklose. Ji apie dvejus metus 
dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą 
Chicagos aukštesniojoje litua
nistikos mokykloje, talkino lek
toriui kun. J. Vaišniui, dės
tančiam Pedagoginio lituanis
t ikos ins t i tu to akivaizdi
niame skyriuje lietuvių kalbą. 
To paties instituto neakivaizdi-

CLASSIFIED GUIDE 

Jūratė Paulionytė-Gentlesk, gavusi diplomą, su vaikais. Iš kairės:Jūratė, Juozas, Regina. Marija, 
Mykolas. Antanas. Jūratė Gentlesk ir Pilypas. 

nio skyriaus direktoriaus I. Se
rapino pakviesta, du semestrus 
čia lektoriavo, bendrinio kurso 
studentams dėstydama lietuvių 
kalbą ir literatūrą. 

Šal ia pedagoginio darbo 
mokyklose plačios skalės gy
venimui pasiruošimo mokyklą 
išėjo lietuvių skaučių orga
nizacijoje, dvejus metus 
vadovaudama Lietuvių moky
toju sąjungai, Lietuvių Tautinės 
sąjungos centro valdyboje būda
ma sekretorės pareigose. Rim
tas lituanistinis ir visuomeninio 
darbo praktinis pasiruošimas 
įgalino Viliją laisvai ir drąsiai 
atsistoti prieš klausytojų tūks
tantinę minią sklandžia ir gra
žia kalba pravesti Vasario 
16-tosios minėjimo meninę prog
ramą Marijos mokyklos salėje ir 
Tautinių šokių šventę didžiu
liame sporto stadione. 

Su tokiu turtingu gyvenimui 
pasiruošimo kraičiu Vilija 
pradeda ruoštis gydytojos pro
fesijai — įstojo į National Ins
titute of Chiropractic. Po pen
kerius metus trukusių.studijų 
1987 m. pradžioje jas sėkmingai 
baigė. Tos pačios aukštosios 
medicinos mokyklos klinikose 
Lombard. 111., atlikusi vienerių 
metų praktikos stažą ir iš kar
to išlaikiusi vals tybinius 
egzaminus, įsigijo medicinos 
daktarės laipsnį ir teisę verstis 
privačia praktika. Ypatingą 
dėmesį yra pasiryžusi skirti vy
resnio amžiaus žmonėms. In
stituto klinikose atliekamos 
prakt ikos metu dr. Vilija 
kl inikos personalo buvo 
įvertinta kaip viena iš geriausių 
gydytojų ir labiausiai mėgiama 
pacientų. 

Su tokiais plačios apimties 
privalumais dr. Vilija Kerelytė 
ateina į gyvenimo viešumą 
gerai pasiruošusi ne tik pro
fesiniam medicininės praktikos 
darbui, bet ir lietuvių išeivijos 
kultūrinės bei visuomeninės sri
ties reikalų brangi ir laukiama 
talkininkė. 

NAUJA 
DIPLOMATINĖS 

TARNYBOS 
AKADEMIKE 

Sol. Algirdas Brazis {,'ieda 
vakarienėje sausio 10 d 

Marijos ir Antano Rudžiu pagerbimo 

N'uotr. •!. Tamulaičio 

įprasta švęsti vestuves, įpras
ta džiaugtis aukštuosius 
mokslus baigusiais. Rečiau 
pasitaiko įvykis, kada motina 
baigia mokslus porą mėnesių 
prieš dukters vestuves. Tačiau 
toks dvigubas atšventimas įvy
ko Gentlesk šeimoje, kada 
septynių vaikų motina gavo ba
kalauro laipsnj vos tris 
mėnesius prieš vyriausios 
dukters vestuves. 

Jūratė E. Pauliukonytė-Gent-
lesk gimė Zarasuose, Lietuvoje, 
1943 metais. Vos spėjus išmokti 
vaikščioti, buvo laikas bėgti į 
vakarus. 1950 metais su tėve
liais ir penkiais broliais bei 
seserimis atvyko j Ameriką ir 
apsigyveno Worcester, Mass. 
Baigus vietinėj Šv. Kazimiero 

Laiškas 
PAMINKLAS 

Visos tautos, o jų tarpe ir mes, 
gerbia asmenis, kurie vienokiu 
ar kitokiu būdu yra nusipelnę 
savo tautai ir jos visuomenei. 
Jie būna gerbiami dar jiems 
gyviems esant, gerbia ir mini 
juos jau ir į amžinybę iškeliavu
sius. Mirusiųjų atminimui ant 
jų kapų būna pastatomi pa
minklai, kurių vieni labai 
puošnūs, o kiti kuklūs. Visa tai 
gražu, gera ir džiugu, nes tokiu 
būdu būna pratęsiamas miru
siojo prisiminimas. 

Tačiau būna ir tokių atvejų, 
kada mirusiojo prisiminimas 
sumenkinamas, nuliūsti ir 
susimąstyti priverčiąs. 

Turiu mintyje „Drauge" (nr. 
251,1987 m. gruodžio 30 dienos) 
tilpusį aprašymą ir fotografiją 
apie paminklo , pastatyto 
aktoriui Henrikui Kačinskui, 
pašventinimą. Deja, tas 
paminklas pastatytas ne mūsų 
didžiajam aktoriui Henrikui 
Kačinskui, bet Henry Kačins
kas. Tokiu būdu aktorius, kuris 
spindėjo Strazdelio, Kudirkos ir 
kituose vaidmenyse, kurio var
das Henrikas didelėse teatrų 
afišose iškilmingai bylojo šio 
mūsų numylėto artisto didelį ta
lentą buvo „sutrumpintas". 
Daugelis iš lietuvių praeidamas 
pro šį paminklą net ir 
nepagalvos, kad čia ilsisi 
Henrikas Kačinskas! 

Nežiūrint to, mes visi, kurie 
nešiojamės šviesų prisiminimą 
aktoriaus Henriko Kačinsko, 
prieš metus iškeliavusios j amži
nojo teatro sceną, žinome, kad 
jis ten spindi kaip Henrikas Ka
činskas, o ne Henry Kačinskas. 

Mes, kada tik nukreipsime 
savo žvilgsnį į didžiąją amžinojo 
teatro sceną, matysime ten ir 
plosime tik mūsų numylėtam 
lietuviškajam teatro milžinui 
aktoriui Henrikui Kačinskui. 

p. palys 

H E L P W A N T E D 

Help vvanted 
small mfg. co. needs exprnced., 
agressive individual with fork truck 
oprtg. expr. Warehouse and dock 
expr. and gen. plantduties desirable. 
Saiary commenciate with ability. Call 
285-0416. Ask for Matt. 
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FKAiNK ZAPOLIS 
3208v i Wes* Srth Street 

Tel . — Cr r 6854 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

pradžios mokyklą lankė Putna-
mo akademiją, gyveno Putnamo 
lietuviškame bendrabutyje. 
Paskutinius gimnazijos metus 
praleido Worcestry, baigdama 
vietinę Classical gimnaziją, nes 
čia buvo geresnės sąlygos gauti 
stipendiją. Svajojo studijuoti 
diplomatijos mokslus George-
town universitete. Tuo laiku 
mergaitėms buvo labai sunku į 
šį universitetą pakliūti: priim-
damo tik vieną iš dešimties no
rinčiųjų. Jūratė buvo ne tik 
priimta, bet gavo ir pilną stipen
diją. Pragyvenimo išlaidoms su
sirasdavo vasarai darbus ar tai 
vaikus prižiūrėti, raštinėj ar 
vasaros stovyklos virtuvėj dirb
ti. Ką gaudavo,imdavo. Nebuvo 
lengva, bet moksle stūmėsi į 
priekį. Bestudijuodama sutiko 
ir savo gyvenimo draugą, su 
kuriuo sumainė aukso žiedus 
1963 metais. 

Šeimos auginimas ilgesniam 
laikui nutraukė studijas. Tačiau 
šeimai paūgėjus. 1986 metais 
grįžo į Georgetown toliau stu
dijuoti. Ten ir baigė mokslus 
1987 metais įsigydama baka
lauro laipsnį diplomatinės tar
nybos srityje. Studijas toliau 
tęsia Rutgers universitete. 

Per eilę metų, Jūratei pasi
taikė ne viena proga supažin
dinti vietinius gyventojus su 
Lietuva. Mokyklose, kurias 
lankė jos vaikai^yra suruošusi 
ne vieną lietuviško meno bei 
rankdarbių parodėlę. Lietuviš
kų kūčių papročiai buvo gražiai 
aprašyti vietiniame laikrašty
je su lietuviško kryžiaus ir 
kūčių stalo nuotraukomis. 
Puoselėdama vaikams lietuviš
kumą, yra dirbusi šeštadieni
nėje mokykloje bei Neringos 
stovykloje. Šįmet išrinkta Phila-
delphijos ateitininkų sendrau
gių valdybon. 

Motinos pėdomis žygiuoja ir 
duktė Marija, kuri šį rudenį 
sukūrė šeimą, tačiau planuoja ir 
toliaus studijas tęsti tame pa
čiame Georgetown universitete, 
kur ir jos tėveliai studijavo. 

Naujai akademikei ir jauna
martei linkime daug sėkmės jų 
pasirinktuose keliuose. 

Koresp. 

SAWYER KANDIDATAS 
I MERUS 

Dabartinis Chicagos meras 
Eugene Sawyer sausio 17 d. pa
reiškė, kad jis 1989 m. kandida
tas naujuose rinkimuose i Chi
cagos merus. 

LATVIŲ RADIJUI 35 M. 

Chicagos latvių radijo valan
dėlė sausio 16 d. atšventė 35 m. 
sukaktį. Jos programa duodama 
per WWX stotį, banga 103.1. 
Ją globoja Chicagos latvių or
ganizacijų sąjunga. Programos 
vedėjas — Janis Klavs Kalnins. 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Paieškomi asmenys! 
Petras Podvoiskis, gyvenęs. 2640 
West 69 St., v .įicagoje; Pranas Gru-
muldė, gimęs 1922 m. Šiluvoje; Palio-
nė Stugienė, gimusi 1925 m., gyvenusi 
prie Chicagos. Ieško: Vladas Bacevi
č ius, 17938 Nef f Rd., C leve land , 
Oh io . 44119. 

FOR RENT 

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. 

4 rm. apt. heated. Stove, refrigerator 
and carpet; $385 per mo. + securi-
ty deposit. Call 434-9875. Speak 
English. 

IEŠKO NUOMOTI 

Norintis savarankiškai gyventi 
Čikagoje pensininkas — blaivus, 
kilnus, ramus asmuo, skubiai ieško 
kambarėlio ant aukšto, pusrūsy, arba 
mieg. kamb. Skambinti: 476-3371 
antrd.-penktd. tarp 10 ryto ir 2 p.p. 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312) 839-5829 

S „iš KOMPIUTERI^ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOMB TAX - INSURANCE 
6529 S. KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
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 

By o**-ner, single family brick, 3 
bdrm. house; 2V2 car garage with 
opener; price in middle 70-ties. 
Narrganset—€3rd St. area. Call for 
appointment 229-1125. 

GnMfc 21 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ SCERBAITĖ MAYER 

284-1900 

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

Namas apžiūrėjimui sekmadienį, 
sausio 24 d. 1-4 p.p., 3730 W. 63rd PI. 
Naujas „raised ranch". 3 mieg., 1% prau
syklos; ištisas rūsys; ąžuolinės spintelės; 
daug įvairių patogumų. 63rd ir Hamlin. 
Skambinkite dabar. 

No. 107 — 79 ir Homan. Labai gražus 3 
mieg kmb. mūrinis namas su didele 
virtuve-dinette: moderni prausykla; ištisas 
rūsys; 272 auto mūrinis garažas; aJuminio 
apkalimai; daug patogumų; gerame stovy
je. Skambinkite dabar. 

No. 975 — 55 Ir Pulaski: gražus 4 mieg. 
6 kamb. mūrinis namas; 1-% prausykla; 
įrengtas rūsys; 2 * auto garažas; gerame 
stovyje; St. Trib's. Skambinkite dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? - ,_ 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai. jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY . 
v Tel. — 434-7100 

fik 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arbastorite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ 
ŽODYNAS 
V. Baravykas 

Apie 30.000 žodžių ir posakių 
Redagavo A. Laučka ir A. Dantaitė 

Žodyne duodama palyginti nemaža bendrinės kalbos 
žodžių, šnekamosios kalbos žodžių, kurie dažnai vartojami 
kaip amerikonizmai. Žodynas skirtas pirmiausia besi
mokantiems anglų kalbos vidurinėse ir aukštosiose 
mokyklose ir padeda išversti vidutinio sunkumo angliškus 
tekstus. Kieti viršeliai. 

. Kaina su persiuntimu in USA $18.90. 
Illinois gyventojai moka $20.25. 
Kaina su persiuntimu į Kanadą ir į užsienį $19.70. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63ru Str., 
Chicago, IL 60629 



MOSU KOLONIJOSE 
Rochester, N.Y. 

Prof. V. Skuodis pasikalbėjime su Kanados ministeriu. 

PROF. V. SKUODIS 
KANADOJE 

Vienam iš ryškiausių lietuvių 
sąžinės kaliniui prof. V. Skuo
džiui po septynerių kalėjimo 
metų atvykus į Ameriką, daug 
kur lietuviai nori išgirsti jo 
išgyvenimus perteiktus gyvu 
žodžiu-Išeivijos lietuviai tuos il
gus metus savo spaudoje sekėjo 
vargingą dalį, nes žinios vienaip 
ar kitaip prasiskverbdavo per 
„geležinę uždangą". 

I Lietuvos krikščionybės 600 
m. sukakties minėjimą Toronte 
jo rengėjai pasikvietė ir V. 
Skuodį su šeima lapkričio 12-15. 
Ta proga Kanados Lietuvių 
Bendruomenė suruošė V. 
Skuodžio pasimatymus ir 
pasikalbėjimus su didžiąja 
Kanados spauda ir TV Toronte. 

Ottawoje, Kanados sostinėje, 
yra visos vyriausybės politinės 
įstaigos, su kuriomis Bendruo
menės atstovas čia palaiko 
ryšius. Todėl pasikviesta V. 
Skuodis, kad jį pristatyti Ka
nados vyriausybės institucijoms 
ir atstovams Ottawoje. 

Ottawoje jau seniai, bet ypač 
nuo 1985 m., kada čia vyko 
Helsinkio Akto žmogaus teisių 
konferencija, Kanados Bendruo
menė bendradarbiaudama su 
Pasaulio LB visuomeninių 
reikalų komisija, nuolatos rašė 
raštus, įteikdavo memorandu
mus ir informacinę medžiagą 
apie lietuvius sąžinės kalinius, 
Helsinkio grupės ir Katalikų 
komiteto tikinčiųjų teisėms gin
ti narius, ypatingai išryškinant 
ir Vytautą Skuodį, tų komitetų 
narį. Tai buvo daroma Berno ir 
Vienos konferencijose, ir taip 
pat Kanados parlamentinio ko
miteto metiniuose apklausinė
jimuose. 

Dėl ankstyvesnių įsiparei
gojimų, V. Skuodis galėjo būti 
tik vieną dieną, lapkričio 17, Ot-
tawoje. todėl pasimatymų 
skaičius buvo ribotas penkiais. 
Iš Toronto V. Skuodį, žmoną 
Ireną ir dukrą Daivą atlydėjo 
Kanados LB atstovas Algis 
Juzukonis, o Ottavvoje sutiko ir 
lydėjo Juozas Danys, Pasaulio 
LB vis. reikalų k-jos vicepir
mininkas, gyvenantis Ottavvoje. 

Pirmas pasimatymas buvo su 
užsienių reikalų ministerijos 
Rytų departamento direkto
riumi Derėk Fraser ir kitais 
trimis pareigūnais. Po įžanginio 
pareiškimo Skuodis atsakinėjo 
į klausimus. 

Sekantis ilgas pasikalbėjimas 
buvo su Kanados parlamento 

nariu Andrew Witer, kuris yra 
Kanados parlamento žmogaus 
teisių komiteto vicepirminin
kas. Šis komitetas dirba glau
džiai su Kanados delegacija Hel
sinkio akto konferencijoms; šį 
mėnesį A. Witer vėl vyko į 
Vieną pasitarimams su ten 
esančia Kanados delegacija. Šio 
susitikimo metu daug 
papasakota epizodų iš patirties 
kalėjimuose ir darbo stovyklose, 
apie kalinių tautybių sudėtį ir 
pan. Skuodžio šeimos nariai ir 
pasidalino kai kuriais savo 
išgyvenimais. 

Vėliau įvyko 40 minučių in
terviu Canadian Broadcasting 
Corporation — International Ot-
tawos studijoje. Kanada trum
pomis bangomis siunčia infor
macijų į Sovietų Sąjungos 
įvairias dalis (rusiškai ir 
ukrainietiškai) ir į kitus Euro
pos kraštus. Interviu vyko rusų 
kalba (šiek tiek ir ukrainie
tiškai;, nes lietuvių kalba ši 
stotis žinių neduoda. Vienoje in
terviu dalyje buvo pakviestas ir 
A. Witer, kaip parlamentinio 
žmogaus teisių komiteto vicepir-
mininkas a tsakyt i į kelis 
klausimus: kokie komiteto 
tikslai, kaip Skuodžio informa
cija derinasi su kita jų turima 
informacija. 

Atsilankius Canadian Press 
(CP) Ottawos biure, jo vedėjas 
Wick Parsons kalbėjosi valan
dą su viršum su Skuodžiu. Tai 
didžiausia Kanados žinių 
agentūra, kuri renka visų sričių 
žinias, redaguoja žiniaraščius, 
kurie teleksu perduodami 
visiems Kanados laikraščiams, 
kurie pasirenka medžiagą savo 
laikraščiams. 

Paskutinis dienos pasimaty
mas buvo su Kanados liberalų 
partijos atstovu parlamento na
riu John Nunziata. Si partija 
yra didžiausia opozicijos parti
ja. Parlamento narys A. Witer 
atstovauja Kanados konservato
rių partijai, dabar sudaran
čiai vyriausybę. 

Parlamento narys A. Witer 
labai domėjosi Bažnyčios ir 
religijos padėtimi Lietuvoje. Jis 
yra International Parlamentary 
Group for Human Rights in the 
Soviet Union narys (trumpai 
IPG), ir tos grupės komisijos 
„Religijos la i svė" ko-
pirmininkas. Kaip tik lapkričio 
27-29 Vakarų Berlyne buvo IPG 
konferencija, kurion vyko ir A. 
Witer. 

J .V. Danys 

OK. LIETUVOJE MIRĖ 
A. JANUŠAUSKAS 

Jurgis Janušaitis, nuolatinis 
„Draugo" bendradarbis, gyv. 
Port Orange, Floridoje ir Pra
nutė Ivanauskienė, ilgametė 
„Draugo" skaitytoja ir senesnio
sios kartos veikėja, gyv. Chi-
cagoje, gavo liūdną žinią, kad 
sausio 13 d. Radviliškyje, ok. 
Lietuvoje, n.irė jų mylimas bro
lis Antanas Janušauskas. Gi
liame liūdesyje Amerikoje liko 
brolis Jurgis, sesutė Pranutė, 
Lietuvoje brolis Petras, sesutės 
— Ona ir Paulina, trys dukros, 
sūnus, sunkiai sirguliuojanti 
žmona Anelė, jų šeimos ir didelė 
velionio giminė. 

SMAGUS NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS 

A. a. Antanas Lietuvos nepri
klausomybės laikais valdė ir 
gražiai tvarkė vidutinį ūkį, 
buvo labai prisirišęs prie gimto
sios sodybos, pokario metais 
skaudžiai pergyveno nuosavy
bės netekimą ir visada ilgėjosi 
gimtojo sodžiaus — Džiugonių. 
Kartą savo giminėms Ameri
koje rašė: „Buldozeriai sugrio
vė sodybą, netekome savosios 
žemelės, verkia iš skausmo šir
dis, nes tuo pačiu sugriautas 
visas gyvenimas". 

Jis buvo rūpestingas šeimos 
tėvas, į mokslus išleido visas 
tris dukreles ir sūnų. Prieš 

Jau septyneri metai iš eilės 
(išskyrus vienus, kai prisidėjo 
Liet. Bendruomenės valdyba) 
Rochesterio Lietuvių Bend
ruomenės choras suruošia 
Naujų Metų sutikimą. 

Buvo galvojama, kad šiais 
metais choristai galės dalyvauti 
ir pasilinksminti N. Metų su
tikime, kaip svečiai be jokių pa
ruošiamųjų darbų ir rūpesčių, 
bet taip neįvyko. Išretėjo mūsų 
gretos jau ir šiaip mažoje kolo
nijoje ir niekas nebenorėjo prisi
imti šios „garbės". Laiko mažai, 
bet reikia ką nors daryti. Negi 
mes lietuviai, kurie visada 
jaučiamės kaip viena šeima, 
turėsime eiti pas amerikiečius 
į prisigrūdusius restoranus ir 
sutikti, sakyčiau, triukšmin
giausią metų dieną visoje 
Amerikoje. Taip galvojo ir dis
kutavo dainininkai po mūsų 
chorvedžio muz. Raimundo 
Obalio pravestos repeticijos. 
Gaila, kad mūsų vyresnis 
jaunimas jau turėjo kitus planus 
ir negalėjo prisidėti savo įnašu 
ar dalyvavimu. Kilo baimė, kad 
nesusirinks užtektinai žmonių 
ir negalėsime padengti susida
riusių išlaidų, iš kurių „didžiau
sias kąsnis" — samdoma muzika. 
Vis dėlto, nors ir ne vienbalsiai, 
buvo nutarta ir vėl rengti Naujų 
Metų sutikimą, nors ir ne 
liuksusinėje, bet savoje Sv. Jur
gio parapijos salėje. 

Didžiausią atsakomybę, kaip 
ir ankstyvesniais metais, pri
siima energingoji Angelė Dzia-
konienė. Planuoja maistą prašy
dama kiekvienos choristės šį bei 
tą iškepti ar išvirti, kviečia pa-
rapiečius kuo gausiau at
silankyti ir iš anksto parda
vinėja bilietus. Juk labai svar
bu, kokiam skaičiui žmonių 
reikia visko prigaminti. Salės 
sutvarkymui ir papuošimui 
vadovauja Eugenija Bulsienė, 
ta lk inama pensininkų am
žiaus sulaukusių vyrų. Jų 
laimei atėjo trejetas jaunuolių 
(ne choristų) — Dainius Vid
mantas, Darius Kavaliūnas ir 
atostogaujantis karys Arūnas 
Pauliukonis, kurie padėjo VI. 
Malašauskui laipioti kopėčio
mis ir kabinėti visokius papuo
šalus. Pagaliau viskas tapo 
realybe ir priartėjo Naujų Me
tų išvakarės. 

Gražiai ir įspūdingai papuoš
ta salė, chorisčių namuose pa
gaminti karšti ir šalti valgiai, 
tortai ir pyragaičiai neapvylė 
ar t i šimtinės susirinkusių 
parapiečių. Vaišingosios šei
mininkės rūpinosi, kad nė 
vienas neliktų alkanas ir be 
paliovos kvietė kartojimui. Visi 
susirinkusieji, lyg ir įver
tindami rengėjų darbą, buvo be 
galo puikios nuotaikos, šneku
čiavosi, šoko ir linksminosi prie 
muzikos garsų. Nors muzika ir 
buvo re tkarč ia i s t ruput į 
„liūliuojanti", bet vis dėlto sten
gėsi visus patenkinti ir grojo pa
gal pageidavimus. 

Teko matyti mergaites ma
žiau dešimties metų, kurios irgi 
išdrįso prieiti prie muzikantų ir 
paprašyti jų mėgstamą šokį. 
Šias eilutes rašantis pasigedo 
kadaise brolių Laukaičių vado
vaujamo „Slibino". Jie tai tikrai 
mokėjo pajusti šokančių pulsą ir 
palengvinti jų kojas. Dar 
paminėtina, kas mane nuste
bino ir kartu labai pradžiugino, 
kai priėjęs muzikantų vadovas 
(amerikietis) man pareiškė, kad 
iš viso šio sambūrio jam labiau
siai patiko, kai jų pertraukos 
metu mes dainavome ir dai-

trejetą metų Vilniuje atsisvei
kino su broliu Jurgiu, lyg nu
jausdamas ir tardamas: broliuk, 
gal paskutinį kartą susitinkame 
šioje gimtoje žemelėje... Ir tai 
buvo paskutinis kartas. 

nuodami šokome. Tiesiog lyg ir 
maldaudamas prašė, kad jokiu 
būdu neprarastume to mūsų 
tautos brangaus turto, gražių 
tradicijų ir būtinai jas perduo
tume jaunajai generacijai. Už šį 
gražų jo gestą nuoširdžiai padė
kojau, galvodamas, kad kartais 
kitataučių esame geriau įver
tinami negu savųjų. 

Prie dainos trūko mūsų galin
gojo boso Prano Puidoko, kuris 
pagal buvusį ročesterietį Br. 
Krokį (dabar Philadelphijoj) dai
nuoja už tris. Pranas Puidokas 
sunkiai serga ir šiuo metu gy
dosi namuose žmonos Verutės 
priežiūroje. 

Choristai džiaugėsi gavę svei
kinimus, „gyvuoti ir dainuoti", 
nuo Onės ir Jonio Adomaičių. 
Jie anksčiau gyveno Roches-
teryje, o dabar gražiai reiškiasi 
Sunny Hills, Fl. Jonas Adomai
tis daugelį metų vadovavo 
Rochesterio Lietuvių Bend
ruomenės chorui. 

Be to, dar mus sveikino šven
čių proga Clevelando daini
ninkai su muz. Rita Klioriene 
priešakyje. Taip, mieli klevelan-
diečiai, mums irgi buvo labai 
smagu su jumis pabendrauti ir 
kartu giedoti. Jūsų įnašas be 
galo daug prisidėjo prie mūsų 
600 m. krikščionybės jubiliejaus 
minėjimo. Mūsų vietinis vys
kupas giedojimu buvo taip suža
vėtas ir net skelbė žmonėms, 

kad tai buvo visos Amerikos lie
tuvių jungtinis choras. Tikimės, 
kad ryšiai nenutruks, ir mes 
glaudžiai bendradarbiausime ir 
ateityje. 

Dabar truputį apie choro 
darnų veikimą ir kaip jo buvo 
pasiekta. Visi gerai žinome, kad 
šiomis dienomis gana sunku iš
rinkti valdybas, nes nelabai kas 
benori tos „garbės", tų pirmau
jančių pareigų. Rochesterio Lie
tuvių Bendruomenės choras šį 
klausimą išsprendė labai 
lengvai. Petro Matiuko pasiūly
mas, kad į valdybą įeitų balsų 
atstovai, buvo vienbalsiai priim
tas, ir tokiu būdu susidarė labai 
veiklus vienetas. Neturime nei 
pirmininko, nei vicepirrrrininko, 
bet turime balsų atstovų valdy
bą — altų Angelė Dziakonienė, 
sopranų Janina Butrimienė, 
bosų Juozas Jacina ir tenorų 
Vytautas Žmuidzinas. (Vyt. 
Žmuidzinas yra Lituanistinės 
mokyklos vedėjas ir kiekviene-
riais metais su savo mokiniais 
suruošia labai gražią ir įdomią 
Kalėdų eglutės programą. Žino
ma, jam pagelbsti mokytojai ir 
žodžio menininkė žmona Iza
belė). Kadangi vadinama valdy
ba susidaro iš keturių asmenų, 
tai lemiamą žodį turi choro va
dovas muz. Raimundas Obalis. 
Iki šiol tie balsų atstovai veikia 
gana sklandžiai ir be jokios bė
dos susilaukia daug paramos ir 
iš kitų choro narių. Žinoma, 
kartais pasitaiko ir tokių, kurie, 
reikalui esant, suserga „lezy-
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naitis" liga, bet tai jau reta nuotaika ir dar su pelnu. Jiems 
^ ^ J 3 - linkėtina ir toliau nepailstamai 

Viską susumavus šiais metais darbuotis ir puoselėti lietuvišką 
choristų surengtas N. Metų su- dainą, 
tikimas praėjo labai pakilia K. Mačiulis 

P A D Ė K A 
A.fA. 

VLADAS PAŠKEVIČIUS 
(buv. Lietuvos Geležinkelių Valdybos ekonomines 

direkcijos paskutinis direktorius) 

Mirė staigiai ir netikėtai 1987 m. lapkričio 6 d. Palaidotas 
lapkričio 9 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje. 

Reiškiame nuoširdžią padėką Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos kunigams už maldas koplyčioje, bažnyčioje ir 
palydėjusiems velionį į kapines. Ačiū svečiui kun. J. Juoze-
vičiui už dalyvavimą laidotuvėse. 

Dėkojame organizacijoms ir pavieniams asmenims už 
aukas šv. Mišioms; taip pat visiems aukojusiems velionio var
du įamžinimui Tautos Fonde. Dėkojame už giesmes Lietuvių 
Operos chorui ir dirigentui A. Kaminskui. 

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių dir. D. A. Petkui 
už rūpestingą patarnavimą. 

Dar kartą ačiū visiems dalyvavusiems laidotuvėse. 
Nuliūdusi žmona ir duktė 

A.tA. 
PAULINAI JAKIMČIENEI-NEKRASH 

mirus, liūdesyje likusius sūnų ZIGMĄ, marčią 
BRIGITĄ, anūkus IRENĄ ir ANDRIU nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Irena Jarošekienė, 
Raimonda Lindstrom, 
Margarita Greenberg su šeimomis 

1515 North Harlem Avenue. Su it e 110 
Oak Park. Illinois 60302 

_ _ 312-524-2244 
Iravel 
Advisers 
Inc. 

Balandžio 23 — 15 dienų kelionė į Ispaniją ir Portugaliją; vadovas 
kun. dr. Kęstutis Trimakas. 

Balandžio 24 — 17 dienų Lietuvoje, 1 Maskvoje ir 1 Paryžiuje — 
gydytojams, medicinos darbuotojams, be jų šeimos nariams. 

Birželio 30 — šokių šventė Hamiltone ir šo bei Šekspyro teatrai. 

Liepos 30 — Europos Lietuvių Dienos Vokietijoje. Oro susisiekimas 
tik $629.00. Bilietus reikia nusipirkti iki vasario pabaigos. 

Rugpjūčio 25 — 10 dienų Lietuvoje, plius Lenkija. 

Rugsėjo 17 — Indija, galimybė sustoti ir Hong Konge. 

Lapkričio 19 — Kelionė laivu po Karibų salas. 

Gruodžio 26 — Naujųjų Metų sutikimas Maskvoje 

Rezervacijoms ir informacijai kreipkitės aukščiau nurodytu adresu. 

A.tA. 
URŠULĖ YUSKO 

Gyveno Dearborn Heights, Michigan. 
Mirė 1988 m. sausio 18 d., sulaukusi 88 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Adolfas Merkevičius 

su žmona Terese, sūnėnas John Merkys ir jo vaikai Kristina. 
Diana, Arvy. Lietuvoje dvi seserys, sūnėnai ir dukterėčios. 

Velionė buvo našlė a.a. Mike Yusko. 
Kūnas buvo pašarvotas sausio 20 d. nuo 3 iki 9 v.v. 

Charles R. Step Funeral Home koplyčioje, 18425 Beech Da
ly, Redford, MI. 

Laidotuvės įvyko sausio 21 d. Iš koplyčios 10 vai. ryto buvo 
atlydėta j Divine Providence parapijos bažnyčia, kurioje įvyko 
gedulingos pamaldos už velionės siela. Po pamaldų buvo nuly
dėta į Holy Sepulchre kapines, Southfield. MI ir palaidota 
kriptoje. 

Nuliūdę brolis, seserys , sūnėnai ir dukterėčios. 

Laidotuvių direkt. Charles R. Step. Tel. 313-531-1888. 

A.tA. 
POVILUI TALANDŽIUI 

mirus, žmoną ANGELĘ, dukras ALDONĄ ir VILIJĄ, 
sūnus JONĄ, EUGENIJŲ, VYTAUTĄ ir GERARDĄ, 
jų šeimas ir art imuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
kar tu liūdime. 

Amerikos Lietuvių Respublikonų 
Ilinojaus Lyga 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia Avenue 
Telefonai — 523-0440 i r 523-9852 
4605-07 South Hermi tage Avenue 

Te le fonas — 927-1741-1 
4348 S. Cal i fornia Avenue 

Telefonas — 523-0440 

L 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

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

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 th S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - Te l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s Rd . - Tel . 430-5700 

V A S A I T I S - B U T K U S 
IJUDOTUVTŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. sausio mėn. 21 d. 

x Kun. Simonas Morkū
nas, Sioux City, LA, lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas, 
prisiuntė ruošiamam Lietuvos 
krikščionybės jubil iejaus 
apžvalginiam leidiniui Sioux Ci
ty mieste surengto minėjimo 
aprašymą su nuotraukomis, 
kartu prijungdamas ir savo 100 
dol. auką leidinio išleidimui. 

x Lietuvos krikšto jubi
liejaus apžvalginio leidinio pa
ruošimas užsitęs dar bent iki šių 
metų vasaros. Medžiaga plaukia 
labai palengva. Tad dar nevėlu 
siųsti visokią dokumentinę bei 
aprašomąją medžiagą su nuo
traukomis leidinio redaktoriui: 
J. Baužiui, 9124 Sandpiper Ct., 
Orland Park, IL 60462. Ypač 
trūksta medžiagos iš mažesnių 
vietovių, tačiau atsiliepimo lau
kiama dar net iš Toronto, New 
Yorko, Los Angeles ir kt. 

x Daiva Skuodytė, neseniai 
iš ok. Lietuvos atvykusi meno 
istorikė, šį šeštadienį, sausio 23 
d., 1 vai. p.p. Pedagoginio litu
anistikos instituto patalpose 
Jaunimo centre instituto stu
dentams kalbės apie dabarti
nius Lietuvos dailininkus ir jų 
kūrybą. Jaunimas ir susidomė
jusieji šia tema kviečiami 
atsilankyti. 
x Loyolos lietuvių klubas 

kviečia visus prisijungti prie 
Loyolos universiteto tradicinio 
slidinėjimo išvykos. Loyolos 
klubo slidinėjimas bus Cascade 
Mt. Sky Resort, Wisconsino 
valstijoje, šeštadienį ir sekma
dienį, sausio 23 ir 24 dienomis. 
Cascade kalnas yra matomas 
nuo 1-90 ir 94 kelio, 20 minučių 
važiavimo į šiaurę nuo Madison. 

x LSS vadovybės pasikei
timo proga šį šeštadienį, sausio 
23 d., 7:30 v. vai. Jaunimo cent
re vyksiančioje vakarienėje ir 
vakaronėje, o taip pat ir sekma
dienį, sausio 24 d., 10 vai. ryto 
iškilmingoje pareigų perdavimo 
sueigoje dalyvausiantieji skau-
tininkai,-kės, skautai ir skautės 
yra prašomi dėvėti išeiginėmis 
uniformomis. Apie dalyvavimą 
vakarienėje iš anksto prane
šama vs A. Paužuoliui. 

x „ E l t a " , I n f o r m a t i o n 
Bulletin, pereitų metų gruodžio 
numeris, išėjo iš spaudos anglų 
kalba. Šiame numeryje duo
dama informacija apie valstybės 
departamento G. Shultzo pareiš
kimą, apie tautų apsisprendimo 
teisę, Gorbačiovo apgavystę ir 
kt. Taip pat plačiau rašoma apie 
sąžinės kalinius ok. Lietuvoje ir 
Sibire. Leidžia Tautos fondas. 

X Šv. Kryžiaus bažnyčioje 
ateinantį sekmadienį, sausio 24 
d., 9 vai. ryte bus pamaldos už 
a.a. Juozo Ankaus sielą. 

x Washingtono Liet. Bend
ruomenė kviečia atsilankyti į 
Andriaus Kuprevičiaus kon
certą, kuris įvyks Maryland un-
te, Tawes koncertų salėje, 
sausio mėn. 30 d. 7 vai. vak. 

(sk.) 

x P a s Norman Bursteiną, 
vienintelį lietuvį kailininką, 
galite gauti puikiausius mote
riškus kailius, 679 No. Michi-
gan Ave., 2-ras aukštas (įėjimas 
iš Huron St.), Chicago, LL 60611. 
Tel. 283-5826. 

(sk.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI 7-7747. 

(sk.) 

x JAV LB krašto valdybos 
posėdis įvyksta sausio 23-24 d. 
Jaunimo centro patalpose. Posė
dis prasidės šeštadienį 10 vai. ir 
baigsis sekmadienį apie 1 vai. 
p.p. Šeštadienio vakare krašto 
valdybos nariai dalyvaus Sek
lyčioje, kur Illinois valdžios at
stovai už sėkmingą veiklą pa
gerbs Lithuanian Human Ser
vices Council ir šios tarybos pir
mininkę Danguolę Valentinai-
tę. 

x Prel. Ladas Tulaba iš Ro
mos atvyksta į Los Angeles ir 
gavėnios metu Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje praves 
rekolekcijas. 

x S ą m o n i n g o t i k ė j i m o 
metų dvasioje sausio 26 d., 
antradienį, 7 vai. vak. Jaunimo 
centro Pedagoginio lituanis
tikos instituto patalpose bus 
rodoma 30 minučių vaizdajuos
tė „God's revealed Word" — 
Dievo apreikštas žodis. Kun. 
John Bertolucci kalbės kaip 
Dievas pasireiškia per savo 
Sūnų. Po to bus lietuviškai 
diskusijos ir rožančius. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

x Vyresniųjų lietuvių cent
re sausio 27 d., trečiadienį, nuo 
10 iki 11 vai. ryto pradedama 
sveikatingumo aerobika, skirta 
vyresnio amžiaus moterims. 
Specialiai parinkti lengvi ju
desiai, palydint muzikos ritmui. 
Vyrams bus nuo 11 iki 12 vai. 
dienos. 

x Klasikinio baleto pamo
kos duodamos vaikams nuo 5 
metų ir vyresniems. Registruo
tis trečiadieniais nuo 10 iki 12 
vai. dienos, šeštadieniais nuo 12 
iki 2 vai. p.p. Socialinių reikalų 
tarybos raštinėje. 

x Dr. Jonas Prunskis ir 
Stanley Balzekas, Jr., buvo 
išvykę į Pasaulio Lietuvių jau
nimo kongresą Australijoje. Jie 
dar apvažinėjo Australijos kon

tinentą, susipažindami su tuo 
kraštu. 

x A. a. I lmara Gulbins-
kienė, iškentėjusi įvairias ligas 
ir operacijas, mirė. Anksčiau ji 
su savo vyru „Draugo" ir kitų 
laikraščių uoliu fotografu ir 
bendradarbiu a. a. Antanu Gul-
binsku gyveno Chicagoje. Pas
kiau buvo išsikėlę į Los 
Angeles, kur mirė a.a. Antanas 
Gulbinskas. Liko dukterys 
Milda Lenkauskienė su šeima 
Clevelande ir N. Gratkauskienė 
su šeima Los Angeles. 

x „I Laisvę" žurnalo Nr. 
101 jau atspausdintas ir šiomis 
dienomis bus išsiuntinėtas 
prenumeratoriams. Vasario 16 
proga pluoštą savo jautrių 
prisiminimų iš Sibiro lagerio 
dienų pateikia Povilas 
Vaičekauskas. Šiame numeryje 
dar rašo dr. K. Ambrozaitis, dr. 
J. Kazickas, dr. A. Musteikis, 
dr. V. Vardys ir kt. 

x Ona Kartanas, Omaha, 
Nebraska, atsiuntė „Draugo" 
stiprinimui 20 dol. auką. Nuo
širdus ačiū mūsų mielai 
bendradarbei. 

x Stasys Petrulis, Chicago, 
111., pratęsė prenumeratą viene
riems metams su visa šimtine. 
St. Petrulį įrašome į garbės pre
numeratorių sąrašą, o už mielą 
paramą labai dėkojame. 

x LITUANICOS tuntas ruo
šia balių š.m. vasario 6 d- 6 v.v. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Kviečiame visus atsilankyti ir 
paremti skautų veiklą. Auka 
20.00 asmeniui. Rezervacijoms 
skambinti Ramunei Glowacki 
776-0996. 

'sk.i 
x Dr. K. Jučo vedamoje ra

dijo valandoje kalbės dr. S. 
Kumar tema „Storosios žarnos 
vėžys" šį šeštadienį, sausio 23 
d., 7 vai. ryto per WPNA (ban
ga 1490 AM). 

Kr. Donelaičio pradinės lit. mokyklos 3 sk. ir 5 sk. mokiniai kalėdinės programos metu. 
Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
KALĖDINĖ PROGRAMA 

KR. DONELAIČIO 
MOKYKLOJE 

Gruodžio 19 d. Kr. Donelaičio 
pradinės ir aukštesniosios lit. 
mokyklos mokiniai rinkosi 
auditorijon kalėdinei progra
mai . A t s i l ankė nemažas 
skaičius tėvelių. 

Prieš pradedant programą, L. 
Narbut i s , Margučio radijo 
valandėlės t a l k i n i n k a s , 
pranešė, kad ši programa bus 
rekorduojama ir kai kurios iš
traukos bus transliuojamos per 
„Amerikos balsą". 

Programos pranešėja buvo 
Elena Tuskenyte, 8 ki. mokinė. 
Ji pakvietė dir. Julių Širką tarti 
žodį. Be šventiškų linkėjimų di
rektorius ragino mokinius, kad 
jie prašytų gimusio Kūdikėlio 
pagalbos L ie tuva i : „.. .kad 
greičiau atvertų vartus į senelių 
ir prabočių šalį". Sveikino Tėvų 
komiteto pirm. R. Dumbrys. 

x Bronė Augus t auskas iš 
Chicagos lankėsi „Drauge", 
pratęsė prenumeratą su 20 dol. 
auka. B. Augustauską įrašome 
į garbės prenumeratorių sąrašą, 
o už rėmimą dienraščio labai 
dėkojame. 

x E d w a r d T. Pocius , Chi
cago, 111., mūsų rėmėjas, pratęsė 
„Draugo" prenumeratą su visa 
šimtine. E. T. Pocių įrašome į 
garbės prenumeratorių sąrašą, 
o už mielą auką labai dėkojame. 

x J o n a s Valys, Woodstock, 
Conn., su prenumeratos pratęsi
mo mokesčiu atsiuntė šimtą 
dolerių čekį. J. Valį skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
savos spaudos rėmimą tariame 
dideij ačiū. 

x J o n a s K a r k a iš Islington. 
Ont.. Kanada, rašo: „Geriausias 
ir įdomiausias lietuvių dienraš
tis vakarų pasaulyje yra „Drau
gas' . Tai dėka Jūsų ir bendra
darbiu pasiaukojimo, pusvelčiui 
dirbančių Dievui ir Tėvynei 
Lietuvai. Siunčiu auką. Būkite 
sveiki ir stiprūs ne tik per 1988 
metus, be t i lgus žmogaus 
amžius, lietuvybės sargyboje". 
Nuoširdus ačiū už malonu laiš
kutį ir 35 dol. auką dienraščio 
palaikymui. 

x Po 10 dol. a ts iuntė už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių: Leon Baltušis, Alfonsas 
Smilgius, Antanas Mažeika. 
Alg imantas V. Bublys, V. 
Nenortas, Ramunė Kubiliūtė, S. 
Grikenis, V. Olšauskas, V. 
Kamait is , V. Damijonaitis. 
Halina Dilys, A. Skrupskelis. 
Victor Timcikas, V. Šmulkštys, 
Albinas Salys, Regina Connol-
ly, Helen Muskus, Stefa Rie
kutė, G. Damašius, Kazys Jakš
tas, Kristina Krulikienė. V. 
Tumasonis, Petras Bitleris, 
Sophie Brazdžionis, dr. J. Ge
nys, Juozas Miką, Jonas Tama
šauskas, Valeria R. Wolff. Vi
siems tariamo ačiū. 

Prasidėjo meninė dalis. 3-jo ir 
5-jo sk. mokiniai deklamavo 
eilėraščius: „Kas?", „Pasakyk, 
senele" ir „Važiuoja Senelis". 
Eilėraščiai parašyti A. Kašiu-
bienės. Programai paruošė 
mokyt. S. Kerelytė ir R. Re
kašius. Visi galėjome gerai 
suprasti, nes mokiniai, eilėmis 
pr ieidami prie mikrofono, 
deklamavo. 

Po to 4 sk. ir 5 sk. mokiniai 
pašoko vėdarą. Šokį išmokė tau
tinių šokių mokyt. B. Sturo
naitė. Akordeonu grojo V. Puo
džiūnas. Kitas pasirodymas 
buvo labai įdomus. Vaikų 
darželio mokyt. R. Musonytė ir 
A. Gražytė su mažiukais 
suvaidino eilėraštį „Nykštukai 
dirba" ir judesių pagalba padai
navo „Plaktuką". Žinant 
darželio vaikučių balsiukus, 
mokytojos kvietė visus kartu 
dainuoti. Pasipuošę nykštukų 
drabužiais, jie darė judesius su 
rankomis, kojomis, galva,o su 
žodžiais „ėjo gulti", visi iškrito 
ant grindų. Darželio vaikų pasi
rodymas visada būna vienas iš 
įdomiausių. 

Buvo pirmasis gyvas paveiks
las. Scenoje matėme Mariją. 
Juozapą ir prakartėlėje gulintį 
Kūdikėlį. Mokiniai ir svečiai 
giedojo „Oi greičiau, greičiau", 
akordeonu pritariant mokyt. D. 
Polikaičiui. 2 sk. ir 3 sk. moki
niai smagiai šoko kalvelį, kurį 
išmokė mokyt. B. Sturonaitė. 
Ei lėrašt į „Žvaigždutės", 
parašytą V. Griciūtės, deklama
vo 1 sk. mokiniai, paruošti 
mokyt. M. Plačienės. Jaunieji 
artistai žemai ienkėsi ir dėko
jo už plojimus. Kažkodėl drąsio

ji Laura Dainytė vis garsiai 
dūsavo. Vaikučių tarimas buvo 
labai gražus. Tai pavyzdys 
mums vyresniesiems moki
niams. 

Buvo žaidimas „Plaukė žąselė 
per ežerėlį", kurį atliko vaikų 
darželio ir 1 sk. mokiniai. 
Žąselė, pasipuošusi geltonomis 
plunksnomis, sukinėjosi ra
telyje. Vėl scenoje matėme 
gyvąjį paveikslą. Šj kartą prie 
šventos šeimynėlės buvo an
gelai ir gyvulėliai. Z. Woodward 
perskaitė įvadą, o visi giedojo 
Betliejus nušvito. Šie religiniai 
paveikslai sukelia šventišką 
Kalėdų nuotaiką. Įscenizuotą 
eilėraštį „Mažas šunytis" suvai
dino 2 sk. mokiniai, paruošti 
mokyt. N. Gierštikienės. Ji eilė
raštuką ir parašė. Šeštojo sk. 
mokiniai pašoko suktinį. Pra
dinės mokyklos dainų mokyt. 
Audrius Polikaitis sukvietė 
darželio, I, II, III sk. mokinius, 
kurie gražiai ir nuotaikingai pa
dainavo tris dainas. Priekyje 
choro stovėjo energingi nykš
tukai su savo uniformomis. 
Įdomi dainelė buvo „Turėjo 
seneliai..." tik dvi višteles, 
kurios padėjo du kiaušinius. 
Seneliai sukvietė 100 svečių, o 
vaišėms turėjo t i k du 
kiaušinius. Garsiai skambėjo 
„Šūkis Lietuva" (Lietuva, Lie
tuva tegyvuoja visada!) 

Mokyt. D. Mikužienė paruošė 
dvikalbio skyriaus mokines 
deklamuoti „Šventą naktį". 
Buvo Įspūdinga stebėti jas, ban
dant kalbėti lietuviškai. Moki
nėms gerai pasisekė, nes visai 
nesuklydo. 

Trečiajam gyvam paveikslui 

įžangą padarė G. Mikučiauskas. 
Visus gyv. paveikslus paruošė 
tikybos mokyt. R. Marchertienė, 
padedant seselei Emanuelei. 
Visi giedojome „Mes girdėjom 
angelus". Scenoje prie anksty
vesnio paveikslo prisidėjo trys 
karaliai su dovanomis. Virš jų 
švietė žvaigždė. 7-sios kl. mo
kiniai pašoko šustą, kurį išmokė 
mokyt. D. Polikaitytė. Akor
deonu grojo V. Puodžiūnas. 

Visiems dainuojant „Kalėdų 
sapnas", įžengė visų laukiamas 
Kalėdų senelis ir pakvietė visus 
gerus vaikučius į sceną dova
noms. 

R a s a Putriutė, 
8 kl. mokinė 

LIETUVAITĖ 
PAAUKŠTINTA 

TARNYBOJE 

„Daily Herald" (šiaurės vaka
rų priemiesčių laikraštis) 
1987.XII.29 laidoje aprašo 
Ramonos Žygaitės-Graužinienės 
tarnybinį paaukštinimą. Ten 
rašoma: „Ramoną M. Žy-
gas-Graužinis, gyvenanti Mount 
Prospect, yra pakelta į „assis-
tant vice president" ir personalo 
direktore „First Chicago Bank 
of Mount Prospect", kuris yra 
padalinys First Chicago Corp. 
(First National)". Savo dydžiu 
tai yra dešimtasis Amerikos 
bankas. Toliau rašoma: „Prieš 
tai j au ji buvo personalo 
direktorė šiame banke. 

Po posėdžio apie krikščionybės jubiliejaus minėjimą. Iš kairės: Juozas Baužys 
ir Lietuvos kriketo jubiliejaus minėjimo pirm. Jonas Kavaliūnas 

Nuotr. J . Tamulaičio 

Ramoną Žvgaite-Graužinienė 

Ji yra baigusi Illinois uni
versitetą Chicagoje ir turi baka
lauro laipsnį iš ,management'. 
Šiuo metu siekia magistro laips
nio Loyolos universitete. Be 
savo tarnybinių pareigų, ji taip 
pat yra aktyvi ir visuomeninėje 
veikloje, priklauso: Northwest 
Industrial Council, Northern Il
linois Industrial Council, North 
Suburban Bank Personnel ir 
yra iždininkė American Cancer 
Society . Taip pat ji yra ir pa
stovi „Draugo" skaitytoja. Savo 
bankinę karjerą pradėjo dar bū
dama studente Chicago Sav. & 
Loan Ass. (buv. Pakel banke). 
Laimingu sutapimu (jos virši
ninkui perėjus į kitą tarnybą) ji 
užėmė jo poziciją ir trumpu 
laiku buvo paskirta tos įstaigos 
personalo direktore. 

Ramoną yra baigusi Kristi
jono Donelaičio aukštesniąją 
lituanistinę mokyklą, Marijos 
aukštesniąją mokyklą, Litu-
lanistinį pedagoginį institutą. 
Aktyviai reiškėsi skaučių eilėse, 
kur ėjo įvairias pareigas. Kele
tą metų šoko „Grandies" gru
pėje. Buvo akademinio skaučių 
sambūrio Chicagos skyriaus ir 
centro valdybos pirmininkė. 

Šiuo jos paaukštinimu džiau
giasi jos tėvai, giminės, draugai 
ir pažįstamieji. 

JONIŠKIEČIŲ VEIKLA 

Joniškiečių labdarybės ir kul
tūros klubo met inis susi
rinkimas įvyko gruodžio 1 d. 
Pirm. Julia Ramanauskas ati
darė susirinkimą ir pranešė 
liūdną žinią, kad mirė vienas 
mūsų narys — Mykolas Mar
cinkus. Visi nariai pagerbė 
mirusį narį atsistojimu ir tylos 
minute ir jo šeimai pareiškė 
gilią užuojautą. Nutarimų rast. 
perskaitė protokolą iš praeito 
susirinkimo, jis vienbalsiai pri
imtas kaip skaitytas. 

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— Šv. Kazimiero parapija 
Winnipege, Man., surengė 
parapijos salėje metinę mugę, 
kuri sutraukė daug svečių lietu
vių ir jų draugų. Mugė parapi
jai davė šiek tiek ir pelno. 

— Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Winnipego, Man., 
apylinkė sukvietė visus „Vil
niaus" paviljono darbuotojus — 
savanorius padėkos pietums į 
Šv. Kazimiero parapijos salę. 
Atsilankė apie 70 asmenų, 
kurie buvo pavaišinti šiltais 
pietumis ir praleido laiką gero
je nuotaikoje. Pirmininkas 
Marijus Timmermanas padėko
jo savanorėms šeimininkėms, 
kaip T. Timmermanienei, S. 
Dielininkaitienei, H. Došienei ir 
G. Galinaitienei. 

— Karuomenės šventė Win-
nipege buvo paminėta Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje 
pamaldomis, kurias laikė prel. 
Justinas Bertašius, pasaky
damas ir pritaikytą pamokslą. 
Prie vėliavų stovėjo savanoriai-
kūrėjai Mykolas Januška ir 
Valteris Steponavičius. 

— A.a. Stasė Čičinskienė-
Mažrimaitė mirė Montrealyje 
gruodžio 5 d. Palaidota iš Šv. 
Kazimiero bažnyčios Cote des 
Nieges kapinėse. Nuliūdime 
liko vyras, du sūnūs su šeimo
mis, duktė ir giminės. 

— Adv. V i k t o r a s Ru-
dinskas iš Montrealio persikėlė 
į Torontą ir pradėjo dirbti advo
kato darbą Vienoje advokatų 
bendrovėje. 

— Prisikėlimo parapija To
ronte organizuoja ekskursiją į 
Šventąją Žemę Marijos metų 
proga. Prie ekskursijos galės 
prisidėti ir Montrealio bei New 
Yorko gyventojai. Registruo
jantis reikia duoti 200 dol. 
užstato. 

— Birutė Valytė, anksčiau 
baigusi Simon Fraser universi
tetą Br. Columbia pereitais 
metais Calgario universitete 
gavo ekonomijos magistro diplo
mą. Dirba The Southern Alber
ta Insti tute of Technology 
reikalų vedėja. 

Buvo pranešta, kad labai 
sunkiai serga Eugenia Strungys 
ir kad sirgo Alice Baranowski, 
Jennie Chinstor ir Anna Con-
dux. Linkim visoms greit pa
sveikti. Šiais metais 7 nariai 
sirgo ir 5 mirė. 

Buvo rinkimas valdybos 1988 
metams. Visa ta pati pasiliko, 
išskiriant fin. rast. Berthą 
Rašinskas, kuri atsisakė, nes ji 
nebegali laikyti savo vietos. Jos 
vietą apsiėmė Rožė Didžgalvis. 

Dabar valdyba yra 1988 me
tams pirm. Julia Ramanauskas, 
vicepirm. Jennie Chinston, nut. 
rast. Antoinnette Kalys, fin. 
rast. Rožė Didžgalvis, kasininkė 
Anna Casey, kasos globėja 
Eugenia Strungys. 

Buvo nutarta duoti Kalėdų 
pasveikinimo auką Lietuvos 
aidų radijui, Dariaus ir Girėno 
veteranams, Draugui, A. Šluto 
radijui ir Palšy vaikučiams. 

Knygų peržiūrėjimo komisiją 
apsiėmė Rožė Didžgalvis ir 
Bernice Žemgulis. Pirm. Julia 
Ramanauskas apsiėmė priimti 
komisiją ir valdybą gavo na
muose. 

Po susirinkimo visi nariai 
buvo pavaišinti skaniais šiltais 
pietumis ir gėrimais. Praleido 
popietę linksmai. Kitas susi
rinkimas bus kovo 1 d. 

A. Kalys 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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