
THE LIBRARY OF CONGRESS (GRATIS) 
REFERENCE DEPARTMENT 
SERIALS DIVISION 
WASHINGTOK, DG 2 0 0 2 5 DM 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312)585-9500-1-2-3 

T H E Linri~iu/\ivii/\r\j \A/OHLC>-WII>EE OAI I Y 
Vol. LXXXII Kaina 30 c. TREČIADIENIS - WEDNESDAY, SAUSIS - JANUARY 27, 1988 Nr. 17 

„LKB Kronika" Nr. 74 Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali. padaugink! (Tęsinys) 

TSKP CK Generaliniam Sekretoriui M . Gorbačiovui 

Pareiškimas 
G. Iešmantas ir P. Pečeliūnas 

šiuo metu yra nutrėmime. Abu 
buvo nuteisti už bendradar
biavimą pogrindžio leidiniuose 
, ,Perspektyvos" ir ,,Alma 
Mater". Savo straipsniuose, 
pareiškimuose G. Iešmantas ir 
P. Pečeliūnas yra pasisakę už 
sovietinės visuomenės — poli
tinės sistemos pertvarkymą, už 
atvirumą ir demokratiją, nū
dienos permainų fone jiems 
pateikti kalt inimai atrodo 
absurdiškai: šiandien tokie pat 
pasisakymai plačiai skamba iš 
pačių aukščiausių tribūnų ir iš 
sovietinės spaudos pusiapių. 
Tuo tarpu G. Iešmantas ir P. 
Pečeliūnas ir toliau laikomi 
„ypatingai pavojingais vals
tybiniais nusikaltėliais"'. 

Kun. J.K. Matulionis atlieka 
3 metų laisvės atėmimo bausmę 
viename iš kriminalinių lagerių 
Čitos srityje. Visa jo „kaltė" ta, 
kad Vėlinių dieną, kartu su pa-
rapiečiais, dalyvavo procesijoje 
j kapines. 

Jonas Pakuckas 1981 m. už 
mėginimą pereiti TSRS - Suo
mijos sieną buvo paskelbtas 
Tėvynės išdaviku ir nuteistas 
15 metų laisvės atėmimo. 

Visa eilė jaunų lietuvių buvo 
patraukti baudžiamojon atsa
komybėn ir nuteisti už atsisaky
mą tarnauti sovietinėje armijo
je, už dalyvavimą gatvės eity

nėse, už tariamą sovietinių sim
bolių išniekinimą. Ir tokios 
rūšies bylos reikalauja per
žiūrėjimo ir naujo traktavimo. 

Mes išvardiname tik lietuvių 
politinių kalinių pavardes. Kar
tu su jais sovietiniuose kalė
jimuose, lageriuose, psichiat
rinėse ligoninėse, ištrėmime 
laukia išlaisvinimo šimtai kitų 
sąžinės belaisvių ukrainiečių, 
rusų, žydų, kaukaziečių, estų, 
latvių ir kt. 

Jeigu J ū s tikrai norite iš 
esmės išspręsti Sovietų Sąjun
goje vis dar tebeegzistuojančią 
žmogaus teisių problemą, pir
miausia bū t ina amnestuoti 
visus politinius kalinius. Po to 
reikėtų panaikinti RTFSR BK 
70 str. (ir analogiškus sąjun
ginių respublikų straipsnius), 
nes jie yra antikonstituciniai ir 
absurdiški loginiu bei juridiniu 
požiūriu. Tiktai šios priemonės 
leistų n u t r a u k t i pol i t ines, 
tautines, religines represijas ir 
užkirstų kelią jų pasikartoji
mui. 

Pasirašė buvę politiniai ir są
žinės k a l i n i a i : J advyga 
Bieliauskas, Petras Cidzikas, 
Liudas Dambrauskas, Anasta
zas Janulis. Mečislovas Jure
vičius, Vladas Lapienis Petras 
Plumpa, Nijolė Sadūna i tė , 
Ju l ius Sasnauskas , Liudas 
Simutis, Vytautas Skuodis. 

Naujas planas Europai 
Washingtonas. — Vyriausieji 

Gynybos departamento virši
ninkai pasiūlė naują planą, kaip 
išbalansuoti karines pajėgas 
Europoje, kai bus sunaikintos 
branduolinės raketos pagal 
naują sutartį. Gynybos sekre
torius Frank Carlucci ir 
Jungtinių karo pajėgų štabo 
viršininkas gen. VVilliam Crovve 
mano, jog, nežiūrint lėšų 
suvaržymo, Europoje bus 
galima sustiprinti karines jėgas. 
Šis planas buvo sudarytas tada, 
kai Europoje kilo didelis susi
rūpinimas ir kai VVashingtone 
buvo pasirašyta Reagano ir 
Gorbačiovo vidutinio nuotolio 
raketų sumažinimo sutartis. Sis 
planas bus įteiktas Kongresui: 
jo detalės neskelbiamos. 
Manoma, kad Senatas patvir
tins pasirašytą sutartį. Senate 
bus daug ginčų dėl konvencio-
nalinių dalinių, nes Sovietai 

turi daug didesnes kariuomenės 
pajėgas už Vakarų sąjungi
ninkų. 

Generolo įspėjimas 
Senate apklausinėjimai tuo 

reikalu prasidėjo vakar. Pir
miausia liudys karinių pajėgų 
vadai. I Amerika yra atvykęs 
NATO karo vadas gen. John 
Galvin, kuris įspėjo, jog raketų 
išvežimas pagal naująją sutartį 
palieka Europą didelėje riziko
je. Amer ikos biudžeto 
sumažinimas nežada nieko 
gero, nes ir turimieji ginklai 
greitai bus pasenę. Generolas 
siūlė išrasti naują branduolinę 
raketą trumpiems atstumams. 
Jis taip pat reikalavo, kad būtų 
padidintas artilerijos arsenalas 
Europoje ir, kad lėktuvai būtų 
aprūpinti su ilgųjų distancijų 
raketomis. 

Blaivininkai pagerbė 
pasmerktuosius 

Ok. Lietuva. — Blaivininkų 
grupė Vilniuje į garbės narius 
priėmė tarybinėj spaudoj šmei
žiamus Robertą Grigą, Nijolę 
Sadūnaitę ir Gražulių šeimą. 
1987 lapkričio 22 d. įvykusiam 
susirinkime didelė dalyvių 
minia, apie keli šimtai, šį 
siūlymą priėmė su plojimais ir 
„valio" šauksmai. Didžiausią 
įspūdį padarė, kad pasmerk
tuosius, pažemintuosius viešai 
rehabilitavo ir dar į garbės 
narius įrašė . Grigas, Sadūnaitė 
ir Gražuliai yra puolami tarybi
nėj spaudoj už dalyvavimą 
demonstracijose ir už vadinamą 
religinį „ekstremizmą'. 

Nors blaivininkų sąjūdis nėra 
uždraustas, visokiais būdais 
jam yra trukdoma. Šis susi
rinkimas turėjo įvykti vieno 
restorano salėj Antakalnyj, bet 
buvo pe rke l t a s k i tu r , nes 
pasku t inę va landą buvo 
„atšauktas". Dėka geros valios 
žmonių, k u r i e užleido jų 
privačiai užsakytą salę kitam 
restorane Lazdynuose, blaivi
ninkų susirinkimas neiširo. 

Ten atšventė blaivininkų pir
mininko inžinieriaus Kančio 60 
m. sukaktį. Jis papasakojo kaip 
buvo KGB pulkininko Česnavi-
čiaus perspėtas už tai, kad per 
vieno blaivininko laidotuves tei-

J A V prezidentas Ronald Reagan ruošia savo kabinete metinę kalbą 
Amerikos piliečiams, kurią jis pasakė sausio 25 d. dalyvaujant Kongreso 
nariams, kabineto nariams ir diplomatiniam korpusui VVashingtone. 

Ortega parašė laišką 
prez. Reaganui 

Washingtonas. Nikaragvos 
sandinistų prezidentas Daniel 
Ortega netikėtai parašė penkių 
puslapių laišką prezidentui 
Reaganui, kuriame jis pažada 
perleisti vyriausybę, jei krašto 
rinkimai parodys, kad to nori 
žmonės. 

Laiškas buvo pristatytas į 
Valstybės departamentą 
praėjusį penktadienį. O tą patį 
vakarą aukštas sandinistų par
tijos žmogus komendantas 
Bayarde Arce, kalbėdamas spe
cialiai suruoštoje demonstraci
joje, kurioje dalyvavo apie 
15,000 asmenų, pasakė, kad 
„sandinistai niekada nepasi
duos". Žinant visai neseniai 
paties prez. Ortego neigiamą 
nuomonę apie Reaganą, nega
lima ir dabar pilnai patikėti jo 
žodžiais, sako Valstybės sek
retoriaus asistentas Elliott 
Abrams. Šis pažadas respek
tuoti rinkimus, įteiktas tik 
kelios dienos prieš prez. Rea
ganui įteikiant Kongresui pra
šymą skirti naujų lėšų Contras 
kovotojams, yra noras susilp
ninti Reagano nusistatymą, kad 
nebūtų reikalaujama naujų 
pinigų. 

Sandinistų „pažadai" 

Ortega pasakė, jog sumažins 
savo kariuomenę, lieps išva
žiuot i sovietų i r Kubos 
patarėjams ir uždraus užsienio 
valstybių bazes, jei Amerika ir 
Nikaragva prieitų prie susita
r imo. Laiškas yra ne tuo 
įdomus, kad jame Ortega duoda 
pažadus, bet kad to laiško tonas 
yra beveik prašantis. 

„Pone prezidente, per daug 
žmonių mirė", rašo Ortega. „Jei 
jūs pabaigtumėte savo nelai
mingą spaudimo politiką, jūs 
pamatytumėt Nikaragvą daug 
greičiau einant į demokratiją". 
Paul Reichler, Washingtono ad
vokatas, kuris reprezentuoja 
sandinistų vyriausybę pasi
tarimuose, sako, tai yra noras 
pasiekti prez. Reaganą kaip 
žmogų be jokių retorikos 
gražbylysčių, kad būtų pra
laužti ledai, kurie sulaiko jį nuo 
nuomonės pakei t imo apie 
Ortegą. 

giamai atsiliepė apie rugpjūčio 
23-čiąją. Kančys Česnavičiui at
sakė, kad paminėti aukas nėra 
nusikaltimas 

Savaip suprasta 
demokratija 

„Mes turime laišką ir jis yra 
analizuojamas. Atrodo, kad tai 
yra Nikaragvos vyriausybės 
persiorientavimas", sako Elliott 
Abrams. Ortega rašo: „Yra ne 
tik galima, kad-_iūsų abu kraš
tai kartu egzistuotų, bet yra 
galima būti draugais, net 
partneriais. Tai yra mano 
vyriausybės ir mano asmeniš
kas gilus pageidavimas". „Pone 
prezidente, su gilia pagarba 
leiskite man priminti jums. kad 
demokratija yra ir visada buvo 
mūsų revoliucijos tikslas". 

Nikaragvos kai kurie oficialūs 
pareigūnai pasakė, jog šis 
laiškas yra tos strategijos dalis, 
kad Kongresas nebeskirtų nau
jų lėšų Contras kariams, o 
demokratija yra tokia, kaip 
komunistai ją supranta. „Mes 
bandome, kad nebebūtų remia
mi Contras, sakė Nikaragvos 
Užsienio reikalų ministeris 
Miguel Brockman. 

Būdas apgauti Kongresui 
Daugelio diplomatų manymu, 

šis laiškas yra tik paprastas 
manevras suklaidinti Kongre
sui. Niekas net iki , kad 
komunistiniai nusistatę sandi
nistai staiga būtų virtę „avi
nėliais". „Mes turime san-
dinistus prispaudę" ir tik 
vienintelis kelias jiems beliko 
Kongresas, kad jis nebalsuotų 
už paramą Contras, sako 
Valstybės departamentas. 

Atstovų rūmų speakeris Jim 
Wright pasisakė, kad įnešimas 
pinigų į specialią escrovv 
sąskaitą yra geras sumanymas. 
Jei to norėtų prezidentas, tai jis 
mielai su juo kalbėsiąs. Reaga-
nas dar praėjusią savaitę pa
sakė, jog nėra pagrindo pasi
tikėti sandinistais, nes jie jau 
praeityje ne kartą sulaužė savo 
pažadus. 

— Amerika .r Vietnamas su
sitarė, kad vaikai, kurių tėvai 
yra amerikiečiai iš Vietnamo 
karo metų, galės atvykti į 
Ameriką ir čia įsikurti. Tokių 
jaunuolių būsią apie 12,000. 

— Washingtone Darbo depar
tamentas pranašė, jog infliacija 
praėjusiais metais padidėjo 
4,4%, keturis kartus daugiau 
negu 1986 m. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Popiežius Jonas Paulius 
II šį penktadienį priims 
Nikaragvos sandinistų prezi
dentą Daniel Ortegą. Atrodo, 
kad turėtų būti žymus ryšių 
pagerinimas tarp Vatikano ir 
kairiųjų sandinistų vyriausybės 
po eilės metų didelės įtampos. 

— Suriname, vienas iš Pietų 
Amerikos kraštų, kuris buvo 
kariškių žinioje, formaliai 
sugrįžo į demokrati ją šią 
savaitę, kai buvo įvesdintas ne 
kariškis prezidentu. Juo yra 
ryžių augintojas ir prekybinin
kas Ramsevvak Shankar. Šioje 
valstybėlėje gyvena 400,000 
gyventojų. 

— Kolumbijoje, netoli Medel-
lino miesto, buvo pagrobtas Tei
singumo ministeris Mauro 
Hoyos, o jo du sargai nušauti. 
Manoma, kad tai yra . kerštas 
už jo akcijų prieš kokaino pirk
lius. 

— Gynybos departamentas 
praneša, kad sekretorius Frank 
Calucci išvyksta į Portugaliją, 
Italiją ir Vakarų Vokietiją pasi
tarimams su tų kraštų karo 
reikalų ministeriais. 

— Jeruzalėje Izraelio vyriau
sybė nutarė suvaldyti strei
kuojančius palestiniečius bent 
tokiu būdu, kad importuos 
darbininkus iš pietinio Libano 
ir Portugalijos. 

— Kansas mieste vykusiose 
diskusijose respublikonų kandi
datų tarpe viceprez. George 
Bush ir sen. Bob Dole stiprokai 
susikirto dėl paprastų klau
simų, tarsi abu kandidatuotų į 
vietinės savivaldybės pozicijas. 

— Egipto prezidentas Hosni 
Mubarak pasiūlė Izraeliui 
sukviesti tuoj tarptautinę kon
ferenciją apsvarstyti taikos rei
kalams jų užimtose teritorijose, 
tačiau Izraelio ministeris pir
mininkas Shamir tai atmetė. 

— Haiti rinkimus laimėjo 
maža dauguma balsų Leslie 
Manigat, kur į rėmė 
kariuomenė. Jis gavo 50.39% 
balsų ir buvo išrinVtas Haiti 
prezidentu. 

— Nikaragvos indėnai at
vyko į sostinę Managvą, 
norėdami pradėti pasitarimus 
su Sandinistų vyriausybe, kad 
gautų didesnes autonomines tei
ses. 

— Madride Ispanijos 
socialistų partija vėl perrinko 
ministerį pirmininką Felipe 
Gonzales savo partijos vadu. 

— Kinijos komunistų žinių 
agentūra pranešė, jog kalnų 
provincijoje traukinio nelaimėje 
buvo užmušta 90 asmenų ir 66 
sunkiai sužeisti. 

— Tunisija ir Egiptas 
pranešė, kad atnaujina diploma
tinius ryšius, kurių nebuvo 9 
metus. 

— Vienoje žydų organizacijos 
veda akciją, kad Kurt VValdhei-
mas pasitrauktų iš Austrijos 
prezidento pareigų, kadangi jis 
bendradarbiavo karo metu su 
naciais. 

— New Yorke praėjusį šešta
dienį buvo nutrauktas Metropo
litan Mackbetho operos spek
taklis, kai bulgarų kilmės balso 
mokytojas Bantcho Bantchev-
sky per antrą pertrauką nukrito 
nuo balkono 80 pėdų į parterį. 
Kai policija atvyko, jis jau buvo 
miręs. 

— Reagano administracija 
kitą mėnesį prašys padidinti 
biudžetą NASA erdvių progra
mai. 1989 metams norima 
turėti 11.5 bil. dol. tos pro 
gramos išvystimui. 

Septintoji prez. Reagano 
metinė kalba kraštui 

Svarbūs darbai ir paskutiniais metais 
Was4yngtonas. — Prez. Rea-

ganas pirmadienį pasakė 
septintą ir paskutinę savo kalbą 
tautai apie Amerikos, kaip 
valstybės, padėtį. Jis pasisakė. 
kad pavyko sukurti vidaus ir 
užsienio srityje tokią veiklą, 
kuri pakėlė amerikiečių dvasią 
ir jis prašė Kongresą padėti jam 
pabaigti tuos darbus. Jis ragino 
toliau rimtai dirbti, nes darbai 
dar nebaigti. Ir pažadėjo, kad jo 
paskutiniai metai bus geriausi 
jo aštuonių metų prezidentūroje. 
Jo kalba buvo pertraukta 38 
kartus plojimais, dažniausiai 
entuziastiškais. J is ragino 
Kongresą parodyti Amerikai, 
kad „demokratija veikia ir 
rinkiminiais metais". 

Prezidentas sakė: „Šiandien 
mes esame stiprūs. Turtingi. 
Taikoje. Ir mes esame laisvi. 
Tokia yra valstybės padėtis". 

Užsienio reikalai 
Užsienio reikaluose Reaganas 

reikalavo, kad būtų suteikta vėi 
parama Nikaragvos laisvės 
kovotojams ir sakė, kad trečia
dienį įteiks Kongresui formalų 
prašymą. Jis Contras palygino 
tiems užsieniečiams, kurie 
kadaise kaip Lafayette, Pulaski, 
Von Steuben padėjo amerikie
čių kovose laimėti. Paskirtieji 
pinigai gali būti laikinai įdėti į 
specialią sąskaitą ir naudojami 
tik tada, jei sandinistai nesi
laikys savo sutar to plano 
sudemokratinti Nikaragvą. 

Respublikonų vadas Senate sen. Bob 
Dole: „Nutraukus parama Nikarag
vos laisvės kovotojams, Centro 
Amerikos taikos planas niekados 
nebus įgyvendintas". 

Reaganas pasakė labai aiš
kiai , jog sovietai privalo 
pasitraukti iš Afganistano ir 
patys afganai turi apspręsti 
savo valstybės likimą. Kol to 
nebus padaryta, Amerika padės 
afganų kovotojams. Tai jis aiš
kiai pasakęs ir Gorbačiovui. 

Prezidentas labai stipriai 
pasakė, kad Amerikai yra 
būtina turėti stipria apsigynimo 
sistemą, todėl strateginio ini
ciatyvos apsigynimo programa 

— Sovietai suorganizavo pro
pagandinį pokalbį iš Vilniaus 
dramos centro su Genevos 
miestu Šveicarijoje per tele
viziją, apie kurį rašė šveicarų 
spauda. Visi sovietų atsakymai 
buvo iš anksto paruošti. Buvo 
parodytas KGB pagamintas 
filmas iš demonstracijų rugpjū
čio 23 d. Vilniuje, išjuokiantis tą 
lietuvių protesto demosntracija; 
ji buvusi inspiruota iš užsienio. 
Vilniuje tam televizijos pokal
biui vadovavo Leonid Zolota-
riewski, kuris anksčiau vado
vavo panašioms programoms su 
Wasbingtonu ir Mainzu. 

turi būti neatidėliojamai vykdo
ma. Jai skiriama tik 2% iš viso 
gynybai skirto biudžeto; pinigai 
bus išmintingai investuoti už 
saugų gyvenimą. 

Naujoji sutartis, kuria bus 
eliminuojamos vidutinio nuoto
lio raketos, turi labai griežtą 
patikrinimui sistemą, kad 
nebūtų apgaudinėjimų. Pasita
rimai tęsiami toliau d a r 
svarbesnei sutarčiai pasirašyti. 

Vidaus gyvenimo būtinybės 
Vidaus gyvenime prezidentas 

pažymėjo, jog buvo suorganizuo
ta daugiau darbų ir gerai 
apmokamų darbų, šeimų paja
mos didėja per paskutinius 4 
metus i r vargšų skaič ius 
labiausiai sumažėjo, ko nebuvo 
per dešimt metų. 

Jis pareiškė, kad reikia refor
muoti mokyklas ir auklėjimą, 
reformuoti šalpos programų 
sistemą, pasisakė prieš abortus 
ir narkotikų vartojimą. Šioje 
srityje j i s dirbsiąs, kad 
paskutiniais jo kaip prezidento 
metais, būtų priimti atitinkami 
pakeitimai ir įstatymai. 

Švelni Kongreso kritika 
Didelio pritarimo Reaganas 

susilaukė iš Kongreso ir iš savo 
kabineto narių, kai pakritikavo 
Kongresą už tai, kaip jis vedė 
naujo biudžeto pr iėmimo 
reikalus. Jis parodė t r i s 
įstatymus — „43 svarus popie
riaus ir rašalo", kuriuos sudaro 
1,186 puslapiai ir pasakė, kad 
„Kongresas neturėtų daugiau 
tokio dalyko daryti". Ypač čia 
jam audringais plojimais buvo 
pritarta. Jis sakė daugiau 
nepasirašysiąs iš laidų 
milžiniško įstatymo, kuris bus 
įteiktas jam paskutinę dieną. 
Kaip žinome, Kongresas labai 
vėlavo su tų įstatymų paruoši
mais ir vis pratęsdavo datas. Jis 
tad ragino peržiūrėti biudžeto 
procesą nedelsiant. 

Jis taip pat kritikavo 59 
šalpos aprūpinimo programas, 
kurioms išleidžiama 100 bil. dol. 
metuose. Jis drąsiai pasisakė 
prieš abortus ir re ikalavo 
įstatymo, kad federal iniai 
pinigai nebūtų išmokami už 
abortų išlaidas. Išimtis tik 
vienintelė —jei motinai gresia 
gyvybės pavojus. 

Prez. Reaganas reikalavo, kad 
Kongresas leistų melstis viešose 
mokyklose. 

Jis prašė nedelsiant patvir
tinti teisėja A. Kennedy į Vy
riausiąjį Teismą ir kitus 27 
asmenis į teisėjus, kurie yra vis 
delsiami. Jis ragino patvirtinti 
prekybos sutartį su Kanada ir 
sutartį su Sovietų Sąjunga. 

Ronald Reagan. vyriausias 
amžiumi prezidentas Amerikos 
istorijoje, lieka ir to l i au 
populiarus amerikiečiu tarpe. 

KALENDORIUS 

Sausio 27 d.: Pal. Jurgis 
Matulaitis, Vitalis. Angelė, 
Auksuolis. Vėjūnė. 

Saus io 28 d.: Tomas 
Akvinietis. Nijolė, Karolis. 
Konstancija. Kaributas. 

ORAS 

Saule teka 7:09. leidžiasi 1:58. 
Temperatūra diena 22 1.. 

naktį 5 1. 
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DIDŽIAJAM DARBUI 
ĮSIPAREIGOJANT 

Praėjusį savaitgalį Chicagoje 
vyko dvi dienas trukęs Lietuvių 
Skautų sąjungos vadovybės 
suvažiavimas, kuriam baigian
tis. 1985-87 metų laikotarpio 
LSS vadovybė perdavė pareigas 
1987-90 metams išrinktiesiems 
vadovams. Suvažiavime dalyva
vo ASS, LSS ir LSB vadijų 
nariai iš įvairių JAV-ių vietovių 
ir Kanados. 

Darbo posėdžiai 

Šeštadienį, sausio 23 d., visą 
dieną Jaunimo centre vyko LS 
Seserijos, LS Brolijos ir Tarybos 
pirmijos atskiri bei bendri 
posėdžiai ir pasitarimai įvai
riais Sąjungos reikalais. Nema
žai laiko pašvęsta ir šią vasarą 
JAV-ėse ruošiamai VH-jai 
Tautinei stovyklai, jos bendrų 
programų su atskiromis pasto-
vyklėmis koordinavimui ir kt. 
Viską smulkiai aptarti trūko 
laiko ir šiuo reikalu posėdis 
buvo tęsiamas sekmadienį. 

Vakarienė i r vakaronė 

Šeštadienio vakare Jaunimo 
centro kavinėje įvyko skautiš
kos šeimos vakarienė, malonus 
pabendravimas ir smagi vaka
ronė. Dalyvavo daugiau negu 70 
asmenų, daugiausiai skauti-
ninkų,-kių, norėjusių susitikti ir 
pabendrauti su Sąjungos vado
vybės nariais. Malonu buvo 
matyti tokį gausų būrį unifor
muotų vadovų,-vių, dirbančių 
Lietuviškos Skautybės tęsti
numą užtikrinti. 

Vakarienę organizavo JAV 
Vidurio rajono vadas vs fil. An
tanas Paužuolis. 

Visiems pasivaišinus gar
džiais, jūrų skautininkų Leo
poldo ir Marytės Kupcikevičių 
paruoštais patiekalais, gabioji 
vakaronių vedėja ps. Ramutė 
Kemežaitė pakvietė visus 
vakaronėn. 

Smagi buvo ta vakaronė. 
Daina sekė dainą, o į tarpus 
buvo įpinami įvairūs žaidimai. 
Ramutės gerokai pasidarbuota 
planuojant vakaronę, paren
kant žaidimus, juos pravedant. 
Kredito nusipelno ir tų žaidimų 
dalyviai — netikėtai pakviesti 
nė vienas neatsisakinėjo, nors 
kai kurie gal ir nelabai entu
ziastingai į juos jungėsi. 

Vakaronėje, Vidurio rajono 
vado iniciatyva, buvo pagerbta 
spaudos darbuotoja, 27-nerius 
be pertraukos metus savaitinį 
„Skautybės kelią" „Draugo'" 
dienraštyje redaguojanti, jvs 
Irena Regienė. Jai buvo įteikta 
graži dovanėlė ir simbolinis pa
dėkos gvazdikas. 

Vakaronė baigta bendram 
rate giedant „Lietuva brangi" 
ir „Ateina naktis". Visi šiuo po
būviu buvo patenkinti, jautėsi 
atsigaivinę, o vyresnieji net 
pajaunėję. Padėka priklauso ją 
organizavusiems ir pravedu-
siems. 

Šv. Mišios 

Sausio 24-toji — antroji su
važiavimo diena buvo pradėta 
šv. Mišiomis Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. 9:15 vai. ryto, prisi
rinkus artipilnei koplyčiai skau-
tininkų.-kių, vadovų ir vadovių, 
šv. Mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė v.s. kun. Juozas Vaiš-
nys. Mišių skaitinius skaitė 

JAV Vidurio rajono vadas v.s. 
fil. Antanas Paužuolis. Auko
jimui aukas atnešė LSS Tarybos 
pirmijos pirm. v.s. Til. Petras 
Molis, LS Seserijos Vyriausia 
skautininke v.s. t.n. Stefa Ged
gaudienė ir LS Brolijos Vyriau
sias skautininkas v.s. fil. Kazys 
Matonis. Darniam visų gie
dojimui įtaką darė būrelis 
gražiabals ių skaut in inkių , 
susispietusių aplink ps. Ramutę 
Kemežaitę ir s. Marytę Utz. 
Meldėme Viešpatį palaimos 
LSS ir jos vadovybei ir toliau 
sėkmingai vesti jaunimą skau
tiškuoju keliu. 

Iškilmingoji sueiga 

Po pamaldų Jaunimo centro 
mažojoje salėje vykusioje 
iškilmingoje sueigoje 1985-87 
metų kadenciją baigusi vadovy
bė perdavė pareigas 1988-90 
metų laikotarpiui išrinktajai 
LSS vadovvbei. 

Pare igas perduodamas kalba J A V Vidurio rajono vadas v.s. fil. A n t a n a s 
Paužuolis. Giliai susimastęs klausosi kadenciją ba igęs LSB V y r i a u s i a s 
skau t in inkas v.s. fil. Kazys Matonis. _ _ , . . . 

. Nuot r . J . T a m u l a i c i o 

Iški lmingosios sueigos vadovas v.s. 
fil. S. Miknai t i s . 

Sueigos vedėjas v.s. fil. Sigitas 
Miknaitis pradėjo iškilmes, pa
skelbdamas, kad naujai išrink
toji LSS vadovybė yra pasi
ryžusi vesti mūsų jaunimą 
lietuviškos skautybės keliu. 

Užėmus vietas į prezidiumą 
pakviestiesiems: Lietuvos gene
raliniam konsului Chicagoje 
Vaclovui Kleizai. LSS Tarybos 
pirm. v.s. fil. Petrui Moliui ir 
vicepirm. v.s. Irenai Kerelienei, 
dvasios vadovui v.s. kun. Juozui 
Vaišniui. LSB Vyriausiems 
skautininkams v.s. fil. Kaziui 
Matoniui ir v.s. fil. Gediminui 
Deveikiui bei VS pavaduotojui 
s. Gintautui Taorui. LS Seseri
jos Vyriausiai skautininkei v.s. 
t.n. Stefai Gedgaudienei ir VS 
pavaduotojoms v.s. Meilei 
Mickienei ir j .v .s . Marytei 
Vasiliauskienei, LS Seserijos 
Garbės gynėjai v.s. Malvinai Jo
nikienei, ASS pirmininkams s. 
fil. Kęstučiui Ječiui ir v.s. fil. 
Danutei Eidukienei ir pavaduo
tojai ps. fil. Aleksandrai Likan-
derienei. LSS Vidurio rajono va
dams v.s. fil. Antanui Paužuo-
liui ir s. Juozui Orentui bei LSS 
Kontrolės komisijos pirm. s. An
tanui Jarūnui, buvo sugiedotas 
Lietuvos himnas. Inspiruojančią 
invokaciją sukalbėjo dvasios va
dovas v.s. kun. Juozas Vaišnys. 

Generalinis Lietuvos kon
sulas Vac. Kleiza trumpą ir ska
tinantį veiklai žodį užbaigė poe
to Mairono posmu: „Gražu už 
Tėvyne pavargti kentėti" ir t.t. 

Sueigos vadovas perskaitė 
visų 1988-90 metų laikotarpiui 
išrinktųjų pareigūnų pavardes. 
Dalis jų dalyvavo šioje sueigoje 

ir visų dalyvių buvo pasveikinti 
plojimais. 

Pareigų perdavimas pradėtas 
JAV rajono vadu. Trejus metus 
rajonui sėkmingai vadovavęs 
v.s. fil. Antanas Paužuolis 
„Valdžią" perdavė detroitiškiui 
patyrusiam skautininkui 
Juozui Orentui. 

ASS naujoji vadovybė parei
gas pradėjo eiti praėjusių metų 
gruodžio 18 d., bet šioje sueigo
je buvo atliktas formalus parei
gų perdavimas. ASS vadijos pir
mininkas s. fil. Kęstutis Ječius 
perdavė pareigas v.s. fil. Danu
tei Eidukienei. Abu pareigūnai 
tarė ir šia proga atitinkančius 
žodžius. 

LS Seserijos Vyriausia skau
tininke v.s.t.n. Stefa Ged
gaudienė, išrinkta antrai ka
dencijai, kreipėsi į savo pava
duotojas ir į visas vadoves, dėko
dama visoms už atliktus darbus 
ir kviesdama naujiems. Ilgesnį 
žodį tarė kadenciją baigusi VSP 
Marytė Vasiliauskienė. 

LS Brolijos Vyriausio skauti
ninko v.s. fil. Kazio Matonio 
atsisveikinimo žodis buvo trum
pas. Už jį kalbėjo paskutinis jo 
kadencijos Brolijos įsakymas, 
perskaitytas LSB VSP s. Gin
tauto Taoro. Po to — Brolijos 
vėliavos ir VS ženklo perda
vimas, žvalus saliutas ir nuošir
dus rankos paspaudimas nauja
jam LSB vadovui. Priėmęs 
vėliavą ir vadovavimą LS Broli
jai, v.s. fil. Gediminas Deveikis 
ilgesniu žodžiu aptarė ateities 
veiklos galimybes ir būdus, 
baigdamas žodį skautų vyčių 
tradicinės dainos posmu. 

Tarybos pirmininkas v.s. fil. 
Petras Molis padėkojo visiems 
pareigūnams už jų įnašą į skau
tišką veiklą, pristatė naują LSS 
Tarybos pirmiją. Kviesdamas 
visus į darbą, pabrėžė, kad visų 
vadovų pareiga ir tikslas — 
auklėti jaunimą gerais skautais 
ir sąmoningais lietuviais. Kvie
tė visus dalyvauti šią vasarą 
JAV-se vyksiančioje VTI-je Tau
tinėje stovykloje, kurios tema — 
„Lietuva". 

Sueigos vadovui perskaičius 
raštu gautus sveikinimus, žo
džiu sveikino — VLIKo ir jo pir
mininko dr. K. Bobelio vardu — 
v.s. Vytautas Jokūbaitis, JAV 
LB Krašto valdybos vardu — 
v.s. fil. Liuda Rugienienė, ASS 
Chicagos skyr. vardu — pirm. s. 
Leonas Maskaliūnas. ASD Chi
cagos skyriaus vardu — Kris
tina Likanderytė ir Gailė 
Eidukaitė. 

Sueigai baigiantis, buvo iš
kviesti ordinais apdovanotieji 
šios sueigos dalyviai — LSS Ta
rybos. Seserijos ir Brolijos va
dijų nariai. Garbės žymenis 
jiems prisegė Tarybos pirm. v.s. 
fil. P. Molis. 

Sueiga baigta visiems supin
tomis rankomis giedant „Lietu
va brangi". 

Iškilmingoji sueiga baigta — 
prasideda darbas, pareikalau
siąs daug energijos ir ryž- j 

LSS VADOVYBES 
PASISAKYMAI 

MIELI VADOVAI IR 
VADOVĖS, 

pradedame Lietuvių Skautų 
sąjungai naują 3-jų metų vado
vavimo laikotarpį. Tėvai, jau
nesni vadovai ir vadovės bei 
skautiškas jaunimas žiūri į 
mus. Mūsų visų pareiga ir 
tikslas auklėti jaunimą būti ne 
tik gerais skautais, bet ir sąmo
ningais lietuviais; neapvilkime 
jų-

Šiais metais įvyks VH-toji 
Tautinė stovykla. Jos pagrin
dinė mintis — Lietuva. Visi 
turėtume joje dalyvauti ir prie 
jos pasisekimo prisidėti. 

Kviečiu visus vadovus,-ves ir 
tėvelius į talką. Dirbdami kar
tu pasieksime geresnių 
rezultatų. 

Budžiu! 
v.s. fil. Petras Molis 

LSS Tarybos pirmininkas 

ĮSIPAREIGOJIMUI 
BAIGIANTIS 

Sesės ir Broliai, 
Kolegės ir Kolegos akademikai, 

A.a. prof. Ignas Končius aka
demikams skau tams y ra 
pasakęs: 

„Žmogus yra nelyg muselė 
Praamžiaus akivaizdoje". 

Taip ir jaučiaus, vadovauda
mas Akademiniam Skautų sąjū
džiui ir Lietuvių Skautų sąjun
goje. 

Prieš trejus metus įsiparei
gojau ASS vadijos pirmininka
vimui. Kartais atrodė, kad 
laikas labai lėtai slenka. Vis dėl 
to, tie treji metai gal per greit 
prabėgo. Jie buvo įdomūs ir vai
singi. Per tą la ikotarpi 
sužinojau, kaip iš tikrųjų 
Sąjunga ir Sąjūdis veikia. Susi
pažinau ir su daugeliu pasi
šventusių vadovų ir iš jų išmo
kau: ką daryti ir ko nedaryti: 
kaip daryti ir kaip nedaryti. 
Tikiuosi, kad aš jums nors 
pavyzdėlis buvau. 

Dėkoju visiems, be kurių savo 
pareigų nebūčiau t inkamai 
atlikęs. Ačiū visiems! Ačiū ir 

tingumo, kad užsibrėžti planai 
taptų realia veikla, užtikrinan
čia prasmingą skautavimą 
lietuviškajam jaunimui išeivi
joje. Nedings iš skautiškų eilių 
ir pareigas perdavusieji va
dovai,-vės; ištikimus duotajam 
įžodžiui, juos matysime skautiš
kose gretose, tik kitose parei
gose — tame ir slypi lietuviš
kosios skautybės grožis ir pras
mingumas. Naujoji vadovybė 
bus tiek sėkminga veikloje, kiek 
kiekvienas jai padėsime. Naują 
kadenciją pradeda ne vien 
vyriausieji vadovai, bet ir kiek
vienas skautas ir skautė. 

KLAIPĖDOS DIENOS 
SUEIGA 

Jūrų skautų ir skaučių Chi
cagoje bendra metinė iškilmin
ga Klaipėdos dienos sueiga 
įvyks šį sekmadienį, sausio 31 
d. Visi „Lituanicos" tunto jūrų 
skautai ir „Nerijos" tunto jūrų 
skautės renkasi Jaunimo centre 
8:45 vai. ryto. 9:00 vai. rikiuo
tėje su vėliavomis einama į 
Tėvų Jėzuitų koplyčią. 9:15 vai. 
ryto šv. Mišios. Po pamaldų ri
kiuotėje grįžtama į Jaunimo 
centrą. 10:00 vai. ryto didž. 
salėje vyks iškilminga Klaipė
dos dienos sueiga. (Ar reikia pri
minti, kad visi dalyvauja dėvė
dami tvarkingomis išeiginėmis 
uniformomis?). Ši sueiga yra 
pr ivaloma visiems jūrų 
skautams ir skautėms, todėl 
vadovybė prašo tėvelius laiku 
atvežti visus skautus ir skautes. 
Sueigoje kviečiami dalyvauti 
visi jūrų skautininkai,-kės, 
buvę jūrų skautai,-tės, tėveliai 
ir svečiai. 

KERNĄVIETĖS KVIEČIA 

„Kernavės" tuntas minės Va
sario 16-tąją vasario 7 d. 10 vai. 
ryto Jaunimo centro maž. salėje. 
Šv. Mišios 9:15 vai. ryto Tėvų 
Jėzu i tų koplyčioje. Šiame 
minėjime dalyvauti kviečiami 
kernaviečių tėveliai ir svečiai. 
Sesėms kernavietėms dalyva
vimas būtinas. Su uniforma. 

KUR VYKS 
TAUTINĖ STOVYKLA 
Dešimties dienų LSS Tauti- į 

nė stovykla įvyks 1988 m. 
rugpjūčio 14-24 dienomis Can- | 
ton, Ohio, amerikiečių skautų j 
gerai įrengtoje stovyklavietė- į 
je. Stovyklavietė yra maždaug 
40 mylių atstume nuo Akron, 
OH, ir 80 mylių nuo Clevelan-

Jums, Vyriausieji skautininkai 
— Stefa, Kazy ir Petrai, už 
kantrybę ir paramą sąjūdžiui. 
Sunku būtų buvę ir be savo 
šeimos, ypač žmonos filisterės 
Dalios paramos ir pritarimo. 

Sąjūdžiui pirmininkauti yra 
privilegija. Dėkoju Sąjūdžio 
nariams už pasitikėjimą išren
kant mane Sąjūdžio pirminin
ku. Ateinant iems trejiems 
metams Sąjūdis šią privilegiją 
su te ikė filisterei Danutei 
Eidukienei. 

Įteikdamas ASS vadijos pirmi
ninko simbolį ir gėlių puokštę, 
linku. Tavo. Danute, vadova
vimo kadencijai žydėti ir 
klestėti. 

Ad Meliorem, 

s. fil. Kęstutis Ječius 
ASS Vadijos pirm. 

1985-87 m. 

DARBA PRADEDANT 
Akademinio skautų sąjūdžio 

vardu sveikinu Tarybos pirmi
ninką. Seserijos vyriausią skau
tininke, Brolijos vyriausią skau
tininką, jūsų vadijas, vienetų 
seses ir brolius, žengiančius 
Lietuviškos Skautybės 70-ties 
metų sukaktuvių ženkle. Te
būna jūsų žingsnis tvirtas ir 
ateitis šviesi. 

Taip pat sveikinu visus Aka
deminio skautų sąjūdžio narius 
šauniai einančius pareigas Sese
rijos ir Brolijos vienetuose. 
Mūsų šūkis „Ad Meliorem" — 

..Vis aukštyn, vis geryn", tebūna 
ir toliau visų darbų kelrodžiu. 

SSD ir Korp! Vytis gimusi 
Nepriklausomoje Lietuvoje, Vy
tau to Didžiojo universitete 
Kaune, pasižymėjo pastangomis 
taurios asmenybės ugdyme, 
talka skautų organizacijai ir 

i plačia visuomenine veikla. 
Didžioji Lietuvos tragedija yra 

mums uždėjusi dar vieną parei
gą — pareigą ugdyti dvasiniai ir 
tautiniai stiprią mūsų jaunąją 
kartą, kad ji išliktų lietuviais. 

Ši pareiga yra ir bus mūsų 
visų darbų kelrodis. 

Ad Meliorem! 
v.s. fil. Danutė Eidukienė, 

ASS vadijos pirmininkė 
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DR. P. KISIELIUS 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus treč 5ešt 12 iki4 vai popiet 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marguette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ;r Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal sus.tanmą 

Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S Kedzie. Chicago, 111. 

Te l . 925-2670 
1185 Dundee Ave.. Elgin, |!1. 60120 

Tel. 742-0255 
V'alanOos p<>>;al susitarimą 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėles. 
tilteliai plokšteles ir bendroji praktika 

2659 W 59 St. Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
D A N T V G Y D Y T O I \ 
8104 S. Roberts Road 

1 mvlia i vakarus nuo Harlerr Ave 
Te l . 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikr ina akis Pritaiko akinius ir 

..Contact lenses" 
2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą Uždarvta treč 

Dr Tumasomo ofisą perėmė 

T. RAMA. M.O. 
Specialybė — Chirurgija 
2454 VVest 71 st Street 

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

3 iki 7 v.v Tik susitartis 

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

2636 W 71 st St., Chicago, m. 
M i 436-0100 

11800 Soutnw«*t HĮghw»y 
Palo* HotgMs. M- 60463 

312) 341-0220 :312) 301-0222 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIK IU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

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

Rezid. 385-4811 

DR. LEONAS SEIRUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIĮA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

N A N C Y S T R E I T M A T T E R , M . D . 
KARDIOLOGE 

2454 VV. 71 Street 
Te l . 434-6777 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 
DR. S. U L 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12. Penkt. 2-7 

Ofs. te l . LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2BKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9; antr 12-6. penkt !C-12. 5-6 

Edmundas Vižinas, M.D.. S.C 
Specialvbė — Vidaus ligg gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel . 585-7756 

JOHN P. VVAITKUS. M.D. FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

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

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



Užtarėjas danguje — 

PALAIMINTAS 
JURGIS 

MATULAITIS 
Praėjus šešiasdešimt metų su 

trupučiu nuo arkiv. Jurgio Ma
tulaičio mirties jis pernai 
birželio mėnesį buvo paskelbtas 
palaimintuoju. Šventė paskirta 
mirties — sausio 27-toji diena. 
Nors palaimintasis dar negar
binamas specialiomis Mišiomis 
visoje katalikų Bažnyčioje, bet 
jis iškilmingai garbinamas Lie
tuvoje, jo gimtinėje ir mirties 
vietoje. Jis garbinamas visur, 
kur yra lietuvių. Taip pat jis 
garbinamas specialiomis šven
tomis Mišiomis jo atkurtos Ma
rijonų vienuolijos, šiuo metu 
išsiskleidusios keliuose konti
nentuose. Jį prisimename kaip 
užtarėją danguje novena, kuri 
sk i r iama už ligonius, už 
pašaukimus į kunigus ir vie
nuolius, už savo ir jo tautos 
nedalią. 

Palaimintasis Jurgis Matulai
tis nuo jaunystės yra pavyzdys 
kiekvienam kenčiančiam, ypač 
kenčiančiam nepagydomą ligą. 
Jo pavyzdžiu gali sekti kiekvie
nas, kuris tik jaučia sunkumus, 
sukeliamus bet kurios ligos. Jo 
kaulų džiova, tuomet neišgy
doma ir net nepalengvinama, jį 
kankino visą gyvenimą, bet 
nesulaikė tą Kristaus kryžių 
kantriai nešti, parodyti savo ga
bumus ir jais nesididžiuoti, pa
rodyti sugebėjimą kantriai kęsti 
net didžiausius sunkumus bei 
kliūtis ir nepasiduoti nevilčiai. 

Kai jį turėjo globoti slaptos 
vienuolės, kai jis su kriukiais te
galėjo eiti į mokyklą ir ten, 
nerodydamas savo skausmų, 
mergaites mokyti tikėjimo ir do
ros tiesų, jis buvo pavyzdys 
mergaitėms, vienuolėms ir 
visiems. Šiek tiek sutvirtėjęs, jis 
rūpinosi darbininkais, kurie 
anuo metu buvo skriaudžiami. 
Nors jį net draugai niekino 
socialisto, čekisto ir kitokiais 
vardais, bet jis buvo ateinančių 
laikų Bažnyčios mokslo, kurį 
skelbė Vatikano II susirinki
mas, pranašas. 

Į tokį palaimintąjį šiandien 
reikia žiūrėti atviromis akimis 
ir tokiu sekti, — jis jau prieš 
daugiau kaip septyniasdešimt 
metų buvo modernus Kristaus 
apaštalas. 

Palaimintąjį šiandien ne
galime laikyti tik žemišku did
vyriu. Jis jau yra Dievo išrink
tasis atlikti tam tikrą misiją 
savo žmonių tarpe, atlikti 
Bažnyčios pasiuntinybę savo 
laike ir savo aplinkoje. Semina
rijoje jis pasižymėjo savo rim
tumu, savo pranašumu ir ga
bumais. Kaip jo studijų draugas 
H. Przezdziecki, vėliau vys
kupas, sakė: Jurgis Matulaitis 
buvo lenkams žinomas kaip lie
tuvis, jam buvo žinomi jo studijų 
draugai kaip lenkai. Bet jo net 
lenkai dėl jo tautybės nelietė, 
nes jis buvo aukštesnis už 
daugelį savo žiniomis ir savo 
kukliu šventumu. Ir čia jau jis 
buvo apaštalas, kuris nešė savo 
draugams evangelinį mokslą 
savo pavyzdžiu. 

Kai pal. Jurgis Matulaitis 
siekė aukštesno mokslo Peter
burge ir Šveicarijos Friburge, jis 
to mokslo siekė ne dėl pasidi
džiavimo, o dėl gilesnio tikėjimo 
ir jį liečiančių mokslų pažinimo. 
Vėliau j i s panaudojo savo 
mokslą toje aplinkoje, kur jis 
gyveno, studijavo ar dirbo. Jis 
skelbė ne save, bet Kristų ir jo 

Bažnyčią. Ir vėliau jis pats sau 
rašė, kad „reikia laisvu noru ir 
noriai išsižadėti savęs, savo iš
taigų, smagumų, užgaidų ir 
malonumų; išsižadėti šio pa
saulio: jo turtų, gėrybų, jo tuš
čios garbės, o visą save, visus 
savo gabumus ir dovanas pri
gimties ir antprigimties pilnai 
ir visiškai pašvęsti ir atiduoti 
Bažnyčios labui, jos apgynimui, 
palaikymui, praplatinimui, tar
pimui ir klestėjimui" (Užr. 10). 

Palaimi įtu paskelbimas jam 
nieko nepriduoda. Bet mums 
duoda aiškiai žinomą mūsų 
užtarėją danguje. Šventuoju pa
kėlimas taip pat neprideda jam 
laimės ir džiaugsmo, bet prideda 
džiaugsmo visai Bažnyčiai, ypač 
tai tautai, kuriai jis priklausė 
savo gimimu, savo darbu ir savo 
mirtimi. Jis siekė „viską Kris
tuje atnaujinti ir atgaivinti, 

Tauios Fondo taryba, vaidyba ir atstovai. Iš kairės sėdi: E. B. Mačiūnienė, E. Čekienė, dr. K. 
Valiūnas, Lietuvos gen. konsulas A. Simui;-. J. Valaitis, I. Banaitienė, V. Kulpa; stovi: A. 
Katinienė, J. Bobelis, J. Giedraitis, dr. J. Vyt uvienė, dr. B. Jankauskas, P. Ąžuolas, L. Grinius, 
A. Vedeckas, N.N., J. Pažemėnas, A. Vak.-elis, J. Vilgalys, A. Čampė, K. Bačiauskas, R. 
Šidlauskienė, J. Botyrius ir M. Noreikienė. „ 

iNuotr. L. Tamošaičio 

DIRBAME IR KOVOJAME 
DĖL LIETUVOS 

Pokalbis su Tautos Fondo valdybos pirmininku Juozu Giedraičiu 
Tautos Fondas ir Lietuvos turimas sumas, 3 žemės skly-

Laisvės iždas yra labai svarbūs pus, namus Anglijoje ir namus 
laisvinimo kovoje, kurią veda 

viską dėl Kristaus apimti, viską j Vyriausias Lietuvos Išlaisvi 
prie Kristaus patraukti". Dabar 
ir žiūrime į palaimintąjį iš savo 
tarpo kaip užtarėją ir kaip 
mus prie Kristaus traukiantį ir 
Kristuje atnaujinantį. 

Kai dabartinis palaimintasis 
arkivyskupas Jurgis Matulaitis 
prieš šešiasdešimt vienerius 
metus mirė, tuometinis Lie
tuvos seimo pirmininkas ir j toms 

nimo Komitetas. Taip pat ben
dras visos išeivijos rūpestis Lie
tuva, kai ji prisikels valstybi
niam laisvam gyvenimui. Tuo 
tiki visi išeivijos lietuviai, tiki ir 
bolševikų prispaustieji, nors 
daugelis ir nesitiki savo gyveni-

i muose tos tikrosios laisvės 
sulaukti. Bet viltys nieko dar 
nėra apgavusios, nors reikėjo 
už laisvę kovoti kelioms kar-

buvęs prezidentas Aleksandras 
Stulginskis priėjo kapo pasakė: 
„Jis buvo ta Evangelijos šviesa, 
kuri nenyksta, bet stebuklingai 
saugojama veik ia plačiai 
visuomenę". O po septynerių 
metų, kai jo kūnas buvo per
keltas iš Kauno į Marijampolę 
ir palaidotas specialiame alto
riuje padarytame sarkofage, 
palaimintąjį gerai pažinęs vys
kupas Justinas Staugaitis savo 
pamoksle ištarė pranašingus žo
džius: „Netrukus eisime prie 
arkivyskupo Jurgio sarkofago 
dar su didesnėmis iškilmėmis ir 
tuos palaikus kelsime ant alto
riaus pagarbinti". Tie žodžiai 
jau išsipildė. Pereitais metais 
tame pačiame Marijampolės 
mieste, toje pačioje bažnyčioje 
minios žmonių, nepaisydamos 
okupanto seklių, ėjo pagarbinti 
palaimintąjį Jurgį Matulaitį, iš 
jų tarpo kilusį, jų tėvynėje 
mirusį ir daugelį metų jį maldo
je prisimintą. 

Šiandien — sausio 27 d. — yra 
jo šventė ir jo garbinimas. Die
vo pagarbinimas jame yra pir
moj eilėj visų lietuvių pareiga. 
Jį kaip Bažnyčios jau palaimin
tąjį ir pastatytą sektinu pavyz
džiu turi pažinti visi katalikai. 
Jis jau yra ne vienos tautos, ne 
vienos vietos, bet viso pasaulio 
katalikų, visos Bažnyčios nuo
savybė ir užtarėjas danguje. 

Mes jį turime ypač prisimin
ti, nes jis ir Amerikoje lankėsi 
padėti savo tautiečiams, savo 
broliuose ir sesėse geriau įskie
pyti Kristaus žymes. Amerikoje 
jis lankėsi 1913 metais ir čia 
įkūrė savo atnaujintos Marijonų 
vienuolijos šaką. Antrą kartą jis 
lankėsi ir beveik visas lietuvių 
parapijass aplankė, stiprin
damas tikėjimą ir ištikimybę 
Dievui ir savo tautai, po Eucha
ristinio kongreso Chicagoje 
1926 m. Jo dvasiniam gyvenime 
paliktos žymės dar ir dabar 
tebėra jaučiamos. Jos turi būti 
jaučiamos, kai jis, kaip Dievo 
palaimintasis, užtaria mus ir 
padeda mums šioje žemėje nešti 
savo sunkumus. 

P r . Gr. 

Lietuvos laisve susirūpinę ir 
išeivijos veikla už laisvę 
sekdami, mes ir norėjome 
užkalbinti Fondo pirmininką, 
kuris geriausiai žino išeivių pri
sidėjimą lėšomis prie laisvės 
kovos. 

TF valdybos pirmininkui J. 
Giedraičiui pateikėme visiems 
rūpimus klausimus. Štai ir 
išsamūs pirmininko atsakymai. 

— Ar tikrai j au Tautos Fon
d a s t u r i d a u g i a u , k a i p 
milijoną dolerių laisvinimo 
d a r b a m s remti? 

- Ir taip ir ne. 1987.XII.31 
balansas kasoje rodo 368,913 
dol., (prieš metus buvo 281,211 
dol.), tai dar labai toli iki mili
jono. Bet Lietuvos Laisvės iždo 
balansas rodo 573,452 dol. (prieš 
metus buvo 449,016), taigi iš 
viso, įskai tant ir atsargos 
kapitalą būtu 942,365 dol. 

Jei prie tų sumų pridėsime 
užsienio ir vidaus atstovybėse 

Gulfport, FL 'prieinama kaina: 
kontaktuokite atstovybės pirmi
ninką tel.: 813-360-8552), tai 
viršija milijoną. Sakoma, kad 
pirmasis ateina sunkiai, o kiti 
eina lengviau... 

Bet ką tai reiškia? Laisvės 
iždo kapitalas aukotojų skirtas 
Lietuvai išsivadavus iš paverg-
ties, o čia laisvės bylai naudo
jamos tik jo palūkanos. Vien 
VLIKo biudžetas paskutiniu 
laiku siekia apie 200,000 me
tams, tai tie turimi pinigėliai iš
garuotų per 2 metus, jei nebūtų 
papildymo. Tautos Fondas yra 
vienintelis pasaulinio masto 
lėšų teikėjas ok. Lietuvos išlais
vinimo kovai finansuoti, ir dėl 
to mūsų tikslas yra kuo daugiau 
laisvojo pasaulio lietuvių įjung
ti į TF-o rėmėjų — narių eiles ir 
nuolatos ieškoti naujų būdų TF-
o augimui ir tam vystyti naujus 
planus. 

— Kokie tie nauji planai 
padidinti Tautos Fondo paja
mas? 

— Turime naują planą tiems 
Tautos Fondo aukotojams, kurie 
aukos stambiomis sumomis pi
nigais ar net nejudomu turtu. 
Tai lyg „bendranaudė" sutartis, 
kur aukotojas gaus palūkanas 
iki savo gyvos galvos, o kapi
ta las liks Tautos Fondui. 
Praktiškai aukotojas per eilę 
metų gautų atgal dar gal net 
daugiau, negu buvo aukojęs. 
Neverta čia leistis į pusėtinai 

komplikuotą sistemą, bet 
detales duosime tiems, kurie to
kiu planu domėsis ir į mus 
kreipsis, norėdami daugiau 
informacijų. 

— Ar Lietuvos Laisvės iž
das ta ip pat kyla lėšomis, pa
likimais ir aukomis? 

— Tautos Fondo Lietuvos 
Laisvės iždas — Lithuanian Li
berty Chest — auga pasi
gėrėtinai. Jis buvo įsteigtas 
1979 m. ir tuos metus užbaigė 
su 2,544 dol.. o 1987 gale jau 
pasiekė 573,452 dol. I L.L. iždą 
eina visi palikimai, jei testo-
riaus nėra nurodyta kitaip (pvz. 
stipendijoms diplomatus paruoš
ti ir pan.), aukos skiriamos 
mirusiųjų atminimą įamžinant 
ar gyvuosius pagerbiant ypa
tingomis progomis. Iki šiol tes
tamentiniais palikimais iš 36 b. 
gauta 212,818.09 dol. ir dabar 
10 b. yra vykdymo stadijoje. 
Palikimai ir įsakmiai šiam iždui 
paskirtos aukos atiteks Lie
tuvai, kai ji bus laisva ir nepri
klausoma valstybė. Mūsų tiks
las L.L. iždo kapitalą užauginti 
bent iki 7 mil. Tuomet bus 
galima tikėtis, kad palūkanos 
padengs Lietuvos išlaisvinimo 
darbų išlaidas ir kt. TF užda
viniams. Džiaugiamės, kad L.L. 
iždas randa vis didesnį pri
tarimą pas laisvojo pasaulio lie
tuvius - jie remia aukomis, tes-
tamer tais, ir kitaip tuo pačiu ir 
save prasmingai {siamžindami. 

— Ar jaunieji taip pat prisi
deda savo aukomis prie Tau

tos Fondo ar galėtų ir turė tų 
daugiau prisidėti? 

— Prisideda, bet proporcingai 
jų skaičius nėra didelis. Bet kas 
aukoja, aukoja stambesnėmis 
sumomis, atrodo užinteresuoti 
ir Tax exempt status pasi
naudoti. Mums atrodo, kad 
jaunoji karta galėtų dar dau
giau prisidėti, nes daugumas 
yra profesionalai ir finansiškai 
pajėgūs. Šiais laikais daug 
jaunų žmonių kelia balsus už 
žmogaus teises, už laisvą apsi
sprendimą tautoms... Kodėl 
jauniesiems lietuviams neįjung
ti savo balso kovoje už ok. Lie
tuvos išlaisvinimą. Jei ne 
kitu būdu, tai bent auka Tautos 
Fondui, kur lėšos eina Lietuvos 
išlaisvinimo da rbams i r 
informacijai apie ok. Lietuvą 
remti. 

— Ar T a u t o s F o n d o 
valdyba tur i daug da rbo ne 
tik tva rkydama patį fondą, 
bet ta ip pa t ir palikimus? A r 
valdybos nariai gauna kokį 
atlyginimą ar dirba tik Tėvy
nės gerovei ir ateičiai? 

— Tik tėvynės gerovei, nors 
darbo turime iki ir virš ausų... 
buhal ter i ja , ka r to teka — 
įkomputerizuojame, visokia 
administracija, atsiskaitymas 
su IRS, čia ir kitose valstijose, 
kur esame įsiregistravę. Jei 
vien Amerikoje tenka įpaja-
muoti, pakvituoti apie 3500 
aukotojų (užsieniuose tai atlie
ka atstovybės), paruošti ir 
išsiuntinėti vajaus, atsiskaity
mo ir susirinkimui sukvieti
mams daugelį tūkstančių, atsi
liepti į testamentinius ir kt. 
pasiteiravimus, juos tvarkyti ir 
koordinuoti dvi TF atstovybes 
Australijoje, keturias Kanadoje, 
vieną Anglijoje, penkias JAV-
se, neskaitant atskirų įgalio
tinių, tai suprasite darbo krūvį. 

Džiaugiamės, kad gražiai 
valdybai talkina užsienio ir 
Amerikos TF atstovybėse ypač 
Chicagoje, kuri apima kelias 
JAV valstijas. Iš viso TF tinkle, 
įskaitant ir centro asmenis, dar
buojasi apie 160 pasišventėlių, 
kurie aukoja ne tik laiką, 
energiją, talentus, o dar ir patys 
nemažai aukoja. TF taryba ir 
valdyba dirba be jokio atlygi
nimo, tik apmokamos faktinos 
išlaidos pašto, raštinės reik
menų ir pan. Visi patys apsi
moka ir kelionės išlaidas. Tik 
tokio taupumo dėka per 10 metų 
sukaupta netoli du milijonai, 
kurių beveik pusė išleista 
VLIKo uždaviniams vykdyti. 

— Kasmet tu r i t e Tau tos 
Fondo narių sus i r inkimus, 
renkate tarybą ir valdybą, a r 
tai neapsunkina pat ies T F 
darbo ir lėšų rinkimo? Ar tie, 

kurie dalyvauja susirinki
muose pr is ideda prie fondo 
augimo? 

— Tautos Fondo metiniai 
susirinkimai yra šaukiami 
kasmet nevėliau gegužės 
mėnesio (šiemet bus gegužės 7, 
Kultūros Židiny, Brooklyn, 
N.Y.). To reikalauja N.Y. vals
tijos įstatymai, reguliuoją pelno 
nesiekiančias korporacijas. 
Susirinkimus šaukia ir juos pra
veda TF taryba su valdybos pa
galba. TF metinius susirinkimus 
šaukiant reikia išrinkti kiek ku
ris narys turi balsų (1 b. už 
kiekv. aukotą 100 dol.) įrašyti 
tą skaičių į įgaliojimus (Proxy), 
pranešti korporacijos balansą ir 
t.t. Yra darbo. Pvz. jei 1977 m. 
buvo išsiųsta pakvietimų 72 na
riams ir 21 organizacijai, tai 
1987 m. jau 1500 nariams ir 
109-ioms organizacijoms. 
Šiemet bus dar daugiau, nes 
pernai TF turėjo didžiausias 
pajamas, kaip bet kada, taigi ir 
narių skaičius pakilo. 

Metinis TF susirinkimas iš
klauso tarybos, valdybos, revi
zijos komisijos, fin. komisijos 
pranešimus; išklauso TF atsto-
vybių-įgaliotinių pranešimus, 
juos svarsto ir tvirtina. Susi
rinkimas, jei reikia, keičia ar 
papildo įstatus, yra vyriausias 
korporacijos organas, kuris 
kasmet renka ar papildo tarybą. 
Taryba (pernai buvo 15 narių) 
kviečia valdybos pirmininką, 
tvirtina jo pristatytą valdybą, 
sudaro reikalingas komisijas ir 
prižiūri visą TF veiklą. 

Ne visi TF nariai atvyksta į 
metinius susirinkimus, bet 
tokie atsiunčia įgaliojimus ir 
prideda auką. Dalyvaujantieji 
aktyviai reiškiasi visose svars
ty bose ir rinkimuose bei nu
tarimuose. Tai graži šeima: visi 
aukotojai gauna veltui ELTA 
liet. kalba biuletenius, ir dabar 
ji eina 4,500 tiražu. Norintieji 
gali gauti ir anglų kalba, kuri 
yra skirtinga turiniu, taikoma 
daugiausia spaudai, parla
mentarams ir t.t. 

— Ar Tautos Fondas per 
VLIKą p a d e d a kovoti prieš 
OSI-KGB suokalbį, perse
kiojant pabalt iečius, ukrai
niečius ir kitų Rytų Europos 
tautų ats tovus? 

— Tautos Fondo pagrindinis 
ir vienintelis uždavinys yra 
sutelkti lėšas ok. Lietuvos lais
vinimo reikalams. VLIKas tą 
veiklą planuoja ir jai vadovauja. 
Žinome, kad VLIKas prie tos 
veiklos prisideda ir tam skiria 
lėšų, bet detalių nežinome. 

— Ko pageidautumėt šiais 
me ta i s iš T a u t o s F o n d o 
rėmėjų ir visos lietuvių vi-

(Nukelta į 5 psl.) 

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS 
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Tas, kur i s buvo įkąstas 
gyvatės, išsigąsta ir virvės. 

Hebrajų priežodis 

Jei norime dirbti ateičiai, 
privalome dirbti jau dabar. 

Spalding 

— Nėra ko atleisti. 
— Matai, dažnai esu išsiblaškius darbe, galvoju 

apie tave ir mano mintys tada klajoja. Pradedu 
įsivaizduoti gyvenimą su tavim. Tu taip gražia! šneki... 
Bet visa tai lyg migloje, lyg užtvenkto tamsaus vandens 
šešėlyje. Nematau fono. 

— Tau reikia fono? 
— Pietų pertraukos metu buvau užėjus į kelias 

baldų parduotuves. 
— Baldų? 
— Parduotuvėje pastebėjau kelis gražius 

minkštasuolius ir įsivaizdavau mus abu sėdinčius ant 
jų. Bet tai vėliau... Svarbiausia tai, kad radau kelias 
bronzines, paauksuotas lovas, kurios dabar labai madoj. 
Man taip patiko, kad vis sugrįžtu ten, svajoju... Be to, 
tokia papiginta kaina! Ar gali išsmukti p«r pietus? 
Parodyčiau. 

Devinskiui šie žodžiai net užėmė žadą. Sustingęs 
kelias sekundes jis nežinojo ką jai atsakyti. Baidai! Jis 
ją geriau pradėjo suprasti: taip, baldai. .įi nori jo 
užtikrinimo... Bet kodėl jos nekantrumas pradeda jam 
nepatikti? Kodėl dabar nori baldų? Kur juos (ies gyven
dama su tėvais? Pasiuto... 

— Taip kaip? — ji nekantravo. 
— Galvoju, — jis delsė, nes vis dar jautėsi 

pritenktas. 
— Aš taip į jas įsižiūrėjau. Jei tau bronza patiks, 

tai už šj blizgutį aš pati užmokėsiu. 
— Gerai. Kaip nori, — nuduodamas patenkintą 

Devinskis pradėjo juoktis. Ji pati net užmokės! Po šio 
baldo jam reikės mokėti už kitus. Gudruolė, pagalvojo. 

— Bet gal nenori? Ir gal per anksti man apie tai 
galvoti? 

— Ne, ne! Puiku. Labai gerai pasidairyti. Toli? 
— Prie mano įstaigos. Arti. 
— Priešpiet ten pribūsiu. Prie įėjimo. 
— Tai iki... 
Savo svajones Lena Viloni, jam atrodė, stūmė per 

toli. Mintyse jau buvo suformavęs sarkastiškus žodžius, 
vos nepasakė „kurių velnių?", bet susilaikė. Draugystė 
su ja staiga pasikeitė. Jos svajonės pradėjo įgauti keistą 
atspalvį ir jam nepageidaujamą svorį. 

Reikėtų to išvengti. 
Bet kaip? 
Kėdėj jau nenusėdėjo. Atsikėlė ir vėl atsisėdo. 

Supratęs, kad per vėlu, kad nieko negali pakeisti, 
negali atšaukti savo žodžio, nervingai pakilo. Nuėjęs 
pas Glowertį ironiškai pradėjo kalbėti apie jo 
rekomenduotą Prūsą: 

— Tavo raudonskruostis Prūsas dar nieko gero 
nepadarė. 

Glovvertis pakėlė galvą. 
— Nukopijavo tavo tabelę ir genijum dedas, tarsi 

būtų Ameriką atradęs... 
Glovvertis jo ilgai klausėsi, tik retkarčiais 

numykdamas kelis žodžius: 
— Paspės... Nesijaudink... Pradžioj visi suklumpa... 

Žinai kaip yra su tom prakeiktom tabelėm... Žmogus 
planuoja, o Dievas reguliuoja... Pamokyk, padėk... 
Nuvežk prie statybų, parodyk kaip lėtai slenka rangovo 
darbai... Žemė kieta, uoliena, kolonos jau dygsta, bet 
cemento darbai dar neapskaičiuoti. Tai kaip Prūsas 
gali iš piršto išlaužti, kada jie prasidės? 

Glovvertis nesijaudino. Bet Devinskis dar pyko ir 
dairėsi, ant ko išlieti savo pagiežą. Žvilgterėjo i White 
kabinetą, bet jo nebuvo. Tada paliko Glovvertį ir, 

prisėdęs prie Prūso, iš naujo jam kalė i galvą tabelių 
praktiką. 

Nors reikalo gerai nesuprasdamas, Prūsas mokėjo 
bendrybėm jam atsakyti. Ir tas dar daugiau nervino 
Devinskį! Nepadarytų jokios klaidos, jei Prūsą atleistų, 
pagalvojo... 

Ar jis neišsigąs? Prūsas jau išmėgintas — atsimena 
prarastą biznį... Visas sunkumas — atrasti stilių, 
operuoti su taktu , su priimtom taisyklėm ir 
diplomatiškai... Kai Prūsas gaišins laiką, plepės su 
Dobilu ar kitu, staiga pašauksiu jį į savo kabinetą ir 
pasakysiu, kad jis baigtas. 

Taip bus efektyviau. Niekas nebus jam prasitaręs, 
kad jo galva yra pavojuje ir jo skalpas bus prisegtas 
prie mano diržo kartu su Maikio. (Reikia tikėtis, kad 
Prūsas „nenešioja peruko", cha — cha!) 

Svarbiausia, kad iki spės pasakyti ..kodėl, kaip, kas 
čia", — jis bus pašalintas ir baigta. 

Žinoma, Glowertis pyks, bus ir White reakcija: 
gailėsis, kad atleidau gerą, malonų ir seną Prūsą. 
Tačiau VVhite pats žino, kad kada nors jam pačiam 
reikės atleisti šį žmogų. Gal net bus man už tai 
dėkingas? 

Nėra abejonės. Prūsas nesiskųs. Tik žiopčios kaip 
žuvis ant kranto. Jis viską priima šaltai, lėtai ir man
dagiai. Iš anksto jis jau matys mano jam duodamus 
„ženklus". Gal nebus tikras mažais „įgnybimais", bet 
žinos, kad po didesnės audros pasirodys perkūnija. Šie 
ženklai, ateiną kasdieną, jam bus pakankamai aiškūs. 
Pasiekus dugną nebus žiūrima į jokią „moralę", ne. 
Glo\*ertis priėmė savo rekomenduotą žmogų, jį vis gina 
ir davė gerą vietą mašinai pasistatyti. O kodėl man, 
paskyrę dangoraižio vadovo pareigoms, nedavė laisvės, 
kaip laivo kapitonui išmesti per bortą netinkamus 
asmenis? Prigirdyti, panerti jų galvas į vandenį, dar 
prieš išmetant pro duris? 

(Bus daugiau) 

* • 
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BOSTONO 2INIOS 
KOMP. J . GAIDELIO 

FONDAS? 

Komp. Juliaus Gaidelio mir
ties 5-rių metų sukakties 
minėjimas sausio 10 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje ir salėje po bažnyčia 
Brocktone sutraukė gana daug 
vietos ir apylinkės lietuvių, 
kurių tarpe buvo ir keletas 
bostoniškių. Šv. Mišias už 
mirusiojo sielą atnašavo ir labai 
šiltai apie jį bažnyčioje kalbėjo 
klebonas kun. Petas Šakalys, o 
įvairias giesmes giedojo jo 
vadovautas tos parapijos choras, 
vargonais grojant Mary Crow-
ley. Salėje po bažnyčia buvo 
įrengta komp. J. Gaidelio 
vadovautų chorų nuotraukų ir 
įvykusių koncertų plakatų 
parodėlė. Ten iškilmingą 
susirinkimą pradėjo choro pir
mininkas Juozas Baškauskas, jį 
pravedė choro narys Jonas 
Grinkus, kalbėjo choro narys 
Stasys Eiva, o meninę programą 
atliko parapijos choras ir Bosto
no vyrų sekstetas, vadovauti 
komp. Juliaus Gaidelio. Dabar 
pirmajam vadovavo vargoninkė 
Mary Crovvley, o antrajam — 
Daiva Matulionytė de Ša Pe-
reira. Kalbėtojas Stasys Eiva 
suglaustai apibūdino komp. J. 
Gaidelį, kaip kūrėją ir chorvedį. 
Seksteto narys Vytautas 
Eikinas priminė seniai iškeltą 
ir vis dar tebediskutuojamą 
komp. Ju l i aus Gaidelio 
kūriniams išleisti fondo reikalą, 
pažadėdamas skirti tam fondui 
100 dol., kai jis bus suorga
nizuotas. Po programos 
minėjimo dalyviai dar dalinosi 
įvairiais įspūdžiais prie kavos 
puoduko. 

Kad komp. J. Gaidelio kūryba 
nesunyktų, būtina pasirūpinti 
jos išleidimu. Tai būtų pats 
prasmingiausias paminklas 
kūrėjui, a tei t ies kartoms 
palikusiam daug reikšmingų 
kūrinių. Šiuo reikalu daug kal
bama, netgi priekaištaujama 
įvairioms mūsų institucijoms, 
bet nieko konkretaus neda
roma. Jau metas baigti tuščias 
kalbas ir sudaryti atitinkamą 
fondą išleisti komp. J. Gaidelio 
kūriniams, kaip tai padaryta ar 
daroma Chicagoje su komp. 
Vlado Jakubėno ir Clevelande 
su komp. Alfonso Mikulskio 
darbais. Kaip ten, taip lygiai 
čia, tai uždavinys pirmoje eilėje 
tų, su kuriais mirusiam kūrėjui 
teko dirbti. Šia prasme užtenka 
kalbų, reikia konkrečių darbų! 

SĖKMINGO DARBO 
PABAIGA 

Lietuvos krikščionybės 
sukakties minėjimo Bostone 
komiteto narių susirinkime 
sausio 12 d. Šv. Petro lietuvių 
parapijos patalpose So. Bostone 
pateikta jubiliejaus minėjimo 
pajamų ir išlaidų apyskaita, 
pasidal inta nuomonėmis 
įvairiais to minėjimo reikalais, 
palikta komiteto vadovybei 
toliau aiškintis ir tvarkyti jubi
liejinės lentos įrengimo reikalą 
Šv. Kryžiaus katedroje. Pajamų 
komitetas sukakties minėjimo 
pagrindu turėjo 27,448 dol., o 
išlaidų - 23,384 dol., taigi kaso
je sausio 1 d. buvo 4,064 dol. Pa
dengus dar galimas iškilti sąs
kaitas ir jubiliejinės lentos 
įrengimo Šv. Kryžiaus katedroje 
išlaidas, l ikutį numatyta 
lygiomis padalinti vysk. 
Pauliaus Baltakio įstaigai ir 
Lietuvių Informacijos centrui. Iš 
pajamų pažymėtinas sukakties 
minėjimo rėmėjų įnašas 10,745 
dol. sumoje. Visų sukakties 
minėjimo renginių eilėje pelnin
giausias buvo banketas Lan-
tanoje, davęs 1,757 dol. pelno. 
Sol. Lilijos Šukytės ir Vytenio 
Vasyliūno vargonų koncertai 
išėjo maždaug lygiomis, be 

nuostolio. Prie bažnyčių 
tipologijos renginio rei
kėjo pridėti 223 dol. Mišių 
liturginės knygelės ir jubilie
jaus knygos išleidimas pareika
lavo daugiau negu 4,000 dol. 
Kitos stambesnės išlaidos buvo 
susijusios su Šv. Kryžiaus ka
tedra ir pamaldomis joje. Kaip 
iš šių duomenų matyti, komi
teto suderintomis pastangomis 
ir visuomenės gausia parama 
platus sukakties minėjimas 
buvo sėkmingas visais 
atžvilgiais. Komitetas užbaigs 
darbą, kai bus į rengta 
jubiliejinė lenta Šv. Kryžiaus 
katedroje ir paskirstytas minė
jimo lėšų likutis. Komiteto pir
mininkas — Viktoras Kubilius. 

PROKLAMACIJOS 
PASIRAŠYMAS 

Sausio 15 d. gubernatūroje 
Massachusetts gub. Michael 
Dukakis pavaduotoja Evelyn 
Murphey pasirašė proklamaciją, 
skelbiančią Vasario 16-tąją 
Lietuvos laisvės diena. 
Pasirašymo iškilmėse dalyvavo 
įvairių lietuvių organizacijų 
atstovai. Su jais gubernatoriaus 
pavaduotoja Evelyn Murphy 
vėliau nusifotografavo. Prokla
macijos reikalais rūpinosi 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bostono skyrius, kurio 
primininku yra jaunesnės kar
tos atstovas Gintaras Čepas. 
Proklamaciją pasirašė ne guber
natorius M. Dukakis, bet jo 
pavaduotoja E. Murphy todėl, 
kad gubernatorius buvo išvykęs 
savo rinkiminės kampanijos rei
kalais , kaip kandida tas į 
prezidentus. 

VASARIO 16-TOSIOS 
MINĖJIMAS 

Ir šiemet pagrindiniu 
Lietuvos nepriklausomybės ats
tatymo minėjimu Bostone 
rūpinasi Amerikos Lietuvių 
Tarybos Bostono skyrius. Jis jau 
gavo gubernatoriaus proklama
ciją, skelbiančią Vasario 16-tąją 
Lietuvos laisvės diena. Tolimes
nis minėjimas vyks tokia 
tvarka: 

Vasario 16-tąją 10:30 vai. ryto 
Lietuvos vėliavos iškėlimas prie 
State House, o 12 vai. — prie Ci
ty Hali. 

Vasario 21 d. Pagrindinis 
minėjimas: 9 vai. ryto speciali 
programa per „Laisvės Varpą", 
10:15 ryto Šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje So. Bostone 
iškilmingos Šv. Mišios už 
Lietuvą; 2 vai. po pietų So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje iškilmingas 
susirinkimas su kalbomis ir me
nine programa. 

Šalia to tą pačią vasario 21d. 
2 vai. po pietų So. Bostono 
Lietuvių Piliečių d-jos antro 
aukšto salėje rengiamas minė
jimas mokyklinio amžiaus 
jaunimui. Juo rūpinasi Bostono 
aukštesnioji l i tuanis t inė 
mokykla, lietuviai skautai ir 
Bostono lietuvių tautinių šokių 
šokėjų sambūris bendromis 
jėgomis. 

MAŽOSIOS LIETUVOS 
PROBLEMA 

Martyno Jankaus šaul ių 
kuopos iniciatyva „Laisvės Var
po" sausio 17 d. laidoje paminė
ta Klaipėdos sukilimo sukaktis. 
Tuo reikalu programą paruošė 
Petras Viščinis, o prie jos per
davimo išlaidų padengimo 
prisidėjo Martyno Jankaus 
šaulių kuopa Brocktone ir Jono 
Vanagaičio šaulių kuopos nariai 
Vladas ir Jane Bajerčiai iš So . 
Bostono. 

Minėjimo programoje išryš
kintas Klaipėdos sukilimas, 
kaip atgavimas dalies lietuvių 
etnografinių sričių, kurios buvo 

paliktos už atstatytos Lietuvos 
valstybės ribų. Jei ne tas 
sukilimas, tai Klaipėdos kraštas 
būtų buvęs prijungtas prie 
Rytprūsių ar Lenkijos, tad jo 
nebūtų dabartinės Lietuvos 
administracijoje, kaip joje nėra 
likusios Mažosios Lietuvos j 
dalies. Šiuo metu nėra Klaipė
dos problemos, bet yra likusios 
Mažosios Lietuvos sričių prob
lema. Tas sritis palikus Sovie
tų S-gos žinioje, jose vykdomas 
rusinimas, atvežant rusus 
kolonistus, keičiant lietuviškus 
vietovardžius rusiškais, naiki
nant viską, kas lietuviška. Tai 
problema, kurią reikia kelti ir 
nagrinėti ne tik savo tarpe, bet 
taip pat tarptautiniame forume. 
Šia prasme Klaipėdos sukilimo 
sukaktis sudaro lyg simbolį tų | 
pastangų, kuriomis siekiama, 
kad visa Mažoji Lietuva būtų 
sujungta su Didžiąja Lietuva į ' 
vieną laisvą, nepriklausomą 
Lietuvos valstybę, apimančią vi
sas lietuvių etnografines sritis. 
Lietuviškose žemėse įkurdini
mas kitataučių, sunaikinus lie
tuvius, neatima lietuvių tautai 
teisės į tas žemes. Kaip kiek
vieno neteisėtai išplėšto daikto 
savininku lieka ne jo užgro
bėjas, bet tas, iš kurio jis iš
plėštas, taip lygiai yra su tautų 
žemėmis. Jei dalyje tų žemių 
priešas sunaikina tikruosius tų 
žemių gyventojus, tai tos žemės 
vis tiek lieka teisėta nuosavybė 
tautos, kurios nariai jose 
sunaikinti. 

Šios mintys perpintos atitin
kama muzika, įjungiant Eduar
do Balsio sukurtą dainą apie 
Klaipėdą ir Viktoro 
Kuprevičiaus dainą „Pajūriais, 
pamariais". Pirmąją atliko sol. 
Rimantas Siparis su simfoniniu 
orkestru ir moterų choru, o 
antrąją — Ryto Babicko 
vadovaujamas Clevelando vyrų 
oktetas. 

P.V. 

I 
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NEPRIKLAUSOMYBĖS 
AKTO 70-JI SUKAKTIS 

MASSACHUSETTS 

Penktadienį, sausio 15 d., 1:30 
v. p.p. lietuvių delegacija įžen
gė į Massachusetts valstijos 
gubernatoriaus mėlynąją salę. 
Vizito tikslas — būti liudi
ninkais pasirašymo proklamaci
jos, skelbiančios 1988 m. vasario 
16 d. Lietuvos Npriklausomybės 
Paskelbimo 70-tosios sukakties 
diena. Valstijos seimelio atsto
vui William J. Glodžiui vado
vaujant, lietuvių delegaciją 
sudarė Tracy McCluskey, atsto
vaujantis Worcesterio lietu
viams; Albertas Ja r i t i s , 
Lietuvos Vyčių Naujosios Ang
lijos apskrities pirm.; Aleksand
ras Chaplikas, South Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijos 
garbės pirmininkas; Martynas 
Dapkus — Ramovės atstovas; ir 
Gintaras Čepas, Amerikos 
Lietuvių Tarybos Bostono 
skyriaus pirmininkas. Kiti 
delegatai — Algirdas Budreckis, 
Antanas Januška, ir Rėdą 
Veitaitė — taipgi atstovavusi 
Altui. 

Vicegubernatorė Evelyna 
Murphy maloniai priėmė dele
gaciją, perskaitė proklamaciją, 
kuri buvo įrašyta į magnetofo
ninę juostelę, pasirašė doku
mentą ir nusifotografavo su lie
tuvių delegacija. 

Atstovas William Glodis įvedė 
rezoliuciją, kuri netrukus bus 
Massachusetts seimelio atstovų 
rūmų priimta. Šioje rezoliucijo
je atsispindės Massachusetts 
seimelio nusistatymas Lietuvos 
nepriklausomybės atžvilgiu. 

Antradienį, vasario 16 d. 
10:30 vai. ryto visi Massa
chusetts lietuviai kviečiami 
dalyvauti Lietuvos Nepriklau
somybės 70 metų sukaktuvių 
iškilmėse, kurios įvyks Hali of 
Nurses, Massachusetts State 
House (gubernatūros) antraja
me aukšte, Bostone. Organizaci
jos prašomos dalyvauti su 
vėliavomis. Proklamacijos bus 

KIEK PONŲ, KOKIE 
JIE GRAŽUS! 
RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 

CLASSIF1ED GUIDE 

Prisimenate šitą posakį iš 
mūsų literatūros? Man gi jis 
atėjo mintin ateinančio Kultū
ros kongreso koordinatoriui 
prieš porą dienų susisiekus su 
manim telefonu. Jau pirmasis 
sakinys truputį atėmė man 
kvapą. Rengėjų komisijoje, — 
skambėjo draugiškas balsas, — 
buvo atmesta mintis kongreso 
metu turėti ir Spaudos sekciją, 
mat, nelieka daug laiko. Dabar, 
sako, persigalvojome, ir štai 
skambinu jums. (Atrodo, kas 
nors gudresnis metė mintį, kad 
nepakviesti dalyvauti, apie Kul
tūros kongresą nieko nerašy
sime...) Ar aš nesutikčiau pa
ruošti tokią sekciją iš trijų as
menų, po dešimt minučių kiek
vienam? Bet norėtų, kad būtų 
atstovaujami visi kontinentai. 

Pagalvosiu, sakau. Dešimt 
minučių! Spauda gi laikome 
laikraščius, žurnalus ir radiją, 
taigi kiekvienam pakviestam 
tektų po kelias minutes nefilo
sofuojant išvardinti ką turime ir 
kur einame tuose „visuose 
kontinentuose". Sakau, pagal
vosiu ir pasitarsiu su valdyba. 

Nebuvo laiko tartis. Buvojau 
dešimta valanda vakaro, anksti 
rytą darbas. Visgi tuojau tą 
pačią dieną parašiau ir išsiun
čiau į visus kontinentus penkio
lika laiškų. Gaila, bet užmiršau 
paminėti kolegoms tą faktą, kad 
iki kovo pirmosios turim pa
teikti komisijai visą žodinį teks
tą, ką manome sakyti, gal kad 
galėtų išbraukti nepatinkamą 
sakinį. Dievuliau, jeigu imsim 
ir mesim kokią kritišką mintį! 
O nutarimą, ką komisija numa
to kviesti, išspausdintą radau 
vėliau pridėtame laiške, rugsėjo 
17 dieną! 

Kitą rytą vėi telefonas, tas 
pats malonus balsas. Puiki 
žinia, — praneša pakilia nuo
taika, — nutarėm jums duoti 
valandą ir trisdešimt minučių, 
jau išsiunčiau jums laišką su 
smulkiomis informacijomis. 
Piniginiai padėti nežadame, nes 
suvažiuos daug ponų... (ir 
gražių!) 

Šiandien atėjo ir minimas 
laiškas su nurodymais, kuris ne 
tiktai vėl man užėmė kvapą, bet 
išspaudė ir ašarą, tik nežinau, 
ar iš gailesčio ar iš pykčio. Šio 
laiško detalėmis pasidalinsiu su 

iškilmingai perskaitytos, 
prabils ir lietuvių telkinį.-
atstovai. Orui leidžiant, po šių 
iškilmių 11 vai. ryto ties 
gubernatūra įvyks Lietuvos 
trispalvės iškėlimo apeigos. 
Lietuvos vėliava plevėsuos virš 
gubernatūros visą dieną. 

Panašios iškilmės įvyks 
Bostono rotušės aikštėje (City 
Hali Plaza) lygiai dvyliktą va-
landą.s Kalbės miesto bur
mistras Ray Flynn ar jo 
atstovas, Miesto tarybos 
atstovai ir ALTo atstovas. Visi 
Massachusetts lietuviai ragi-

I narni dalyvauti šiose sukaktu-
j vinėse iškilmėse. Nauji lanksti-
! nukai anglų kalba apie Lietu

vos padėtį bus dalinami praei
viams. 

Pagrindinis minėjimas įvyks 
sekmadienį, vasario 21 d.; 10:15 
vai. ryto iškilmingos Mišios Šv. 
Petro Lietuvių Katal ikų 
bažnyčioje South Bostone. Visos 
organizacijos kviečiamos daly
vauti su uniformomis ir vėlia
vomis. Po Mišių priešpiečiai 
įvyks parapijos salėje. Antrą 
valandą popiet vyks minėjimai 
South Bostono Piliečių draugi
jos 3-čio aukšto auditorijoje, 
pagrindinės iškilmės, o Piliečių 
draugijos antrojo aukšto salėje 
— jaunimo minėjimas. Prasidė
jus pagrindinio minėjimo kul
tūrinei programos daliai, jauni
mas įsijungs į bendrą minėjimą. 

AMB 

Jumis, kad visi drauge prisimin
tume t ik ką praėjusį spaudos 
mėnesį ir apgailėtumėte tuos, 
kurie spaudoje rašo ir va
dovauja. Pasirodo, esam tokie 
nevykėliai, kad pagaliau pa
kviesti į didingą Kul tūros 
kongresą ir atvykę ten savais 
pinigais dėl dešimties minučių 
garbės, visiškai nežinotume nei 
apie ką kalbėti, nei kaip kalbėti. 

Be to, mūsų laikas vėl su
trumpinamas iki vienos valan
dos ir mūsų sekcija bus pasku
tinę dieną 8:30 iš ryto, taigi kai 
visi dar miegos po linksmo ba
liaus sekmadienio vakarą ir 
galės nesigailėdami praleisti 
progą išgirsti tas neįdomias sta
tistikas, kurių jie iš viso ir 
nenorėjo gi rdėt i . Pridėtoje 
numatomo kongreso programo
je , „ S v a r s t y b ų " skyr iu je , 
smulkiom raidelėm tarp kitų 
gražių ponų pavardžių įspraus
ta ir manoji, baigiant žodeliu 
„tikimės". 

Todėl čia dabar pacituosiu, 
kokia, jų žodžiais, turėtų būti 
Spaudos sekcijos tema, pa
m o k a n t , ką sakyt i ir ko 
nesakyti Lietuvių Žurnalistų 
sąjungos pirmininkę: 

„Turite trumpai konstatuoti 
faktus apie esamą spaudos ir 
radijo valandėlių padėtį ir 
padaryti išvadas, ką galima 
daryti sekančių 5 metų laiko
tarpyje. Turime trūkumą gerų 
žurnalistų ir kultūrinių straips
nių autorių, trūksta gerų redak
torių, ska i ty to jų ska ič ius 
mažėja. Jaunieji lietuviai in
telektualai yra pajėgūs rašyti 
gyvenamojo krašto kalba. Ar 
vertėtų gerus darbus versti į 
lietuvių kalbą ir spausdinti, 
kaip su iš Lietuvos atvykstan
čiais gyventi JAV ar kituose 
k r a š tuose? Ar jie ga lė tų 
užpildyti retėjančias redaktorių 
vietas? Žurnalistų ir korespon
dentų paruošimas ir tokio pa
ruošimo finansavimas. Radijo 
valandėlės yra daugiau „parapi
jinio" pobūdžio. Kaip jas galima 
padaryti prieinamas platesnei 
l ietuviškai visuomenei? Jos 
išsilaiko pasišventusių asmenų 
dėka. Kas bus, kai šie asmenys 
pasitrauks? Ar yra jaunesnių 
pasišventusių asmenų tęsti 
radijo valandėlių darbą?..." ir 
baigiant: „Savaime aišku, kad 
Jūs turėsi te visą eilę savo 
minčių". 

Taip, savų minčių man niekad 
netrūko, tą gali patvirtinti 
spaudos skaitytojai ir j i ; man 
rašyti laiškai. Juk gyvename, 
ačiū Dievui, laisvos spaudos 
krašte. O gal kongreso gražieji 
ponai to nežinojo, gal jų kojos 
dar įklimpę savęs glorifikacijos 
dumble? 

Mano klausimas būtų, — o jis 
yra viešas, — kodėl tik dabar 
susirūpinote spaudos sekcija, 
kodėl už mus nutariate, apie ką 
turime kalbėti, kiek laiko gavo 
kalbėtojai (paskiri) apie šeimą, 
religijos reikšmę, tautodailę, 
meną, muziką ir t.t.? Iš tikro, 
gal ir yra svarbiau išausti gražų 
kilimą, negu leisti laikraščius, 
redaguoti, koreguoti, kontak
tuoti dėl straipsnių, juos rašyti, 
rūpintis radijo valandėlėmis? 
Gal todėl ir t rūksta žurnalistų, 
redaktorių? Gal dėl to ir krinta 
radijo valandėl ių lygis, jų 
muzika, nes iš tiesų jos ir 
t epa s i ek i a t i k i še inanč ius 
negrįžti? 

Turint tiek žurnalistams siū-
'omų temų per dešimtį minučių, 
kam bereikia žurnalistų? 

Kolegos ž u r n a l i s t a i , gal 
pasisakykite ir Šia tema dar 
prieš atvažiuodami į kongresą. 

MtSCELLANEOUS 
r 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10°/o — 20% - 30% pigiau mokėsit u r 
apdraud • nuo ugnies ir automobilio pas 
mus 

FRAMK ZAPOLIS 
3208V2 Wes ' 95th Street 

Tel . — GA 4-8854 

REAL ESTATE 

te\ MlS KOMPIUTERIU 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

MCOME TAX — ISSURANCB 
6529 S KEDZIE 

77*-2233 

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

436-6937 
Fl- "ros ir namų apšildymo 

.istemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

E L E K . 1 0 S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
b i ; ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai. 

655-2020 
KLAUOUUS PUMPUTIS 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

H E L P V V A N T E D 

MAITENANCE 
ELECTRO/MECHANIC 

Lookmg for an individual to perfcm 
etetncal maintenance work Duttes mclude 
troubleshooting and reaoing blue prints ot 
480v applications with 1 10V controls. Lay 
out work in mstallation of production equip-
me^t. eletricaiu j i ld'ng maintenance and 
p.m. mainter._,nce are among other 
respcnsibilities of this position 3-5 years 
ev.pierence requ:red aiong with a good 
mechamcai aptitude of manufacturing 
equipment is essential for th;s position 
Mušt be abie to read ana wnte English. 
Apply m perscn berween 8am-3pm: 

ALCAN BUILDING 
PRODUCTS 

11440 W. Addlson 
Franklin Park, IL 60131 

egual opportunity errtployer m/f 

RENr1AX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba>norite būti 
Rimo Sunkaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. Į 

FOR RENT 

SITUATION VVANTED 

Patikima, sąžininga moteris ieško 
darbo: namų valymo, ligonių arba 
vaikų prižiūrėjimo. Skambinti: 
471-2157. 

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. 

Išnuomojami 2 kamb. su atskiru 
įėjimu 71 St. & Rockvvell Ave. apy
linkėje. Skambinti 925-7612. 

Išnuomojamas 3 kamb. butas negiliame 
rūsyje. Prieš parką, prie California Ave. 
Centrinis vandens šildymas, virimo krosnis 
ir šaldytuvas. Moderni virtuvė su spin
telėmis Pakeltos ąžuolinės grindys. 
Švarus, sausas, šiltas. $200 00. Skambin
ti vakarais: 430-2137. 

Turbūt jūs neatkreipėte dėmesio į tai, kad 
Albino Baranausko trilogija neturi žiemos 

Ji yra pavadinta: 

RUDENYS IR PAVASARIAI 
Tai yra nepriklausomos Lietuvos žmogaus išgyvenimai, 

kai reikėjo apleisti Lietuvą ir kurtis pasaulio platumose, 
papasakoti ne iš eilės, bet įcentriniu lodu, jungiančiu tolimus 
ir artimus įvykius į idėjinius centrus. 

Dažnas trumpas epizodas yra savyje pilnas kūrinys. 
Čia valkata pašoko, visas raudonas iš apmaudo, ir, biauriai 

keikdamasis lenkiškai, užsimojo jam kirsti lazda. Pultinevičiaus 
senelis iazdą atėmė ir perlaužė pusiau, o po to, nutvėręs lenkpa-
laikį už apikaklės, vienu spyriu j sėdynę pasiuntė pro duris. Jas 
uždaręs, ramiai atsisėdo valgyti šaltbarščių. Susirinko ir kiti namiš
kiai. Tiek jam, tiek jo žmonai atrodė, kad viskas tuo ir užsibaigė 
Tačiau jie klydo. 

Ne be reikalo kun. Stasys Yla skaitydavo pirmąją 
„Rudeniu ir pavasarių" dalį su dideliu pasigėrėjimu, 
norėdamas dvasiškai atsigauti, ši pirmoji knyga buvo grei
tai išgrobstyta. Kadangi ji buvo paieškoma, L. Knygos klubas 
pasirūpino išleisti jos antrą laidą 

Lietuviškos knygos klubas siūlo lietuviškos 
literatūros vertintojams visas tris Baranausko trilogi
jos dalis už 12 dolerių su persiuntimu. Illinois gyventojai 
moka 12.80 dol. 

Užsakymus siųsti „Draugo" adresu. 

. 

Siela neturėtų vaivorykštės, 
jeigu akys neturėtų ašarų. 

J. V. Cheney 

LITHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM 

Prof. dr. JUOZO ERETO vokiškai 
parašyta apie Lietuvą, išversta į anglų 
kalbą dr. Algio Mickūno. Antroji 
laida 1983 m. Išleido Kęstučio Butkaus 
fondas. Tai labai gera dovana 
amerikiečiams, o-taip pat ir mūsų jau
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istoriją 
ir dabartinę būklę komunistinės Rusi
jos okupacijoįe. Kaina su persiuntimu 
$4.50. Illinois gyventojai moka $*.75. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chlcago. IL 60629 

ALGIRDAS LEONAS 

GIEDRĖ 
Ši istorinė apysaka yra iš 13-jo 

amžiaus gyvenimo Lietuvoje, vaiz
duojanti tų laikų gyvenimą, papročius, 
karo žygius, jaunatvišką meilę ir prisi
rišimą prie senosios tikybos. 

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

Užsakymus siųsti; 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd StrMt 
Chlcago, IL 60629 

» ( 



Dariaus Girėno lituanistinės mokyklos mokiniai, besin 
vyksiančioje Tautinių šokių šventėje. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Miami, FL 

KŪČIOS 

Gruodžio 24 d. Miami lietuvių 
klube prie gražiai papuoštų 
stalų ir skoningai išdėstytų 
valgių susėdo apie 150 kūčių 
dalyvių. Klubo pirm. Elena 
Jonušienė visus pasveikino 
pažymėdama, kad Kūčios yra 
mūsų lietuvių prosenolių, sene
lių, tėvų tradicinis palikimas, 
religinė vakarienė, tarpusavio 
šeimos meilės atnaujinimo 
šventė. Kvietė visus uždegti šv. 
Kalėdų žvaigždės simbolį — 
žvakę ir minutės tyla pagerbti 
mirusius ir žuvusius dėl 
tikėjimo ir tėvynės laisvės. Kun. 
dr. Vincas Andriuška sukalbėjo 
invokaciją. Visi sugiedojo 
Tyliąją naktį ir Gul šiandieną 
jau ant šieno, muz. Algiui Šim
kui vargonais pritariant. Visi 
laužė plotkelę. dalijosi Dievo 
duona su geriausiais linkėji
mais artėdami į vienas kito 
širdį. Valgė ir skonėjosi skaniai 
šeimininkių paruoštais kūčių 
valgiais, džiaugėsi šventu 
vakaru, dalinosi mintimis 
atnaujindami tarpusavio meilę. 

PIANINO KONCERTAS 

Gruodžio 27 d. visiems mu
zikos mėgėjams buvo tikra dva
sinė atgaiva išklausyti jaunos 
gabios pianistės Pranės Kava
liauskaitės pianino muzikos 
koncertą. Ji New Yorke ir New 
Jersey mokėsi, kur ir dabar 
gyvena. Turi Bachelor of Arts 
laipsnį ir magistro laipsnį iš 
muzikos. Pasigėrėtinai atliko 
programą Maurice Ravel ir 
Frederick Chopin kūrinius. 
Visiems entuziastiškai plojant 
pianistei įteikta rožių puokštė. 
Pertraukos metu pirm. E. Jonu
šienė nupasakojo jos pasiekto 
mokslo kelią ir dabartinį mu
zikinį pasireiškimą lietuvių ir 
kitataučių tarpe. 

NAUJI METAI 

Sausio 1 d. klubas vieton 
Naujų metų sutikimo suruošė 
iškilmingus Naujų Metų pietus. 
Pirm. E. Jonušienė pasveikino 
gausiai susirinkusius palin
kėdama laimingų Naujų metų. 
Supažindino su programos 
atlikėjais — šokėjais Edita 
Petraityte, gimusia ir augusią 
Vilniuj, baletą studijavusią Len
ingrade, ir Eddie Rivera iš San
to Domingo irgi studijavusiu 
baletą Leningrade ir sukūru
sius šeimą. Dabar atvažiavo 
čia gyventi ir bando įsikurti. 
Pradžioj Edita padeklamavo, 
Marytei Jakaitienei akordeonu 
pritariant, J. Gintario eilėraštį 
Vilnius. Paskui abu pašoko 
Pabaltijo liaudies šokį, Ilgoji 
kojinė, Ispanų šokį ir tango. Pro
grama atitiko visų gerai nuotai
kai ir žiūrovai jauniems 
šokėjams gausiai paplojo. Po 
programos visi išgėrė po 
šampano taurę vieni kitiems 
linkėdami geriausių metų. Vai
šinosi labai skaniai paruoštais 
pietumis. Dalyviai programos 
atlikėjams — jauniems šokė
jams gyvenimo pradžiai suauko
jo 340 dol. ir klubas 100 dol. 

PALAIMINTOJO ARKV. 
JURGIO MATULAIČIO 

MINĖJIMAS 

Palaimintojo pagerbimui 
sausio 10 d. Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje įvyko iškilmingos pa
maldos. Įneštos Amerikos, 
Lietuvos ir šaulių vėliavos su 
palyda tautiniais rūbais pasi
puošusių moterų. Kun. dr. Vin
cas Andriuška pirmą kartą 
atlaikė lietuviškai Sakramentų 
ir Liturgijos kongregacijos 
aprobuotas Mišias Jurgio Matu
laičio garbei. Dalyvavęs vysk. 
Robert Daily pasakė pamokslą 
anglų kalba. Moterys tautiniais 
rūbais atnešė aukas. Muz. 

DIRBAME IR 
KOVOJAME 

(Atkelta iš 3 psl.) 
suomenės išeivijoje? 

— Kaip ir seniau, šiais metais 
kviečiame laisvojo pasaulio lie
tuvius, ypač jaunesnės kartos 
atstovus, jungtis į Tautos Fon
do narių eiles. Neužmirškime, 
kad tik nuo mūsų finansinio 
pajėgumo priklauso kaip plačiai 
ir efektingai galime kelti Lie
tuvos bylą laisvajame pasaulyje. 
Tikime, kad gaji, patriotinė ir 
sąmoninga valstybingumo 
dvasia išeivija pagal išgales dar 
labiau rems VLIKo-Tautos Fon
do pastangas. Memorandumai 
pasaulio vyriausybėms, reaga
vimai į įvairius politinius 
įvykius, informacija spaudai, 
politikams, mokslo instituci
joms, ELTA jau nuo 1950 m. 
angh. prancūzų, vokiečių, 
ispanų, portugalų, italų ir lie
tuvių kalbomis, parama radijo 
transliacijoms į ok. Lietuvą, 
eilės knygų išleidimas ir kiti 
darbai nebūtų galimi be TF 
rėmėjų paramos. 

Pernai VLIKas įsteigė in
formacijos įstaigą Europoje — 
Strasburge. Biuro vedėja <= A. 

Klimaitis gerai dirba, jei spėjo 
užsitarnauti ir sovietų „dėme
sio". Prie šio biuro prisidėjo ir 
latviai su estais. Santalkoje 
išlaidas pasidalino 40% lie
tuviai, 40% latviai ir 20% estai. 
VLIKo su Pabaltiečių santalka 
suruoštas Kopenhagos teismas, 
žygis per Baltijos jūrą, de
monstracijos Vienoje, ir t.t. yra 
žinomi ok. Lietuvoje, ir tai su
teikė jiems moralinę paramą, 
nes žino, kad jie nėra pamiršti 
išeivijos, kad išeivija daro, kas 
ir kiek įmanoma turimų lėšų 
ribose. 

Dėl to prašome aukas įteik
ti vietos Tautos Fondo parei
gūnams arba siųsti tiesiai 
centrui: Tautos Fondas, P.O. 
Box 21073, Woodhaven, N.Y. 
11421. Testamentuose įrašy
kite: to Lithuanian National 
Foundation — not-for-profit tax 
exempt corporation — 345 High-
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. Dirbkim, kovokime dėl 
Lietuvos... 

Dėkojame Tautos Fondo 
valdybos pirmininkui Juozui 
Giedraičiui už nuoširdžius ir 
išsamius atsakymus, kurie bus 
naudingi kiekvienam besi
dominčiam laisvinimo darbu. 

P.S. 

-ais Kanadoje 
Nuotr. Vlado Žukausko 

Algiui Šimkui vargonuojant 
„Bangos" choras giedojo 
giesmes. 

Po Mišių vyskupas Robert 
Daily pašventino arkv. Jurgio 
Matulaičio paveikslą. Visi 
sugiedojo Marija, Marija. Kun. 
dr. V. Andriuška padėkojo 
vyskupui, muz. Šimkui, „Ban
gos" chorui, vėliavnešiams, 
aukų nešėjoms ir visiems daly
viams gausiai atsilankiusiems. 

Visi iš bažnyčios vyko į salę 
klubo suruoštą palaimintajam 
akademiją. Pi rm. E lena 
Jonušienė visus pasveikino ir 
pakvietė kun. dr. V. Andriuška 
sukalbėti invokaciją. Paskaitą 
apie palaimintąjį arkv. Jurgį 
Matulaitį, jo gyvenimą ir at
liktus svarbiuosius darbus 
Bažnyčiai ir lietuvių tautai 
skai tė Gunda Kodat ienė . 
Drauge iškėlė ir nepaprastą jo 
charakterį, giedrią ramybę net 
sunkiausiose valandose, kilnų ir 
šventą gyvenimą, geležinę 
valią, ypatingą švelnumą, gilią 
meilę Dievui, Bažnyčiai, ar
timui ir tėvynei ir geniališką 
protą, kuriuo imponavo ne tik 
dvasiškiam, bet kiekvienam net 
priešingos ideologijos žmogui. 
Matulaičio giminaitė Eugenija 
Jackevičiūtė-Kereševičienė 
pakalbėjo apie asmeninius pri-

j siminimus iš jo gyvenimo, kurie 
nėra niekur aprašyti ir mažai 
kam žinomi. 

Choro vadovei muz. Danutei 
Liaugminienei diriguojant ir 
muz. Algiui Šimkui vargonuo
jant, „Bangos" choras sugiedojo 
Neapleiski mūsų — Budriūnas, 
Tau garbė ir šlovė — Govėdas ir 
Tremtinio malda — Palys. Po to 
visi vaišinosi pietumis ir dali
nosi mintimis. 

KLUBO BŪSIMI 
PARENGIMAI 

Sausio 31d. atvykusi iš Angli
jos solistė Violeta Rakauskai-
tė-Štromienė duos klube koncer
tą. Vasario 14 d. švęsime 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atgavimo 70 metų šventę. Bus 
pamaldos bažnyčioje, ir minė
jimas salėje. Kalbės dr. Kazys 
Karvelis ir meninę programą 
atliks „Bangos" choras. 

Vasario 28 d. 2 vai. iš St. 
Petersburgo atvyks 12 asmenų 
Dalilos Mackialienės vadovau
jama trupė ir duos dainomis 

perpintą Čiurlionio spektaklį. 
Manau visiems bus įdomu 

pamatyti ruojiamus parengi
mus. Kviečiame ir laukiame. 

AUŠROS ŠAULIŲ KUOPOS 
AUKOS 

Sausio 17 d. Aušros šaulių 
kuopa turėjo savo metinį 
visuotiną susirinkimą klube ir 
a p t a r ė visus svarbiuosius 
reikalus. Kovo 23 d. numatyta 
gegužinė su laimėjimais šaulių 
Hipolito ir Valerijos Jokšų so
dyboje. Vienbalsiu nar ių 
nutarimu paskirta aukų 775 
doleriai. Lietuvių Fondui 100 
dol., Tautos Fondui 100, Vasa
rio 16 gimnazijai 100, žurnalui 
„Kariui" 100, Lietuvių teisėms 
ginti komitetui 50, „Draugui" 
50, „Dirvai" 50, „Laisvajai 
Lietuvai" 50, „Lietuvių Balsui" 
50 ir žurnalui „Lituanus" 50. 
Nepriklausomybės šventės pro
ga Vlikui, Altai ir Bendruome
nei nutarta paaukoti po 25 dol. 

G u n d a K. 

St. Petersburg, FL 
KONCERTAS 

Solistės Romos Mastienės 
dainų ir arijų koncertas, rengtas 
LB St. Petersburgo apylinkės, 
sausio 13 d. 4 vai. p.p. St. 
Petersburgo Lietuvių klubo 
salėje. Solistės pirmas pasi
rodymas mūsų salėje sutraukė 
gausų dainos mėgėjų būrį. 

Ilgoką programą solistė 
perskyrė į dvi dalis: lietuvių 
kompozitorių kūriniai užpildė 
pirmąją dalį, kitataučių — ant
rąją. 

Pirmoje dalyje solistė pa
dainavo tris St. Šimkaus dainas, 
po vieną Br. Budriūno, G. Gu
dauskienės ir A. Jurgučio, dvi 
J. Gruodžio, vieną A. Belazaro 
ir vieną J. Gaižausko. 

Po pertraukos buvo trys E. 
Grieg dainos, dvi — C. Loewe, 
viena — A. Buzzi — Peccia, ari
ja iš op. „Mignon" A. Thomas ir 
Gėlių arija iš op. „Faustas" Ch. 
Gounod. Koncerto programa 
gausi įvairiais kūr in ia i s , 
reikalaujanti iš solistės balsinės 
bei fizinės ištvermės ir solistė ją 
atidainavo be pastebimo pavar
gimo. Tik, mano manymu 
nebuvo būtina dar balsą vargin
ti programos sudarymo aiškini
mu (programa buvo gražiai 
atspausdinta) bei deklamavimu. 

Solistė Roma Mastienė, kaip 
visada, tvirta intonacijoje bei 
ritme, turėdama gerai išvystytą 
diafragmą, programą atliko 
įdomiai frazuodama, be intona
cinių ar ritminių sutrikimų. 
Mane tik blaškė per dažnas 
besikartojąs rankų judesių nau
dojimas ypač dainose. 

Gausus koncerto klausytojų 
būrys solistės dainavimą 
palydėjo entuziastiškais aplo
dismentais išprašydami dar tris 
bisus. 

Solistei meistriškai akom
panavo Margaret Douglas. 

Petras Armonas 
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Mielai Mamytei, 

A.tA. 
ILMARAI GULBINSKIENEI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame PLB Valdybos 
vicepirmininkei MILDAI LENKAUSKIENEI su 
šeima ir kar tu liūdime. , , . 

PLB Valdyba 

A.tA. 
KONSTANCIJAI STRAZDIENEI 

iškeliavus Amžinybėn, giliame liūdesy likusius vyrą 
JONĄ, sūnus PETRĄ ir ALGIMANTĄ su šeimomis 
ir visas gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

LB Sunny Hills Apylinkė 

A.tA. 
ALFONSUI KELIUOČIUI 

mirus, žmoną ELENĄ, dukras VIDĄ ir ŽIVILE su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Juozas ir Marija Linartai, 
Jonas ir Zita Sakalauskai ir 
Iru. Jaunutis ir Jūratė Linartai 

St. Petersburg, FL 

ftšj midk ind fcdcrcil 
Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEW 
8929 S. HARLEM AVE 

598-9400 

ELE 
LENDER 

A.tA. 
BRONIUS MAŽDERUS-MAGER 

Gyveno Philadelphia, Pa. 
Mirė 1988 m. sausio 23 d., sulaukęs 92 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 74 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Lena, duktė Elena 

Vidugirienė, žentas Vytautas, sūnus Juozas, marti June ir jų 
šeimos. 

Velionis buvo Amerikos kariuomenės veteranas ir vienas 
iš steigėjų Lietuvių Namų (Lithuanian Music Hali) 
Philadelphijoje. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, sausio 29 d. nuo 7 v. ryto 
iki 9 v. ryto Frank Balin koplyčioje, Thompson & Ontario 
gatvės, Philadelphia. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 29 d. Iš koplyčios bus 
atlydėtas į Šv. Jurgio parapijos bažnyčia. Salmon & Venango 
gatvės, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 9:30 v. ryto už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Išganytojo (Holy 
Redeemer) kapines Philadelphijoj. 

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

Nuliūdę žmona, duktė, sūnus ir jų šeimos. 
Laidotuvių direkt. Frank Balin. Tel. 215-634-5200. 

Mylimai Motinai 

A.tA. 
JUZEFAI SKUČIENEI 

mirus, liūdinčią dukrą PAULINĄ, žentą ANTANĄ, 
anūkus ALDONĄ, VYTAUTĄ ir RENIU su šeimomis 
bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Aks. ir Br. Kūrai. EI. ir VI. Paliulmniai 
Jadv. ir Jon. Aukščiūnai, K. Rožanskas 

GAIDAS—DAIMID 
E U D E I K I S 

T R \ S MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermi tage Avenue 

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

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th S t ree t - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest H w y . - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts R d . - Tel. 430-5700 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, 

Telefonas -
Illinois 

- 652-1003 
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x P a l . J u r g i o M a t u l a i č i o 
š v e n t ė yra šiandien, sausio 27 
d. Ta i jo mir t ies diena — mi rė 
1927 m. sausio 27 d. Kaune . 
Marijonų vienuolyno koplyčioje 
s u s i r i n k s v i s i mari jonai i š 
apl inkinių n a m ų atšvęst i savo 
v ienuol i jos a t k ū r ė j o p i rmą 
šventę kaip palaimintojo. Šv. 
Mišios bus marijonų koplyčioje 
11 vai . 

x K u n . A n t a n a s K e l p š a s , 
Chicagos Marijonų vyresnysis i r 
jo brolis k u n . P r a n a s Ke lpšas , 
Šv . K r y ž i a u s l i g o n i n ė s 
kapel ionas, ka r tu išvyko t r ims 
savaitėms poilsio. Grįš į savo pa
re igas vasar io 16 d. 

x J ū r ų s k a u t ų i r s k a u č i ų 
i š k i l m i n g a K l a i p ė d o s d i enos 
s u e i g a vyks šį sekmadienį, 
sausio 31 d. Visi „Lituanicos"' 
t un to jūrų skau ta i ir ,.Nerijos" 
tunto jūrų skautės Jaunimo cen
tre renkasi 8:45 vai. ryto. 9 vai. 
rikiuotėje su vėliavomis žygiuo
jama į jėzuitų koplyčią dalyvau
ti 9:15 vai. šv. Mišiose. Po 
pamaldų rikiuotėje gr įžtama į 
J a u n i m o cent ro didžiąja salę, 
kur vyks iškilminga sueiga. Vi
siems na r i ams dalyvavimas pri
valomas. Tėveliai ir svečiai 
kviečiami. 

x Prof . V y t a u t a s S k u o d i s , 
v ienas iš ryškiaus ių sąžinės 
kalinių, 7 m e t u s kankintas Lie
tuvos okupan tų griežto darbo 
s tovyk lose , ka lbės Bever ly 
Shores Lietuvių klubo rengia
m a m e Nepriklausomybės šven
tės minėjime vasario 7 d. Šv. O-
nos parapijos klebonas kun. dr . 
C. Doyle p i rmiaus ia kalbės 
bažnyčioje amerikiečiams 10 
vai. r. pamaldose. 1 vai. p.p. 
bažnyčioje i šk i lmingas Mišias 
a t n a š a u s k u n . dr. Ignas Urbo
nas. 2 vai. p .p. kalbės prof. Vyt. 
Skuodis. 3 va i . p.p. S t ankūnų 
Pines res torane bus pietūs, i r 
norį juose dalyvauti tu r i pra
nešti klubo valdybos nar iams. 

x Š v č . M. Mar i jo s G i m i m o 
p a r a p i j o s mokykla registraciją 
pr i ims vasar io 3 ir 4 dienomis, 
t rečiadienį i r ke tv i r tadienį , 
mokyklos rašt inėje nuo 9 vai . 
ryto iki 2 va i . p.p. Į vaikų 
darželį pagal valstybės įstatymą 
pr i imami va ikai , kur iem suei
na 5 metai r ū g s . 1 ar anksčiau. 

x P o e t ė J u l i j a Gyl ienė , Chi-
cago, 111., lankėsi „Drauge", pra
tęsė p renumera tą su 30 dol. 
auka . J . Gylienę skelbiame gar
bės p renumera tore , o už mielą 
auką labai dėkojame. 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarime 

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

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

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

ADVOKATAS 
Vyten is L i e t u v n i n k a s 

2501 W. «9th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

A D V O K A T A S 
ALGIRDAS R. OSTIS 

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

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

x Vasar io 16-tosios — Lie
t u v o s N e p r i k l a u s o m y b ė s 70 
metų minėjimas bus vasario 14 
d. Šv. Mišios bus Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapi jos 
bažnyčioje 10:30 vai. Šv. Mišias 
laikys vysk. Vincentas Brizgys. 
Pamaldų metu giedos parapijos 
choras, diriguojamas muz. An
tano Lino. Minėjimo akademija 
ir meninė dal is bus Marijos 
aukšt . mokyklos salėje. 

x Šv. Mišios palaimintojo 
J u r g i o Matula ič io šventėje ir 
jo garbei bus šiandieną, sausio 
27 d., 7 vai. vak. Ateitininkų na
muose. Kviečiami visi apylinkės 
gyventojai šia proga savo pa
laimintąjį pagerbti dalyvaujant 
šv. Mišiose. 

x Gin tas M i k u č i a u s k a s , 11 
m. amžiaus, gyv. Lemonte. 111., 
lanko Central Junior mokyklą 
ir ruošiasi kovo mėn. priimti Su
tvirtinimo sakramentą. Seselės 
buvo jam paskirta atlikti sava
norio darbą bent pustuzinį 
valandų. Jis pasirinko talki
ninkauti Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejui. Jis lanko ir Do
nelaičio aukšt. lituan. mokyklą. 

x P re l . J u o z a s P r u n s k i s po 
akies operacijos turi gydytis 
namie, gydytojų prižiūrimas. 
Apie savaite laiko negalės dirbti 
ir važinėti. 

x L B M a r ą u e t t e P a r k o 
a p y l i n k ė s va ldyba ruoš ia 
literatūrinę valandą — apy
linkės valdybos nario Apolinare 
Bagdono naujos knygos sutik
tuves vasario į d. tuoj po 12 vai. 
Mišių Jaunimo ceniro posėdžių 
kambaryje. Knygą aptars rašy
tojai Anatolijus Kairys ir Stasė 
Petersonienė. Autorius paskai
tys naujausios poezijos. Po to 
bus kavutė ir pasižmonėjimas. 
Norintieji galės įsigyti knygų su 
autoriaus autografu. Visi malo
niai kviečiami dalyvauti. 

x Amer ikos Lietuvių Tary
bos Cicero skyrius rengia 
Vasario 16-tos minėjimą vasario 
6-7 dienomis Cicero. Tautinės 
vėliavos pakėlimas bus vasario 
6 d. 12 vai. Cicero miesto savi
valdybės aikštėje . Vėliavos 
pakėlime dalyvauja Cicero Jūrų 
šaulių kuopa ..Klaipėda*'. Žodį 
ta rs kun. dr. J . Šarauskas, vad. 
inž. Stasys Dubauskas. Visuo
menė maloniai kviečiama daly
vauti . 

x Cezar is S u r d o k a s , Balti-
more. Md.. lietuviškos spaudos 
bendradarbis, pratęsė prenume
ratą 1988 metams, pridėjo 15 
dol. už kalėdines korteles ir 
ka l endor ių su p r i e ra šu : 
„Dž iaugsmingų švenčių ir 
Dievo palaimos linkiu visam 
„Draugo" štabui". Nuoširdus 
ačiū už auką ir linkėjimus. 

x American Travel Service 
B u r e a u parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir VVashingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar ki tus 
miestus. Taip pa t turi žmogų 
New Yorke. ku r i s su t inka 
atvykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis į Amer i can Trave l 
Serv ice B u r e a u , 9727 S. Wes-
t e r n Ave., Chicago, III. 60643. 
Tel . 1-312-238-9787. 

(sk.) 

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

(sk.) 

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

(sk.) 

x Lietuvos Vyčių Illinois-In-
diana rajonas rengia Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimą — 
Memories of Li thuania Marti-
nique restorano pokylių salėje 
vasario į d. Minėjimui rengti va
dovauja sol. Algirdas Brazis ir 
Jonas L. Paukšt is . Taip pat 
sudarytas platus komitetas . 

x Neka l to P r a s i d ė j i m o pa
rapijos Brighton Parke bus 
Užgavėnių karnavalas mokyk
los salėje vasario 13 ir 14 die
nomis. Auką bus galima duoti 
p r ie įėjimo a r b a parapi jos 
bažnyčioje. Pelnas skir iamas 
mokyklos išlaikymui. 

x J a u n i m o c e n t r e k a s m e t 
V a s a r i o 16-tos proga y r a 
rengiamas Lietuvos Nepriklau
somybės a ts ta tymo minėjimas. 
Šiemet, minint 70-ties metų 
sukaktuves, norima taip pat jas 
a t i t inkamai paminėti . Paskai
ta i yra pakviestas Sibiro trem
tinys Povilas Vaičekauskas. J is 
jau yra žinomas vaizdžiais savo 
pe rgyven imų pasako j ima i s . 
Meninę dalį at l iks Polikaičių 
kvar te tas ir Alida Vi ta i tė . 
Minėjimas įvyks Vasario 16 d., 
antradienį, 7:30 v.v. Jaunimo 
centro kavinėje. Visi kviečiami 
tą vakarą lietuviškoje aplinko
je kartu praleisti. 

x Čiur l ionio ga le r i jos 30 
metų jubiliejinėj parodoje, be 
anksčiau minėtų dailininkų, 
dar bus išstatyti A. Elskaus, V. 
Igno ir K. Zapkaus meno darbai. : 
Paroda bus at idaryta šį penkta
dienį, sausio 29 d., 7:30 v.v. Kai - : 

bės dail. Pranas Lapė. 

x Dr. Dovydas F a i n h a u z a s , 
Balzeko L i e tuv ių k u l t ū r o s 
muziejaus bibliotekos vedėjas, 
šiam penktadieniui, sausio 29 
d., 7 v.v. yra pakvietęs Anatolijų 
Kairį skaityti paskaitą „Pra
nas Naujokaitis — rašytojas ir 
literatūros istorikas". Visi kvie
čiami dalyvauti. Po paskaitos 
vaišės. 

x Tradic in į Užgavėn ių š iu
pinį vasario 6 d., šeštadienį, 
6:30 v.v. Tautiniuose namuose, 
6422 S. Kedzie Ave. ruošia Maž. 
Lietuvos Lie tuvių draugi ja . 
Vakarienė su tradiciniu šiupi
niu, meninė programa, šokiai ir 
pabendravimas. Visi kviečiami. 
Stalus rezervuoti pas V. Žiobrį, 
t e l . 795-5049, arba A. Kiemai
tį, tel. 323-5912. 

(sk.) 

x Dr. Kas ty t i s J u č a s sausio 
30 d., šeštadienį, 7-8 vai. ryto ra
dijo banga 1490 AM turės pasi
kalbėjimą su gastroenterologu, 
Dr. Hassan tema „Medicininė 
terapija gastroenterologijoje". 
Kilus klausimams, skambint i 
848-9940 arba 524-VVPNA. 

(sk.) 

X Svarb i i n fo rmac i j a ne 
m o k a m a i , kaip sudaryt i ir 
pasiųsti naudingą kargo į Lie
tuvą. Sudarau, pasiunčiu siun
t inius . Parūpinu stereo, video 
magnetofonus ir kt . t inkančias 
Lietuvoje prekes žemomis kai
nomis. Skambinktie rytais 7-9 
vai . , vakara is 4-6 vai. t e l . 
430-4145. Rašykite: I M P E X , 
9040 S. R o b e r t s Rd . , H i c k o r y 
Hi l l s , IL 60457. 

x Dvi k i tok ios ke l i onės į 
Lie tuvą! Pirma, 17 dienų Lie
tuvoje — pati ilgiausia iš visų 
skelbtų 1988 m. I švyks tam 
balandžio 24 d. Antra, t raukiniu 
į Vilnių — rugpjūčio 27 d. Kelio
n ė t r u m p e s n ė , a p l e n k i a n t 
Maskvą. Atvažiuosite pailsėję. 
K iekv i enas , už s i r eg i s t r avęs 
vasario mėn., gaus dovanų virš 
$100 vertės, naudingų pado
vanojimui Lietuvoje. Be to , 
k iekvienas kelionės dalyvis 
turės išimtiną progą įsigyt visas 
reikalingas dovanines prekes 
universalinėmis kainomis. Su
taupysite laiko, „k lapa to" ir 
š imtus dolerių. Skambinki te 
rytais 7-9 vai., vakara is 4-6 vai . 
tel . : 430-4145. Rašykite: IM-
P E X , 9040 S. R o b e r t s Rd . , 
H i c k o r y Hil ls , IL 60457. 

(sk.) 

2*vjį*fc 
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ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriam 

65th Place, Chicago, IL 60629 

J o n a s M i n e l g a 

B U V O , K A I P NEBUVO 

Buvo, buvo, kaip nebuvo 
Vasara svečiuos. 
Paviešėjo ir išėjo — 
Kas dabar bučiuos 

Danguolėlę, kai ji lėlę 
Nupraus tą migdys? 
Gruodis baigės. Baltos snaigės 
Dar ilgai skraidys. 

Kojos šąla, nosis bąla. 
Sausis juk — žinai! 
Vėjas dūks ta . Gatvė rūksta. 
Rūks ta kaminai . 

S I D A B R I N I S Š E R K Š N A S 

Je i ne ta žiemužės 
Šaldanti r anka , 
Bėgtum, rodos, bėgtum 
Ir nebūt gana . 

Per tuos spinduliuotus, 
Žėrinčius laukus 
Pro šerkšnu išpuoštus 
Pakelės medžius. 

Bal ta , ba l ta , balta! 
K u r t ik ta i žvelgi, 
Visi medžiai, krūmai 
Šerkšnu apdengti. 

Bėgtumei į mišką, 
O, ka ip ten gražu! . 
Sidabrinis šerkšnas 
Žėri an t šakų. 

Bėgtumei ir rėktum 
Ir nebūt gana , 
Jei ne t a žiemužės 
Šaldant i r anka . 

O, žiema žiemuže, 
Kokia tu puošni! 
Ka i sidabro šerkšnu 
Medžius papuoši. 

M. Merkev i č iu s 

K Ū Č I Ų VAKARAS 

Kalėdų šventėm atvažiavo 
svečių iš Jungt inių Amerikos 
Valstybių. Tai dėdės šeima. Jie 
a t s i v e ž ė mažąjį P r a n u k ą , 
vienerių metų ir vieno mėnesio 
amžiaus. 

Vakare valgėme Kūčių vaka
r ienę. Buvo daug įvairiausių 
skanių valgių. Aš labai daug 
v a l g i a u . Mažasis P r a n u k a s 
atrodė man labai juokingas. J is 
dėjo maistą į burnytę savo 
r anku tėmis . Buvo visas labai 
susitepęs. 

Po v a k a r i e n ė s a t i d a r ė m e 
dovanų įpakavimus, kuriuose 
radome m u m s skirtas dovanė
les. Aš gavau jų nemažai. Tarp 
jų buvo drabužių, laikrodis, , 
perliniai auskarėliai ir nemažai 
knygų. Man tos visos dovanėlės 
buvo labai reikalingos ir patiko. 

Vidurnakt į važiavome į baž
nyčią, į Bernelių Mišias. Lauke 
s iau tė sniego pūga, buvo labai 
slidu. Bijojau, kad kas nors 
nea ts i t ik tų . Nuvažiavome ir 
grįžome laimingai. Tą vakarą 
buvau labai pavargusi, tuojau 
ėjau miegoti. 

I l o n a N a u j o ka i ty tė J - ewi s , 
Ottawos Vinco Kudirkos 

lit. mokyklos mokinė. Kanada 
(„Trupinėliai") 

G A L V O S Ū K I S NR. 76 

Piešė Arista Strungytė 
Marąuette Parko lit. m-los 7 sk. mokinė 

T A R P LEDO KALNU 
(Kalėdų legenda) 

(Tęsinys) 

Pagaliau pasiekė ledų kalnus. 
E r ikas džiaugėsi pamatęs juos tas Mohawk kolegijos audito-
blizgančius nuo saulės spindu- rijoje. Salė buvo pilna žmonių, 

artino prie laivo, jūrininkai į 
juos paleido žeberklus (aštrius 
kablius) ir vanduo toje vietoje 
pasidarė raudonas. Banginis 
pradėjo blaškytis. Jūrininkai iš
sigando, kai laivas iškilo aukš
tyn ir virto ant šono. Pasirodo 
banginis buvo po laivu. Laivas 
buvo velkamas prie ledinio 
kalno. Berniukas šaukėsi Dievo 
pagalbos. Pagaliau laivas atsi
mušė į ledo kalną ir sudužo. 
Jūr ininkai skubėjo prie dviejų 
atsarginių laivelių. J i e visi 
sulipo, Eriką vieną paliko ant 
skęstančio laivo. Jis, pamatęs 
tuščią statinę, įlindo į ją prieš 
tai pasimeldęs. Kai laivas nu
grimzdo į vandenį, jis statinėje 
liko vandens paviršiuje. Staiga 
jis išgirdo išgąstingus balsus, 
nes vienas laivelis apsivertė ir 
žmonės kovojo su vandens ban
gomis. Banginiai iškildami ir 
pasinerdami sukelia dideles 
bangas, užlieja žmones, neleis
dami jiems plaukti . 

Visi nuskendo, kurie buvo 
sulipę į laivelius. Banginiai nu
plaukė tolyn ir vandens pa
viršius pasidarė ramus. Er ikas 
iš s t a t i nė s p a m a t ė t i k du 
žmones gyvus, kurie laikėsi ant 
ledo kalno briaunos. J ie davė 
ženklus, kad Erikas pas juos 
plauktų, tačiau jis negalėjo sta
tinės vairuoti, priklausė nuo 
bangų. Gal ir jo laimei. Tuodu 
žmonės būtų paėmę iš Eriko sta
tinę, o jį būtų palikę an t ledo 
kalno briaunos. Statinė plaukė 
pro šalį bangų ir vėjo nešama. 

(Bus daugiau) 

L I E T U V I U D I E N O S 

Hamiltone įvyko Lietuvių die
nos. Jos tęsėsi tris dienas. Ši tra
dicija prasidėjo 1984 m. spalio 
5 dieną. Penktadienio vakare 
buvo vaidinimas „Vieno kiemo 
gyventojai". Tą patį penkta
dienio vakarą, kai vyresnio 
amžiaus žmonės sėdėjo ir žiūrėjo 
vaidinimą, jaunimas iš Toronto, 
Hamiltono, Ottawos, Detroito, 
Rochesterio. Los Angeles ir kitų 
vietovių susirinko šokiams Jau
nimo centre, Hamiltone. 

Šeštadienį, po pietų buvo tau
todailės paroda Convention cen
tre. Miesto burmistras at idarė 
ir pasveikino. 

Sekmadienį, antrą valandą po 
pietų, Hami l tono k a t a l i k ų 
ka tedro je buvo l a ikomos 
pamaldos. Jungtinis choras gie
dojo pamaldų metu. J is buvo 
suda ry t a s iš Hami l tono ir 
Toronto lietuvių parapijų chorų. 
Pamaldos buvo užbaigtos Lie
tuvos himnu ir giesme „Marija, 
Marija". 

Tą patį vakarą įvyko koncer-

R U D U O M Ū S Ų 
G A T V Ė J E 

Rudenį mūsų gatvėje y ra 
labai smagu. Maži va ika i žai
džia su lapais. Didesni va ika i 
sugrėbia lapus į krūvas . Ka i tik 
jie pabaigia, vėjas daugiau lapų 
primeta. Voverės slepia riešutus 
po lapais žemėje. Šun iuka i var
tosi po spalvotus lapus ir grįžta 
į kambarį su lapais an t kailio. 
Mano mama ir t ė t ė e ina pasi-
vaikščiti. Vienas va ikas r inko 
lapus, kad nuneš tų į mokyklą 
meno klasei. O, koks smagus tas 
mūsų ruduo! 

Ar i s t a S t r u n g y t ė , 
Marąuet te Pa rko lit. m-los 

7 sk. mokinė 

V A I D U O K L I U N A K T I S 

Vaiduoklių nakt į vaikučiai 
išeina apsirengę šmėklų (vai
duoklių) kos t iumais . Atrodo 
kaip griaučiai , juodos katės , 
raganos ir dar įvairiau. J i e eina 
iš namo į namą sakydami . „Pa
vaišinkite, o jei ne, padarys ime 
žalos". Žmonės duoda saldainių, 
riešutų, pinigų arba kramtomos 
gumos. Vaikai e ina t ik į tuos 
namus , ku r žmonės padeda 
moliūgus arba įjungia šviesas, 
y ra labai smagu išpjauti moliū
gą. Galima išpjauti juokingą ar
ba baisų. 

A r a s M a t i s , 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinys . 
( „ Jaunys tės garsa i" ) 

G A L V O S Ū K I O N R . 57 
A T S A K Y M A S 

Geriausiai pas i r inktas kelias, 
kuriuo aplankomi visi mies ta i 
ir nepaka r to j amas t a s pa t s 
kelias bus šis: iš s trėlės į nr . 15, 
2 2 , 1 8 , 1 4 , 3 , 8 , 4 , 1 0 , 1 9 , 1 6 , 1 1 , 
5, 9, 2, 7, 13 ,17 , 2 1 , 20. 6, 12 ir 
į tikslą — miestą nepažymėtą 
numeriu . 

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

58 

lių įvairiausiomis spalvomis. 
Vieną dieną pamatė kylantį 
aukštyn vandeni ir kažką juodą, 
kur i s pasirodo ir vėl dingsta. 
Tai buvo banginiai. Kai prisi-

viskas gerai pasisekė. 
Ri ta S a k u t ė , 

Toronto Maironio lit. m-los 
mokinė. Kanada. (Maironio 

mokyklos metraštis). 

Piešinio klaidos: tu lp ių lapai 
ne taip turi atrodyti, arbat inuko 
snapas — k r a n a s a tbu la i uždė
t a s , v i r imo puodo d a n g č i o 
laikytuvo nėra , pieno uzbonui 
t rūksta snapelio-kaklelio, vazai 
viena ąselė nebaigta . 

G A L V O S Ū K I O N R . 59 
A T S A K Y M A S 

Pavardė — Dar l ing . 

G A L V O S Ū K I O N R . 60 
A T S A K Y M A S 

XX 
- 22 

( Ž i ū r ė k i t e p ieš inėl į ) Čia 
nupiešta viena JAV valstija 
(s ta tė) . A t sakyk i t e į šiuos 
klausimus: 1) Kaip vadinasi ši 
valstija? 2) Koks jos užimamas 
plotas? 3) Apytikris gyventojų 
skaičius? 4) Valstijos sostinės 
pavadinimas? 5) Kurie ki t i di
desni a r žymesni miestai? 6) 
Kurią gėlę žmonės yra pasi
rinkę? 7) Kurį paukštį labiau
siai mėgsta? 8) Kelintoji iš eilės 
ir kada įstojo į uniją? 9) Kuris 
žymus J A V prezidentas gimė 
šioje valstijoje? 10) Žymesnės 
lankytinos vietos? Už kiekvieną 
teisingą atsakymą po vieną 
tašką. 

G A L V O S Ū K I S NR. 77 

( Ž i ū r ė k i t e p ieš inėl į ) Ką 
p r i m e n a jums š is vaizdas? 
Trumpai parašykite apie šį 
vaizdelį. (5 taškai) 

G A L V O S Ū K I S NR. 78 

(Žiūrėkite piešinėlį). Šiame 
piešinėlyje strėlė rodo vietą, ku
rioje buvo pastatyta pirmoji 
Amerikos hydroelektrinė stotis. 
Parašyki te šios vietovės pava
dinimą. (5 taškai) 

G A L V O S Ū K I S NR. 79 

P a r a š y k i t e šį ska ič ių : 
Vienuolika tūkstančių, vienuo
lika š imtų ir vienuolika. (5 
taškai) 

G A L V O S Ū K I S NR. 80 

I mišką ėjo du tėvai ir du 
sūnūs. Pakelėje jie nušovė tris 
k i š k i u s . Namo k i ekv i enas 
parsinešė po vioną kiškį. Kaip 
tai atsit iko? (5 taškai) 

88 

Be kojų, be sparnų įskrido į 
medį. (Sniegas) 

Be kojų, be rankų duris ati
daro. (Vėjas) 

', I 




