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»» LKB Kronika" Nr. 74 Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ 
(Tęsinys) 

Vilnius. 1987 m. balandžio 4 
d. parašai buvo renkami prie Šv. 
Onos bažnyčios. Pasiūlius pasi
rašyti į bažnyčią įeinančiam vy
riškiui, šis atsakė ir griežtai už
protestavo: „Ar jūs žinote, kas 
aš toks? Parašus rinkti negali
ma, — kartojo jis, tai pakenks 
klebonui!" Pamaldų metu šis as
muo su kamža patarnavo prie 
altoriaus. 

Kretinga. — 1987 m. kovo 
mėnesio pabaigoje Kretingos ra
jono bažnytinių komitetų na
riams kalbėjo RRT įgaliotinio 
pavaduotojas Juozėnas. Jis iki 
šiol negali nurimti ir vis kelia 
klausimą, kaip prieš metus 
laiko Kret ingos bažnyčios 
klebonas kun. B. Burneikis 
galėjęs i šk i lmingai su 
bažnyt inėmis apeigomis 
palaidoti tokį „nusikaltėlį", 
kaip a.a. Petrą Paulaitį. Pava
duotoją Juozėną kiek ramina 
tai, kad šiais metais, P. Paulai-
čio mirties metinėse, prieš šv. 
Mišias nebuvo paminėtas jo var
das, „ekstremistui" kun. Rokui 
Puzonui neleista sakyti pa

mokslo. Tai jau girtina, kalbė
jo Juozėnas, tačiau komitetų na
riai privalo apskritai neleisti 
bažnyčios patalpas naudoti 
„valstybiniams nusikaltėliams" 
pagerbti. 

Kaunas. — 1987 m. balandžio 
23 d. susitikimui su RRT įgalio
tiniu Petru Anilioniu į miesto 
vykdomąjį komitetą buvo su
kviesti Alytaus rajono kunigai. 
Atvyko tik keli. Įgaliotinis rei
kalavo, kad kunigai dėtų visas 
pastangas, kad Krikšto Jubilie
jaus metu nebūtų „išsišokimų". 

Obeliai. (Rokiškio raj.) — 
1987 m. kovo mėnesį iš Vilniaus 
atvykęs saugumietis kaltino 
vietos kleboną kun. A. Zuloną, 
kam dalyvauja Rokiškio deka
no kun. J. Janulio organizuoja
mose „antitarybinėse sueigose". 
Čekisto vadinamos „sueigos" 
tai kartas nuo karto dekano su
kviečiamos dekanalinės konfe
rencijos. Saugumiečio žiniomis, 
tokių dalykų nėra kituose deka
natuose, todėl jų turi nebūti ir 
Rokiškio dekanante. 

(Bus daugiau) 

Iš pavergtos tėvynės 

Laiškas JAV Kongresui 
Minint 70 metų Lietuvos ne

priklausomybės atstatymo su
kaktį, atvirą laišką Jungtinių 
Amerikos Valstybių Kongresui 
parašė pavergtos Lietuvos 
laisvės kovotojai. 

Vilnius, 
(Tęsinys) 1987.X.26. 

Stalinas su Hitleriu susitarė, 
kad pastarajam kol kas užteks 
Suvalkijos ruožo. Likusią 
Suvalkijos dalį j is pasiims 
Raudonajai armijai okupavus 
visą Lietuvą. Greit šis susi
tarimas buvo realizuotas — 
Raudonoji armija pasitraukė iš 
Suvalkijos ruožo. Ši lietuviška 
žemė formaliai tapo Rytprūsių 
dalimi. 1940.VI.15-ją 300,000 
Raudonosios armijos kar ių 
okupavo Lietuvą su visa 
Suvalkija. Stalinas kitų metų 
sausio 10-ją užmokėjo už 
Hitleriui pažadėtą Suvalkijos 
dalį 31,5 mil. reichsmarkių... 

Vieneri stalininės okupacijos 
metai kainavo Lietuvai maž
daug 6000 užmuštų ar nukan
kintų jos sūnų ir dukterų. 2000 
partizanų žuvo prasidėjus rusų 
- vokiečių karui. Apie 30,000 
lietuvių buvo išvežta į Sibirą. 

1944-siais sugrįžęs į Lietuvą 
Stalinas įvykdė dar vieną Lietu
vos perdalijimą: Suvalkų 
trikampį jis atidavė Lenkijai. 
Tik 9500 km2. Vilniaus krašto 
pr iskyrė prie Lietuvos. 
Maždaug 20.000 km2, perdavė 
Baltarusijai. 

Rytų Prūsiją tarp Priegliaus 
ir Minijos upių net vokiečių 
mokslininkai vadina Mažąja 
Lietuva. Šias žemes 13 amžiuje 
kolonizavo Teutonų ordinas. 
Karo metu Stalinas žadėjo 
Lietuvos komunistams priskir
ti Mažąją Lietuvą prie LTSR. 

S ta l inas 1945 Potsdamo 
konferencijoje gavęs pusę 
Rytprūsių, M. Lietuvą prijungė 

prie Rusijos Federacijos. Kokia 
teise? — Užkariautojo, kuris 
ne t e i s i amas ! Kal in ingrado 
C e n t r i n i a m e parke kabo 
didžiulis transparentas, skel
biąs, kad čia „iskonno ruskaja 
zemlia'. Jis įtikina 99 proc. 
rusų, nors Rytprūsiai niekada 
nepr ik lausė Rusijai. Rusas 
nesusimąsto, kad: Dprūsai bal
tai, o ne slavai, 2) Kaliningra
do srityje nuo seno gyveno ne 
prūsai, bet lietuviai. Jam svar
biausias argumentas — anas 
transparentas ir gido pasako
jimas. (Be to „prūsas" skamba 
panašiai kaip „rusas"). Sujun
gusi visas savo etnografines 
žemes, Lietuva taptų plotu 
didesnė už Austriją, Vengriją ar 
VDR. TSRS politiškai naudin
giau turėti mažą Lietuvą: 1) 
pasaulis neatkreiptų dėmesio į 
nedidelį Maskvos grobį, 2) 
tokiai tautai lengviau įkvėpti 
nepilnavertiškumo kompleksą, 
3) kelių dešimtmečių patyrimas 
Armėnijoje įrodė Stalinui, kad 
daug lengviau valdyti suskal
dytą koloniją... 

Maždaug 80-90 tūkst. Lietu
vos Laisvės armija (LLA) beveik 
10 metų vedė nelygią kovą su 
Berijos vadovaujamais NKVD 
daliniais. Dešimtys tūkstančių 
Lietuvos vyrų buvo išžudyta, 
tiek pat išgabenta į koncla-
gerius. 300-400 tūkst. ištremta 
į Sibirą. Nors Lietuva nebuvo 
kariaujant i šalis, tačiau ji 
neteko maždaug trečdalio savo 
gyventojų t.y. daugiau negu bet 
kuri valstybė Il-me pasauli
niame k a r e . _ . • . 

(Bus daugiau) 

— Indija pirmą kartą parodė 
iš Sovietų išnuomotą povande
nini branduolinį laivą. Indija 
yra antroji Azijos valstybė po 
Kinijos, kuri turi tokį galingą 
laivą. 

Mirtini estų tautos priešai 
Įsteigtosios Estijos Nepriklausomybės 

partijos atgarsiai 

Estai Eke-Part Nomm, kairėje, Vello Vaartnou. centre, ir Arvi OrulaJal ine, kai pasirašė Esti
jos Nepriklausomybės partijos steigimo akta Taline, Estijos sostinėje. 

Sovietai nustatė pasitraukimo 
datą 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Maskva. — Sovietų Sąjungos 
Komunistų partijos generalinis 
sekretorius M. Gorbačiovas pir
madienį paskelbė, jog Sovietai 
bus pasiruošę išvesti savo 
karines pajėgas iš Afganistano 
gegužės 15 d., jei Genevoje 
vykstančiuose pasitarimuose 
bus prieita priimtino sprendimo 
du mėnesius prieš tą datą. 

Gorbačiovas pasakė, jog jis 
mano, kad susitarimo bus 
pasiekta labai greitai ir tada per 
10 mėnesių bus išvežta Sovietų 
kariuomenė. Jo pranešimas 
buvo skaitomas televizijoje, 
nutraukus reguliarią programą, 
kaip labai svarbi žinia. 
Pasitraukimas įvyks, nežiūrint 
kokio sąstato bus sudaryta 
Afganistano vyriausybė. Tasso 
žinių agentūra toliau skelbė, jog 
iki kovo 15 d. bus susitarta pasi
rašyti reikalingus dokumentus 
ir 8 metų civilinis karas bus 
baigtas. 
Neįtikėtinas jo pasakymas 

Sovietų vadas pasakė, jog 
Afganistano karo galas gali sus-

Australijoje prasideda 
naujos bylos 

Sidnėjus. — Australijoje dau
giau kaip 200 imigrantų yra 
užvestos bylos, įtariant juos 
buvus karo meto nacių nusikal
tėliais. Juos teistų Australijos 
teismas, praneša prokuroras. 

Specialių investigacijų direk
torius Robert Greenwood sako, 
jog jau 10 mėnesių tiria 15 
asmenų bylas, kurie galėjo būti 
įsivėlę į žudynes. Jis sako turįs 
žinių, kad 450 asmenų gali 
būti pakviesti teismo atsakomy
bėn. 

Australija pakeitė savo 25 
metų nusistatymą nesvarstyti 
nacių karo nusikaltimų. Dabar, 
kaip vyriausias prokuroras 
Lionei Bowen sako, kur yra rim
ti karo nusikaltimai, vyriau
sybė nebemano, kad reikalas 
yra baigtas ir jų bylos bus 
svarstomos teisme. Pagal nau
jąjį įstatymą, tokiam asmeniui 
nebus atimta pilietybė ir jis 
nebus deportuojamas, bet 
teisiamas Australijoje. Iki šiol, 
jei asmuo buvo nusikaltęs ne 
Australijos žemėje, jis nebuvo 
teisiamas. Vyriausias proku
roras pasakė, kad Sovietų 
Sąjunga, Jugoslavija ir Vengrija 
pažadėjo savo paramą ir jei 
reikės atsiųsti savo liudininkus 
į tokiu asmenų teismus. 

tabdyti ir kita* ..kraujuojančias 
žaizdas" Viduriniuose Rytuose, 
Centro Amerikoje, Cambodijoje, 
Persų įlankoje ir Pietų Afrikoje. 

Washingtone Baltieji rūmai 
tai pavadino pozityviu žingsniu, 
bet spaudos sekretorius M. 
Fitzwater paskė. kad reikia pa
laukti rezultatų. Baltieji rūmai 
galvojo, kad Sovietų Sąjunga 
įsteigs satelitine vyriausybę Ka
bule, kurios prezidentu liktų 
Najibullah arba, kad jis kontro
liuotų tokias svarbias pozicijas 
kaip Gynybos ministeriją ir 
Saugumo policiją. Bet Gorbačio
vas pasakė, kad nereikalauja 
palankios vyriausybės Maskvai. 
„Tai gali būti pačių afganų iš
spręsta, nežiūrint, kad tai bus 
sudaryta ir iš priešingos 
stovyklos... Tai ne mūsų 
reikalas" kalbėjo Gorbačiovas. 
Bet jis pasakė ir tai, kad Sovietų 
Sąjunga būtų laiminga, jei 
Afganistanas būtų neutralus ir 
nesusidėtų su kokia nors 
galybe. 

Bet nėra laisvės karių 
atstovų 

Gorbačiovas ir Najibullah jau 
sutarė dėl laiko ir todėl visa tai 
„sudaro reikalingas sąlygas 
•galutiniam susitarimui labai ar
timoje ateityje". Kremlius tik 
nori, kad pasitarimai Genevoje 
tarp Afganistano ir Pakistano, 
Amerikos ir kitų kraštų už
draustų siųsti toms valstybėms 
ginklus Afganistano laisvės ko
votojams ir, kad milijonai 
afganų galėtų grįžti iš 
Pakistano į savo kraštą. Čia 
būtina pastebėti, jog Genevos 
pasitarimuose nėra pakviesti 
dalyvauti afganų laisvės kovo
tojų atstovai. 

Pagal tą sutarties planą. Ame
rika ir Sovietų Sąjunga garan
tuotų, kad užsienio jėgos 
nesikištų į Afganistano reikalus 
ir, kad būtų numatytos taisyk
lės kareivių išvežimo patikri
nimui ir, kad nebūtų teikiama 
karinė parama. 

— Izraelio kareiviai nušovė 
arabų moterį ir kitus šešis 
sužeidė pra< usio ketvirtadienio 
susirėmimuose. 

— Toronte užvesta antra byla 
prieš Ernst Zundel, kuris 
atspausdino palankų straipsnį 
už nacius ir buvo nuteistas už 
skleidimą klaidingų žinių 15 
mėnesių kalėjimo. Apeliacinis 
teismas panaikino tą bausmę. 
Dabar vė! vienos tautybės 
žmonės jam užvedė naują bylą. 

— Rytoj dienraščio laidoje bus 
plačiau apie Nijolės Sadūnaitės 
sumušimą Vilniuje. 

— Pavergtos Lietuvos sos
tinėje Vilniuje vasario 5 d., 
penktadienį, Associated Press 
pranešimu, lankėsi Sovietų 
Sąjungos prezidentas Andrei 
Gromyko, kuris spaudai pareiš
kė, kad komunistinė vyriausybė 
Lietuvoje yra stipri ir tie, „kurie 
užsienyje kitaip galvoja, yra 
lunatikai". 

— Suomijos prezidentiniuose 
rinkimuose prez. Mauno Koivis-
to laimėjo 47.9^ balsų, o reikia 
kad gautų 50<£, tad sprendimas 
pal iktas rinkimų kolegijos 
sprendimui, kuris bus vasario 
15 d. 

— Washingtone Gynybos 
sekretorius Frank Carlucci pra
nešė, jog jis pareikalavo, kad il
gųjų distancijų raketos, kurios 
yra pakrautos ant siloso, būtų 
perkeltos ant traukinių platfor
mų, nes dabartinėje situacijoje 
tos raketos yra lengvai pasiekia
mos sovietų. 

— Sidono mieste, Libane, 
praėjusį penktadienį buvo 
pagrobti du skandinavų tarnau
tojai Jungtinėse Tautose. Pales
tinos Išlaisvinimo organizacijos 
vadas Yasser Arafat įsakė savo 
partizanams apsupti tą namą, 
kur pagrobtieji buvo laikomi ir 
juos išlaisvinti. Pagrobtieji yra 
švedas Jan Stening ir norvegas 
William Jorgensen. Tai pirmie
ji skandinavai, kurie buvo pa
grobti važiuojant Jungtinių 
Tautų mašina. 

— Maskvoje komunistų laik
raštis „Pravda" pranešė, jog po 
5 metų sekimo ir tyrinėjimo 
buvo išaiškintas korupcijos 
tinklas, atnešęs Uzbekų respub
likai 6.5 bil. nuostolio. Išnau
dojimo ir pasisavinimo aferoje 
dalyvavo daug aukštų sovietų 
pareigūnų, įskaitant Leonido 
Brežnevo žentą ir Sovietų 
Vidaus reikalų ministerio 
pirmąjį asistentą Yuri 
Čurbanov. 

— Nobelio Institutas Nor
vegijoje praneša, jog šių metų 
Taikos premijai yra gautos dvi 
nominacijos, kurios siūlo 
prezidentą Reaganą ir Sovietų 
Gorbačiovą apdovanoti Nobelio 
Taikos premija už sutartį, kuri 
buvo pasirašyta Washingtone. 

— Vietnamo vyriausybė pra
nešė, kad kai komunistai perė
mė valdymą, padarė daug klai-
dų,išžudydami tūkstančių tūks
tančius žmonių. 

Talinas. Michailo Gorbačiovo 
atvirumo politika jam teikia 
nemalonių įvykių Sovietų 
Sąjungoje, nes prievarta in
korporuotos tautos į sovietinę 
sistemą pradėjo daug atviriau 
kelti savo balsą ir reikalauti 
autonominių teisių. 

Prieš tris savaites 14 Estijos 
piliečių pasirašė dokumentą, 
kad įsteigia pirmąją nepriklau
somą politinę partiją Sovietų 
Sąjungoje. Apie tai nieko nerašė 
vietiniai laikraščiai ir nei 
televizijos nei radijo stotys nieko 
apie tai neskelbė, bet tai nesus
tabdė šios žinios — ji žaibo 
greitumu pasklido po visą 
Sovietų Sąjungą, rašo New 
York Times. Mūsų dienraštyje 
apie tai jau buvo rašyta praėjusį 
penktadienį. Estai tuo pareiškė 
savo nepasitenkinimą, kad 
europietiškos kultūros estams 
reikia tu rė t i politinius ir 
ekonominius ryšius su Sovietų 
Sąjunga. Kokio likimo susi
lauks estų įsteigtoji Estijos 
Tautinė Nepriklausomybės par
tija, galima tik spėlioti. 

Estijos aneksija — 
Sovietų žaizda 

Maskvos korespondentas rašo, 
jog Estijoje, kur priešsovietinis 
nusistatymas yra stiprus, ir 
Estijos 1940 metais įvykdyta 
aneksija yra atvira žaizda, šios 
partijos ' į s te igimas sukėlė 
estų pasididžiavimą, o vy
riausybei rūpestį. Gorbačiovui 
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Priešsovietinis nusistatymas Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje, įvairių pa
saulio žinių agentūrų pranešimu, yra 
labai didelis. 

Mirė prof. 
Jurgis Baltrušaitis 

Paryžius. — Prof. Jurgis Bal
trušaitis, meno istorijos profe
sorius, mirė sausio 28 d. Pary
žiuje. Jo tėvas Jurgis Baltru
šaitis, žymus poetas ir diploma
tas, buvo gimęs Paantvardžių 
kaime, Skirsnemunės parapijo
je, Raseinių apskrityje. Velionis 
mokėjo daug kalbų, jų tarpe ir 
lietuvių. Baigė Sorbonos univer
sitetą. Vytauto Didžiojo univer
sitete 1933-1939 profesoriavo, 
dėstydamas meno istoriją. Su 
paskaitomis buvo Columbijos ir 
Yale universitetuose. Jis visur 
pasirašydavo lietuviškai — 
Jurgis Baltrušaitis. Prancūzijoje 
bičiuliavosi su buvusiu prez. de 
Gaulle. Jis taip pat buvo geras 
prof. Juozo Brazaičio draugas. 
Yra parašęs daug veikalų iš 
meno istorijos, o taip pat angliš
kai ir apie lietuvių liaudies 
meną. 

estų tautiškumas, kaip ir kitų 
ne rusiškų tautybių, kelia labai 
rimtą ilgalaikę problemą, kuri 
greičiausiai niekad nesibaigs. 
Sovietai nori suvaldyti daugiau 
kaip 100 tautybių savo režime 
ir jas suniveliuoti, tačiau jiems 
net per 70 metų nepavyko 
padaryti. 

Visas Pabaltijis prieš 
Sovietus 

New York Times vakar dienos 
laidoje pastebi, jog priešsovie
tinis estų nusi teikimas vis 
dažniau pareiškiamas viešai. 
Toks pat jausmas yra kaimyni
nėse respublikose — Latvijoje ir 
Estijoje, kurios tuo pačiu metu 
buvo jėga inkorporuotos į 
Sovietų Sąjungą. Estija, kaip ir 
kitos dvi Pabaltijo tautos, yra 
Vakarų Europos k u l t ū ro s , 
kurios nėra kitose Sovietų 
tautybėse. Nuo to laiko, kai 
Sovietai įvykdė Estijos pri
jungimą prie Sovietų Sąjungos, 
Sovietai yra mirtinas estų tau
tos priešas. 

Ekonomisto žodžiai 
Estų ekonomistas Tiit Made 

pasakojo, kad Gorbačiovo poli
t ika leidžia dabar atvir iau 
pasisakyti, ko nebuvo galima 
anksčiau. J is ir kit i estų in
telektualai pritaria Gorbačiovo 
ekonomijos decentralizavimui. 
Apie tai jie rašė savo estų kalba 
einančiame laikraštyje „Ėdasi". 
Tiit Made New York Times 
žurnalistui pasakė, jog „tik 
ekonominis kelias y ra vienin
telis, kurį dar galima mūsų 
žmonėms pateikti. Politinis ke
lias šiuo metu yra neįmano
mas". Estijos televizijos prog
ramose dažniau pasisakoma 
prieš Maskvą. Estai savo žinias 
turi savo kalba. 

Estų aukštieji pareigūnai taip 
pat nevengia pasisakyti prieš 
„vyresnįjį brolį — rusą" . 
Tautinės demonstracijos vis 
dažniau įvyks ta Estijoje. 
Paskutinė buvo tik vasario 2 d., 
kai Tar tu mies t e policija 
brutaliai vaikė demonstrantus 
iš gatvių. 

— Nairobi mieste, Kenijoje, 
išlaisvinti keturi politiniai 
kaliniai pasakė spaudai, kad jie 
buvo išrengti iš rūbų ir žiauriai 
kankinami, reikalaujant prisi
pažinti prie nepadarytų nusikal
timų. Nė vienas neprisipažino. 
Kenijos policija juos paleido, 
įgrasinusi nekalbėti apie 
kankinimo būdus. 

Nepriklausomybės 
minėjimai — kaip suplanuota 

Keli Estijos Nepriklauso
mybės partijos aktą pasirašiu
sieji jau buvo policijos sulaikyti, 
dar kiti prievarta verčiami 
regis t ruot is papi ldomai į 
kariuomenę. 

Estijos komunistinė vyriau
sybė ir estų taut inis pogrindis 
ruošiasi Vasario 24-sios demon
stracijoms, kai Estija minės 
savo 70 m. nepriklausomybės 
prisiminimo sukaktį. 

Lietuvoje, rašo New York 
Times, nepriklausomybės šven
tė, kaip planuota, bus minima 
Vasario 16-ją dieną. 

KALENDORIUS 
Vasario 11 d.: Paskalis, 

Felicija. Algirdas. Dailė, Teo
dora. Dovilė. 

Vasario 12 d.: Modestas, Eu-
lalija, Deimantė , Gintenis , 
Benediktas, Reginaldas, Man
tas, Matilda. 

ORAS 

Saulė teka 6:53, leidžiasi 5:17. 
Temperatūra dieną 20 L, 

naktį 5 1. 

i 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. vasario mėn. 11 d. 

JAV LB APYLINKIŲ 
RINKIMŲ KOMISIJOS 

MICHIGANE 

JAV LB Michigano apygardos 
valdyba patvirtino šias JAV 
LB XII-tosios Tarybos apylinkių 
rinkimų komisijas Michigane: 

1. Detroito: Pirmininkas 
Alfonsas Juška, 36590 Mass 
Drive. Sterling Hts., MI48077. 
Telef. (313) 264-7735. Nariai -
Česlovas Anužis, Andrius But-
kūnas, Juozas Orentas, Juozas 
Duoba ir Vytas Rugienius. 

2. G r a n d R a p i d s : Pir
mininkas Kęstutis Stepšys. 
1322 Hamilton St. NW, Grand 
Rapids, MI 49504. Telef. (6161 
456-5236. Nariai — Jonas 
Paovys. ir Jonas Traška, Sr. 
Taip pat jie turės vieną įgalio
tinį Union Pier. kur JAV LB 
apylinkės valdybos nėra. 

3. Lansing: Pirmininkė Lina 
Anužienė. 5 Locust Lane. Lan
sing, MI 48911. Telef. (517) 
394-0859. Narys - Aldas Kriau
čiūnas. 

JAV LB XII-tosios Tarybos 
Michigano rinkimų komisijos 
pirmininkė yra Gražina Kriau
čiūnienė, 1816 Tecumseh River 
Drive, Lansing, MI 48906, telef. 
(517> 321-0091. 

Vytautas Kutkus 
JAV LB Michigano apygardos 

valdybos pirmininkas 

DEŠIMTMETIS LIETUVIŲ 
KAMBARIUI WAYNE 

STATE UNIVERSITETE 

1978 m. vasario 16 d. Wayne 
State universi tete buvo 
atidarytas lietuvių aukomis 
įruoštas Lietuvos praeitimi 
dvelkiąs lietuvių kambarys. 
Kambarys tikrai meniškas ir 
patraukia kiekvieno praeivio ar 
studento akį. Jo projektą 
paruošė architektai Jonas ir 
Rimas Mulokai. Kambario 
sienos — ištisi didžiuliai 
paveikslai kalba apie senųjų ir 
dabartinių laikų istoriją. Čia 
mūsų širdžiai daug mielų pa
minklų, bažnyčių ir įvairių 
pastatų iš Kauno, Vilniaus ir 
kitų vietovių. Kambario lubos ir 
kampai paremti lietuviško 
ąžuolo balkiais ir kolonomis. 

Šio kambario komitetui dabar 
vadovauja darbščioji Stefanija 
Kaunelienė. Jos vadovaujamas 
komitetas dabar rūpinasi 
lietuviško stiliaus baldais šiam 
kambariui papuošti, o 1988 m. 
vasario mėn. 16 d., antradienį, 
tarp 2 ir 5 vai. po pietų ruošia 
priėmimą — vaišes mūsų bran
gios šventės Vasario 16-tosios 
70 metų ir kambario dešimtme
čiui paminėti. Visi lietuviai ir 
svečiai kviečiami dalyvauti. Ta 
pačia proga organizuojama ir 
parodėlė, kurią tvarkys Algir
das Vaitiekaitis. (Dalyvavimas 
ir vaišės — nemokamai). 

Šiuo metu jau 12 tautybių 
Wayne State universitete — 
Ethnic Heritage Center — turi 
savo kambarius: Afrikos ameri
kiečiai, arabai, armėnai, kinie
čiai, prancūzai, graikai , 
vengrai, japonai, lietuviai, 
lenkai, rumunai ir ukrainiečiai. 

Senosios kartos lietuvis 
Juozas Tamošiūnas didelę dalį 
savo palikimo paskyrė šiam 
kambariui, iš kurio pelno yra 
skiriamos stipendijos lietuviams 
studijuojantiems Wayne State 
universitete. Dar ne visos jos 
yra išnaudojamos, todėl, 
susidomėję tomis stipendijomis, 
kreipiasi į kambario pirm. Ste
faniją Kaunel ienę, telef. 
554-4190. 

Wayne Stato universitete stu
dijuojantieji lietuviai jau yra 
susibūrę į savo klubą. Dabar 

norima suburti ir visus tame 
universitete studijavusius. Tuo 
re ikalu skambinti Birutei 
Barauskienei, telef. 258-6535. 
Tikimasi, kad šio universiteto 
alumnai vėliau perims lietuvių 
kambario tvarkymą. 

Dėl automobilių statymo 
skambinti aukščiau duotu tele
fonu Stefanijai Kaunelienei, ar
ba Vincui Tamošiūnui, telef. 
843-6027. 

Vytautas Kutkus 

MŪSŲ ŠEŠTADIENINĖJE 
„DOVANA KARALIUI" 

Dar taip neseniai, praėjusio 
gruodžio tryliktą dieną, Dievo 
Apvaizdos parapijos Kultūros 
centre vyko įdomūs nutikimai. 
Nebeliko mūsų mokyklos moki
nių. Visi pavirto pliušiniais 
žvėreliais ir gyvuliukais, 
t raukinukais , kareivėliais, 
lėlytėmis, juokdariais, kubais ir 
stebuklingai atsirado Kalėdų 
senelio žaislų kambaryje. 

Pasklidus žiniai, kad Kalėdų 
senelis ne tik vaikučius ap
dovanos, bet ir Karalių — visi 
žaisliukai panoro tekti karaliui. 
Sprendimą padarys penki teisė
jai . Paskelbtos žaisliukų 
varžybos! Šoko pliušinukai, 
važiavo traukinukai, žygiavo 
kareivėliai, lėlytės ėjo ratelius, 
juokino pajacai, net ir kubai 
smagiai judėjo. Stengdamiesi 
laimėti, visi ritmingai šoko, 
sąmojingai kalbėjo, gražiai 
dainavo, gudriai ginčijosi. 
Atvykęs Kalėdų senelis 

Diskusijų ratel is Detroito j aun imo rekolekcijose Dainavoje . 

pranešė, kad karalius yra 
Jėzulis ir visi Jį sveikins. 
Keliavę vieniši piemenėliai, 
panoro žaisliukų draugystės ir 
prie jų prisijungė. Visi, 
nuoširdžiai sveikindami Jėzulį, 
sutartinai šoko „Kalvelį" ir 
giedojo giesmeles. 

Vaidinime dalyvavo visi 
mokiniai, visų vaidmenys buvo 
vienodai labai svarbūs. 

Šį žavingą ir muzikalų, net 
mažiausiam žiūrovui supran
tamą, vaidinimą sukūrė Rūta 
Mikulionienė, Eglė Laniaus-
kaitė ir Rita Kliorienė. Režisavo 
Rūta Mikulionienė, pianinu 
palydėjo dainas bei giesmes 
pravedė Manvydas Šepetys, 
taut. šokį — Viktorija Viskan
tienė, grimas ir šviesos — Viktės 
Moss. 

VASARIO 16-TOJI 
MOKYKLOJE 

Nepriklausomybės šventė 
,,Žiburio' mokykloje bus 
minima vasario 20 d. 12 vai. 
Visi mokinių tėveliai, artimie
ji ir besidomintieji mokyklos 

darbu, maloniai kviečiami 
atvykti į šį minėjimą ir moraliai 
mokinių ir mokytojų pastangas 
paremti. 

JP-

VASARIO 16-TOS 
MINĖJIMAS VISUOMENEI 

DLOC ruošia Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 70-tos 
sukakties minėjimą vasario 14, 
12:30 vai. p.p. Dievo Apvaizdos 
parapijos salėje, 25335 W. Nine 
Mile Rd., Southfield, MI. Pro
gramoje Šv. Antano parapijos 
klebono, A. Babono invokacija, 
dr. Leono Kriaučeliūno ir JAV-
ių senatoriaus Donald W. Riegle 
paskaita, Rusnės Kasputienės 
vadovaujamo tautinių šokių vie
neto „Audinys" ir Viktorijos 
Viskantienės vadovaujamo „Ži
burio" lituanistinės mokyklos 
šokėjų vieneto atliekami šokiai, 
M. Sajaus ir K. Griciaus patrio
tiniai skaitymai ir deklamaci
jos. 

Prieš minėjimą, 11:30-12:30 
veiks virtuvė ir pyragų stalas. 

Vėliavas tvarko jūrų Šaulių 

Nuot r A. R u g i e n i a u s 

kuopos pirmininkas B. Valiukė
nas. 

Lietuvos laisvinimui aukos 
renkamos prie Dievo Apvaizdos, 
Šv. Antano ir Šv. Petro 
bažnyčių, o taip pat prieš 
minėjimą Kultūros centro patal
pose. 

B. Brizgys 

REKOLEKCIJOS 
JAUNIMUI 

Dievo Apvaizdos lietuvių pa
rapija vasario 20-21 dienomis 
Dainavos stovyklavietėje rengia 
rekolekcijas jaunimui. Kviečia
mi visi Detroito jaunuoliai ir 
jaunuolės 18 metų amžiaus ir 
vyresni. Rekolekcijas praves vi
siems gerai pažįstamas kun. 
Antanas Saulaitis, SJ, iš Chi-
cagos. Rinksimės jau penktadie
nio vakare, kad anksti šešta
dienį iš ryto galėtume pradėti 
numatytą programą. Tai bus 
puiki proga šios gavėnios metu 
pamąstyti apie savo dvasinį 
gyvenimą ir ats inaujint i 
tikėjime. Bus ir šiek tiek 
laisvalaikio pasidžiaugti ramia 

iLnxBwyo0 

Aleksandras Pakalniškis, Jr. 
11 Sycamore Lane Westford, MA 01886 

112-TOS KUOPOS 
CHICAGOJE VEIKLOS 

PLANAI 

Žvelgiant į Lietuvos Vyčių 
112-tos kuopos ateinančių 
dviejų mėnesių darbotvarkę, 
svarbiausieji išplanuotų įvykiu 
bus vasario 16-tą dieną 
įvyksiančios Pirmojo bei Antro
jo Lietuvos Vyčių laipsnio įtei
kimo iškilmės, kovo 15-ta dieną 
rengiamos šv. Patrickošv. Juo
zapo švenčių proga vaišės, 
bei balandžio 19-tą dieną įvyk
s iant i s kuopos steigėjų 
minėjimas. 

Vasario mėnesio susirinkimas 
šiais metais bus ypatingas. Jis 
bus pravestas lietuvių kalba. 

Tie, kurie gal ir nelabai mikliai 
lietuviškai žodžiais „persimeta
t e " , prašau neatsisakyti 
dalyvauti. Jums išversime į 
anglų kalbą kiek bus reika
linga; teprašome, kad Jūs pasi
stengtumėte tiek lietuviškai 
kalbėti, kiek Jūs jaučiatės pato
giai tai darydami. O po susi
rinkimo įvyks užsitarnavusiem 
kuopos nariam Pirmojo bei An
trojo laipsnio jteikimo formalu
mai. Kai kurie nariai nežino, 
kad jie savo veikla, pagal 
ritualų įstatymus, yra užsi
tarnavę laipsnį. Tų įstatymų 
struktūrą gali išaiškinti Julija 
Zakarkienė (telefonas 434-7785) 
tiems, kurie galvoja, kad jie gal 
ir patenkina reikalavimus. 
Žinoma. Trečiojo arba Ketvir
tojo Lietuvos Vyčių laipsnio 
siekiantieji jau bus ir anksčiau 

su ritualų komiteto nariais susi
rišę, kad reikiami dokumentai 
būtų užpildyti. Trečiasis laips
nis bus įteiktas šv. Kazimiero 
minėjime kovo 6-tą dieną, o 
klausimus nukreipkite apygar
dos ritualų komiteto pirmi
ninkei Ann Marie Kassel, tele
fonu 960-2019. 

Po kovo mėnesio susirinkimo 
mes Gavėnios dvasioje pa
ruošime šv. Juozapo šventės 
proga vakarienės stalą. Tai 
labai išpopuliarėjusi paskuti
niaisiais keliais metais ren
giama šventė. Stalas apkrautas 
panašiai kaip Kalėdų proga bu
fetas, ir tuo būdu bendrai 
atšvenčiame dviejų šventųjų — 
Patricko bei Juozapo — šventes. 
Šio vakaro šeimininkė bus Ju
lija Zakarkienė. 

Dvidešimt aštuntasis metinis 
,.Lietuvos pr is iminimų" 
banketas įvyko sekmadienį, 
vasario 7-tą dieną Martiniąue 
pokylių salėje. Šiais metais pa
gerbėme prel. dr. Juozą Prunskį 
už jo žurnalistinį bei Lietuvai 
laisvės siekiantį darbą. 

Banketo metu įvykusioje 
muzikinėje programoje pasirodė 
solistė Marija Juzėnas. Po 
meninės programos vyko šokiai 
Ąžuolo Stelmoko orkestro 
muzikos palydimi. 

Rengimo komiteto pirmi
ninkai šio „Lietuvos prisi
minimų" banketo buvo Algir
das Brazis ir Jonas Paukštis, o 
komiteto narių tarpe buvo 
Albertas ir Julija Zakarkai, 
Estela Rogers, Konstantinas 

Savickus, Aušra Padalino, Sa
bina Henson. Marija Juzėnas, 
Gerry Mack. Evelina Oželis, 
Marija Kinčius, ir Eleonora 
Kasputis. 

VIDURIO AMERIKOS 
APYGARDOS PLANAI 

Vidurio Amerikos apygarda 
„Prisiminimų" banketų metų 
veiklą tik pradeda. Sekmadienį, 
kovo 6-tą dieną ji ruošia šv. 
Kazimiero dienos minėjimą, 
kuris prasidės po 10-tos vai. šv. 
Mišių Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčioje (prie 44-tos ir 
Californijos gatvių sankryžos). 
Parapijos salėje rengiamoje 
šventėje, kurią globos 36-toji 
Lietuvos Vyčių kuopa, ruošiami 
pietūs, kuriuose norint daly
vauti reikia iš anksto rezervuo
ti vietas. Po pietų vyks apy
gardos pavasarinis suvažia
vimas, kur iame apygardos 
komitetų bei kuopų pirmininkai 
pateiks veiklos pranešimus. 
(Negalintieji seime dalyvauti ar 
atsiųsti atstovą, pranešimus iš 
anksto įpareigojami atsiųsti 
Marijai Juzėnas, 4613 W. 102nd 
St., Oak Lawn, IL 60453). Viena 
suvažiavimo svarbi užduotis yra 
Liepos 4-tos dienos pikniko ren
gimo darbų pasiskirstymas. 
Susidomėję šventėje dalyvauti 
skambinkite kuopos pirmi
ninkei Marijai Juzėnas, tele
fonu 425-6014, arba vasario 
mėnesio susirinkime užsitik
rinkite tas vietas. Rezervacijų 
komiteto pirmininkė yra Irena 
Norushis (telefonas 735-4722). 

1987-tiem metam užsibaigus, 
kun. Antanas Zakarauskas, 
mūsų Vidurio Lietuvos Vyčių 
apygardos dvasios vadas ir Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijos klebonas, išėjo į pensiją. 
Tas įvykis buvo iškilmingai at
švęstas sekmadienį, šių metų 
sausio 17-tą dieną. Šventė pra
sidėjo i šk i lmingomis šv. 
Mišiomis parapijos bažnyčioje, o 
po pamaldų vyko banketas The 
Mayfield salėje. 

Įspūdingas šv. Mišias konce-
lebravo kun. Zakarauskas, 
vyskupas Brizgys ir kiti šeši 
kunigai. Banketo metu kun. 
Zakarauskui buvo padėkota. 
Parapiečiai bei organizacijų na
riai jam linkėjo laimės. Mūsų 
apygardos nariai linkėjo jam 
maloniai praleisti ilgus pensijos 
metus. 

Pe t ras ir Juzė Juzėnai 
ATHOL-GARDNER 

MIESTUOSE 

Po vakarinių šv. Mišių gruo
džio 12-tą dieną Šv. Pranciškaus 
parapijos bažnyčioje, Athol-Gar-
dner 10-tos Lietuvos Vyčių 
kuopos nariai susirinko švęsti 
kasmet ruošiamas Kūčias. Buvo 
uždegtos žvakės ir glaudi Vyčių 
šeima apstojo stalus. Kun. Juo
zas Jurgelonis perskaitė Kalėdų 
Evangeliją pagal Luką ir išdali
no plotkeles. Kiekvienas 
plotkelėmis dalinosi su kitu, 
išreikšdamas geriausius lin
kėjimus ateičiai. 

Kitą dieną kuopa, klebonui 
pritariant, surengė kalėdinį 
balių trisdešimt trims para
pijos šv. Mišių patarnautojams. 
Balius įvyko Lucky Lanes kėg-
liavimo salėje. Lennie Davi-
donis buvo Kalėdų senelis. 

Gardnerio lietuviai papuošė 
lietuvišką eglutę ir Kūčių stalą 
Gardner Heritage Visitors cen
t re gruodžio mėnesį vyks
tančioje parodoje. Si paroda iš
ryškino lietuvių kalėdinius 
papročius. O lietuvių šeima 
(tautiniais drabužiais aprengti 
manekenai) buvo dar vienas 
žmones patraukiantis ekspona-

| tas. Paroda buvo nepaprasta ir 
rajoninėje spaudoje plačiai 
minima. Pirmąją dieną atvyko 
514 svečių. Bronė ir Bill Wis-
niauskas, Bronė Bekeris ir Van-

I da Sherksnis, apsirengę tauti
niais drabužiais, aiškino atvy
kusiems švenčių papročius. 

Vincukas 
vertė 

Aleksandras Pakalniškis, J r . 
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Švietimo komitetas 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS ulGOS 
IR OOOS CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami ofise) 

Priklauso Ho!y Cross :r Chnst ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago 
Tai. 434-5649 (veikia 24 vai.) 

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

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

DR. E. DECKYS 
CYDYTOIA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMC'K INĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLTLDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandom pagai Susitarimą 

0R. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS \R CHIRURGAS 
S P E C I A L Y B Ė — AKIŲ L IGOS 

2 6 5 5 W. 6 9 St. 
Tel. 776-9691 

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos paga' susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVICIUS 

JOK ŠA 
VAIKI ; LK.OS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A L G I R D A S KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus " kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagai susitarimą 
Penkt . antr. ketv ir penkt 

fteikalui esan' atvažiuoiu ir j namus 

Tel . RE-Hance 5-1811 
DR. VVALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 We«t 59th Street 

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

Treč ir šešt uždaryta 

Tel. ofiso ir buto: OI. vmpic 2-415* 

DR. P. KISIELIUS 
(,\[">Y T O I \ S IR ( H I R I R C A S 

1443 So 50th A ve.. Cicero 
Kasdien 1 iki !* vai vak 

"i ivri is treč Cešt M ilu4 vai por i f t 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDINC 

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

Re/ id . 385-4811 

Dr. T u m j s o n i o ofisą pereme 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

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

DR. LINAS A. SIDRYS 
A K I U L I G O S . C H I R U R G I J A 

2636 VV. 71st Street 
Priima trečiad nuo 2 iki S v v 

Ketvirtad nuo 10 v r. ik i 6 v v 
Susitarimui skambint 436 -5566 

Ofs . t e l . 4 7 1 - 3 3 0 0 ; rez. 4 4 2 - 8 2 9 7 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

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

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

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marauette Medtcal Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širces ir Kraujagyslių Ligos 
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Laisvės išdavimas — 

TARNAVIMAS 
SVETIMAI 

IDEOLOGIJAI 

JAV LB-ĖS KLAIDOS ATITAISYMAS 

Jungtinės Amerikos Valsty
bės turėjo vardą kaip laisvės 
gynėjos ir žmogaus teisių ger
bėjos. Apie Ameriką galvojo ir 
skelbė senieji Europos kraštai, 
kol jie nesusidūrė su šiuo kraš
tu kare, tarptautinėse derybose, 
prieškarinėje Tautų Sąjungoje, 
apsisprendimo dėsnių skelbime 
ir jų nesilaikyme. Kitaip apie 
JAV-bes galvoja Pietų Ameri
kos valstybės. Ten juk buvo 
amžinų anglų priešų ispanų 
palikuonys. Nors Pietų Ameri
koj, išskyrus Braziliją, susidarė 
laisvos valstybės, kaip ir Šiau
rės Amerika, nugalėjusios savo 
tautiečius — ispanus, kurie 
laikė juos okupuotais kraštais, 
bet jie kaip ispanų daugumos 
įpėdiniai nepasitikėjo, net 
nekentė Šiaurės Amerikos 
išnaudojimo, protestantiš-
kumo ir pažadų netesėjimo. 

Ar tai buvo ir seniau, sunku 
pasakyti. Bet tokia nuomonė 
ten buvo sudaryta istoriškai, 
kai Šiaurės Amerika siųsdavo 
savo valstybei atstovauti ne . 
tikrus diplomatus, o užsipelniu- ! 

sius valdžios partijai ar 
rinkimams savo turtais pramo
nininkus ar prekybininkus. Jie 
naudojosi jų pramoniniais ar 
prekybiniais patarimais, bet i 
taip pat tie atstovai naudojosi 
Pietų Amerikos žemės turtais. 

Šis kraštas neužsitarnavo 
geradario vardo, nors ir 
šelpdamas, nors labdarybe 
pasižymėjęs labiau, negu bet 
kuris kitas kraštas, nors savo 
turtus kartais dalinęs nepropro-
cingai pagal turimus ir reikalin
gus būtinumus. Kas buvo dėl to 
kaltas, šiandien būtų sunku 
atsakyti. Bet pietiečiai tai jautė 
ir bijojo šiauriečių išnaudojimo. 

Dabar taip eina su Centro 
Amerika, kuri yra Šiaurės 
Amerikos pašonėje. Tos valsty
bėlės viena po kitos krinta į 
komunistų sistemos verges, 
kenčia jų keliamas suirutes ir 
norą paimti tų kraštų valdžias. 
JAV pažada gelbėti, bet tai 
lieka tik pažadais. Toks šiuo 
metu yra ypač Salvadoras ir 
tokia Nicaragua. 

Seniai buvo ginčijamasi dėl 
paramos Nicaraguos laisvės 
kovotojams, ispaniškai va
dinamiems ,,Contras". Vy
riausybė su prezidentu R. Rea-
ganu priešakyje kovojo už pa
ramą, visais būdais vedė pasita
rimus su Senato ir Atstovų 
rūmų atstovais. Penkių Centro 
Amerikos valstybių prezidentų 
pasitarimas atrodė veda prie 
taikos. Bet Nicaragua to nenori, 
nes Kremlius ir Kuba nori toj 
valstybėj pasidaryti savo prie
tiltį ir iš čia toliau tęsti kovą už 
komunizmo įsigalėjimą visoje 
Centro Amerikoje. Jeigu Centro 
Amerika kris į jų glėbį, tai tuo
jau kris ir jų kaimynės, kaip 
Venecuela ir Kolumbija iš 
vienos pusės, Meksika iš kitos. 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
pamažu neteks savo sąjungi
ninkų, savo bazių ir puls kaip 
supuvęs obuolys į komunistinį 
krepšį. 

Stebisi ne tik kaimyninės 
valstybės ir laisvosios Europos 
ir Azijos tautos, bet ir patys 
amerikiečiai, kurie dar nori 
savo laisvę ir ateitį išlaikyti. Jie 
mato, kad kažkas nežinomo da
rosi su jų rinktais atstovais, ku
rie tik jiems turi atstovauti ir 
ginti Amerikos garbę ir ateitį. 

Šiuo metu jie ne tik negina 
Amerikos, bet pataikauja 

komunizmui, kad laimėtų bal
sus savo partijai. Nors tai yra 
rizikinga, nes demokratų 
valdymas ne visuomet išeina į 
gerą. Juo labiau dabar, kada 
komunizmą gina ir komunizmo 
priešus niekina ir naikina 
demokratai — tautos atstovai, 
rinkti pačių piliečių. Tuo reikia 
stebėtis bet ir negalima supras
t i—ar čia tik nesusipratimas, 
ar politikos nežinojimas ar iš 
tikrųjų pasidavimas priešui 
rankas iš anksto iškėlus. 

Ne be reikalo patys Amerikos 
žurnalistai ..t* e žiūri savo 
krašto ateities ir dabarties gero
vės, kalba jau viešai prieš 
demokratų partiją, nors iki šiol 
ji buvo laikoma patriotiška ir 
norinti t ik gero Amerikai ir 
savo kaimynams. Žurnalistas P. 
Buchanan jau atvirai pasisako 
prieš Atstovų rūmų pirmininką 
Wright, kong. Foley ir kitus, 
kurie ne tik vadovauja, bet ir 
kalba t a r t u m komunis tų 
pasamdyti, kad tik sandinistai 
laimėtų. 

Po pereitos sav? : iės Atstovų 
rūmų balsavimo prieš Centro 
Amerikos laisvės kovotojus 
daugelį pačių amerikiečių pa
stūmėjo galvoti apie partijos 
pasirinkimą, kai jau jos vadovai 
Atstovų rūmuose yra parsidavę 
svetimai ideologijai. Tie, kurie 
turėtų pirmiausia rūpintis savo 
krašto gerove ir ateitimi, jai 
kenkia, mesdami didelius pi
nigus papirkt i prekybos ir 
pramonės vietas, bet nesiteikia 
balsuoti už laisvę, apie kurią 
nuolat kalba, negina žmogaus 
teisių, kurioms yra įsiparei
gojusi Amerika ir kiekvienas 
Amerikos žmogus, kuris nori 
gyventi pagal konstituciją. 

Negana demonstracijų taikos 
labui iš tokių, kurie taikos 
nenori, tik apie taiką kalba ir 
kitus taikos laikytis ragina. Ne
teisinga, prievartinė, primesta 
taika yra tik kapų taika, kapų 
ramybė ir tyla. Negi tokios tai
kos nori Amerikos rinkti atsto
vai, kurie turės vėl greitai skai
tytis su rinkėjų balsais. Atsto
vų rūmų nariai dar šiais metais 
turės duoti apyskaitą savo 
rinkėjams. Gaila, jeigu jie pasi
tiki daugelio rinkėjų naivumu. 
Bet jie negali manyti, kad 
galima visą tautą apgaudinėti 
ir jai primesti komunistinę ideo
logiją, kuri atima visišką laisvę. 
Jei ir daugeliu atvejų šiame 
krašte sekama komunistinių 
valstybių žingsniais, kaip mal
dos mokyklose uždraudimu, 
kaip religinių simbolių viešose 
vietose niekinimu, bet niekas 

i dar nenori, kad komunizmas 
atimtų laisvę, turtus ir pagaliau 
gyvybes. 

Gal balsuodami prieš laisvės 
kovotojus Nicaraguoje to neno
ri ir svetimos ideologijos dar ne
remia, bet jau pasiduoda Sovie
tų kėslams — užvaldyti Centro 
Ameriką ir per ją visą Pietų 
Ameriką, kad šiaurės kraštai, 
kaip Amerika ir Kanada, liktų 
izoliuotos. Šiuo atveju taika 
kitų žmonių ir tautų laisvės 
sąskaita yra išdavimas pačios 
laisvės, savo idealų, savo kraš
to ir savo ateities. Atstovų 
balsavimai kaip tik ir parodo, 
kad Amerika pradeda pati save 
griauti. Kiekviena žuvis genda, 
nuo galvos. Taip ir valstybė, 
kuri savęs negina ir apie savo 
ateitį negalvoja, pati save žudo. 

P. S. 

JAV LB-ės krašto valdyba 
savo viešuose pranešimuose 
apie antro pasaulinio karo 
istorijos projektą, tarp kitų 
netikslumų, skelbia, kad: „Prieš 
sutartį pasirašant, dr. Sužie
dėlis buvo atvykęs į Chicagą, 
kur susitiko su minėtų insti
tucijų darbuotojais (jų tarpe ir 
adv. P. Žumbakiu) ir pristatė 
studijos turinį". Pranešime 
išlinksniuotos „minėtos organi
zacijos" buvo „Lietuvių Fondo 
žmonės, PLB Fondo pirminin
kas, Lituanistikos Tyrimo ir 
studijų centro vadovai ir kt." 

Šitokio pareiškimo tikslas yra 
sukurti vaizdą, kad tos instituci
jos prie šio projekto kaip nors 
prisidėjo arba jį remia. Deja, 
krašto valdyba, bandydama išsi
kapstyti iš negudriai paskelbto 
projekto, daugiau maišo 
visuomenę. 

Man teko dalyvauti posėdyje 
su dr. Sužiedėliu, dr. A. Razma 
ir prof. V. Vardžiu Lietuvių 
Fondo būstinėje 1987 m. rugsėjo 
9 d. dr. Razmos kvietimu. Posė
džio tikslas buvo paruošti sutar
ties projektą Lietuvių Fondui, 
jei Lietuvių Fondas nutartų 
remti krašto valdybos siūlymą. 

Posėdžio metu dr. Sužiedėlis 
pristatė savo projekto planą. Jis 
prašė, kad planas nebūtų skel
biamas, kol nebus pasirašyta 
sutartis. Asmeniškai nežinau, 
kiek žmonių tą projektą matė ar 
kas jiems jį rodė, bet poros dienų 
laikotarpyje jau buvo tiksliai 
kalbama apie projekto pra
matytą 60,000 dol. sąmatą. 
Neužilgo kilo kritika dėl pro
jekto kitų detalių. Pats autorius 

POVILAS ŽLMBAKIS Washingtone teko dalyvauti 
su dr. Sužiedėliu simpoziume, 

projekte, kurį pristatė rugsėjo 9 kur kaip tik per klausimų sesiją 
d., mini nepriklausomybės peri- Algimantas Gečys paskelbė, 

kad: „Bendruomenė pagaliau 
pasirašė kontraktą ir bus pa
ruoštas veikalas liečiąs vo
kiečių okupaciją". 

Rasos Razgaitienės ir Daivos 
Kezienės informacija buvo 
tiksli originalaus plano at
žvilgiu. Jų jautrumas pasi
rinktu istorijos autorium yra 
suprantamas, atsižvelgiant į 
autoriaus negudrius pasisaky
mus Washingtone ir Chicagoje, 
ypač, kad kelių mūsų tautiečių 
praradimas nėra jau tokia 
didelė žala mūsų tautai, kuri 
išgyvenusi daug kančių. Dr. Su
žiedėlio kiti šalti ir apgalvoti 
pareiškimai, liečiantys atsi
ribojimą nuo „kaltųjų" lietuvių, 
taip pat susilaukė kritikos PLB 
konferencijos diskusijų metu. L. 
Rugienienė pareiškė: „Man 
kitas, visiškai nesuprantamas iš 
jūsų teigimas, kai sakėte, kad 
mes ne visus turėtumėm šokti 
ginti, kad kai kurie kalti. Tai ką 
jūs siūlote? Kad lietuviai pada
rytų savo teismą ir nutartų, 
kurie žydus šaudė ar nešaudė, 
ir ginti tiktai nekaltus? Reiškia, 
man visai šitoks galvojimas yra 
nesuprantamas. Mes, man atro
do, galim tik reikalauti teisin
go Amerikos teismo sprendi
mo, bet mums savo tarpe daryti 
bet kokias išvadas būtų labai 
nerealu" (sicj. 

Viešumon iškėlimas šio 
projekto ir mums neįprastai 
didelės sąmatos jį įgyvendinti 
buvo naudingas mūsų visuome-

odą ir sovietų pirmąją okupa
ciją, bet detaliausia ir išsa
miausia knygos projekto dalis 
buvo vokiečių okupacijos 
periodas, kur tarp kitko minima 
lietuvių kolaboravimas su na
ciais. (Sovietų okupacijos sky
riuje joks kolaboravimas nėra 
minimas). 

Mano nuomonė buvo, kad 
projektas turėtų būti remiamas, 
jei autorius sutiktų išlaikyti 
objektyvumą apie abi okupaci
jas ir paminėtų visas kolabora
vimo situacijas ir kolaboravimo 
priežastis. Priede buvau sutikęs 
prie sutarties sudarymo prisi
dėti, jei autorius būtų JAV-ių 
spaudoje viešai pasisakęs, kodėl 
iš OSI išstojo. Toliau, kad auto
rius surinktus dokumentus pri
statytų Tyrimo centrui su savo 
įvertinimo komentarais, kad 
gynyba galėtų jais ir dr. 
Sužiedėlio patirtimi istorinio in-
vestigatoriaus rolėje pasinau
doti. 

Dr. Sužiedėlis tuo metu kaip 
tik statė šį dokumentų surin
kimą ir pristatymą Tyrimo cen
trui kaip pagrindinį savo pro
jekto darbą. Knygos pasirody
mas buvo antraeilis reikalas. 

Po posėdžio pasisekė sudomin
ti vieno didelio amerikiečių 
dienraščio žurnalistą tokiu 
galimu „intervievv", tačiau, 
kadangi nieko daugiau iš Lietu
vių Fondo pareigūnų negirdėjau 
aš neprašytas nedariau tolimes
nių ėjimų šia kryptim. 

Chicagos jaunimas atlieka meninę programą 
bos pirmininkės, pagerbime sausio 23 d 

•nguolės Valentinaitės. LB Socialinių reikalu tary 
Nuotr. Jono Urbono 

nei. Tačiau kilusios kritikos 
JAV LB-ė būtų galėjusi išveng
ti, paskelbdama visas detales ir 
paaiškindama projekto tikslą 
bei parodant gerą valią tiems, 
kurie jau daug metų vargsta, 
gindami mūsų tautos vardą 
prieš neteisėtus OSI kaltinimus. 

Siūlyčiau išeitį iš šios ne
sklandžios situacijos: 

1) Leisti dr. Sužiedėliui viešai 
JAV-ių spaudoje paskelbti savo 
išstojimo iš OSI pareigų motiva-
cijas (nors po tiek laiko JAV-ių 
spauda tikriausiai nebesidomės 
jo motivacijom). 

2) Apmokėti sutartą sumą 
autoriui, kad jis dabar pri
statytų visus surinktus doku
mentus Lietuvių Tyrimo cen
trui, kad akademikai, istorikai, 
gynybos advokatai ir studentai 
galėtų tais dokumentais ir dr. 
Sužiedėlio praktiška patirtim 
pasinaudoti dabar, o ne tik už 
kelių metų. 

3) Knygos išleidimą finansuo
ti pagal JAV LB-nės pajėgumą 
sutelkti pinigus iš visuomenės, 
neinant per Lietuvių Fondą, nes 
knygos vertę bus galima spręsti 
t ik pamačius tekstą. Yra 
netikslūs pareiškimai, kad 
knyga bus naudinga gynybai 
teismuose. Tik autorius gali 
teisme dalyvauti kaip liudinin
kas, knyga negali. O ar dr. 
Sužiedėlis galės, sutiks ir bus 
naudingas gynimui, yra visai 
kita tema. 

4) Molotovo-Ribbentropo su
tarties 50 metų akademija 
turėtų būti ruošiama, bet tam 
turėtų būti sudaryta atskira 
akademinė komisija. Akademi
ja turėtų būti platesnės apim
ties ir neturėtų likti tik pa
skaitų rinkiniu. Ta akademija 
neturėtų būti surišta su knygos 
išleidimu. 

Jei JAV LB-nė ir autorius su
tiktų su aukščiau minėtu planu, 
siūlyčiau, kad sutartis būtų 
viešai paskelbta. Jeigu krašto 
valdyba būtų pateikus pagrin
dines detales, kai paskelbė, kad 
yra kontraktas, būtų susilau
kusi žymiai mažiau kritikos. 
Daug atsakymų į klausimus dar 
ir dabar nėra paskelbta. Kas 
išleis knygą? Kiek kainuos 
visas išleidimas, o ne tik 
autoriaus alga? Ar LB-nė bus 
minima kaip finansavusi pro
jektą? Kas atsitiks, jei knyga 
neatitiktų LB-nės reikalavi
mų? LB-nė minėjo, kad 14 
istorikų buvo kontaktuoti tam 
projektui. Kodėl kiti istorikai 
nesutiko padėti JAV LB-nei? 
Keliems buvo siūlyta panaši 
sąmata? Koks likimas pirmojo 
JAV LB-nės didžiojo projekto 
OSI klausimu, kai išleido 
10,000-15.000 dol. paruošti me
morandumą, kuris taip ir dingo 

po išdalinimo JAV-ių Kongreso 
nariams. 

JAV LB-nės krašto valdybos 
paminėjimas, kad dalyvavau 
posėdyje neturėtų būt i 
suprastas, kad sutinku su 
krašto valdybos projektu taip, 
kaip jis buvo pristatytas. Blogo
je padėtyje atsiradus, krašto 
valdyba gali išsikapstyti ne 
puldama Rasą Razgaitienę ir 
Daivą Kezienę, — jų darbas 
nekelia visuomenėje jokių abe
jonių, — bet paskelbdama visą 
kontraktą ir prisitaikydama bei 
įsijungdama į bendrą darbą. 

Visuomenė plačiai remia 
Americans for Due Process 
veiklą ir darbą. JAV LB-nės 
krašto valdybos lyg šiol apsiim
ti projektai toli gražu neužpildo 
didžiosios spragos OSI srityje, 
bet dar yra laiko atitaisyti 
padarytą klaidą. 

KNYGA APIE PROF. 
J. ŠIMOLIŪNĄ 

Prof. Jono Šimoliūno mono
grafijos autorius dr. Jurgis Gim
butas atidavė saugoti su mono
grafijos rašymu susijusią 
medžiagą į Amerikos Lietuvių 
Kultūros Archyvą (ALKA). Ten 
jau randasi daugiau įvairios me
džiagos, liečiančios prof. Jono 
Šimoliūno literatūrinį palikimą, 
laiškus, pasižymėjimo ženklus, 
nuotraukas ir kitą. 

Autorius monografiją parašė 
praeitą vasarą kaip buvo 
žadėjęs, bet užtruko ilgiau jos 
spausdinimas. Dabar veikalas 
jau surinktas M. Morkūno 
spaustuvėje ir reikia tikėtis bus 
atspausdintas ir įrištas į kietus 
viršelius už keletos mėnesių. 
Norintieji pakliūti į mecenatų 
ar garbės narių sąrašą dar gali 
tai atlikti kreipdamiesi į mo-
nogorafijos administratorių: 
Juozas Skeivys, 6601 S. Arte-
sian Ave., Chicago, IL 60629. 

MIESTO AUKA 
SUSISIEKIMUI 

Chicagos susisiekimo valdyba, 
Byrne esant miesto mere, buvo 
pasiskolinusi iš miesto iždo 17 
mil. dol. Dabar 4.6 mil. dol. tos 
skolos dovanota, laukiant, kad 
CTA grąžintų miestui 12.4 mil. 
dol. 

MAŽIAU BEDARBIŲ 

Sausio mėnesį apie 5.4 mili
jonai Illinois gyventojų turėjo 
tarnybas. Bedarbių procentas 
nukrito iki 6.7%. 

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS 
P. MELNIKAS 

Romanas 

nustebo, kiek daug tokių yra! Vieni tai prisipažindavo 
iš karto, kiti po kelių pasimatymų, o treti delsė ir 
melavo kaip ir Devinskis. 

Jie visi mokėjo šnekėti, turėjo gerus darbus, bet su 
jais reikėjo būti atsargesnei. Jau patyrę vedybinį 
gyvenimą jie buvo už ją pranašesni ir įžūlesni už klasės 
draugus. Ji greitai pažintis su jais nutraukdavo. 

Pietų pertraukos metu atėjo jai į galvą klausimas, 
Sekė kiti... Jau baigusiai gimnaziją sukosi kiek rim- kodėl ji nenujautė, kad trisdešimt su viršum metų 

tesni vaikinai. Stanis, stojęs į policijos akademija, buvo amžiaus Devinskis jau buvo sukūręs šeimą? Pradžioje 
nepatenkintas savo darbu ir tikras nihilistas: kalbėjo jai į galvą tokią mintis net neatėjo! 
jai, kad ją vestų, o kartais sakydavo, kad nevrs... Jis Turbūt jo drovumas, tos vaikiškos, rudos akys ir 
buvo neapsisprendęs nei darbu, nei tolimesniu moks- nuolankus, vos girdimas balsas „išmušė" iš minčių bet 
lu, nei savo jausmais. Lenai nusibodo jo delsimas ir po ! kokius įtarinėjimus. Jai jau buvo įgrisę įtarinėti! 
kelių susikirtimų tik retkarčiais matydavo jį policijos Norėjo nors kartą tikrai mylėti ir įsimylėjo. 
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ir Nedirbk be atlyginimo 
neatlygink nedirbančio. 

Livius 

Širdžiai reikalingos ašaros, 
kaip žemei — lietus. 

V. Hugo 

automobily apatiškai patruliuojantį gatve. Ji jam iš tolo 
pamojuodavo ranka. Jis vedė kitą, bet greitai išsiskyrė. 

Jis jai bent vyrišku atrodė. 
Nesisekė jai su dailaus veido, lieknos figūro* ir mo

teriškos eisenos klasės draugu Džioniu. Jau gimnazijoj 
jis kartą restorane užpykęs žėrėjai druską į akis. Teko 
verkti, bet susitaikė, eidavo kartu čiuožti, bučiuodavosi 
ir jis vėl jai kokią šunybę iškrėsdavo. J i grįždavo pas 
Stanį, tai vėl susitaikydavo su Džioniu. 

Galų gale su Džioniu tiek susidraugavo, kad jos 
tėvai lankydavosi pas jo tėvus, atrodė, jau bus ir ves
tuvės. To padrąsintas Džionis kelis kartus brutaliai ją 
„paėmė", ji gynėsi, bet patenkino jo aistra Kai ji 
prispyrė jį pasisakyti, ką galvoja apie vedybrs, Džio
nis išsisukinėjo, atidėliojo: „Gal už šešių metu. iiomet. 
kai būsiu darbe įsitvirtinęs..." 

Ar jis juokauja? — ji nustebo. 
Lena tada nusprendė, kad visi gimnazijos pc.iįstami 

dar nesubrendę ir po to įsimylėdavo} vyresnio ..mžiaus 
vyrus. Čia susidūrė su išsiskyrusiais vyr'is. Net 

Kas bus, kas nebus, dabar beliko tik dailiai viską 
sutvarkyti. 

Po pietų ji pakėlė telefono ragelį ir paskambino 
Devinskiui: 

— Klausyk, Alanai. Dėkoju už vakarykščią dieną 
ir už tavo dovanėlę. 

— Patiko? 
— Labai. Tau skambinu, nes prisiminiau, kad man 

kartą siūlei nueiti pas kunigą pasitarimui dėl vedybų. 
Prisimeni? 

— Prisimenu. 
— Tačiau aš tada iš to juokiausi, krėčiau pokštus. 

Sakiau, kad aš pati tau kada nors pasakysiu. Argi ne 
laikas mudviem tartis su kunigu? 

— Kada? 
— Kad ir šiandien. 
Devinskis kosėjo. Turbūt ieškojo žodžių, nusijuokė: 
— Atsimenu, tada juokais sakei: „Ar tapsiu ponia 

Devinskiene?' Ar ne? 
— Tu buvai vedęs ne katalikų bažnyčioje? 

— Teisingai. Žmona — protestantė. 
— Taigi. Ar tu nieko prieš? 
— Prieš? ne, aš viskam pasiruošęs. 
— Tai po penkių gal atsirasi prie mano įstaigos? 

Gerai? 
— Su malonumu, Lena. Tik šiandien būsiu labai 

užimtas. 
— Tai kada? 
— Rytoj. O gal poryt. Pareis nuo nepaliaujamai 

didėjančios darbų skubos. Gerai? 
— Gerai. 
Ji vėl graužėsi, kodėl seniau to nesugalvojo. 

Anuomet restorane ji lankstė iš popierinės servetėlės 
balandžius, juos laidė ir nerūpestingai kikeno. Tada 
ji dar buvo tokia naivi. 

Jis viską darė, ko tik ji paprašydavo. Niekada 
neatsisakydavo. Kaip malonu, jei tave kas supranta! 
Ne taip kaip su nesubrendėliais klasės pažįstamais. 

Ji buvojau subrendusi moteris ir jai reikėjo rimto 
vyro. 

Kai po kelių dienų ji pamate jo automobilį gatvėje 
po penkių - rado jį pasikeitusį, susimąsčiusį ir labai 
rimtą. Ar vedybų išsigando? Gal kaip jai seniau, taip 
jam dabar per anksti? Dar neapsisprendęs? Jis buvo 
nervingas, nevažiavo įjos apylinkės parapiją, bet tuoj 
išsuko iš gatvės ir stabtelėjo prie restorano. 

— Pirma pavalgysim, — pasakė, padėjo jai išlipti 
ir mandagiai įvedė į vidų. 

Ji buvo suglumusi, bet neprieštaravo, tik stebėjosi. 
Jai atrodė jis pirma nori su ja išsišnekėti. Gal nusta
tyti sąlygas, taisykles ir savo pageidavimus prieš tokį 
svarbų žingsnį? Gal norėjo kokio nors užtikrinimo? 

(Bus daugiau) ' 
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MOSU KOLONIJOSE 
Gary, Ind. 

Lietuvių fondo tarybos nariai posėdžio metu. Iš kairės: M. Lenkauskienė, A. Juodvalkis, dr. A. 
Razma. M. Remienė — valdybos pirmininkė, A. Steponavičienė, dr. J. Račkauskas ir M Dranga. 

IR VĖL 260,000 DOL. LIETUVYBĖS 
IŠLAIKYMUI SKIRIA 
LIETUVIŲ FONDAS 

A. JUODVALKIS Lietuvių Fondo tarybos po
sėdis, pirmininkaujant Stasiui 
Barui, įvyko sausio 29 d. savo
je būstinėje (3001 W. 59th St.), 
Chicagoje. Posėdyje dalyvavo 14 
tarybos narių iš esančių 18, keli 
valdybos nariai ir 1 kontrolės 
komisijos narys. 

Patvirtinta 1987 metų apy
skaita ir priimta 1988 metų 
sąmata. Lietuvybės išlaikymo 
reikalams LF taryba iš numa
tomo pelno ir šiais metais leido 
pelno skirstymo komisijai pa
dalinti didžiausią sumą — 
260.000 dol. Leistoji paskirs
tymui suma susidaro iš indėlių 
palūkanų, dividendų ir gauto 
akcijų kapitalo prieauglio. 
Likvidavus akcijas, k i ta is 
metais nebebus kapitalo prie
auglio ir paramai skiriama 
suma gali sumažėti, jei nebus 
surasta papildomų pajamų. 

Sklandesniam ir našesniam 
darbui atlikti LF taryba suda
ro komisijas, kuriose apsvars-
tomi iškilę klausimai ir išvados 
pateikiamos tarybos posėdžiui 
daryti sprendimus. Tarybos 
pirm. Stasiui Barui pasiūlius, 
patvirtintos šios komisijos: 

Pelno skirstymo — dr. An
tanas Razma — pirm., dr. 
Gediminas Balukas, Povilas 
Kilius ir antrininkė Daina Koje-
lytė. (JAV LB krašto valdyba 
savo atstovų dar nepaskyrė). 

Finansų — Rūta Juškienė — 
pirm., Stasys Baras, Kostas 
Dočkus, dr. Ferdinandas Kau
nas, Povilas Kilius, dr. Antanas 
Razma, Marija Remienė ir Jo
nas Valaitis. 

Įstatų — Daina Kojelytė — 
pirm. Mykolas Drunga. Vytau
tas Kamantas, dr. Jonas Valai
tis ir Jonas Vaznelis. 

Palikimų — dr. Kazys Ambro-
zaitis — pirm., Daina Kojelytė, 
Milda Lenkauskienė ir Jonas 
Vaznelis. 

Informacijos — Antanas Juod
valkis — pirm., dr. Kazys 
Ambrozaitis, Mykolas Drunga 
ir Vytautas Kamantas. 

Tarybos nariai dalyvauja bent 
vienoje komisijoje, atsižvelgiant 
į jų turimą darbu krūvį. 

Vienose komisijose, kaip fi
nansų, palikimų ar informa
cijos, reikia nuolatinio budėjimo 
ir reagavimo. Tarybos ir val
dybos pirmininkai visuose 
komisijų posėdžiuose dalyvauja 
ex officio, jei nėra jų nariai. 
Visos komisijos yra svarbios ir 
reikalingos, bet daugiausia 
dėmesio skiriama finansų ir pel
no skirstymo komisijoms, nes 
nuo jų priklauso pelno pada
rymas ir paramos davimas. 
Finansų komisijos darbas yra 
saugiai investuoti Lr kapitalą, 
kad duotų didžiausią pelną. 
Gautas LF metinis pelnas tary
bos nutarimu pavedamas pelno 
skirstymo komisijai paremti lie
tuvybės išlaikymo darbus. Taigi 
kiek uždirbama, t iek ir 
padalinama. 

Staigus akcijų kr i t imas , 
sukrėtęs visus investuotojus ir 
finansines institucijas, padaręs 
kai kam nepakeliamų nuos
tolių, bet Lietuvių Fondą 
mažai tepalietęs. LF atgavo visą 
kapitalą net su uždarbiu. 

Valdybos pirm. Marijos 
Remienės pasiūlytą valdybos 
sudėtį taryba vienbalsiai patvir
tino. Šiems metams LF vaidybą 
sudaro; pirm. Marija Remienė 
(antrą terminą), vicepirmi
ninkai — dr. Antanas Razma, 
dr. Antanas G. Razma, Algirdas 
Ostis, Ofelija Baršketytė. Evely-
na Oželienė ir Vaclovas 
Momkus, sekretorė Alė Stepo
navičienė, iždininkas Kostas 
Dočkus, informacijai Antanas 
Juodvalkis. 

Pirm. M. Remienė pasidžiau
gė, kad LF sidabrinė sukaktis 
buvo plačiai paminėta spaudo
je ir radijo laidose. Jubiliejaus 
užbaigtuvių bankete, įvykusia
me 1987.X.31 d. Martinique 
salėje, buvo pagerbti LF kūrėjai 
bei steigėjai ir įteikti jiems 
žymenys. Nors ir nepavyko 
užbaigti 4 milijonų kapitalo, bet 
metinės aukos viršijo 271,000 
dol. ir įsirikiavo į geriausių 
metų 5-tą vietą. Metai baigti su 
3,902,000 dol. pagr. kapitalo. 

Šiuo metu visas dėmesys 
sukauptas į metinį narių su
važiavimą ir pranešimų pa
ruošimą. Metinis visuotinis LF 
narių suvažiavimas šaukiamas 
š.m. kovo 26 d., šeštadienį. Jau
nimo centre Chicagoje. 

Paramai gauti nustatytos for
mos prašymus reikia paduoti iki 
kovo 15 d., o stipendijoms — iki 
balandžio 15 d. Vėliau gauti 
prašymai nebus svarstomi. 

Kalbant apie informacinę 
sritį, buvo sustota prie spaudoje 
pasirodžiusių netikslių žinių 
apie L. Fondo paramą dr. S. 
Sužiedėlio rašomai karo meto is
torijai. Padiskutavus paskelbtus 
spaudoje straipsnius, LF taryba 
priėmė pareiškimą, paneigdama 
bet kokį LF įsipareigojimą, nes 
LF nesiuntė atstovo j minimą 
spaudoje susitikimą ir negavo 
prašymo paramai skirti. Pa
ramą skirsto ne Lietuvių Fon
das, bet LF Pelno skirstymo 
komisija, sudaryta iš lygaus na
rių skaičiaus iš LF tarybos ir 
JAV LB krašto valdybos 
atstovų. Kalbėti L. Fondo var
du gali tik tarybos ir valdybos 
pirmininkai ar jų įgalioti 
asmenys. Skelbti netikslias ir 
nepatikrintas žinias rimtai 
institucijai nederėjo, nebent 
turėjo savo išskaičiavimų. 

Išklausyti Lietuvių dailiojo 
meno instituto vadovų dr. G. 
Baluko ir dr. J. Račkausko 
pranešimai apie lankymąsi 
Europoje Domšaičio kūrinių 
reikalu ir numatomą suruošti 
parodą universitete Chicagoje. 
Paveikslai kataloguojami ir 

atrenkami parodai. 
Baigdamas posėdį, tarybos 

pirm. St. Baras apgailestavo 
dviejų tarybos narių Vytauto 
Kutkaus ir dr. Jono Račkausko 
atsisakymą kandidatuoti į 
tarybą. 

Vytautas Kutkus gyvena prie 
Detroito, Michigane, įsijungė į 
Lietuvių Fondą nariu ir nuo 
1962.VII.2 d. buvo perrenkamas 
į tarybą. Tai vienas iš pareigin-
giausių tarybos narių, 
nepraleidęs posėdžių ir atlikęs 
ki tus įsipareigojimus, nors 
gyveno už keliu šimtų mylių. V. 
Kutkui linkime saulėtų ir dar
bingų pensininko gyvenimo die
nų. V. Kutkus nepasitraukia iš 
visuomeninio darbo barų ir 
toliau žada remti LF veiklą. 

Antrasis LF tarybos narys 
prof. dr. Jonas Račkauskas, pa
darė staigmeną, pareikšdamas 
nebesutinkąs kandidatuoti į 
tarybą perrinkimui. Dr. J. Rač
kauskas LF taryboje yra nuo 
1976.V.15 d. ir aktyviai daly-

VASARIO 16-SIOS 
MINĖJIMAS 

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 70 metų sukakties 
minėjimas bus vasario 20 ir 21 
dienomis šia tvarka. Vasario 
20 d. 8:30 vai. ryte per Ham-
mond WJOB radijo stotį bus 
transliuojama Vasar io 16 
pritaikyta programa, kurią 
praves žinių komentatorius Ir-
win Lewin, dalyvaujant Daivai 
Dambrauskai tei ir Alfred 
Vidimos. 

Tą pačią dieną 9 vai. ryto prie 
East Chicagos miesto rotušės 
bus pakelta nepriklausomos 
Lietuvos vėliava. Dalyvaus East 
Chicago meras Robert Pastrick, 
Amerikos legiono Vytauto posto 
legionieriai ir East Chicagos 
miesto pareigūnai. Po vėliavos 
pakėlimo iškilmių bus bendri 
pusryčiai legiono salėje 369 

vauja valdybos, švietimo bei 
dailiojo meno komisijose. 
Jaunas akademikas dr. J. Rač
kauskas yra apkrautas kitais 
švietimo ir Jaunimo centro dar
bais. Šiuo metu yra ilgametis 
Pedagoginio lituanistikos in
stituto rektorius, JAV LB 
krašto valdybos vicepirmi
ninkas ir švietimo tarybos pir
mininkas, vadovauja tyrimo ir 
studijų centrui, kompiuterizuoja 
biblioteką, archyvus ir daugelį 
kitų darbų. Sveikatai sušluba
vus, esąs priverstas mažinti 
įsipareigojimus. LF baigus tary
bos nario kadenciją, yra proga 
nuo šio įsipareigojimo atsi
sakyti. Juo labiau, kad ir šeima 
pasigenda namuose, nes įvairūs 
švietimo darbai pririša prie Jau
nimo centro ir ten veikiančių 
įstaigų. Apgailestaudami dr. J. 
Račkausko pas i t r auk imą , 
linkime tausoti sveikatą ir savo 
pedagoginį patyrimą skirti litu
anistiniam švietimui. 

Chicago Ave., East Chicago. 
Vasario 21d. 10 vai. ryto bus 

atnašaujamos šv. Mišios už 
kenčiančią Lietuvą Šv. Kazi
miero l ietuvių parapijos 
bažnyčioje Gary. 4 vai. po pietų 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
Gary bus iškilmingas Lietuvos 
atkūrimo minėjimas su banketu 
ir programa. Pagrindinis kalbė
tojas lietuvių kalba bus Bronius 
Kviklys, o anglų — kongr. Peter 
Visclosky. Meninę programą 
atliks solistai Margarita ir Vac
lovas Momkai, akompanuojant 
muz. Dariui Lapinskui. 

Altos Lake apskr. skyriaus 
valdyba maloniai kviečia visus 
East Chicagos, Gary ir apylin
kių lietuvius dalyvauti šioje 
mūsų šventėje. 

Koresp. 

Athol, Mass. 

Vietinė vyčių kuopa ruošia 
paminėti Vasario 16-tajai — Lie
tuvos Nepriklausomybės atkū
rimo minėjimą Vasario 21 d. 
Athole Šv. Pranciškaus parapi
jos bažnyčioje. Mišios bus atna
šautos 10:30 ryte, o akademija 
bus parapijos salėje 2 valandą 
popiet. 

Antanas Šimkūnas iš Gardne-
rio parodys jo labai įdomias 
ir gražias skaidres iš Lietuvos, 
o Kazys Genaitis irgi iš Gardne-
rio bus pagrindinis kalbėtojas. 
Gardnerio meras John Dę-
vean paskelbė Lietuvių dieną 
Gardneryje ir žada dalyvauti 
minėjime. Tai svarbu gausiai 
dalyvauti ir parodyti soli
darumą. Vyčių pirmininkas ir 
klebonas Joseph Jurgelionis ir 
visa vyčių kuopa kviečia visus 
apylinkės lietuvius dalyvauti 
minėjime, o vytės visus pavai
šins kavute su skanumynais. 

Tai septyniolika metų, kai 
vyčiai ruošia šį reikšmingą 
minėjimą. 

V. Višniauskas 

S S r i S S I " 3 1 Pįe
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KŪČ1U S t ^ 0 ' S U r e n ^ ° V ė j u j e , ku r buvo didelė hetuviška Kalėdų 
eglute. Iš kaires: Brone Bekenenė, Bronė Višn.auskienė ir Vanda Šerkšnienė. 

GERA ŽINIA, JEI PLANUOJATE APLANKYTI 
LIETUVĄ 1988 METAIS 

MŪSŲ EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 
LI-881 
15 dienų Lietuvoje -t- 2 dienos Maskvoje 
Išvykstame gegužės mėn. 24 d. Grįžtame birželio mėn. 1 1 d 1988 

10 dienų Lietuvoje -f 2 dienos Maskvoje 

LI-882 LI-883 
Išvykstame birželio 14 liepos 12 
Grįžtame birželio 28 liepos 26 

LI-881 
rugpj. 16 
rugpj. 30 

LI-885 
rugsėj 06 
rugsėj. 20 

Re?ervacijos priimamos dabar įmokant $200 asmeniui Vietų skaičius ribotas, .-'rašome rezervuoti iš anksto. 

DAUGIAU GERŲ ŽINIŲ... 

Jei norite pasikviesti gimines iš Lietuvos aplankyti JAV. mes galime padėti su formalumų detalėmis 
Informacijai skambinkite arba rašykite: 

BALTIC-AMERICAN HOLIOAYS, INC. 
A DIVISION OF ROBERT J. ELLYN TRAVEL. INC. 

501 FIFTH AVENUE, SUITE 1605 
NEW YORK, NY 10017 

TELEPHONE: (212) 972-0200 
TOLL FREE" numeris (Jei ne New York valstijoje) (800) 835-6688 

CLASSIFIED GUIDE 
H E L P W A N T E D REAL ESTATE 

Dental assistant! Excellent entry, 
level opprt. for a bright self-motivated 
career-minded person in a modern 
high-quality Southvvest suburban Of
fice. Call 429-0030. Leave message. 

ECOFF NEEOS 
OWNER OPERATORS 

Clean dr:ving record, 2 years tanks Ali 
^erifiable. Weekly pay. 

CALL FOR APPOINTMENT 
312/333-1448 

Please call in English. 

MLS KOMPIUTERI^ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BEU-BACE REALTORS 

mcome. TAX — INSURANCE 
6529 S. KEDZIE 

778-2233 

MACHINIST 
Part time or full time days. Muši tiave job 
shop expenence Do ovvn setup. layout. read 
dravvings. Some tools required 

Apply m pefson. 
TORRENCE MACHINE & TOOL C0 

415 Sagi.-.a* Av. 
Calumet City. IL 

SALES 
PART TIK«E 

ART CONSI .^TANTS 

Sdl beautifui artworks "o a ready public and earn 
fiigti profits. For personai interview call: 

STARMEN GALLERIES, Ltd. 
343-3511 

Please call in English 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

I 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

^ r * i *& l KMIECtK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

10% — 20°/o — 30% pigiau mokėsit \tr 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANKZAPOLIS 
3208Vi Wes' S5th Street 

Tel. — GA 4-g 554 

DANUTĖ ŠČERBAiTĖ MAYER 

284-1900 

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

-J 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bo ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

THE CHOSEN PEOPLE 
A look into the past 

Daniel ius Ralys 
Šioje anglų kalba knygoje au

torius dr. D. Ralys istoriškai nagri
nėja ryšį tarp baisaus žydų tautos 
istorinio persekioj imo, net jų 
žudymo ir jų gyvastingumo per 
aštuoniolika šimtmečių ..Diaspo
roje". Knygą sudaro šeši skyriai. 
Paskutiniame daug rašoma apie 
Lietuvos žydus: Vytauto Didžiojo 
laikais, Nepriklausomoje Lietuvoje, 
Rusų ir Nacių okupacijose. Printed 
in Toronto. Canada. Kaina su per
siuntimu 12 dol. Illinois gyventojai 
moka 12.80 dol. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

No. 129 — Gart-eld Ridge Speciali 61 
6 Natoma. 4 mieg kamb. mūras;1 % prau
syklos: didžiulė virtuvė su ąžuolinėmis spin
telėmis; ištisas rūsys; užpakalyje namo atvi
ra graži veranda; erdvus kiemas; nauji 
kilimai; 2 namų apyvokos reikmenys; 
namas puikiai išlaikytas. Paskubėkite ir 
apžiūrėkite šį gražuolį šiandien! 

No. 117 — 55th ir Lawndaie — $54,900 
7 kamb. mūras. 3 dideli mieg. kamb. + 
uždari šildomi gonkai Galima naudot, kaip 
4 mieg. ar TV kambarį. Moderni virtuvė, 
spintelės; moderni prausykla; ištisas rūsys: 
2 auto garažas; aluminijum apmuštas. 

Skubėkite! 

AR NORITE PARDUOTI? ^ ^ 
* y 

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

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

RE/MAX 
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 Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312) 839-5829 

IS THAT YOU LAUGHING, COMRADE? 
Algis Rukšėnas 

f"K *> 

Knygos antrinis pavadinimas: „The WorW's Best Russian 
(Underground) Jokės", žurnalistas ir rašytojas Algis Rukšėnas, 
politinės-satyrinės dramos „Posėdis" pragare ir „Day of Shame" 
(knygos apie Simo Kudirkos 1970 m. nepavykusį pabėgimą Į laisvę 
iš sovietinio laivo) autorius surinko kursuojančius anekdotus ir 
charakteringus juokus, kurie kursuoja Sovietų pogrindyje ir 
atskleidžia komunistinės sistemos tikrąjį charakterį. 

Secaucus, New Jersey: Citadel Press, 1986. Kaina su per
siuntimu in USA $7.90. Illinois gyventojai moka $8.40. 

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



LIETUVIAI FLORIDOJE 
Sunny HUls, FL 

KETURIOS DIENOS -
TRYS JUBILIATAI 

Okup. Lietuvos spaudoje ran
dame rašinius apie jubiliatus, 
sukakusius 50 metų ir daugiau, 
juos vis pr is imenant kas 
penkeri metai. Spaudoje, aišku, 
vietos randama tik žymūnams. 
Iš pokalbių su besilankančiais 
žinome, kad ten viešai pager
biami ir ne žymūnai, bet 50-ties 
metų su laukę dažniausia i 
įstaigose ar įmonėse, kur jie dir
ba, surengiant jiems vaišes, ap
dovanojant. Šiame dinamiškam 
krašte, deja, amžiaus jubiliejai 
beveik nežinomi, iki žmogus 
neišeina į pensiją. Kadangi ir 
65-rių dar daugelis prie 
pastovaus darbo pririštas, tik 70 
yra pirmasis minimas jubiliejus. 

Sunny Hills tris vyrus jubi
liatus pagerbėm paskutinę sau
sio savaitę. Jie gimė keturių 
dienų tarpe. Čia apie kiekvieną 
po turputį pakalbėsiu atskirai. 

J uozas Zoruba 

Gimė 1913 m. sausio 25 d. 
Dzūkas — alytiškis. Užsiėmi
mas — dailidė (carpenter). 
Mažametis netekęs motinos, 
p iemenavo ir svet imiems 
ūkininkams pusberniavo, iki 17 
m. suėjusį tėvas išsikvietė Ar
gentinon. Vedęs argentinietę, 
su ja išaugino dukterį (daktarę) 
ir sūnų. Nuo 1964 m. gyveno 
Chicagoj, o paskutinius kelerius 
metus — nuosavam name Sun
ny Hills, netoli Boat ežerėlio. 

Savamokslis, bet pokalby 
neatskirsi nuo universitetą 
baigusio. Laisvai vartoja lietu
vių, ispanų ir anglų kalbas. 
Lietuviškai rašo eilėraščius. 
Skambius, lyriškus, ritmingus. 
Turbūt didžiausias jo laisvalai
kių pomėgis — daina. Argen
tinoje balsą palavinęs pas 
dainavimo mokytojus, buvo pir
maeilis Šv. Cecilijos choro daly
vis, — tenoras, net solistas, 
dainavęs kartu su Zuzana 
Valatkaite. Chicagoj dainavo 
Liet. operos chore, Dainavoje 
pas Šimkų ir Armoną. Vyčių 
chore pas F. Strolią, Pirmyn 
chore pas Steponavičių, 
pagaliau čia Antrosios jaunys
tės chore pas V. Mamaitį. Ant
ras svarbus pomėgis (pagal A. 
Salį — nikis) — tapyba. Ypač 
mėgsta piešti gėles. Radęs 
mirčiai pamestus du šunelius, 
juos pagydė, atkutino, užaugino 
ir dabar turi du gerus draugus... 

I savo 75-rių metų jubiliejų jo j 
išvakarėse (sausio 24) Juozas 
Zoruba sukvietė visus Sunny 
Hills lietuvius, ir tai ne į savo 
namus, kur visi nebūtų tilpę, 
bet į Community centrą. Čia 
pirmąjį pagerbėm, paskui vaiši
nomės ir galiausiai linksmi į jo 

sveikatą šokom. Apie baliaus 
eigą nerašysiu, nes reiktų dar 
poros puslapių. Deimantiniam 
jubiliatui vietoj tuščių linkėjimų 
turiu gerą pasiūlymą. Parašyk, 
Juozai, savo spalvingo gyveni
mo atsiminimus. Skaitęs Tavo 
eilėraščius tikiu, kad savo 
gyvenimą įdomiai aprašytum. 
Taip pat tikiu, kad kuris laik
raštis, gal ir šis dienraštis, 
pasakojimą perleistų per savo 
atkarpą. 

Juozas Sūdžius 

Gimė 1918 m. sausio 28 d. 
Žemaitis. Lietuvos Antano Sme
tonos karo mokyklos absolven
tas, bene paskutinės laidos lei
tenantas. Vokietijoj supratęs, 
kad į tėvynę ilgai ar visai 
negrįšim, Miunchene pradėjo 
inžinerijos studijas, kurias 
užbaigė Chicagoje, gavo elekt
ros inžinerijos bakalauro laips
nį ir daugelį metų Chicagoj 
darbavosi. Turi žmoną Danutę 
ir sūnų advokatą. Sunny Hills 
apsigyveno tik 1987 m. vasarą. 

Jo 70-ties metų jubiliejaus 
proga vaišes Danutė surengė 
kaip tik gimimo dieną (1.28). 
Tarp poros tuzinų svečių buvo 
keletas ir iš Chicagos. Gaila, dėl 
kitų įsipareigojimų bičiulio 
Juozo, buvusio kolegos 
Miunchene, sukaktuvių pobūvy 
dalyvauti negalėjau. 

Mykolas Lukas 

Mykolas Lukas (anksčiau-
Lukoševičius) 75-rių metų 
jubiliejų atšventė irgi gimimo 
dieną. Jis gimė 1913 m. sausio 
29 d., Inžinierius. Mokslus bai
gė Lietuvoje. Daugelį metų 
gyveno ir dirbo Chicagoje. 
Vedęs Eleną Giedrytę, gailest. 
seselę, kuri daug padeda Sunny 
Hills lietuviams ligoniams. 
Išaugino sūnų Vytą, advokatą, 
ir dukterį Ritą, tarnautoją. Abu 
vaikai įsikūrę Floridoj, St. 
Petersburge. Prieš septynerius 
metus su Elenute „emigravęs" 
į Sunny Hills, Mykolas žaidžia 
golfą, o kiekvieną sekmadienį 
Šv. Teresės bažnyčioje eina 
tvarkdario (usher) pareigas. 

Mykolui namuose, deimanti
nę" puotą surengė Elenutė su iš 
St. Petersburgo atvykusiais 
vaikais. Sekmadienį (1.31) jį 
bažnyčioje geru žodžiu 
prisiminė klebonas, o visi 
maldininkai sugiedojo „Ilgiau
sių metų". 

Alfonsas Nakas 

Laiškai 
KNYGA APIE VOKIEČIU 

OKUPACIJA 

Nors esu 85-erių metų ir 
gyvenu iš pensijos, aukoju Lie

tuvių Bendruomenei ir auko
siu, tik šį kartą turiu pridėti 
savo trigrašį dėl J. Daugėlos 
straipsnio „Drauge" (1988 m. 
sausio 22). 

Seniai jau reikėjo paskirti lėšų 
knygai apie vokiečių okupacijos 
įtaką Lietuvoje ir džiugu, kad 
pagaliau surastas tinkamas 
žmogus galįs tą padaryti be 
melo, tiesiai kaip buvo. Ginčy
tis ir mesti priekaištus nedera, 
nes jais nieko gero nenuveik-
sim. Aukokime, kad reikalingi 
darbai būtų įvykdyti, o ne stab
dykime tai, kas mums gyvybiš
kai svarbu. Necenzūruokime 
kaip diktatoriai dar nė nepasi-
rodžiusios knygos. Mes neiš-
liksim, bet knygos išliks. Tai ir 
yra svarbiausia. 

Su pagarba, 
M. Šimanskis 

ŽINIOS IR ŽINIA 

Paskaičiusi sausio 14 d. 
, ,Drauge" žinutę „Vasario 
16-tos gimnazijos būrelis", pasi-
jačiau tos žinutės rašeivos labai 
užgauta, nes rašeiva sako, kad 
aš kaltinu redakciją, nes ji , 
mano parašytą s t raipsnį 
numetė. Man netelpa į galvą 
toks akiplėšiškas tvirtinimas už 
tai Jums ir rašau. 

Buvo ta ip . Paskut inėmis 
lapkričio mėn. dienomis para
šiau apie suruoštus pietus gim
nazijos r e ika l ams . Niekas 
manęs tai padaryti neprašė ir 
niekam nėra taip svarbu žinoti, 
kas dirbo ir kas pietus valgė. 
Kam buvo įdomu, greit sužinojo, 
kiek buvo surinkta pinigų. Aš 
tik vertindama gerus lietuviš
kiems reikalams atliktus dar
bus, apie tai parašiau. Už poros 
ar trijų savaičių po žinutės pa
siuntimo prie bažnyčios sutikau 
Vasario 16-tos būrelio vedėją 
(kuri rodos „Draugo" nepre
numeruoja) pasakiau, kad para
šiau apie paramą gimnazijai, 
bet kol kas „Drauge" nėra. Kal
tinti man „Draugo" redakciją 
nebuvo pagrindo, nes gruodžio 
17 d. buvo įdėta jame mano 
aprašymas apie įvykusį 
koncertą ir kariuomenės šven
tės minėjimą Omahoje. Būrelio 
vedėja prasitarė, kad vienas 
asmuo parašė taip pat žinutę ir 
į „Pasaulio lietuvį", bet ir ten 
nėra įdėta. Pajuokavau, kad 
žinutės nereikšmingos, tai gal ir 
neįdeda. Minėjau, kad paštas 
pasižymi blogu pristatymu (tą 
visi žino), tai gal kur nusimetė 
ir t.t. Man peršasi, mintis, kad 
čia glūdi kokia nors tendencija. 
Už tai gerbiamą redaktorių 
labai, labai prašau pagal savo 
nuožiūrą (gali būti mano vardu) 
įdėti „Drauge" pastabą tam 
„sąžiningam" rašeivai dėl tų ! 

pramanytų kaltinimų redak
cijai. 

Iš anksto labai dėkoju ir 
reiškiu pagarbą, 

Jadvyga Povilaitienė 
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A. a. Andrius Ignaitis 

Sausio 5 d. New Yorke tragiš
kai mirė a.a. Andrius Ignai-
t is-Ignatavičius. Telefonu 
pranešta žinia nusmelkė dideliu 
skausmu. Jo siaubinga ir tokia 
staigi mirtis sugražino mane į 
Telšių gimnazijos dienas, kai 
ten jis buvo mano mokytojas. 
Tai laiko labai jau apdulkinti, 
bet labai malonūs prisiminimai. 

Pamenu, kad vieną dieną 
mums pranešta, jog atvažiuoja 
į gimnaziją naujas mokytojas. 
Sia žinia ypač domimės mes, vy
resniųjų klasių mokinės. Mums 
labai rūpi, ar jis jaunas, gražus, 
linksmas ar rūstus? Žinoma, ir 
labai svarbu, ar vedęs? 

Ir štai vieną rytą salėje po 
kasdieninių ryto maldų mus su 

PASIKEITĖ LEOPARDAIS 

Brookfield zoologijos sodas ga
vo du jaunučius leopardus iš 
San Francisco zoologijos sodo, 
mainais duota vienas jaunas 
leopardas San Francisco zoolo
gijos sodui. 

KOPLYTĖLĖ ATSTOVŲ 
RŪMUOSE 

JAV apygardos apeliacinis 
teismas panaikino JAV apylin
kės teismo sprendimą, kuris 
buvo nustatęs, kad buvimas 
susikaupimui — maldai koply
tėlės Illinois atstovų rūmuose 
nesiderina su konstitucija. 
Panaikinus aną sprendimą, 
tokia koplytėlė parlamento 
atstovams susikaupti dabar 
galės būti. 

juo supažindina gimnazijos di
rektorius Jogaudas. Pamatom jį 
— jaunas, vidutinio ūgio, labai 
gražus. Jam paskirtos fizikos, 
matematikos ir kūno kultūros 
disciplinos. Labai greit ir labai 
nuoširdžiai jis įsijungia į įvairų 
gimnazijos gyvenimą. Ilgas 
valandas jis praleidžia su moki
niais laboratorijoj ir sporto 
aikštėje. Aktyviai dalyvauja ir 
gimnazijos ruošiamuose šokiuo
se. Gal mažiau drąsus jis klasėje 
prie lentos aiškinant kokias ii- ! 

gas formules. Žinoma, pradžia 
visada sunki, o kalsėje keletas 
labai gabių ir drąsių mokinių, 
kurie net linkę ginčytis. 

Studijuodama Kaune vėl daž
nai sutinku savo mokytoją. Bet 
aš jau nesu jo mokinė, ir jau 
kitos mūsų temos. Bet prisi
minimai apie Telšius visada 
malonūs. 

Po daug metų, išgyvenę 
skaudų tėvynės praradimą, vėl 
susitinkame New Yorke. Jau 
vedę. auginam vaikučius. Jo 
žmona mano stidijų draugė dr. 
Filomena Vasiliauskaitė. Su ja 
drauge lankėm studentų atei
tininkų chorą, kuriam vadovavo 
solistas a.a. VI. Baltrušaitis. 
Tad praeities gausūs prisimi
nimai dar labiau suartina mūsų 
šeimas. Visi drauge atostogau
jant, vežam vaikus į liet. 
mokyklą, lankom šeimų šven
tes. Dažnai lankau jų namus ir 
man taip malonu kalbėtis su 
savo mokytoju. Bet kaskart 
man vis liūdniau — jis taip 
pasikeitęs. Seniau turėta sunki 
operacija palikus didelius pėd
sakus (operuotas galvoje 
auglys). Lyg ir traukiasi iš 
aplinkos gyvenimo, lieka vienas 

savo tyloje, savo ramybėje, išgy
vendamas ne vieną dvasinę 
koliziją. Tačiau, kiek dar jėgos 
leidžia ir labai rūpestingai 
žmonos globojamas, vis dalyvau
ja lietuviškame gyvenime. 
Labai daug rašo mokslinėm te
mom, labai daug skaito ir 
laisvai naudoja kelias kalbas. 
Namuose gerbiama knyga ir jų 
labai daug, kelios enciklope
dijos. Kiekviena naujai išleista 
knyga jau papildo ir taip gausią 
biblioteką. 

Jo didelis rūpestis —jo vienin
telis sūnus Rimas ir jo išmoksli
nimas. Ir koks džiaugsmas 
tėvui, kai šis baigia inžinerijos 
studijas Bostone. 
Ir kodėl negalėtų ir toliau 

ramiai plaukti jo laivelis 
plačioje pasaulio jūroje? Kodėl 
šalčio sukaustyti traukinio ratai 
sudrasko jo gyvenimą? 

Mano šviesus garbingas 

Mielą p. FELICIJĄ, DArVĄ ir VYTENĮ nuo
širdžiai užjaučiame 

inž. VYTAUTUI IZBICKUI 
iškeliavus Amžinybėn. 

Mindaugas, Olimpija, 
Alvida ir Gintaras Baukai 

A.tA. 
dipl. inž. JONUI KRIAUČIŪNUI, 

vienam iš Korp! Grandies įkūrėjų, Švedijoje mirus, 
jo brolį dipl. inž. KAZĮ KRIAUČIŪNĄ, jo šeimą ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Elvyra ir Pilypas Naručiai 

Būrelis lietuvių jaunimo iš Philadelphijos dr. Sigitos ir inž. Vytenio Ramanausku namuose švenčia 
Kalėdas. 

A.tA. 
inž. HENRIKUI PADLECKUI 

mirus, jo žmonai, mano mielai draugei dr. REGINAI, 
sūnums ir artimiesiems giliausią užuojautą reiškia 

dr. Birutė Preikštas, 
sūnūs Tauras ir Darius 

mokytojau, negaliu atnešt ant i r ^ i m u - ° Tave priglaudusi 
Tavo kapo gėlės žiedelio bet £eroJi žeme tesuteikia amžiną 
šnibždu maldos žodžius drauge ram-VDe-
su Tau brangia žmona Filomena L- Baltrušaitienė 

Mūsų brangiai kolegei 

A.tA. 
dr. IRENAI KYRIENEI 

mirus, jos vyrą dr. ANTANĄ, dukras ir jų šeimas ir 
brolį VYTAUTĄ labai nuoširdžiai užjaučia. 

Čikagos Lietuvių Dantų Gydytojų sąjunga 

Mylimai seseriai 

A.tA. 
JADZEI AMBRAŽIŪNIENEI-ŠALUGYTEI 
ok. Lietuvoje mirus, jos mielą brolį JUOZĄ ŠALUGĄ 
ir šeimą nuoširdžiai užjaučiame 

Raimundas, Birutė, Gintaras 
ir Audra Pečiuliai 
Jonas ir Elena Pečiuliai 

A.tA. 
dr. VLADUI ŠIMAIČIUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai, broliui 
VIKTORUI su šeima, dukrai ir žentui KRUMP
LIAMS, dukrai ir žentui ELVIKIAMSbei jų šeimoms 
ir Lietuvoje broliui, seserims ir jų šeimoms. 

Stasys, Liudvika, Nijolė, Česlovas, 
Rita Kybartai ir jų šeima 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

IAIDOTUVTU DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 
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x Dr. Juozo Meškausko, 
Vytauto Didžiojo universiteto 
medicinos fakulteto dekano ir 
Sv. Silvestro ordino kavalie
riaus, pagerbimas ir jo parašy
tos knygos „Lietuvos Medicinos 
Istorijos" supažindinimas yra 
rengiamas balandžio 9 d., šešta
dienį, Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Pagerbimą rengia komi
tetas, kuriam pirmininkauja 
kun. Vytautas Bagdanavičius. 

x . . G r a n d i e s " t a u t i n i ų 
šokių ansamblio šokėjai šį šeš
tadienį kviečia visus atsilankyti 
į Užgavėnių karnavalą Jau
nimo centre. „Grandies" jau
nimas priims visus svečius kla
sėje prieš didžiąją salę ir visus 
vaišins skaniais gėrimais bei 
Pietų Amerikos bulkutėmis. 
Visi su kaukėmis ir be kaukių, 
jauni, seni ir ne taip seni 
prašome susitikti „Grandies" 
kambaryje. 

x Nepriklausomybės šven
tės programa vaikams bus 
ruošiama sekmadienį, vasario 
14 d., Šv. Antano parapijos 
mažojoje salėje Cicero tuoj po 
10:30 v.r. šv. Mišių. Programoje 
bus pokalbis apie Vasario 16-tą-
ją, legendą apie Gedimino pilį, 
„parolyk ir papasakok" (lie
tuvis! as „show and tell" —jau
nieji dalyviai prašomi atsivežti 
kokį nors I ietuvišką daiktelį) ir 
paradas. Po programos bus vai
šės ir k? vutė. Programą ruošia 
vysk. M. Valančiaus ateitininkų 
kuopos tėvų komitetas. Visi 
maionai kviečiami atsilankyti. 

x Prof. dr. Vytautas Kavo
lis skaitys paskaitą „The Devils 
Invasion: Cultural Change in 
Early Lithuania" vasario 19 d., 
penktadienį, 9 vai. ryto Illinois 
universitete Chicagoįe (205 
Douglas Hali). Taip pat V. Ka
volis dalyvaus aspirantės Danu
tės Račiūnaitės preliminarinių 
daktaro egzaminų komisijoje 
Lituanistikos katedroje. 

x Dr. Aldona L. Balch-
Gravrogkas , Menonds, N.Y., 
dr. Edvardas Bubnys. Memphis, 
Tn., Birutė ir Jonas Sverai, 
Bloomfield Hills, Mich., Bernice 
Gajauskas, Pacific Palisades, 
Cal., kiekvienas atsiuntė po 25 
dol. auką už kalėdines korteles 
ir kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

x Inž. Edmundas Korzo-
, nas , Chicago. 111., visuome

nininkas, pratęsdamas prenu
meratą, pridėjo ir 25 dol. auką. 
E. Korzoną skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už paramą 
l ietuviškam žodžiui labai 
dėkojame. 

x Kun. Jonas Gasiūnas, So. 
Pasadena, Fla., (St. Petersburg), 
Br. Stonys iš Chicagos, 111., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 50 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Už a.a. Petro Stakės vėlę 
šv. Mišios bus atnašaujamos 
tėvų jėzuitų koplyčioje vasar io 
13 d. 9:30 v. ryto. Šeima 
kviečia draugus ir artimuosius 
šiose Mišiose dalyvauti. 

(sk) 
x Ieškau moters prižiūrėti 

vyresnio amžiaus ligonę. Reikia 
gyventi kartu. Dėl atlyginimo 
sus i tars ime. Skambint 
436-1395. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 

'2212 West Cermak Road - Tel. 
VI 7-7747. 

(sk.) 

x Vasario 16-tos minėjimas 
ir šiemet rengiamas vasario 16 
d. 7:30 v.v., antradienį. Jaunimo 
centro kavinėje. Bus įdomi 
trumpa Po v. Vaičekausko, bu v. 
Sibiro tremtinio, paskaita. 
Jaunimo atliekama meninė 
dalis, kurią atliks Polikaičių 
kvartetas ir Alida Vitaitė. Vi
suomenė kviečiama šią mums 
brangią šventę prisiminti ir 
minėjime dalyvauti. 

x Vita Storey-Linkevičiūtė, 
Lituanistikos katedros aspi
rantė, išlaikė magistro preli
minarinius egzaminus ir pava
sarį gaus lituanistikos magistro 
laipsnį. Northwestern universi
tetas priėmė ją tęsti lyginamo
sios literatūros studijas dakta
ro laipsniui gauti. 

x Juozo Keliuočio sovie
tinių kalėjimų atsiminimų kny
gos „Dangus nusidažo rau
donai" pirmoji laida susilaukė 
nepaprastai didelio susido
mėjimo ir buvo išparduota. 
Esant dar daug norinčių knygą 
įsigyti, Į Laisvę fondas šiomis 
dienomis išleido antrąją jos 
laidą, kurią bus galima gauti 
pas leidėjus ir platintojus. 

x Užgavėnių k a r n a v a l e 
laukiami jauni ir seni, visi 
kviečiami. Pramogų užteks vi
siems, bus 2 orkestrai ir įvairus 
maistas. Kaukių registracija 
8:30 v.v. Už geriausias kaukes 
yra numatytos 5 piniginė? pre
mijos, bus automobilių apsauga. 
Karnavalas rengiamas vasario 
13 d., šeštadienį, 7 v.v., Jaunimo 
centre. Visi laukiami. 

x Agota Matulionienė, gyv. 
Chicagoje, vasario 6 d. atšventė 
savo 95 gimtadienį, dalyvaujant 
sūnui, keturioms dukterims su 
šeimomis. Ji turi 12 vaikaičių ir 
17 provaikaičių. Ji gavo sveiki
nimus nuo prez. Reagano, gu
bernatoriaus Thompsono, kard. 
Bernardin ir mero Sawyer. Ji 
dar kasdieną skaito „Draugą". 

x Beverly Shores Lietuvių 
klubas išrūpino šį sekmadienį, 
vasario 14 d., 1:30 vai. p. p., kad 

. WIMS Michigan city, radijo gal
inga stotis — AM 1420 banga 
perduos iš Broniaus Krokio gau
tą L. Bendruomenės paruoštą 
programą, skirtą Lietuvos Ne
priklausomybės 70 metų 
minėjimui. 

x Julija Matulionienė, Stur-
gis, Mich., parėmė „Draugą" 25 
dol. ir dar pridėjo 15 dol. už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių, kartu pratęsė prenumera
tą su prierašu: ..Linkiu Jums 
visiems geros sėkmės". J. Ma
tulionienę skelbiame garbės 
prenumeratore, o už mielas 
aukas dėkojame. 

x Jei nori te pirkti ar par
duoti namus Cicero, Benvyn ir 
Riverside ar apylinkėse, prašau 
skambinti Algiui Liepinaičiui, 
PAV Realty, Cicero, IL. tel.: 
656-7400 arba namų 447-0760. 
įkainavimas veltui. 

(sk) 

x A. a. mišk. inž. Vinco 
Žemaičio penkerių metų mir
ties prisiminimui ir už kitus mi
rusius miškininkus tėvų jėzuitų 
koplyčioje vasario mėn. 15 d. 9 
vai. ryto bus atnašaujamos šv. 
Mišios. Visi kolegos miški
ninkai, agronomai, ateitininkai 
ir visuomenė, taip pat ir jo 
buvusieji draugai prašomi daly
vauti. 

(sk) 

x Mari ja Val iukevič ius , 
Sun City, Cal., pratęsdama 
„Draugo" prenumeratą, atsiun
tė ir 25 dol. auką. M. Valiu
kevičių skelbiame garbės pre
numeratore, o už auką labai 
dėkojame. 

x Stasys Ba ra s , Bronius 
Juodelis, visuomenininkai, 
Danutė Jaras, V. Butvydas, 
Stasys Astras, Joana Kilmanas, 
Konstantinas Lasaitis, Rachele 
Memenąs, Boleslovas Novickas, 
Mary Gendrolis, pratęsdami 
prenumeratą 1988 metams, 
kiekvienas pridėjo po 10 dol. už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių. Nuoširdus ačiū. 

x Stasys Pieža, North Jud-
son, Indiana, žurnalistas, Lie
tuvių katalikų spaudos drau
gijos direktorius, atsiuntė 20 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių su prierašu: „Be 
.Draugo' kalendoriaus aš 
pražūčiau mano kelionėje per 
metus. Dėkoju". Taip pat palin
kėjo sveikų ir laimingų 1988 
metų. Nuoširdus ačiū už auką 
ir linkėjimus. 

x Dr. Mery Daugėla, YVa-
shington, D.C, už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
40 dol. auką. Nuoširdus ačiū 
mūsų mielai rėmėjai. 

x Cicero Lietuvių namų sa
vininkų draugija, Cicero, 111., 
per Joną Kuprį įteikė „Drau
gui" 1988 metų proga 25 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x Milda ir dr. Edmundas 
L e n k a u s k a i , Pepper Pike, 
Ohio, visuomenininkai, Birutė 
Šležienė, Boston, Mass., Bronė 
Čižikaitė, Chicago, 111., Zimant 
A. Jakimčius, Ann Arbor, 
Mich., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 25 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Dr . P r a n a s S u t k u s , 
Homevvood, UI., Gražina Ken-
ter, Danbury, Cunn., E. ir J. 
Bartkai, Ormond Beach, Fla., 
Albert Naudžiūnas, So. Boston, 
Mass., A. Tamulis, Chicago, 111., 
Vladas Plepys, Orland Park, 
111., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 25 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Juozas B. Laučka, Juozas 
ir Adelė Pl ienai , A. Ma
čiukevičius, J. Jankūnnas, Ona 
H. Michelevičienė, Vladas 
Gylys. V. Kriščiūnas, Leonas 
Daukus, Eleonora Minukas-De-
mikis, dr. A. Verbickas, Remi
gijus Belžinskas, Jonas Kučins
kas, kiekvienas atsiuntė po 10 
do. aukų už kalėdines korteles 
ir kalendorių. Labai dėkojame. 

x Dr. J o n a s Balys, dr. K. 
Vaičius, Eug. Vaišvila, Jonas 
Gradinskas, Alicija Vodicka, 
Antanas Skirius, Kostas Zalnie-
raitis, P. Gaižutis, Margaret 
Mouri, Ona Jusys , Milda 
Newman, Jonas Krivis, J. Juš-
kaitis, Michael Scigla, K. 
Vaičaitis už kalėdines korteles 
ir kalendorių atsiuntė po 10 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x J u s t a s Lieponis, Lock-
port, 111., žinomas verslininkas, 
atsiuntė už keturių „Draugo" 
prenumeratorių užmokestį ir 
dar pridėjo 10 dol. auką. Labai 
ačiū. 

x Po 10 dol. atsiuntė už 
kalėdines korteles, kalendorių; 
dr. V. Leknius, Vylius Nastop
ka, Meta Kikutis, Č. Tuminas. 
A. Cejauskas, M. ir J. Mikuta
vičiai, Antanas Garkunas, V. 
Juodvalkis, Bronius Norkevi
čius, Ona Eikinas, V. Lenke-
vičius, M. Augustinas, Pranas 
Janulaitis, Danutė Jankus, 
Maria Šimkus, Aldona Griškus, 
E. Kaminskas, B. Kondratas, J. 
Lukas, Albinas Genčius, M. Ku
ras, Viktoras Paliūnas, Ignas 
Ruginis, Maria Balčiūnas, 
Frank Zailskas. J. G. Leskaus-
kas, J. Mejeris, E. Jasaitienė, 
Aldona Švalbonas, N. Dumbrys. 
Visiems nuoširdus ačiū. 

Lietuvos Dukterų draugijos metiniame susirinkime. Iš kairės: draugijos pirmininkė Stasė 
Paulionienė, susirinkimo pirmininkė Birutė Prapuoleniene ir susirinkimo sekretorė Elvyra 
Narutienė. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
CICERO LB VASARIO 
16-TOSIOS MINĖJIMAS 

Kaip kiekvieneriais metais, 
taip ir šiemet Cicero LB apylin
kės valdyba rengia Vasario 
16-tos minėjimą Šv. Antano pa
rapijos salėje vasario 14 d. tuoj 
po 10:30 v. lietuviškai laikomų 
šv. Mišių. Mišias atnašaus ir pa
mokslą pasakys kun. dr. K. Tri
makas. Paskaitą skaitys dr. P. 
V. Kisielius, o meninę pro
gramos dalį atliks solistė Laima 
Stepaitienė, akompanuojant 
muz. M. Motekaičiui. Šaunus 
parapijos choras giedos per pa
maldas, vargonais palydint pa
rapijos choro vadovei Aldonai 
Prapuolenytei, asistuojant Ma
rijui Prapuoleniui. Minėjimą 
praves V. Kuprytė, o Nepri
klausomybės aktą paskaitys A. 
Baukutė. Po to bus vaišės, 
parengtos darbščių bendruome-
nininkių. 

Ciceriškiams šis 70 metų nuo 
nepriklausomybės paskelbimo 
minėjimas svarbus bendruome
niniu atžvilgiu. Patriotinio 
nusiteikimo ir gerų norų neuž
tenka, kai reikalinga parama 
Lietuvių Bendruomenei. Lie
tuvių Bendruomenės krašto 
valdybos aplinkraštis nurodo 
savo veiklos sritis, apimančias 
švietimą ir auklėjimą, įskaitant 
platesnius kultūrinius barus, 
kaip Pasaulio lietuvių archyvą, 
teatrinės veiklos stiprinimą. 
Kultūros tarybos darbus, Tau
tinių šokių šventės ruošimą, lie
tuvišką spaudą ir karo metų is
torijos veikalo leidimą. Svarbi ir 
socialinė LB sritis, kaip Chi
cagoje įkurtas Vyresniųjų lie
tuvių centras. Clevelande — 
Lietuvių sodyba. Neaplenkta ir 
visuomeninė-politinė sritis: 
vasario 16-tųjų bei birželinių 
trėmimų minėjimai, bendradar
biavimas su Baltų lyga, įgy
vendinti ir įgyvendintini projek
tai. Trupmeniškai peržvelgus 
pereitų metų veiklą, susidaro 
įspūdis, kad LB veža dideli 
vežimą, kuriam tempti reikia 
mūsų visų talkos — bent fi
nansinės paramos, be kurios 
planai lieka planais, dideli 
užmojai — užmojais, o reikia, 
kad jie realizuotųsi. 

Dar reikėtų prabėgomis pri
minti apie mūsų spaudoje 
iškilusią kontraversiją dėl 
vokietmečio Lietuvos istorijos, 
kurios ligi šiol nepajėgėme 
parašyti. Graužiamės, kad jos 
neturime, o jeigu surandame 
žmogų, sutinkantį ją parašyti, 
tai keliame klausimus. Pali
kime tai tiems, kuriems Lie
tuvos reikalai antraeiliai, ir 
tiems, kurie džiaugiasi maty
dami, kad mes patys einame į 
šipulius. Ignorancija, trumpare
giškumas ir paikos ambicijos 
yra mūsų pačių pagaikščiai, 
kaišiojami į mūsų pačių vežimą. 
Reikėtų daugiau blaivumo, 
mažiau spyrinėjimosi, dar 
daugiau šaltos galvosenos, ne
darant išankstinių sprendimų. 

Ta mintim Cicero LB apy
linkės valdyba kviečia visus i ŠĮ 
renginį, nors dviejų minėjimų 

maždaug tuo pačiu metu Cicero 
kolonijai perdaug, bet. jei tokia 
piliečių valia, tebūnie du mažy
čiai renginiai, užuot vieno 
didingo, reikalingo atšvęsti 70 
m. Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktį. Kiek
vienu atveju Cicero LB apylin
kės valdyba stengsis, kad ir 
mažas minėjimas būtų didelis, 
prasmingas ir gausus dalyviais 
ir aukomis. 

a.m. 

BALFO SUSIRINKIMAS -
KAIP TIKRA ŠVENTĖ 

Metiniai Balfo susirinkimai 
Cicero skyriuje yra kartu ir va
jaus užbaigtuvės. Toks susi
rinkimas su šventine programa 
įvyko sausio 31d., sekmadienį. 
Mišios Šv. Antano bažnyčioje 
buvo atnašaujamos už mirusius 
narius ir aukotojus. Tarpe gau
siai susirinkusių maldininkų 
pamaldose dalyvavo ir mūsų 
garbingieji tautiečiai — Balfo 
pirmininkė Marija Rudienė ir 
inž. Antanas Rudis. Kun. dr. K. 
Trimakas j au t r i a i pranešė 
mišių intenciją ir tokiu pat nusi
teikimu aukojo mišių auką. Pa
moksle pabrėžė Balfo šalpos 
krikščionišką reikšmę — padė
ti vargą kenčiantiems broliams, 
pakartodamas Kristaus žodžius 
„Ką padarėte vienam iš mažu
tėlių, man padarėte". Maldų 
skaitymuose su skaitytoja A. 
Zailskaite visa bažnyčia meldėsi 
už Balfo geradarius. 

Mišių auką nešė M. Rudienė 
ir skyriaus pirmininkas dr. Pra
nas Budin inkas . Pak i l i a i 
skambėjo choro giesmės, pa
ruoštos Mariaus Prapuolenio ir 
sol. Laimos Stepaitienės gie
dojimas. Maldos sustiprinti, po 
mišių rinkomės parapijos salėje, 
kur svetingos balfininkės pasi
tiko su karšta kava ir gardžiais 
užkandžiais. Pasivaišinus pir
mininkas Pr. Budininkas pra
dėjo susirinkimą. Pasveikino 
susirinkimo dalyvius ir garbės 
svečius — Balfo pirmininkę M. 
Rudienę ir inž. A. Rudį. Pasi
džiaugė jų ryžtu čia atvykti ir 
pakvietė į prezidiumą. Pranešė, 
kad apskrities Balfo pirmi
ninkas Stasys Vanagūnas dėl 
ligos negalėjo atvykti, bet siun
čia sveikinimus ir linki sėkmės. 
Pagarbiai buvo paminėti nese
niai mirusieji, dideli šalpos 
darbuotojai: Pranas Zailskas, 
pasišventusiai dirbęs skyriaus 
valdyboje, ir Juozas Arštikys, 
buvęs Balfo direktorius, daug ir 
ilgai dirbęs Cicero Balfo šalpos 

darbą. Jie ir visi kiti mirusieji 
balfininkai ir aukotojai buvo pa
gerbti tylia malda. 

Inž. Algirdas Didžiulis buvo 
susirinkimo pirmininkas, sekre
toriavo Č. Bačinskienė. Kalbėti 
pakviesta Balfo pirmininkė M. 
Rudienė šiltais žodžiais pa
sveikino susirinkimą ir kalbė
dama plačiai nušvietė, kaip 
Balfui reikia būti atsargiam ir 
informuotam atskirti tikruosius 
pabėgėlius nuo prisidengusiųjų. 
Dabar pradėjo atvažiuoti daug 
žmonių: vieni jų pas gimines, 
bet kiti atsiųsti okupanto rinkti 
žinių arba advokatų atsiųsti 

j ieškoti palikimų. Su tokiais 
i reikia būti atsargiems. 

Tauriu pavyzdžiu parodė Vy
tautą Skuodį ir jo šeimą, Kazį 
Ėringi ir Joną Kreivėną. Nijolė 
Sadūnaitė Skuodžiui pasakiusi: 
Vytautai, tu važiuok ir ten 
viską papasakok, o aš pasiliksiu 
čia, niekur nevažiuosiu — aš 
turiu likti čia. Tokiems, kaip 
Nijolė, mes savo aukomis 
turime padėti, — kalbėjo M. 
Rudienė. Balfo šalpa įvairiais 
keliais juos pasiekia. 

Praėjusią vasarą M. Rudienė 
ir A. Rudis lankėsi Suvalkų tri
kampio l ie tuvišk iaus iame 
kampelyje — Punske. Čia veikia 
licėjus, kurio mokytojai ir moki
niai yra lietuviai. Parapijos 
veikloje religinis ugdymas neat
skiriamai vyksta kartu su lietu
vybės skiepijimu. Parapijai vado
vauja klebonas kun. Dzirmeika, 
didis patriotas, kurį M. Rudienė 
pavadino šventu žmogumi, pa
ties Dievo siųstu Punsko lie
tuviams. Vaikučiai gražiai svei
kinasi „Garbė Jėzui Kristui", o 
paklausti, „Kas jūs esate?", su
šunka stipriai: „mes esam lie
tuviai!". Bet jie pablyškę ir 
menkučiai. Tai rodo. kad blogai 
maitinasi. Ten trūksta maisto ir 
vaistų, rūbų ir reikalingiausių 
būtinų dalykų, kaip muilo ir 
kitų. 

Bal*b pirmininkė nuvežė vai
kučiams vaistų ir šokolado. Jie 
dėkojo, rankas bučiuodami. 
Dievo Kūno šventėje dalyvavo 
minios žmonių ir labai daug jau
nimo, visi taip gražiai lietuviš
kai giedojo, jog buvę sunku 
sulaikyti ašaras. Jautrų ir vaiz
dingą savo žodį pirmininkė 
baigė padėkodama Balfo auko
tojams ir darbuotojams ir 
atsakinėjo į paklausimus. 

Tolimesnėje susirinkimo eigo
je išklausėme praėjusi susi
rinkimo protokolą, kurį per
skaitė Julius Paulėnas. Pro-

Lietuvių fondo tarybos posėdyje. Iš kairės vald. pirm. Marija Remienė, Alė 
Steponavičienė ir dr. Jonas Račkauskas 

tokole pažymėta, kad skyriaus 
pirmininkas Pr. Budininkas yra 
išrinktas į Balfo centro valdybą 
vicepirmininku. Todėl Paulėnas 
baiminosi, kad Budininku, susi
domėjusi visuomenė už Cicero 
ribų, jo nepaveržtų ir nepaliktų 
ciceriškių vienų. Savo prane
šime pirmininkas Pr. Budi
ninkas paskelbė rudens vajuje 
surinktą aukų sumą 5,111 dole
rių. Nuoširdžiai padėkojo auko
tojams ir aukų rinkėjams ir pa
brėžė aukų rinkėjų pasišven
timą, aukojant daug laiko auko
tojų lankymui. Aukas rinko tie 
patys r ; .J*. ij~ ;, kaip ir kasmet: 
Č. Bačinskienė, J . Dekeris, S. 
Didžiulienė, J. Mikulis, B. 
Novickis, S. Pranskevičius, D. 
Pareigienė, J. Skamienė, A. Za
ilskas. VVestside skyriuje aukas . 
rinko Č. Bačinskienė ir J. Ska
mienė ir surinko 110 dolerių. 
Ten visi jau senyvi žmonės, 
daug aukoti neišgali, bet džiau
giasi, kad yra aplankomi. Pirmi
ninkas aukas rinko laiškais iš 
apylinkėje išsisklaidžiusių lie
tuvių. Į laiškus atsiliepė apie 70 
procentų gavėjų ir prisiuntė 
apie 1400 dolerių. Praėjusiais 
metais valdybą sudarė pirm. Pr. 
Budininkas, vicep. ir ižd. B. 
Motušienė, sekretorė Č. Bačins
kienė, kartotekos vedėjas J. 
Paulėnas, parengimų vadovė J. 
Skamienė, ypatingiems rei
kalams D. Pareigienė ir A. 
Zailskas. Kontrolės komisija — 
pirmininkas A. Didžiulis ir na
riai J. Balutis ir J. Dekeris. Po
sėdžiavimui laiko negaišinta — 
turėta tik 3 posėdžiai. Telefono 
pagalba daug kas sutarta. Pra
eitą vasarą skyrius padėjo su
ruošti Chicagos apskrities Balfo 
gegužinę. Aukotojų sumažėjo 
dėl gyventojų išvykimo kitur ir 
dėl mirčių. Bet vajaus aukų 
surinkta tik pora šimtų mažiau, 
kaip pernai. 

Pirmininkas pageidavo, kad 
kiekvienas aukotojas nevengtų 
įsirašyti i Balfo narius. Gauses
nis narių skaičius suteikia or
ganizacijai didesnį svorį- Nuo
širdžiai padėkojo prisidėjusiems 
prie susirinkimo pasisekimo: 
kun. J . Šarauskui už salę ir 
skelbimus parapijos biuletenyje, 
kun. K. Trimakui už mišių 
aukojimą ir pamokslą, chorui, 
M. Prapuoleniui ir A. Prapuo
lenytei už gražių giesmių pa
ruošimą ir solistei Laimai Ste-
paitienei už savanorišką tos 
dienos proga atvykimą giedoti. 
Taip pat dėkojo spaudai ir radijo 
vedėjams už skelbimus, vaišių 
paruošėjoms D. Pareigienei ir J. 
Skamienei ir talkininkėms bei 
produktų dovanotojams, visus ir 
visas išvardydams pavardėmis. 
Po pirmininko pranešimo iždi
ninkė B. Motušienė pateikė 
kasos apyskaitą, o kontrolės 
komisijos pirmininkas A. Di
džiulis perskaitė kontrolės 
komisijos aktą, kuriame buvo 
pažymėta, kad kasos apyskaitos 
duomenys yra teisingi ir kad 
valdyba savo pareigas atliko pa
vyzdingai. I mandatų komisiją 
buvo pakviesti S. Pranskevičius 
ir B. Novickis. Susirinkimas 
prašė buvusią valdybą ir kontro
lės komisiją pasilikti ir, joms su
tikus, susirinkimas buvo baig
tas. Vėl buvo galima vaišintis ir 
su mielaisiais svečiais M. Rudie
ne ir A. Rudžiu asmeniškai 
pasikalbėti rūpimais klausi
mais. Maloniai jausdamiesi 
tokioje šiltoje draugystėje, 
žmonės ilgai nesiskirstė. 

Pažymėtina, kad popiežiaus 
M. Rudienės apdovanojimas me
daliu teikia garbę ir Balfui bei 
džiaugsmo išeivijai, jog čia išau
gusi lietuvė savo plačia veikla 
užsitarnavo išskirtinai garbingo 
įvertinimo. 

B. Motušienė 
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