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Perskaitęs duok kitam! 
(Tęsinys) jeį gi,ii. padaugink! 
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TSKP Generaliniam Sekretoriui 
drg. M. Gorbačiovui Nuorašas: Lietuvos Vyskupams 

Lietuvos kunigų 

Pareiškimas 
Bažnyčios kanonai šventimus 

gavusiam savo vyskupo 
aprobuotam ir bažnytinės vy
resnybės nesuspenduotam kuni
gui suteikia teisę ir pareigą 
visur, t.y. visame pasaulyje sa
kyti pamokslus (762 ir 764 
kan.), savo ordinaro aprobuotas 
kunigas turi teisę visur (o 
mirštančių ligonių net ir griež
tą pareigą) klausyti išpažinčių 
(967 kan.), o taip pat bet kur 
pasaulyje laikyti šv. Mišias (903 
kan.). 

Dabartiniai religinių susivie
nijimų nuostatai (19 str.) riboja 
„kulto tarnų, pamokslininkų 
veiklos rajoną jų aptarnaujamo 
religinio susivienijimo narių 
gyvenamąja vieta". Už talkinin
kavimą kitose parapijose 
atlaidų metu bei už tokiose 
iškilmėse pasakytus pamokslus 
iš kitur atvykę kunigai bau
džiami piniginėmis baudomis, 
RRT įgaliotinio įspėjimais. 

Ateistai ateistinei paskaitai 
skaityti gali pakviesti gabų 

lektorių, o tikintieji, norėdami 
pas ikvies t i talentingesnį 
pamokslininką, turi gauti leidi
mą iš ateizmą propaguojančių 
tarybinės valdžios pareigūnų. 
Kažin, a r ateistai būtų 
pa tenk in t i , jei ateistinei 
paskaitai lektorių kandidatūra 
reiktų derinti pas vietos kle
boną? Dabartiniai religinių 
susivienijimų nuostatai tokion 
padėtin pastato tikinčiuosius. 
Tai nesuderinama su konsti
tuciniu visų piliečių lygia
teisiškumo principu. 

235 kanono antras punktas 
pramato galimybę jaunuoliams 
vyskupo parinkto kunigo globo
je pasiruošti kunigystės šventi
mams ir šalia Seminarijos. O 
tokiu būdu gavę kunigystės 
šventimus kunigai valdžios 
nepripažįstami, neleidžiama 
juos paskirti į parapijas. Kaip 
nekeista, bet tokiu būdu paruoš
tus pravoslavų ir protestantų 
dvasininkus tarybinė valdžia 
pripažįsta). ( B u s daugiau) 

Galima gaminti, bet 
draudžiama naudoti 

Paryžius. — Reuterio žinių 
agentūra praneša, jog 149 pa
saulio valstybės iškilmingai pa
sižadėjo apsaugoti Žemę nuo 
cheminių ginklų. Tokios chemi
nių ginklų konferencijos nebu
vo 60 metų. Pasitarimai buvo 
labai įtempti ir pagaliau buvo 
dalyvavusių valstybių atstovų 
išleistas bendras 600 žodžių pa
reiškimas, kuriame pasisakoma 
prieš cheminių ginklų panaudo
jimą, tačiau nedraudžiama juos 
gaminti. 

Prancūzijos Užsienio reikalų 
ministeris Roland Durnas, bai
giant penkių dienų konferenci
ją, pasakė, jog padarytas didelis 
žingsnis, kad iš viso būtų elimi
nuoti cheminiai ginklai. Tai 
laikoma dideliu diplomatiniu 
Prancūzijos ir Suomijos laimėji
mu, nes buvo surasta bendra 
kalba tarp didžiųjų ir Trečiojo 
pasaulio valstybių. Delegatai 
sako, kad konferencija pasiekė 
savo tikslą — Genevos nusigink-

Nuvertino savo pinigą 
Brazilia. — Brazilijos vyriau

sybė sekmadienį įvedė kainų 
„užšaldymą", nuvertino savo 
valiutą ir at le ido 60,000 
vyriausybės tarnautojų, norė
dama kaip nors sukontroliuoti 
infliaciją ir sumažinti biudžeto 
deficitą. Unijų vadai tuojau pa
grasino generaliniu streiku. Jie 
sako, kad infliacija pasiekė 40^. 
Finansų ministeris Nobrega 
sako, jog dabar infliacija turi su
mažėti drastiškai. Brazilijos pre
zidentas, kalbėdamas visam 
kraštui, pasakė, jog be šio spren
dimo infliacija būtų pakilusi iki 
1,500 ?̂- per metus. Pirmadienį 
ir antradienį Brazilijos bankai 
paskelbė ,.šventę", kad galėtų 
prisitaikinti prie naujos finan
sinės sistemos, nes cruzado buvo 
nuver t in tas \l°7c. Naujasis 
cruzado yra vertas 1,000 senųjų 
cruzadų. Jis dabar bus maždaug 
tokios pat vertės kaip ir doleris. 
Brazilijoje šiuo metu infliacija 
buvo 933%. 

lavimo pasitarimuose chemi
niams ginklams turės būti tei
kiama pirmenybė. Ten turės 
būti susitarta uždrausti tų gink
lų gaminimą. 

Pas i tar imai bus Genevoje 

Trečiasis pasaulis beveik vien
balsiai atmetė teigimą, jog di
džiausias pavojus kyla iš hori
zontaliai naudojamų cheminių 
ginklų; jie sako, kad tik ver
tikaliai panaudoti gali sudaryti 
pavojų gyvyvei. 

Pareiškime nieko nesakoma, 
kad negalima tokių ginklų 
eskportuoti, o to labai norėjo 
Amerika ir Britanija. Deklara
cijos tekstas buvo priimtas visų 
valstybių. Jame nėra žodžio 
„branduolinis", bet tik bendras 
išsireiškimas, kad būtų daromos 
pastangos pilnam nusiginklavi
mui ir raginama Jungtinių Tau
tų griežtesnė inspekcija ten, kur 
gali būti pavojus jų panaudoji
mui. Genevoje tie nusiginklavi
mo pasitarimai turi prasidėti 
sausio 17 d., dalyvaujant tik 
40-čiai narių. 

— Maskvoje, kaip praneša 
AP žinių agentūra, grupė disi
dentų susirinko tam, kad galėtų 
paskelbti, jog žmonių teisės 
tebėra tik privilegijuotiems par
tijos žmonėms. Nors Gorbačio
vas Jungtinėse Tautose pasakė, 
kad nebėra žmonių kalėjimuo
se už religinius ir politinius 
įsitikinimus, bet tos grupės kal
bėtojas Aleksandras Novikovas 
ir aktyvistas Aleksandras Pod-
rabinekas pranešė, kad jų žinio
mis yra dar 30 asmenų laikoma 
psichiatrinėse ligoninėse. 

— Vakarų Berlyno studentai 
protestavo prieš perkrautas 
universiteto klases ir prieš per 
mažą vyriausybės paramą. Poli
cija su lazdomis išvaikė studen
tus, bet septyni policininkai bu
vo sužeisti. Protestavo ir Frank
furto studentai solidarizuodami 
Berlyno studentams. 

Išrinktasis prezidentas George Bushas, kuris šį penktadienį taps JAV prezidentu, praėjusį 
savaitgali žvejojo Florida Keys. Su juo kartu buvo sen. Alan Simpson iš Wyoming, Iždo sekr. 
Nicholas Brady, dr. Burton Lee, buvęs AIDS komisijoje pas prez. Reaganą, airis pramonininkas 
Alphonse O'Brien ir ambasadorius Fred Zeder. Žurnalistų paklaustas, kodėl jis atvažiavo žvejoti 
tik savaitę prieš inauguraciją, atsakė, kad čia galįs atsigaivinti ir kurti naujus planus, bet to, 
tai esą jo praktinio darbo dalis ir jis galįs iš naujo galvoti, kaip kad kadaise sakė Teddy Roosevelt. 

Volungevičius kviečia 
Komunistų partiją atgailauti 

Vilnius, 1989 sausio 13. Lie
tuvių Informacijos Centras iš 
Vilniaus gavo Lietuvos Laisvės 
Lygos nario Jono Volungevi
čiaus kalbos, pasakytos sausio 
10 d. Kalnų parke, tekstą. 
Volungevičius savo kalboje 
pageidavo, kad Lietuvos komu
nistai kreiptųsi į tautą, 
prašydami atgailos. -

„Tautiečiai , šiandien ret
karčiais pasigirsta balsų apie 
tai, kad TSRS gali kilti pilie
tinis karas. Lietuvoje didėja 
nusivylimas partijos politika. 
Kaip matome, iš Sąjūdžio paža
dų greit sulaukti autonomijos 
ekonomikos ir kultūros srityje 
nieko nebeliko. Ekonominio sa
varankiškumo idėja jau 
palaidota. Sąjunginės monopoli
jos ne tik nepasislėpė už storų 
Kremliaus sienų, bet ir ėmė 
pulti, užvaldydamos Stalino ir 
Brežnevo paliktas mažytes 
ekonominio savarankiškumo 
saleles, seklioje viet inės 
pramonės baloje. Atrodo, kad 
greit nieko nebeliks ir iš 
kul tūr inės autonomijos. 
Valstybinis lietuvių kalbos 
statusas, tai kaip ir buvo — 
dvikalbystė. Visa tai, aišku, 
didina lietuvių tautos 
nepasitenkinimą polit ine 
sistema, kurią dar taip neseniai 
Gorbačiovas žadėjo pakeisti į 
teisinę. 

Tai panašu į 1944 pjauty
nes, grėsmė gan reali. Būdamas 
prieš nekaltų žmonių kraujo 
liejimą, kviečiu ieškoti išeities. 
Kur ji? Matau tik atgailoje. Kas 
privalo atgailauti? Tik tie, kurie 
atvedė mūsų tautą į dabartinę 
būklę. Tai, visų pirma, organi
zacija, kuri vadina save Lietu
vos komunistų partija. Iš 
tikrųjų, tokia partija niekada 
neegzistavo ir neegzistuoja. 
Lietuvos komunistų partija — 
tai Rusijos komunistų partija — 
bolševikų, Vasasąjunginė 
komunistų partija^bolševikų. ir 
TSKP padalinys, kurios dalis 
narių — lietuviai. 

Tačiau, šie nariai suvaidino 
Lietuvos istorijoj visgi svarbų, 
tačiau negatyvų vaidmenį. 
Paimkime 1918-1919 m. Kiek 
Kapsukas su Angariečiu įdėjo 
pastangų pajungti Lietuvą nau
jajai Rusijai. Tuo pačiu tikslu 
lietuviai komunistai buvo ap
mokomi Maskvos tautinių ma
žumų universitete ir siunčiami 
j. Lietuvą, antilietuviškų idėjų 

prikimšti. Lietuviai komunistai 
talkininkavo Sialinui žudant 
Lietuvą 1940-1941 metais ir po 
karo. 

Šiandien jau pati tarybinė 
spauda rašo apie nusikaltimus 
Rainių miškelyje, Pravieniš
kėse, žudau* Panevėžyje ir 
kitur. Tik k^.kodėl ten neiš
ryškintas Lietuvos komunistų 
partijos vaidmuo. O apie jį 
reikėtų pakalbėti. Norėtųsi, kad 
Lietuvos komunistai prisimintų 
savo partijos nusikaltimus, 
imtų atgailauti. Gaila, kad 
vietoj to, sausio 7 d. vėl perėjo 
į kontrapuolimą. (LIC pastaba: 
Volungevičius tur i omenyje 
puolimą tos dienos „Tiesoje".) 
Užpuolė gan to lerant i šką 
Lietuvos Laisvės Lygą. Ko tuo 
siekiama? Juk Lietuvos Laisvės 
lyga niekada nieko nežudė ir ne
kvietė žudyti. „Tiesos" elgesys 
panašus į vagies, kuris visus 
vagimis apšaukia. 

Siūlau „Tiesai" suteikti savo 
puslapiuose vietos tų komunistų 
išpažinčiai, kurie daugiausia 
nusikalto lietuvių tautai. Tad 
lauksime Jūsų, komunistai, 
nuoširdžios atgailos. Mes pasi
ruošę atleisti Jums, bet tik su 
sąlyga, kad išpažintis bus 
nuoširdi, nuoširdžiai gailėsitės 
nusikaltimų, kuriuos vykdėte ir 
tebevykdote savo tautos 
atžvilgiu. Tik Jūsų atgaila 
įtikins mūsų tautą, kad daugiau 
nenusikalsite. Mes laukiame!" 

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

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

Kaišiadorių jėgainė 
Kaišiadorys. — Lietuvoje 

buvo nudaryta komisija ištirti 
numatytos statyti elektrinės jė
gainė? veikimą į gamtos aplin
ką. Tos komisijos pirmininkas 
yra Vytautas Statulevičius. Ko
misija turėjo darbą baigti gruo
džio mėnesį, tačiau pradėjus 
darbą iškilo daug nenumatytų 
klausimų. Tuo pačiu metu buvo 
tiriama ir Ignalinos jėgainės 
įtaka gamtai. Kaišiadorių pro
jekte nebuvo daug kas apskai
čiuota r dėl to projekto ma
tematinio sudėtingumo darbą 
suvėlavo. Komisija turėjo 
įvertinti biologinius pasikei
timus, įtaką augmenijai ir 
gyvūnijai. Galutiniai Kaišia
dorių jėgainės statybos pasiū
lymai bus atlikti sausio mėnesio 
gale 
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Demonstracijos prieš 
komunistų vyriausybes 

Čekų policija išvaikė čekus 
P r a h a . — AP agen tū ra 

praneša, jog policija su lazdomis, 
šunimis ir vandens purkštuvais 
praėjusį sekmadienį vaikė 
žmones, kurie norėjo paminėti 
prieš 20 metų susideginusio stu
dento atminimą, kai jis tada 
protestavo prieš rusų invaziją į 
Čekoslovakiją. Daug žmonių 
buvo sumušta, vienas labai 
sunkiai sužeistas. Policija pati 
pranešė, kad ji suareštavo 91 
žmogų. Buvo panaudotos ir du
jos, kad išvaikytų tūkstančius 

čekų. Jan Palach 1969 m. sau
sio 16 d. susidegino Šv. Vaclovo 
aikštėje, turėdamas vos 20 metų 
amžiaus. Sovietų kariuomenė 
įžygiavo į Čekoslovakiją 1968 
metų rugpjūtį ir sutriuškino 
Dubčeko pradėtą „Prahos pava
sarį". Nuo to laiko Sovietų 
Sąjunga tebelaiko savo kariuo
menę Čekoslovakijoje. Minia 
skandavo „Laisvės! Laisvės!" 
šūkius ir giedojo nepriklau
somos Čekoslovakijos himną. 

„Mes norime duonos' 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Amerikoje pirmadienį bu
vo paminėta 60 metų dr. Mar
t in Luther Kingo gimimo 
sukaktis, kuris prieš 21 metus 
buvo nušautas. Jis buvo didelis 
kovotojas už žmogaus teises. 
Išrinktasis prez. Bushas, kalbė
damas Washingtone Afro-ame-
rikiečių žmonių komitetui, pa
sakė, kad jis kovos už fanatizmo 
panaikinimą ir dirbs, kad Kingo 
norėti tikslai būtų įgyvendinti. 

— Tripolyje Libijos vadas 
Muammar el-Qaddafi spaudos 
konferencijoje pasakė, jog 
galėtų pradėti kalbėtis su 
Amerika esamos įtampos suma
žinimui. 

— Maskva paskelbė, kad 
Sovietų Sąjungos grūdų derlius 
1988 metais buvo pats mažiau
sias paskutinių trijų metų 
laikotarpyje. Trūksta 40 mili
jonų tonų grūdų. 

— Jeruzalėje Izraelio žinių 
agentūra paskelbė, kad Sovietų 
Sąjunga yra pasiruošusi bendra
darbiauti su Vakarų žvalgybų 
agentūromis terorizmo klausi
mu, jei su tuo sutiks Vakarai, o 
ypač su CIA ir britų žvalgybo
mis. Vakarų diplomatai sako, 
jog iki šiol dar nebuvo pre
cedento, kad KGB ir CIA galėtų 
dirbti kartu. 

— Washingtone federalinis 
teisėjas Gerhard A. Gesell, 
kuris veda Irano-Contras bylą, 
panaikino du didžiuosus kaltini
mus pulkininkui Oliver North, 
o tie kaltinimai buvo konspi
racija ir vyriausybės turto 
vogimas. Dabar jis dar kalti
namas 12 kitų mažesnių nusi
kaltimų. 

— Maskvos „Tasso" 
agentūra paskelbė, kad yra 
sudaroma speciali vyriausybė, 
kuri tvarkys 11 mėnesių trun
kančioje Karabacho-Nagorno 
srityje neramumus. Pranešime 
nesakoma, kokia forma bus 
valdoma ta sritis, bet manoma, 
kad tiesioginiais Kremliaus 
įsakymais. 

— Kolumbijos vyriausybė, 
Reuterio pranešimu, pasirašė 
pirmąjį susitarimą su partizanų 
grupe, kuri pasižadėjo nutrauk
ti puolimus prieš policiją ir su
daryti sąlygas susitaikinimui. 
Kolumbijoje j ra 4 skirtingos 
partizanų grupės, kai kurios net 
30 metų veikiančios pogrindyje 
ir klausančios Maskvos įsaky
mų. 

Managva. — Nikaragvos sos
tinėje maždaug 15,000 žmonių 
nešdami karstą su Sandinistų 
inicialais protestavo prieš 
vyriausybę, kaltindami ją ci
viliniu karu ir bado ekonomija. 
Jie šaukė: „Mes nenorime 
ginklų, mes norime duonos". 
Šioje demonstracijoje dalyvavo 
visos opozicinės pr ieš 
komunistų vyriausybę grupės. 
Policija buvo uždariusi kelius į 
sostinę, kad negalėtų atvykti 
žmonės iš aplinkinių miestelių 
ir kaimų. Opozicijos vadai 
džiaugėsi, kad galėjo visi sueiti 
į krūvą ir bendrai pareikšti savo 

protestą prieš Sandinis tus . 
Pirmą kartą policininkai, nors 
ir ginkluoti, bet leido de
monstrantams žygiuoti ir nebu
vo suėmimų. Vienas plakatas 
turėjo užrašą: „Opozicija susi
jungė prieš badą, vargą ir 
korupciją". Nikaragvoje infliaci
ja jau siekia 20,000 procentų ir 
visko trūksta, tačiau ginklų 
sandinistai turi. Jiems ir maisto 
yra. Žmonės čia demonstravo 
paminėdami 1978 m. nužudytą 
laikraščio redaktorių Pedro 
Chamorro. kuris jau tada reika
lavo demokratinės Nikaragvos. 

Ir vokiečiai demonstruoja 
Leipzigas. — Rytų Vokietijos 

policija suėmė 80 asmenų, kurie 
čia protestavo prieš vyriausybę, 
reikalaudami laisvės, kad 
galėtų susijungti su Vakarų Vo
kietija, pranešė protestantų 
kunigas. Demonstrantai pradėjo 
žygiuoti per Leipzigo miestą, 
skanduodami laisvės šūkius. 

kai policija pastojo jiems kelią 
ir nebeleido toliau žygiuoti. 
Reuterio pranešimu, tada minia 
sugrįžo prie senosios miesto 
rotušės ir čia toliau demonstra
vo, neklausydama policijos 
raginimo išsiskirstyti. Tada 
policija suėmė 80 vokiečių, 
panaudojusi savo jėgą. 

Sovietai palieka Afganistaną 
Maskva . — Dvi dienas 

Kabule buvo Sovietų Sąjungos 
Užsienio reikalų ministeris E. 
Shevardnadze, kuris sekmadie
nį išvyko į Vieną. Po to Afganis
tane Sovietų kariuomenės 
vadas pasakė per televiziją So
vietų Sąjungoje, kad iki vasario 
15 bus įvykdytas sovietų 
dalinių pasitraukimas. Kabule 
būdamas Shevardnadze pasakė, 
jog afganų kariuomenė i r 
vidaus policija turi viską, ko 
jiems reikia, įskai tant i r 
moderniškus ginklus, kad 
galėtų pasipriešinti laisvės 
kovotojams, praneša ,.Tasso" 
agentūra. 

„Šiandien nėra sovietų dali
nių 26-se provincijose iš 32-jų 
Afganistano provincijų, bet 
režimas Kabule tęsia savo 
egzistavimą, nežiūrint visų 
blogiausių pranašavimų. Anaip
tol, jų kontaktai ir bendravimas 
su opozicija yra išsiplėtę ir koali-

— Norfolko mieste buvo su
imtas buvęs laivyno technikas 
C. Kunkle, kuris bandė perduoti 
slaptas informacijas iš povande
ninių laivų sovietams. Ameri
kos agentai suvaidino sovietų 
šnipus ir tuo būdu susekė pla
tų špionažo tinklą. 

— Japonijos naujasis im
peratorius Akihito gaus metinio 
atlyginimo iš valstybės iždo 2 
milijonus, tiek pat, kaip ir jo 
tėvas. Rūmų išlaidoms metams 
yra skiriama 20 milijonų. 
Mirusio imperatoriaus Hirohito 
laidotuvėms yra skirta 74 mili
jonai dol. 

cijos vyriausybės organai yra 
suformuoti", kalbėjo Shevard
nadze. „Aš vėl iškilmingai 
deklaruoju, jog mes abu su pre
zidentu Najibullah nenorime, 
kad sovietų daliniai pasiliktų ir 
mes tv i r t a i manome, kad 
pasitraukimas įgalins taikos 
atstatymą, kuris neves į naujus 
susirėmimus ir nebus naujų 
aukų". 

Sovietai pers i rengia 
afganais 

Tačiau, jei kovos bus tęsiamos 
toliau, tai Sovietų Sąjunga ir 
toliau aprūpins savo sąjun 
gininkus ginklais. Shevard
nadze Kabule turėjo pasitarimą 
su prezidentu Najibullah, Kabu
lo miesto meru ir Komunistų 
partijos Centro komitetu ir po to 
tuoj išvyko. 

Laisvės kovotojų afganų vadai 
sužinojo, kad sovietai siunčia 
savo karius su afganų dokumen
tais, kurie atrodo, kaip afganai, 
gyveną Afganistano pasienyje, 
į afganų provincijas. Jie kalba 
Dari kalba ir yra gerai paruošti 
vadovauti karo veiksmams. 

KALENDORIUS 
Sausio 18 d.: Gedgaudas. 

Priska, Liberta. Ragnytė. Da
rius, Jogaila. Ziubartas. 

Sausio 19 d.: Marijus. Morta. 
Raivedis. Gedvile. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:15. leidžiasi 4:47. 
Temperatūra dieną 38 1., nak

tį 19 1. 
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LIETUVOS BURIUOTOJAI 
RUOŠIASI KELIONEI PER 

ATLANTĄ 
Laisvėjimo vėjams pučiant, 

ok. Lietuvos buriuotojai skečia 
bures kelionei per Atlantą. Apie 
tai buvo rašyta ok. Lietuvos 
spaudoje, šiek tiek užsiminta ir 
laisvojo pasaulio laikraščiuose 
bei radijo laidose. Si žinia pra
džiugino lietuvius buriuotojus 
Amerikoje, o ypač jūrų skautus 
ir skautes besiryžtančius 
drąsuoliams padėt šiam žygiui 
pasiruošti ir svetingai juos 
šiapus Atlanto pasveikinti. 

Lankydamasis ok. Lietuvoje 
inž. Valdas Adamkus asmeniš
kai kalbėjosi su šio žygio ini
ciatoriais ir apie tai informavo 
Jūrų skautininkų ,.Grandį" 
Chicagoje. .,Grandies" pasi
tarime buvo nutarta užmegzti 
tiesiogini ryšį su Lietuvos bu
riuotojais, ir sužinojus jų planus, 
stengtis padėti jiems spręsti 
įvairias detales susijusias su 
numatoma kelione. Vien skau
tiškų pastangų čia neužtenka — 
visi lietuviai vandens sporto 
entuziastai kviečiami bendron 
talkon padėti mūsų broliams 
Tėvynėje šį užmojį įvykdyti. Iš 
susirašinėjimo su buriuotojais 
Lietuvoje, jau žinomas apytikris 
šios kelionės planas ir buriuo
tojų rūpesčiai. Čia spausdiname 
kelias ištraukas iš gruodžio 12 
d. rašyto laiško: Rašoma: 

„Pasiruošimas būsimai kelio
nei vyksta gerai. Dvi jachtos jau 
dabar baigia paskutinius pasi
ruošimus ir tikrai plauks. Tai 
Kauno dirbtinio pluošto gamyk
los „AUDRA" ir Vilniaus daili
ninkų sąjungos „DAILĖ". Tai 
jachtos — seserys. Trečioji — 
Klaipėdos sporto komiteto 
„LIETUVA" dar turi problemų 
su burėmis, tačiau esame įsiti
kinę, kad jas sėkmingai išspręs. 

„Išplaukimas iš Klaipėdos 
numatytas 1989 m. gegužės 1 d. 
Sustojimas Kylyje vienai parai, 
kur bus sumontuotos radijo 
stotys. Sekantis sustojimas 
Šerbure (Prancūzija) — vandens 
atsargų papildyti. I New Yorką 
įplaukiame 1989 m. birželio 10 
d. 12 vai. dienos. Atvykimo lai
kas numatytas tiksliai ir pakei
timų nebus. Iš New Yorko 
išvykstame 1989 m. birželio 25 
d. 12 vai. Įgulos, kurios mus pa
keis, atskrenda į New Yorką 
1989 m. birželio 10 d.". 

Chicagos jūrų skautija ir jūrų 
skautininkų „Grandis", imda
masi iniciatyvos padėti Lietuvos 
buriuotojams atlikti šį istorinį 
žygį per Atlantą, kviečia visus 
brolius ir seses, visus vandens 
sporto entuziastus, esamus ir 
būsimus jūrų skautus, jūrų 
šaulius jungtis bendron talkon, 
padėti šiame užsimojime. Toli
mesne informacija dalinsimės 
per lietuvišką spaudą ir radijo 
valandėles. Siekiant asmeniš
kos informacijos, kreiptis į Jūrų 
skautininkų „Grandį" Chicago
je, kuriai atstovauja j.s. Leopol
das KupcikeviČius, 6935 So. 
Maplevvood, Chicago, IL 60629, 
te l . 312-476-3875 arba 
312-434-9766. Taip pat - j .s . 
Antanas Levanas, 6134 S. 
Sacramento Ave., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-3095. 

IR 

LSS TARYBOS 
AKIVAIZDINIS 

SUVAŽIAVIMAS 

LSS Tarybos akivaizdinis su
važiavimas šaukiamas Chica
goje sausio 28 ir 29 dienomis. 
Posėdžiai vyks Pasaulio Lie
tuvių centro patalpose, Lemont, 
IL. Suvažiavimą globoja LSS 
nariai Chicagoje ir apylinkėse, 
vadovaujant LSS Tarybos pir-
mijos vicepirmininkei v.s. Irenai 
Kerelienei. Turint klausimų, 
kreiptis į v.s. Ir. Kerelienę, tel. 
(312) 361-4770. 

Klaipėdos sporto komiteto jachta „Lietuva" 

VYR. SKAUTĖS RUOŠIA 
LITERATŪRINĘ POPIETĘ 

DETROITE 

Literatūrinę popietę Detroito 
lietuvių visuomenei sekmadienį, 
sausio 22 d., 12:15 vai. p.p. 
Dievo Apvaizdos parapijos 
patalpose ruošia .,Gabijos" 
skaučių tuntas ir vyr. skaučių 
židinys. Tuoj po šv. Mišių 
svečiai bus vaišinami skaniais 
užkandžiais, o literatūrinėje po
pietėje bus prisimintas lietuvių 
literatūros pradininkas Kristi
jonas Donelaitis. Šio renginio 
pelnas bus panaudotas parem
ti Lietuvoje atsikuriančius 
skautus. Visi kviečiami atsi
lankyti — pabendrauti, pasi
džiaugti skaučių kultūriniu 
renginiu ir tuo pačiu paremti 
kilnų tikslą. 

LS Brolijos jurų s k a u t ų skyr i aus vedėjas j . s . dr. Algis P a u l i u s ka lbas i su 
buriuoti Michigano ežere besiruošiančiais Chicagos jū rų s k a u t a i s . 

SKAUTININKIŲ 
DRAUGOVĖ 
CHICAGOJE 
Chicagos Skautininkių drau

govė 1988-89 m. veiklos sezoną 
pradėjo spalio 3-čią d., sueiga 
vaišingos sesės ps. Aleksandros 
Likanderienės namuose. Po 
atostogų ir karstos vasaros buvo 
džiugu matyti beveik visas 
draugovei priklausančias seses. 
Svarstant skautiškos veiklos 
pranešimus atvyko ir kviesta 
prelegentė rašytoja Danutė 
Bindokienė. Ji labai vaizdingai 
aiškino lietuvių tautos papro
čius, bei padavimus. Visoms šis 
pašnekesys buvo įdomus Danu
tė Bindokienė pažadėjo dažniau 
pas mus atsilankyti. Esame la
bai dėkingos paskaitininkei už 
įdomų pašnekesį. Po sueigos 
vaišinomės kopūstiniu pyragu 
ir skaniu buljonu. Buvo gardu 
ir skirtinga. 

Antroji šio veiklos sezono 
sueiga įvyko lapkričio 7 d. ps. 
Evos Paulauskienės gražioje 
rezidencijoje.Čia susirinkusios 
skautininkės diskutavo tolimes
nę draugovės veiklą ir prisike
liančios Lietuvos dabarties 
įvykius. Nežiūrint ankstyves
nių sprendimų, sueigai nedaryti 
didelių vaišių, sesė Evulė pa
ruošė mums karališkas vaišes. 
Nepastebėjome, kaip geroje 
nuotaikoje sueiga užsitęsė net 
keturias valandas. 

Artėjo gruodžio 18-ji diena. 
Tai draugovės šventė. Tai kalė
dinė sueiga. Šią tradiciją 
tąsiame jau šešerius metus. 

Draugovės sesės kviečia svečius 
ir su jais dalinasi šventiška 
nuotaika. 

Šį kartą sueiga įvyko Kielų 
..Baltijos" restorano apatinėje 
salėje. Čia rinkosi uniformuotos 
Chicagos Skautininkių draugo
vės narės ir jų svečiai. Visus 
maloniai pasitiko draugovės 
draugininke s. Aldona Palu-
kaitienė, prisegdama kalėdinį 
burbuliuką su 48-tų metų Tau
tinės stovyklos ženkliuku. 
Ženkliukus draugovei dovanojo 
s. Mėta Burbienė, kuriai tariame 
ačiū! Šią iškilmingą draugvės 
sueigą suplanavo ir pravedė 
draugininke. V.s. kun. J . 
Vaišnys sukalbėjo maldą. Vi
siems papietavus, prasidėjo 
programa. Draugininke supa
žindino su viešnia iš Omahos, 
mūsų Vidurio rajono vadeive s. 
Irena Lileikiene. Ji pasveikino 
visus švenčių proga ir perdavė 
VS Stefos Gedgaudienės sveiki
nimus. Skautininkių skyriaus 
vedėjos v.s. Lilės Milukienės 
kalėdinius sveikinimus perdavė 
dr-kė Aldona. 

Ši sueiga buvo šiek tiek 
skir t inga, nes kai kurios 
draugovės sesės Lietuviškos 
Skautijos 70-mt sukakties pro
ga buvo apdovanotos ordinais. 
Seserijos įsakymą skaitė s. Zina 
Pocienė. Ordinus įteikė s. Irena 
Lileikienė, talkinama ps. Evos 
Paulauskienės. 

Tėvynės Dukros žymenys 
įteikti s. fil. Jolandai Kerelienei 
ir ps fil. Svajonei Kerelytei. 

Už Nuopelnus ordinai — ps. fil. 
Aleksandrai Likanderienei ir 
v.s. Halinai Moliejienei. 

Pirmijos žymeniu pagerbtai 
Jaunimo centro pirm. S. Endri-
jonienei ordiną Už Nuopelnus 
su rėmėjo kaspinu prisegė, v.s. 
fil. Antanas Paužuolis, buvęs 
Vidurio rajono vadas. Renginių 
vadovė ps. Eva Paulauskienė vi
sas garbės žymenimis apdova
notąsias skautininkės ir p. S. 
Endrijonienę papuošė gėlytė
mis. Sveikinimo žodį tarė v.s. fil. 
Antanas Paužuolis. 

Programoje dalyvavo, v.s. 
Grasilija Meiluvienė, v.s. Bronė 
Variakpjienė. Dainas ir šūkius 
pravedė, ps. fil. Svajonė Kere-
lytė, s. Vida Milavickienė, Ra
jono vadeivė, s. Irena Lileikienė, 
v.s. kun. J. Vaišnys, v.s. fil. An
tanas Paužuolis, s. Alfonsas 
Kerelis, v.s. fil. Vytenis Statkus, 
v.s. Nijolė Užubalienė, ir 
viešnia iš Lietuvos. Kupletus 
skaitė s. fil. Jolanda Kerelienė. 
Draugovės narės ps. fil. Alek
sandra Likanderienė ir ps. Irena 
Vaitkienė Chicagos Skautinin
kių draugovės draugininke, s. 
Aldoną Palukaitienę papuošė 
gražia orchidėja ir įteikė jai 
dovanėlę, linkėdamos, kad ji il
gai draugovei vadovautų. 

Jaunimo centre lapkričio 
mėn. švenčiant Lietuviškos 
Skautijos 70-ties metų veiklos 
sukaktį, prie mūsų drauginin-
kės priėjęs venas svečias iš 
Lietuvos prabilo: „Ponia, aš iš
važiuoju, prašau įrašykite mano 
žmoną į jūsų skautus". Šios 
kalėdinės sueigos proga p. 
Romai buvo įteikta medžiaga 

»> KERNAVĖS" TUNTO ŠEIMOJE 

Kauno dirbt in io pluošto ^,ir"vx .<- nrHt.-, ...v.irlra' Hfula 19w7 m Stockholme. Švedijoje 

Kartą metuose iš arti ir toli 
lietuviškos šeimos mėgina susi
rinkti prie kūčių stalo ir pasida
l in t i šeimos džiaugsmais 
vargais ir meile. Šią gražią tra
diciją savo skautiškoje šeimoje 
yra įgyvendinęs ir Chicagos 
„Kernavės" skaučių tuntas. 

Gruodžio 11d. (sekmadienio 
vakare), „Verpsčių" ir Emilijos 
Platerytės vyr. skaučių būreliai 
ant stalų klojo šieną ir dengė 
juos baltomis staltiesėmis. Tos 
pačios darbščių rankų sesės pa
gamino ir visus tradicinius 
kūčių valgius. 

Mažojoje Jaunimo centro 
salėje susirinko arti 200 „Ker-
vės" tunto „namiškių". Juos 
visus pasveikino tuntininkė 
Rita Penčylienė. 

Šventas vakaras. Lietuvaite 
A. Slenytė praveda žvakių užde 
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skautiškai uniformai. P. Roma 
dėkojo už dovaną, pasakė, kad 
ji turi ir jau dėvi uniformą. 

Baigiantis sueigai, draugi
ninke pakvietė visus į skautišką 
ratą. Dėkojo svečiams už atsi
lankymą, linkėjo l inksmų 
Kalėdų ir laimingų Naujųjų 
metų. Sugiedojus „Ateina nak
tis",po 4 valandas užsitęsusios 
sueigos, visi gerai nusiteikę 
skirstėsi į namus. 

Su šia kalėdine sueiga, 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

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

Ols. 735-4477; 
Re*. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BU1LDING 

•44* to . Pulaekl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Chicagos Skautininkių drau
govės draugininke s. Aldona 
Palukaitienė, nepaleidžiama iš 
draugovės draugininkės parei
gų, pradėjo septintuosius 
draugovei vadovavimo metus. 

Sesė 

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

Ksb. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

7722 S. Kedzle Ave., 
Chicago. III. 60652 

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

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

<r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaekl Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt., antr. ketv. ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St.. Chicago. IL 
Tel. 478-2112 

9525 S. 79th Ave.. Hickory Hills. IL 
Tel. 5984101 

Vai. pagal susitarimą 

DR. V1UJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chlroprsetlc — 
8522 S. WoH Rd. 

Weetem Springs, IL 
248-4000 

Valandos pagal susitarimą 

gimo apeigas. Scenoje pasirodo 
paukštytės ir skautės, sesių 
Nijolės Užubalienės ir Aldonos 
Martienės paruoštame pasi
rodyme. Gerai, kad kernavietės 
tokios talentingos. Sceną puošia 
šimtai snieguolių dailiai iškar
pytų ps Ramutės Kemėžaitės. 

Tėvas Juozas Vaišnys skaito 
Evangeliją. Dalinamės balta, 
kaip sniegas, plotkele. Linkime 
visiems kalėdinio džiaugsmo ir 
ramybės. Gardžiuojames 
skaniais kūčių patiekalais, gie
dame kalėdines giesmes. Gie
dojimui vadovauja Ramutė 
Kemežaitė. Gera būti „Kerna
vės" tunto šeimos dalimi. 

Aukos, surinktos šių kūčių 
metu, šiais metais buvo skiria
mos uniformoms Lietuvoje atsi-
steigiantiems skautams ir 
skautėms. R. L. 

Į r i . kabineto 1 buto: OLymplc 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ave., Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 M. Mlchloan Ave.. SuRo 324 Ir 
S83S S. Putas*) Rd., Chicago, IL 

Tol. 888-2980 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgln. III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd.. Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitanmą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč 

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

Specialybe — Chirurgija 
2454 West 71st Street 

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

3 iki 7 v.v Tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3290 W. 81st Street 

Kabineto tol. RE 7-1188; 
Reztd. 385-4811 

Dr. Tumasonio kabinetą porom* 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2484 W. 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-7. Antr. i ' 

ketv. 9-12. Penkt. 2-7 

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

2636 W. 71 st. St., Chicago, III. 
Tol.: 4384100 

11800 Souttmest Hlghvray 
Palos Heights, III. 60483 

(312)361-0220 (312)361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2658 W. 63rd Street 

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

Kabineto tol. 776-2880, rez. 448-5545] 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S- Archer Ave. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. 585-7755 



Tremtinio dovana 

OKUPUOTAI 
LIETUVAI 

Išeiviją pasiekė maloni staig
mena — buvusio Lietuvos užsie
nio reikalų ministerio Juozo 
Urbšio atsiminimų knyga, ku
rią Tautos fondas išleido Chica-
goje, duodamas „Atsiminimų" 
antraštę. Reikia pasidžiaugti, 
kad veikalas išėjo kaip tik pačiu 
laiku. Šiemet sueina 50 metų 
nuo nelemtosios Ribbentro-
po-Molotovo sutarties, kur Stali
nas ir Hitleris vedė derybas dėl 
j iems visai nepr ik lausančių 
žemių ir kur Maskva gavo iš 
Hitlerio teisę Lietuvą paversti 
savo kolonija. Juozas Urbšys 
apie Staliną ir Hitlerį tur i dau
giau žinių negu kas nors k i tas 
ir jo atsiminimai yra labai 
svarbūs. 

Knygą rūpestingai paruošė 
Pilypas Narut is . Atsiminimai 
kruopščiai papi ldyt i re ika
lingais priedais. Čia randame 
suglaustus Juozo Urbšio biogra
finius duomenis, jo energingos 
žmonos Marijos Mašiotaitės dar
bus, trumpą to laiko siekimų ir 
įvykių apibūdinimą Rusijoje, 
Vokietijoje, Estijoje ir Latvijoje. 

J. Urbšys savo atsiminimų 
pirmąją dalį skiria išryškinti 
įvykiams ryšium su Hitlerio 
įvykdytu Klaipėdos užgrobimu. 
Pabrėžiama, kad Klaipėdos teri
torija nuo senų senovės lietuvių 
ir jų giminių žemė. Jau Versalio 
sutartį sudarant buvo pažymė
ta , kad Klaipėdos k r a š t a s 
visada buvo lietuviškas. Knygo
je suglaustai pasakojamas san
ta rv in inkų admin i s t r av imas 
Klaipėdoje, atkreipiamas dėme
sys į lietuvių teisių siaurinimą 
tame krašte ir pateikiami fak
t a i apie l ie tuvių s u r u o š t ą 
,,mažąjį Niurnbergą" — nacių 
teismą, vėliau dėl to užgulant 
Lietuvą sunkiomis Hitlerio pa
tva rky tomis e k o n o m i n ė m i s 
sankcijomis. 

J. Urbšiui vyriausybės buvo 
suplanuota kelionė į Romą, kad 
grįždamas galėtų sustoti Berly
ne ir bandytų pasiekti kiek švie
sesnių dienų Lietuvai. Deja, j am 
teko pergyventi Hitlerio ultima
tumą dėl Klaipėdos, pasirašyti 
naujus Lietuvai kruvinai skaus
mingus susitarimus, išgautus 
žiaurios prievartos keliu. Jo 
pateikiami smulkūs tų įvykių 
aprašymai labai vaizdūs, skaity
toją sudomnantys, ryškiai at
skleidžiantys, su kokia Hitlerio 
prievarta Lietuvai teko su
sidurti. 

Kaip ankstyvesnieji P. Naru
čio parūpinti priedai, taip ir 
patys J. Urbšio atsiminimai 
apie Klaipėdos įvykius, y ra 
pailiustruoti gerai parinktomis 
nuotraukomis, duodančiomis 
daug vaizdumo veikalui. 

Ypa t i nga i įdomi an t ro j i 
atsiminimų dalis, smulkmeniš
kai a p r a š a n t i de rybas su 
Stalinu, kurių galutinis rezulta
tas buvo Lietuvos okupavimas, 
įvedant neribotą skaičių Mask
vos įgulų. Šiam atsiminimų 
pluoštui P. Narut is taip pa t 
duoda savo p a a i š k i n a m a s 
pas tabas apie Maskvos dvi
veidę sistemą. Šis įvadas sustip
r i n t a s dviejų žemė lap ių 
nuotraukomis bei komunistų 
kalinamų Juozo Urbšio ir jo 
žmonos Marijos Mašiotaitės iš 
kalėjimų paleidimų raštų ko
pijomis. 

Ats imin imai rašy t i 1982 
metais Kaune. Tada J. Urbšys 
jau turėjo 86 m. amžiaus ir buvo 
daug iškentėjęs per keliolika 
metų laikomas Sovietų kalėji
muose, vis tiek nepraradęs sa
vo kūrybingo proto aštrumo; 

nenustojęs sugebėjimo diploma
t in iu sk landumu ir a t s a r g u m u 
reikšti savo mintis. Tiesiog skai
ta i ir stebiesi jo a t s imin imų 
nuosek lumu, fakt iškumu. Šios 
a t s imin imų dalies įžangai J . 
Urbšys duoda keletą ci tatų iš 
Chruščiovo, Mikojano, Brežne
vo pa re i šk imų , k u r i e ge ra i 
i š ryškina jų dviveidiškumą. A. 
Gromyko, kaip tas buvo išspaus
d in t a „Kauno Tiesoje" 1979 m. 
birželio 27 d., tv i r t ino: „...kuo 
jau galima pasikliauti , tai Tary
bų Sąjunga. J i nėra pažeidusi nė 
vieno Tarptautinio susitarimo ir 
su ta r t ies . Mes nepra t ę pažei
dinėt i t a rp tau t in ių sutarč ių ir 
s u s i t a r i m ų " . Ta ip t v i r t i n o 
Gromyko, buvęs Sovietų Sąjun
gos aukš t a s d ip lomatas , vėliau 
net prezidentas . 

Savo atsiminimuose J . Urbšys 
labai vaizdžiai parodo, ka ip 
Maskva ta ikos sutar tyje su Lie
t u v a ir nepuolimo sutar tyje ir 
vėl iau derybose dėl įgulų įve
dimo vis užt ikrino Lietuvos 
suverenumo, nepriklausomybės 
gerbimą ir visas t a s su ta r t i s 
sulaužė. 

J . Urbšys labai smulkmeniš 
kai pasakoja pasku t ines dery
bas Kremliuje, pas i t a r imus su 
S t a l i n u , j o bei M o l o t o v o 
grubumą ir nesiskai tymą su 
ankstyvesniais įsipareigojimais. 
Atsiminimai vaizdžiai perteikti , 
d i p l o m a t i š k a i s u r e d a g u o t i , 
in t r iguojantys savo smulkme
nomis . Ta i labai v e r t i n g a s 
d o k u m e n t a s L i e t u v o s t r a 
giškųjų dienų laikotarpiui , ka i 
mūsų tėvų žemė buvo pavers ta 
Maskvos kolonija. Įdomiai apra
šomi ne vien derybų momenta i 
Maskvoje, bet taip p a t kas t uo 
metu dėjosi Lietuvos vyriausy
bės sluoksniuose bei Lietuvos ir 
Sovietų spaudoje. 

Aprašęs Lietuvos l ik imines 
d ienas , Urbšys savo atsimi
n i m u s tęsia pasakodamas apie 
s a v o i š g y v e n i m u s S o v i e t ų 
k a l ė j i m u o s e , jų v i e n u t ė s e , 
a t s k i r t a s i l gus m e t u s n u o 
susižinojimo su savaisiais. Jis su 
žmona ir jos motina buvo areš
tuot i 1940 metų liepos 17 d. 13 
metų buvo blaškomi po Tambo-
vo, Saratovo, Maskvos, Kirovo 
Gorkio , Ivanovo, V l a d i m i r o 
kalėj imus. Kar tu buvo kali
n a m a s ir Lietuvos min is te r i s 
p i rm. Ant. Merkys bei aukštieji 
Estijos ir Latvijos pa re igūna i . 
Atsiminimuose atskleidžia daug 
skausmingų smulkmenų. Pa
duodamos informacijos ir apie 
du jo iš kalėjimo pas iųs tus 
memorandumus . 

Šis labai vertingų a ts iminimų 
leidinys da r papi ldytas svar
biais priedais. Iš JAV Valstybės 
depa r t amen to archyvų gau tu 
nacių-komunistų vyriausybių 
susi tar imų tekstu, ne išsk i r ian t 
nė slaptųjų Ribbentropo-Molo-
tovo pasirašytų paktų, duodama 
Urbšio kalba seime ratifikuo
j a n t Lie tuvos-Sovie tų S-gos 
su ta r t į , duodami t e l e g r a m ų , 
Molotovo ir ki tų kalbų teks ta i . 
Sovietų ir Lietuvos a n o meto 
laikraščių i š t raukos , net ir 
Vilniaus kr im. policijos inspek
tor iaus A. Mauragio l iudij imas 
apie ta r iamus sovietų karių gro
b imus . 

Leidinys labai ak tua lus , rū
pest ingai paruoštas , pr iedais i r 
i l ius t raci jomis p r a t u r t i n t a s . 
Medžiaga r ink ta iš dr . St. Bač-
kio, dr. K. Pemkaus , Br. Kvik
l io, P a s a u l i o L i e t u v i o , B . 
Kronienės, B. Prapuolenienės 
archyvų, kalbą peržiūrint Ign. 
Serapinui , o korektūrą — J. 
Masilioniui. 

J u o z . Pr . 

Pasimatyme su kard. J. Kroi. Iš kairės: vysk. P. Baltakis, kardin. J. Krol ir Vyt. Skuodis; stovi: 
kongr. R. Borski. T. Gečienė ir vysk. L. A. Dessimone. 

KARD. KROL IR 
VILNIAUS KATEDRA 

Bendrų pastangų gražūs rezultatai 
Ilgoje okupantų lietuviams su

k e l t ų skaudul ių grandinėje 
svarbią vietą užima ir Vilniaus 
k a t e d r a , mūsų r e l i g i n ė ir 
t au t inė šventovė, klasicizmo ar
chitektūros paminklas, 1387 m., 
archeologų manymu, pastatytas 
an t buvusios stabmeldžių šven
tovės pamatų. Vadinas simbo
l iškai ji jungia senąjį lietuvių 
tikėjimą su krikščionybe. Laiko 
bėgyje katedra buvo perstato
ma, restauruojama, bet ir po 
500 m. tebestovi toje pačioje 
vietoje. Joje prieglaudą rado 
mūsų . kunigaikščių, didžiųjų 
valstybininkų ir pirmojo švento
jo i v . Kazimiero pala ikai . 

Užplūdę iš rytų vandalai , 
n a i k i n d a m i ir n i e k i n d a m i 
viską, kas l ie tuviams buvo 
šven ta ir brangu, neužmiršo ir 
mūsų krikščionybės lopšio Vil
n iaus katedros. Joje Dievo žodis, 
giesmių aidėjimas, varpų gaude
sys buvo nut i ldytas 1950 m. 
Okupantu i t ruko 6 m. pašalinti 
šv. Kazimiero pa la ikus , nuo 
f a s a d o n u p l ė š t i m e n i š k a s 
skulptūras , išdraskyti altorius, 
panaikinti visus kitus religinius 
simbolius ir įruošti meno gale
riją. Lietuvių skausmas buvo 
da r labiau padidintas, konfis
k a v u s ir išniekinus Šv. Kazi-

BRONIUS VAŠKAITIS 

miero ir Klaipėdoje Taikos 
Karalienės bažnyčias. Atverta 
opa laiko slinktyje ne tik negijo. 
bet ji vis plėtėsi. Daugiau kaip 
per k e t v i r t į šimtmečio 
nuskriaustų Lietuvos katalikų 
delegacijos vars te įva i r ių 
Maskvos įstaigų duris, kaip 
žmonės sako, buvo varinėjami 
nuo ainošiaus prie kaipošiaus, 
įteikinėjo su šimtais tūkstančių 
parašų peticijas, prašė padarytą 
skriaudą atitaisyti Visą laiką 
jos buvo maitinamas melu, suk
tais pažadais, o "kartais net 
ciniškai išjuokiamos bei išplūs-
tamos. 

Ką p e r tą 
la iką d a r ė išeivija 

Nors ir nemalonu, bet reikia 
prisipažinti, kad nieko. Jokios 
akcijos dėl katedros grąžinimo 
nesiėmė nei veiksniai, nei dides
nės organizacijos. Tą savo posė
džiuose svarstė padaryti šv. 
Kazimiero sukakties minėjimo 
centrinis komitetas, bet jo jėgos 
buvo labai ribotos,nes turėjo 
mažai darbo rankų. Jei ne pri
puolamas ats i t ikimas, grei
čiausia katedros reikalas išei

vijoj nebūtų pajudėjęs. 
1987 m., ruošiantis minėti 

Lietuvos krikščionybės 600 m. 
sukaktį. Philadelphijos komite
to atstovai rugsėjo 2 d. turėjo 
audienciją pas kard. Krol, Phila
delphijos arkidiecezijos vadovą. 
Jos metu minėjimo koordinato
rė Teresė Gečienė tarp kitų rei
kalų detaliai nupasakojo ir liūd
ną katedros reikalą. Kardinolas 
atidžiai viską išklausė ir atsidu
sęs tarė: „Spauskite sovietus, 
kad ji jums būtų grąžinta. Jis 
skatino Maskvą užversti laiš
kais, telegramomis, įtaigauti 
s e n a t o r i u s . Ats tovų rūmų 
narius, kad tuo reikalu būtų 
priimtos specialios rezoliucijos. 
Sakė. kad j is tuojau dėl katedros 
grąžinimo galėtų Gorbačiovui 
pasiųsti telegramą, bet tai būtų 
tik vieno žmogaus balsas". 

Phi lade lphi jos komite to 
r eakc i j a 

Audiencijos dalyviai kar
dinolo pasiūlymus priėmė su 
dideliu dėmesiu ir padėka. 
Netrukus buvo kontaktuotas 
kun. Kazimieras Pugevičius. 
Religines šalpos vadovas. Jis su 
savo štabu pažadėjo visokeriopą 
pagalbą ir tuojau paruošė petici

jai tekstą. 
Priartėjus jubiliejaus minėji

mui (lapkričio pirmai) Šv. Pet
ro ir Povilo katedroje Philadel-
phijoj Gečienė vėl susisiekė su 
kardinolu ir pranešė, kas jau 
padaryta. Buvo sutar ta , kad 
pr ieš pradedant pa rašų po 
peticija rinkimo vajų, šį reikalą 
reikia gerai išgarsinti. 

Prieš minėjimo iškilmingas 
Mišias arkidiecezijos klebonijoje 
buvo sušaukta spaudos konfe
renciją, kurioje be kardinolo 
dalyvavo vysk. Paulius Balta
kis, vysk. Luois A. DeSimone, 
kongr. Robert Borski (D.—Pa.), 
Teresė Gečienė ir laimingu su
tapimu, ką tik iš Lietuvos atvy
kęs doc Vytautas Skuodis. Kar
dinolui su komentarais iškil
mingai po peticija padėjus 
parašą, buvo ilgas Skuodžio su 
„The Philadelphia Inųuirer" 
dienraščio, turinčio milijoninį 
t iražą, žurnal is tu pokalbis , 
kuriame buvo paliesti ne tik jo 
sunkūs išgyvenimai sovietiniuo
se lageriuose, bet ir graudi 
Lietuvos katalikų Bažnyčios 
padėtis, įskaitant ir Vilniaus 
katedrą. Rytojaus dieną minė
tame laikraštyje pasirodė ilgas 
straipsnis, papuoštas nuotrau
komis. Jame buvo atskleistas ne 
t ik pokalbis su Skuodžiu, bet ir 
stipriai akcentuotas kardinolo 
susirūpinimas Vilniaus kated
ra . Associated Press žinių 
agentūros dėka šis straipsnis 
pasirodė bene visuose didžiuose 
Amerikos laikraščiuose. 

Kiek vėliau Philadelphijos ar
kidiecezi jos , t u r i nč io s 1.3 
milijonų katalikų, savaitrašty
je „The Catholic Standard and 
Times" buvo išspausdinti ne", 
t rys ilgi straipsniai, parašyti 
paties redaktoriaus. Juose taip 
pat daug vietos buvo skirta peti
cijų pasirašymui. Viename iš tų 
straipsnių buvo nurodytas net 
Religinės šalpos adresas,skati
nant amerikiečius iš ten gauti 
blankus ir po peticija rinkti 
parašus. Visa ta didelė, nė cen
to nekainavusi reklama buvo 
labai geras įvadas į parašų 
rinkimą. Su katedros reikalu 
buvo plačiai a t sk le i s t as ir 
brutalus sovietų komunistinis 
režimas bei išgarsinti Lietuvos 
vargai. 

Rezoliucijos 

Esant gerai paruoštai dirvai, 
parašų rinkimas, daugiausia 
r ū p i n a n t i s k r ikšč ionybės 
minėjimo komitetams, greitai 
p l i to Amer iko je . vė l iau 
persimetė į Kanadą ir į kitus 
kontinentus. Bet tuo katedros 
atgavimo akcija neužsibaigė. 
Pradėta rūpintis rezoliucijų pra-
vedimu Amerikos kongrese. T. 

Gečienei paprašius, Atstovų rū
mams rezoliuciją sutiko pateikti 
jau minėtas kongr. Robert Bor
ski. Jai tekstą paruošė Viktoras 
Nakas, Washingtono Lietuvių 
Informacijos centro skyriaus ve
dėjas. Alg. Gečiui, JAV LB 
krašto valdybos administrato
riui, rūpinantis, panašaus turi
nio rezoliuciją senatui į teikė 
senatoriai John Heinz (R —Pa ) 
ir Donald Riegle (D —Mi). Abie
jose rezoliucijose buvo prašoma, 
kad JAV prezidentas ir valsty
bės s e k r e t o r i u s V i l n i a u s 
katedros grąžinimą Lietuvos ti
kintiesiems keltų pokalbiuose 
su sovietų pareigūnais. 

Rezoliucijų rėmėjų suradimu, 
vadovaujant Gečiui, daugiausia 
rūpinosi LB krašto valdyba. 
Beveik po metų a k t y v a u s 
įtaigojimo rezoliucija 385 buvo 
priimta senate (1987.IX. 16). Po 
keturių savaičių buvo adoptuo-
ta ir kongr. Borski 300 rezoliuci
ja Atstovų rūmuose. Rezoliucijų 
paskelbimo proga visa eilė kon-
gresmanų pavergtiems lietu
viams pareiškė labai palankius 
komentarus. Tų rezoliucijų teks
tai yra jregistruoti „Congres-
sional Record" leidiny. 

Ge r i r ezu l t a t a i 

Iš visų pusių spaudžiant, o dar 
prisidėjus Lietuvos Persitvarky
mo sąjūdžiui, praėjusių metų 
spalio 22 d., šeštadienį, Lietuvos 
komunistų partijos generalinis 
sekretorius Algirdas Brazaus
kas Sąjūdžio kongrese pranešė , 
kad Vilniaus katedra grąži
nama tikintiesiems. Si žinia 
Lietuvos gyventojų buvo sut ikta 
su labai dideliu džiaugsmu. Tuo 
entuziazmu dalinosi ir v isame 
pasaulyje išsiblaškę lietuviai. 

Spalio 23 d., sekmadienį , 
katedros aikštėje, susir inkus 
apie 15,000 žmonių, k a r d . 
V incen tas S ladkevič ius su 
vyskupais ir daugeliu kunigų 
atnašavo Mišias, kurios pirmą 
kartą Lietuvoje buvo transliuo
jamos per televiziją. 

Katedros grąžinimo žinia be
veik žaibo greitumu apskriejo 
turbūt viso pasaulio kultūrin
guosius kraštus. Philadelphijos 
spaudoje vėl pnsiminta kova dėl 
jos ir kard. Krol. pagalba. Spalio 
31 d. laidoje ..The Philadelphia 
Inąuirer'* tarp kitko pranešė, 
kad kardinolas katedros grąži
nimą sutiko su dideliu džiaugs
mu ir pareiškė: ,.Aš esu lai
mingas kad taip įvyko, nes 
l i e t u v i a m s j a u č i u d i d e l ę 
s impa t i j ą " . S t r a i p s n y j e 
pabrėžiama, kad peticija ir 
rezoliucijomis buvo sudarytas 
spaudimas į Sovietų Sąjunga, o 

(Nukelta į 4 psl.) 
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97 
— O kas nutiko su Baltuoju Banginiu? — paklausė 

Ahabas , visą laiką neramiai klausęsis abiejų anglų 
žaidimo. 

— O! — sušuko berankis kapitonas. — O taip! Po 
to, ka i panėrė, negreit mes jį vėl pamatėme. Ir be to, 
kai j a u sakiau, t ada dar nežinojau, kur is banginis 
m a n iškrėtė tokį bjaurų pokštą. Tik daug vėliau, kai 
vėl sugrįžome į pusiaujį, išgirdome šnekant apie 
Siautulingąjį Diką. kaip kai kas jį vadina, ir tada aš 
susiprotėjau, kad tai buvo jis. 

— Tamsta dar kar tą susitikai su juo? 
— Dukart . 
— Ir negalėjai sugauti! 
Nė nemėginome. Ar nepakako mano vienos rankos? 

Ką daryčiau, jeigu būčiau netekęs ir antros? Ir esu įsi
t ikinęs, kad Siautulingajam Dikui labiau patinka pra
ryti nei nukąsti . 

— Jeigu taip, — pertraukė Bungeris, — ištiesk jam 
kairę ranką ir mėgink atgauti dešiniąją. Džentelmenai, 
ar tamstos žinote, kad banginių virškinamieji organai 
Dievo Apvaizdos taip sutvarkyti , kad jis negali suvirš
kint i nė žmogaus rankos? Tad tai. ką jūs vadinate ban
ginio nelabumu. tė ra tik jo nerangumas. Jis niekad 
nesiruošė praryti jokio sąnario, jis tik nori savo gud
rumu pagąsdinti. Bet kartais padaro, kaip vienas mano 
pacientų Ceilone, senas žongleris, kuris neva prarydavo 
peil ius ir kuris kar tą iš tikrųjų vieną nurijo Kai po 
dvylikos ar daugiau mėnesių buvau pašauktas ir 

daviau jam vemiamųjų vaistų, jis išvėmė peilį smulkių 
vinių pavidale. Jis jokiu būdu negalėjo peilio suvirš
kinti ar jį visiškai įjungti į savo organizmą. Taip, kapi
tone Bloomeri, jeigu tamsta esi pakankamai apsukrus 
ir pasiryžęs įkeisti vieną ranką, kad gautum privile
giją suteikti tinkamas laidotuves kitai, gali ją atgauti, 
tam tereikia tik suteikti banginiui kitą progą. 

— Ne, Bungeri, ačiū — atsakė anglų kapitonas, — 
tegul jis pasilieka su j au turima ranka, nes nieko ne
galėjau padaryti, kad to išvengčiau. Tada jo nepažinau. 
Gana man Baltųjų Banginių. Kartą mėginau jį pagauti 
ir to man gana. Būtų garbingąjį užmušti: žinau, kad 
jame yra puikus spermos krovinys, bet verčiau jo 
neužkabinti, kapitone, ar tamsta man nepritari? — 
baigė sakyti, žiūrėdamas į jo kaulinę koją. 

— Gal! Bet jis bus persekiojamas. Tas kažkas, kas 
pataria jį palikti ramybėje, labiausia mus vilioja. Tai 
savotiškas magnetas. Kaip seniai tamsta esi matęs jį?... 
Kuria kryptimi jis plaukė? 

— Tegul Dievas mane laimina ir šėtonas prakeikia! 
— sušuko Bungeris. apsisukdamas aplink Ahabą. pa
lenkęs galvą ir uostydamas it šuo. — Šito žmogaus 
kraujas verda: atneškite man termometrą! Jo pulsa
vimas drebina denio lentas! 

Ir iš kišenės išsitraukęs peiliuką, prisiartino prie 
Ahabo rankos, tartum norėdamas nuleisti jam kraują. 

— Šalin! — suriko Ahabas. pastumdamas jį prie 
borto. — I valtį! — suriko savo vyrams, o paskui, kreip
damasis j anglų kapitoną, vėl klausė: — Kuria kryp
timi jis plaukė0 

— Šventas Dieve! Kas nutiko0 — sušuko berankis 
kapitonas ir pridūrė: — Man rodos, jis traukė rytų link. 
— Ir prisikišęs prie Fedallos ausies prašnabždėjo: — Ar 
jūsų kapitonas ne pamišėlis? 

Bet Fedalla. uždėjęs piršta ant lūpų. nuslydo už bor
to ir laivo šonu nusliuogė žemyn, sėsti prie vairuojančio 

irklo, o Ahabas, supdamas skryščius, kurie jį buvo 
pakėlę, laivo jūreiviams įsakė jį nuleisti žemyn. 

Po minutės jis jau stovėjo valties užpakalyje, o 
Manilos vyrai griebėsi irklų. Veltui jį šaukė anglų kapi
tonas. Atsukęs jam nugarą, tar tum akmeninė s tatula . 
Ahabas išbuvo toje pačioje pozoje ligi pas iekė 
,,Pequoda". 

LXXV. Vaišės a n t „Samuel io E n d e r b y " 

Pirma nei anglų laivas išnyks iš akių. tu r iu 
pažymėti, kad jis buvo iš Londono ir kad vardą jis buvo 
gavęs iš Samuelio Enderby. to miesto pirklio ir įstei

gėjo garsių banginminkų namų „Enderby & Sons", ir 
mano nuomone visais atžvilgiais buvo vertas to var
do, nes buvo greitas ir garsus. 

Kartą vidurnaktį aš užlipau ant jo borto, Patago-
nijos pakraščiuose ir gėriau už įgulos ir savo pat ies 
sveikatą. Tai buvo puikios išgertuvės. Visi ant borto 
buvo vyrai kaip ąžuolai ir aš jiems linkiu trumpo gyve
nimo ir linksmos mirties. Jeigu kurią dieną užmirščiau 
to laivo saksišką svetingumą, tegul šėtonas mane 
prisimena. Gėrėme degtinę dešimties galionų per 
valandą saiku ir. kai užgriuvo audra (nes toje Patago-
nijos artumoje jūra labai audringa), visi, netgi ir sve
čiai, buvo pašaukti griebti po virvę didžiųjų burių, o 
buvome taip nusilakę, jog buvome priversti susiimti 
už rankų, kad nenukristume ir. patys to nepastebėję, 
savo diržais pritvirtinome bures taip. kad pakibome 
stipriai pririšti kaukiančioje audroje (tebūnie tai įspė
jimu girtiems jūreiviams). Tačiau ne tik stiebai 
neišlėkė už borto, bet kai nulipome ant denio, buvome 
tokie blaivūs, kad reikėjo vel maukti degtinę, nepai
sant to. kad purslai, tiškę ant laivo priekines palubės, 
buvo gerokai ją atskiedę ir per daug pasūdę. 

(Bus daugiau) 
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PASTORACIJA -
MOKYTOJO 

DARBAS 
Kun. Petro Barauskio, MIC, 
kunigystės 50 metų sukaktį 

prisimenant 
Daugelis Marijonų vienuolijos 

narių, ypač Marianapolio kole
gijos ir aukštesniosios mokyklos 
mokinių, prisimena savo ramų 
ir gero būdo mokytoją kun. Pet
rą Barauskj. Nors jis yra ėjęs 
vienuolyne įvairias pareigas, 
bet daugiausia savo amžių yra 
praleidęs mokytojaudamas 
mokykloje ar būdamas novicia
to vedėjas — naujokų vienuoli
niam gyvenimui mokytojas. 
Jam švenčiant sausio 22 d. 
kunigystės auksinį jubiliejų 
reikia pasekti jo pėdomis ir 
pamatyti bent dalį jo gyvenimo 
ir darbų. 

Petras Eduardas Barauskis 
yra gimęs 1907 m. lapkričio 19 
d. Xewarke, N.J. Jo tėvai An
tanas ir Marija Tarozaitė Ba-
rauskiai dar turėjo du sūnus ir 
ketur ias dukter is . Petrą 
pakrikštijo Nevvarko lietuvių 
Svč. Trejybės parapijos 
bažnyčioje kun. Vincentas Stak-
nevičius. Krikšto tėvai buvo 
Petronėlė Rudaitytė ir Alek
sandras Balazas. 

Augęs didelėje šeimoje, 
sunkiai galėjo mokytis, bet vis 
dėlto jis baigė vietos pradžios 
mokyklą ir aukštesniąją 
mokyklą, bakalauro diplomą 
gaudamas Seton Hali kolegijoje. 
Paskui kurį laiką mokytojavo 
Marianapolio kolegijoje ir, čia 
būdamas, pajautė pašaukimą 
stoti į Marijonų vienuoliją ir 
aukotis lietuviškai pastoracijai. 

1934 m. įstojo į noviciatą 
Marian Hills vienuolyne Cla-
rendon Hills, 111., 1935 m. liepos 
16 d. padarė pirmuosius 
vienuoliškus įžadus, o 1938 m. 
liepos 16 d. amžinuosius įžadus, 
pasiryždamas vienuolijoje dar
buotis kas jam bus skirta. 
Baigus Marijonų seminariją 
Clarendon Hills, 1939 m. sausio 
22 d. su kitais marijonais 
vyskupo William O'Brien jam 
buvo suteikti kunigo šventimai. 
Būdamas kunigu, jau tų pačių 
metų rudenį skiriamas novi
ciato vedėjo pagelbininku ir pa
kartotinai tose pareigose išbuvo 
iki 1945 m. Tais metais birželio 
22 d. skiriamas noviciato vedėju 
— naujokų mokytoju. Kitais 
metais, iš kariuomenės grįžus 
kun. Antanui Švedui, kun. P. 
Barauskis paskiriamas į Maria-
napolį mokytojo ir pirmojo 
tarėjo pareigoms. Maria-
napolyje išbuvo ilgus metus — 
tai tarėjo, tai sekretoriaus, tai 
dvasios vadovo, tai nuo 1961 m. 
šešerius metus vyresniojo parei
gose. Visuomet, be daugelio 
vidinių vienuolijos rūpesčių, 
buvo ir Marianapolio mokyklos 
mokytojas, dėstęs lotynų kalbą 
ir religiją. Visose šiose pareigose 
Sukaktuvininkas ėjo uoliai savo 
pareigas, nors kartais jo 
sveikata nebuvo pirmos rūšies 
(jaunystėje jis sirgo džiova), bet 
jis to nepaisė. Dirbo visus dar
bus, kurie jam buvo skiriami 
visu uolumu ir pasiaukojimu 
savo artimiesiems ir vienuolijai. 

Kun. P. Barauskis 1960 m. vėl 
skiriamas noviciato vedėju, o 
1961 m. pabaigoje turėjo paimti 
ir Marian Hills, Clarendon 
Hills, 111., vienuolyno vyresnio
jo pareigas. Jos tuo metu ne
buvo lengvos, reikėjo rūpintis ir 
vyresniais, naujaisiais, studen
tais ir klierikais, reikėjo prižiū
rėti ir ūkio darbus. 

| Marianapolį vėl turėjo iš
vykti 1964 m. ir ten perimti 
įkurto noviciato vedėjo parei
gas. Tai taip pat nebuvo lengva 
— noviciatą jau sudarė nauja 

BOSTONO ŽINIOS 

Kun. Petras Barauskis, MIC, — 
sukaktuvininkas 

karta, ne lietuviška ir labai 
maišyto auklėjimo ir tautinės 
kilmės. To dar negana. 1972 m. 
liepos 12 d. kun. P. Barauskis 
skiriamas Marianapolio vienuo
lyno vyresniuoju, kur reikė
jo daugiau kaip šešerius me
tus prižiūrėti labai išsisklai
džiusius vienuolyno namus ir 
pačią mokyklą. Bet jis nesi
skundė, ėjo tas pareigas uoliai 
ir su pasiaukojimu, nors jau 
amžius, sveikata ir nuolatinė 
įtampa sunkino darbo ir gyve
nimo naštą. 

Pabaigęs noviciato vedėjo ir 
sunkias vienuolyno vyresniojo 
pareigas, jis nenorėjo atsikvėp
ti ir pailsėti. Kaip vienuolis ir 
uolus kunigas, jis ir toliau 
mokytojavo, auklėjo jaunimą, 
kartais dirbdavo ir vietinėse pa
rapijose, kurios marijonų pa
galbos prašydavo. Kartais jam 
teko rūpintis ir savo paliegu
siais šeimos nariais, bet niekada 
jis nei ūpo, nei nuotaikos, nei 
broliškos meilės nestokojo. Vi
suomet jis buvo uolus savo 
pareigose, nuoširdus savo san
tykiuose su ar t imais ia is , 
vienuoliško gyvenimo pavyzdys 
jaunesniesiems. Nors jį slegia 
jau daugiau kaip aštuonias
dešimt metų amžiaus našta, bet 
jis tuo tarpu lieka dar vis toks 
pats nuoširdus žemaitis, nors 
gimęs ir augęs Amerikoje ir 
pripratęs prie amerikietiškų 
papročių. 

Sukaktuvininkui reikia tik 
palinkėti ir toliau tarnauti 
Dievui ir Bažnyčiai, savo žmo
nėms ir savo mokiniams, kad jie 
sektų savo mokytojo gyvenimo 
pėdomis ir pratęstų jo darbus 
šioje žemėje. — P. Stakys 

LIETUVIS PARDAVĖ 
SAVO ĮMONĘ 

Pernai gruodžio 20 d. Brock-
tone savo automobilių parduo
tuvę „Fitzmaurice Motor Sales" 
perleido kitiems lietuvis Juozas 
Kairys, buvęs jos savininku il
gus metus. Jis išsiskyrė iš kitų 
lietuvių verslininkų tuo, kad 
dosniai rėmė lietuviškus 
reikalus: Balfo 72 skyrių, „Lais
vės Varpą" ir kt. Taip lietuviai 
nustojo sąžiningo ir paslaugaus 
automobilių pardavėjo, lietu
viškų reikalų rėmėjo. Pardavęs 
savo įmonę, Juozas Kairys išėjo 
į pensiją. Šiuo metu jis atosto
gauja Floridoje. 

AUKOS ISTORIJAI 
LIETUVOJE IŠLEISTI 

Marija Janonienė iš Brock-
tono ir dar vienas asmuo, prašęs 
jo pavardės neskelbti, savo 
šimtinėmis įsijungė į JAV LB 
Krašto valdybos vykdomą pini
ginį vajų išleisti Lietuvos is
toriją Lietuvoje, grąžinti iš Si
biro dar gyvus tremtinius ir 
atlikti kitus reikšmingus užda
vinius. Abu aukotojai savo įna
šus įnešė per „Laisvės Varpą". 
Per „Laisvės Varpą" tam 
reikalui gauta ir pasiųsta 1,450 
dolerių. 

Pažymėtina, kad Marija Jano
nienė yra pensininkė, uoliai 
remianti įvairius lietuviškus 
reikalus: Lietuvių Fondą, Va
sario 16-sicJ gimnaziją ir kt. 
Laukiam atsiliepimo kitų, ypač 
jaunesnių, gražiai įsikūrusių ir 
pasiturinčiai gyvenančių. 

KOMP. J. GAIDELIO 
MIRTIES SUKAKTIES 

MINĖJIMAS 

Sausio 6 d. sukako 6-ri metai, 
kai mirė komp. Julius Gaidelis;-
Tautinės sąjungos Bostono 
skyriaus garbės narys. Tos liūd
nos sukakties minėjimą ruošia 
Tautinės sąjungos Bostono 
skyrius ir Subatvakariams 
rengti komisija. Pirmoji 
minėjimo dalis vyks sausio 21 
d., šeštadienį, 7 vai. vakaro So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje. Ten apie 
velionį kalbės sol. Stasys 
Liepas, o komp. Juliaus Gaide
lio sukurtas ir kitas dainas at
liks Bostono lietuvių sekstetas, 
vadovaujant D. Matulionytei-
de Sa Pereira. Po programos bus 
kavutė ir užkandžiai. Antrąją 
minėjimo dalį sudarys „Laisvės 
Varpo" sausio 22 d. laidoje pro
gramos dalis. 

tuvos reikalus. Tame sąraše yra 
eilė Bostono ir apyl inkės 
lietuvių, bet ne tiek, kiek jų 
turėtų ir galėtų būti. Stebimasi, 
kad jame nėra tų, kurie anks
čiau skelbė, kad visos mūsų 
aukos turėtų būti nukreiptos į 
Lietuvą, kur vyksta tikroji kova 
dėl Lietuvos laisvės ir lietuvių 
tautos išlaikymo. Bent ligi šiol 
tą svarbų reikalą parėmė tik tie, 
kurie savo aukomis palaiko 
visus kitus lietuviškus reikalus. 
Gerai, kad šalia sąrašo paskelb
toje žinutėje nurodyta, jog Lie
tuvos istorijai išleisti Lietuvoje 
reikalingo popieriaus parūpi-
nimo ir pristatymo reikalus 
tvarko Valdas Adamkus. Kol 
tai nebuvo paskelbta, kai kas 
mėgino aiškinti, kad surinkti 
pinigai bus panaudoti ne Lie
tuvos istorijai išleisti, bet ki
tiems neaiškiems reikalams. 

KARD. KROL 
(Atkelta iš 3 psl.) 

kovojantiems Lietuvoje suteikta 
moralinė parama. 

„The Catholic Standard and 
Times'* vedamasis, aprašyda
mas paskutinius įvykius Lie
tuvoje, pastebėjo, jog peticija ir 
rezoliucijos negalėjo būti 
nepastebėtos Maskvos ir Lietu
vos pareigūnų. Pridėta, kad 
lietuviai yra ne tik tvirto 
tikėjimo, bet ir labai patvarūs, 
siekdami kokio nors svarbaus 
tikslo. 

Šiuo metu valdžios lėšomis 

SĄRAŠAS, KAS IR 
KIEK REMIA 

„Di-augo" dineraštyje paskelb
tas JAV LB Krašto valdybos 
sąrašas tų, kurie parėmė 
Lietuvos istorijos išleidimą Lie
tuvoje, gyvai diskutuojamas 
Bostono ir apylinkės lietuvių 
tarpe. Iš to matyti, kas ir kiek 
jau parėmė kovojančios Lie-

minios. Iš tremties greičiausia 
dar nebus grįžęs Šv. Kazimie
ras. Nebus joje ir tų šimtų 
tūkstančių, iš šio pasaulio iške
liavusių kankinių mirtimi. Kai 
kurie iš jų jau gal yra papuošti 
šventojo aureole. Į šią nepap
rastą religinę puotą gal jungsis 
jų dvasios. 

Katedros skliautais nuaidėjus 
vargonų, geriausių Lietuvoje, 

K. DONELAIČIO 
MINĖJIMAS 

„Laisvės Varpas" sausio 8 d. 
programoje plačiai paminėjo lie
tuvių grožinės literatūros pradi
ninko Kristijono Donelaičio 275 
metų sukaktį. Ta proga įjungta 
poeto Justino Marcinkevičiaus 
gili, turininga ir jautri kalba, 
pasakyta apie Kristijoną Done
laitį minėjime, surengtame 
Vilniuje. O ištrauka iš Kristi
jono Donelaičio „Metų" perduo
ta iš akt. Henriko Kačinsko 
paliktų mūsų dailiosios litera
tūros kūrinių įkalbėjimų. Puiki 
poeto Justino Marcinkevičiaus 
kalba, pirmą kartą girdimas jo 
balsas, iavus akt. Henriko 
Kačinsko ištraukos iš „Metų" 
atlikimas sudarė lyg simbolišką 
jungtį tarp tolimos mūsų praei
ties, dabarties mūsų kultūrinių 
pastangų ir jų atstovų Mažojoje 
Lietuvoje, dabartinėje Lietuvoje 
bei toli vę. jos ribų. 

Poetas Justinas Marcinkevi
čius palygino Kristijoną 
Donelaitį su Stelmužės ąžuolu, 
Puntuko akmeniu ir Nemunu. 
Kaip tie gamtos g iūnai, taip 
lygiai Kristijonas Donelaitis yra 
iškilęs mūsų tautoje savo 
kūryba, kurioje jis apšvietė 
germanizacijos siaubiamas isto
rines Lietuvos žemes rytų Prū
sijoje, gynė lietuvių kalbą, mūsų 
papročius, gyvenimo būdą. Jo 
„Metai" — tai lyg lietuviška 
katedra, gimtojo žodžio 
Jeruzalė. Savo kalbą jis baigė, 
parafrazuodamas Kristijoną 
Donelaitį: „Mes vargsim, gin
dami savo žemę, kalbą, istoriją 
ir kultūrą. Mes vargsim, gin
dami savo upes, ežerus ir miš
kus, žmogaus gerumą, tei
singumą, lietuviškumą, nes taip 
išpranašauta mūsų biblijoje 
„Metuose". 

Tokie minėjimai aukšta i 
iškelia lietuvių radijo tarnybą, 
kaip reikšmingą veiksnį mūsų 
visuomeniniame ir kultūrinia
me gyvenime. Jei ne „Laisvės 
Varpas", tai Kristijono Done
laičio gimimo sukaktis greičiau-

konsekruota ir viduje atna
šaujamos Mišios. Vėl sugaus 
varpai, skelbdami, kad tiesa, 
nors ir ilgai skandyta, melais 
drabstyta, vėl triumfuoja. 

I katedrą iš visų Lietuvos 

šiai būtų likusi Bostono ir 
apylinkės lietuviuose nepaste
bėta, neprisiminta. 

LAISVĖS VARPO 
PROBLEMOS 

Sausio 8 d. laidoje „Laisvės 
Varpas" pakartotinai atskleidė 
savo problemas. Jas sudaro: 
Reikalas surasti jaunesnių dar
buotojų, kurie perimtų pro
gramos reikalų tvarkymą, nes 
dabartinės vadovybės pečius vis 
labiau slegia didėjanti metų 
našta. Tokių ieškoma jau 13 
metų, bet vis dar neturima. 
Tinkamų asmenų yra, jie 
kalbinami, bet nesutinka. An
tra problema — tai lėšos, reika
lingos programos išlaikymui. 
Šioji problema dar labiau pa
aštrės, kai iš programos rėmėjų 
išsijungė Juozas Kairys, perlei
dęs kitiems savo automobilių 
parduotuvę „Fitzmaurice". Tre
čia bėda — tai turimos aparatū
ros pasenimas, o be tinkamos 
aparatūros neįmanoma surinkti 
reikalingą medžiagą ir tinka
mai paruošti programą. Ketvir
tas rūpestis atsiremia j lietuvių 
visuomenę, kuri žiūri į „Laisvės 
Varpą", kaip automatą, kuris 
turi veikti, kai paspaudi tinka
mą mygtuką. Iš jo visi laukia pa
tarnavimų, bet mažai prisideda 
prie jo išlaikymo. Visais šiais 
reikalais būt ina plačiosios 
visuomenės, jų organizacijų, o 
ypač klausytojų ta lka ir 
parama. Jei „Laisvės Varpas" 
nutils, tai atsakomybė už tai 
teks ne dabartinei jo vadovybei, 
kuri 35-rius metus rūpinasi jo 
išlaikymu ir sėkminga veikla, 
bet visai lietuvių visuomenei, 
kur ia i „Laisvės Varpas" 
skirtas. 

CLASSIFIED GUIDE 

IGNALINOS BAŽNYČIOS 
STATYBA 

„Laisvės Varpas" sausio 8 d. 
laidoje perdavė ištrauką iš 
Vilniaus radijo pranešimo apie 
Ignalinos bažnyčios Lietuvoje 
projektą ir statybą, kuri bus 
pradėta šį pavasarį. Įdomu, kad 
į tos bažnyčios statybos reikalus 
yra įsijungę prel. Kučingis ir 
architektas Arbas, abu iš Cali-
fornijos. Bažnyčios stoge bus 
kryžiaus formos langai. Tai 
pirmosios bažnyčios statyba 
dabartinėje Lietuvoje. 

STATYS DIDELI GARAŽĄ 

Chicagos planavimo komisija 
patvirtino planą pastatyti 15 
aukštų garažą pietryčių kampe 
sankryžoje gatvių Lake ir Wells, 
miesto centre. 

NUPIRKO PRIEMIESČIU 
LAIKRAŠČIUS 

„Sun-Times" dienraštis iš 
Field bendrovės nupirko 38 sa
vait inius priemiesčių laik
raščius, kurie sudarė Pioneer 
grupę su centru Wilmette. 

akordams ir giesmių garsams, 
katedra yra restauruojama. Va- jautresniųjų širdys greičiausia 
sario pradžioje ji bus iš naujo nebeišlaikys, jų skruostais rie-

kampu plauks didžiulės žmonių žavimo. 

dės džiaugsmo ir gailesčio 
ašaros. Tai bus didžio triumfo 
šventė, labai retai pasitaikanti 
Lietuvos istorijoj. Argi 
nedžiugu, kad ir išeivija bent 
trupučiu prisidėjo prie jos reali-

RAŠINIŲ KONKURSAS 

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga skelbia rašinių 
konkursą jaunimui. Tema — DABARTINIAI (VYKIAI LIE
TUVOJE. Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga kviečia ir ska
tina visą lietuvišką jaunimą, 14 metų iki 20 metų amžiaus, 
dalyvauti konkurse. Tema turi būti bent penkių (5) mašinėle 
spausdintų puslapių. Lituanistinių mokyklų mokytojai, bei 
įvairių organizacijų vadovai, yra prašomi paskatinti jaunimą 
rašyti aukščiau minėta tema. 

Konkurse dalyvaujantiems bus skiriamos trys premijos: 
I — $250.00 
H _ $150.00 
I I I — $100.00 

Premijų paskirstymui jury komisija bus sudaryta ir 
paskelbta vėliau. 

Tema turi būti pasirašyta slapyvardžiu. Kartu su tema 
prašoma prisiųsti užklijuotą voką, pažymint vardą, amžių ir 
adresą. Konkurso rašiniai turi būti prisiųsti iki 1989 m. sausio 
mėn. 31 d. sekančiu adresu: 
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, Vida Jonui ienė, 

12500 Pawnee Rd.. Palos Park, Illinois, 60464. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6109 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba .norite būti 
Rimo Stankaus Klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

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

J . BACEVIČIUS 
BELl-BACE REALTORS 

INCOMC TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

77I-2233 

HELP WANTED 

A quality interior contracting firm 
seeking experiencied kitchen and 
bathroom installers. Knovvledge of 
plumbing & electricity importam. (Mušt 
speak English; mušt have transporta-
tion & tools). 642-0642. 

ALGIRDAS LEONAS 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEr 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. Pulatki 

7670600 

GIEDRE 
Ši istorinė apysaka yra iš 13-jo" 

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

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

Užsakymus siųsti; 
DRAUGAS 
4S45 W. 63rd Street 
Chlcago, IL 60629 

Česlovas Grincevičius 

VIDUDIENIO VARPAI 
Pasakojimai ir pasakos 

(Laimėjusi LRD grožinės literatūros 
premiją) 

Šioje knygoje autorius gyvai ir 
vaizdžiai pasakoja nepriklausomoje 
Lietuvoje išgyventus atsitikimus. 
Tai apysakų, novelių ir legendų 
rinkinys, kurį kiekvienas turėtų per
skaityti ir pasigrožėti autoriaus jau
dinančiais pasakojimais. 

Išleido LK klubas Chicago. 1985. 
Kaina su persiuntimu $5.00. Illinois 
gyv. moka $5.32. 

Užsakymus siųsti; 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

GOVERNMENT HOMES $1.00 (U 
Repair. Foreclosures, Tax Delinquent 
Property. Now Selling. This area! Cail 
(Refundable) 1-407-744-3220 Ext. K 
664A for listings. 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilto 
Das mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3206V2 Wsst * 5 t h Strst 

T«l. — GA 4-8654 

U E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUI PUMPUTIS 

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tel. 585-6624 

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

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

IŠEIVĖS MEMUARAI. Marija Aukštaitė. 175 psl. 
1988 $12.00 

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. 
Nr. 8. 527 psl $10.00 

ILGESIO VALANDĖLĖS, Eilėraščiai. Leonardas 
šimutis. 227 psl. 1987 $8.00 

VIENA ŠIRDIS. Prem. romanas. An. Kairys. 192 
psl. 1988 $7.00 

M. K. ČIURLIONIS, kūrėjas ir žmogus. Stasys yla. 
468 psl. 1984 $15.00 

ALYTUS IR JO APYLINKĖS. Monografija. Tadas 
Navickas. 288 psl. 1988 * . $18.00 

LENKŲ VIEŠPATAVIMAS LIETUVOJE, trečioji 
laida. Kun. Kazimieras Prapuolenis. 365 psl. 
1987 $10.00 

RAŠTAI, I tomas. Poezija Jonas Aistis. 450 psl. 
1988 $15.00 

DIENORAŠTIS 1915-1919. Petras Klimas. 456 
PSl $20.00 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI. J. K. 
Karys. 255 psl. 1953 $5.00 

GELMIŲ BALSAI, premijuotos novelės. Vyt. Alan
tas. 236 psl. 1984 $10.00 

LIETUVOS GINKLUOTOS PAJĖGOS 1918-1940. 
Vitenis Statkus. 1040 psl. 1986 $27.00 

LIETUVIŲ ŽEMDIRBYSTĖS PAPROČIAI IR 
TIKĖJIMAI. Liet. liaudies tradicijos. Jonas 
Balys. 242 psl $12.00 

RINKTINIAI RAŠTAI, 11. J . Puzinas. 864 psl. 1983 
$12.50 

RINKTINIAI RAŠTAI, II t. J. Puzinas. 748 psl. 1983 
'• $12.50 

KALBĖKIME LIETUVIŠKAI (vaikams) Nij. Macke
vičienė. 88 psl. 1987 $3.00 

RINKTINIAI RAŠTAI IV t. Krikščionybė Lietuvoje. 
Zenonas Ivinskis. 750 psl. 1987 $45.00 

MANO KARTOS LIKIMINIAI METAI, poezija. 
Balys Gaidžiūnas. 104 psl. 1980 $5.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 

• 
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New Jersey — New York 

„LIETUVOS ATSIMINIMŲ" 
RADIJO VEIKLA 

„Lietuvos Ats iminimų" ra
dijas, ta lkinant Holidaze Tours 
— kelionių įstaigai, ruošia 17 
dienų ir 15 naktų pavasarinę 
ekskursiją į t au t i ška i atsi
gavusią Lietuvą ir į kitas atbun
dančias Pabaltijo valstybes. Iš 
New Yorko išskrendama š.m. 
gegužės 13 d. Pasiekę Maskvą, 
ke l i au to ja i įsės į l ėk tuvą , 

•skrendantį į Vilnių, kur bus 
apsistojamą 7 nakt is . Po to 
viena naktis bus Klaipėdoje ir 
dvi Kaune. Iš Kauno bus važiuo
jama į Rygą dviem nakt im, 
paskui į Taliną dviem nakt im. 
Po to iš Estijos bus p laukiama 
la ivu į Helsinkį ir iš ten 
grįžtama į New Yorką gegužės 
29 d., Kapų puošimo šventėje. 
Dėl kelionės maršruto ir kitų 
informacijų tuojau kreiptis šiuo 
adresu: 234 Sunlit Drive, Wat-
chung, NJ. 07060. Telefonas: 
201-753-5086. 

„Lietuvos Atsiminimų" radijo 
direktorius ir žmona dr. Jokū
bas ir Loreta Stukai buvo pa
kviesti dalyvauti New Jersey 
senatoriaus Frank Lautenberg 
prisaikdinimo iškilmėse ir pobū
vyje sausio 3 d., Washingtone. 
D.C. J ie taip pat pakviesti 
dalyvauti būsimo prezidento 
George Bush pr isa ikdin imo 
iškilmėse, stebėti inauguracinį 
paradą iš rezervuotos vietos. 
Taip pat dalyvaus inaugura
c in iame ir ki tuose tri juose 
baliuose sausio 20-21 d. 

Šiais 1989 metais sukanka 25 
m e t a i , kai Se ton H a l i 
kata l ikiško univers i te to va
dovybės malone transliuojamos 
lietuviškos kul tūr inės radijo 
v a l a n d o s , duodamos ang lų 
kalba, pavadintos „The Music of 
Li thuania" . 25-kerius metus 
joms vadovauja dr. Jokūbas 
Stukas , to universiteto profe
sor ius emer i tas , dės tęs 23 
metus. Yra tansliuojamos ir 
kelios kitų tautybių programos, 
k u r i ų vedėjai y ra s u r i n k ę 
nemažai pinigų stoties page
r inimui . Dabar šios sukakties 
proga atėjo lietuvių eilė! Tikrai 
būtų gražu jeigu šios programos 
klausytojai — lietuviai 25 gyva
vimo sidabrinių metinių proga 
sudėtų bent 5,000 dol. sumą 
naujos, taip reikalingos rekor-
davimo mašinos nupirkimui 
stočiai. Aukas galite nurašyti 
nuo valdžios mokesčių. Direk
torius dr. Stukas prašo čekius 
rašyti Seton Hali universiteto — 
WSOU — vardu ir pasiųsti į 
„Lietuvos Atsiminimų" raštinę: 
234 Sunlit Dr., VVatchung, N.J. 
07060. Sudėjus minėtą sumą, ji 
bus iškilmingai įteikta universi
te to vadovybei. Yra bū t ina 
atsidėkoti už mums lietuviams 
parodytą prielankumą ir dėmesį 
t i ek daug metų! Ne l ik ime 
skolingi! 

„Lietuvos Atsiminimų" radijo 
48 metų gyvavimo sukaktis bus 
tradiciškai paminėta šauniu 

baliumi, koncertu ir pietumis 
š.m. gegužės 7 d., Švč. Trejybės 
lietuvių parapijos salėje Newar-
ke. N. J. Prieš renginį bus Mišios 
už gyvus ir mirusius radijo ge
radarius. — Kor. 

Worcester, MA 
VALDYBOS PRIESAIKA 

IR SUSIRINKIMAS 

Naujų Metų dieną Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje per 
l ietuviškas šv. Mišias, jas at
našavęs kleb. V. Parulis, MIC, 
prisaikdino naująją ALRK Mo
te rų sąjungos 5-tos kuopos 
valdybą. Palinkėjo sėkmės ir 
toliau gražiai darbuotis Dievo 
garbei, organizacijos gerovei. Po 
Mišių salėje įvyko susirinkimas, 
kurį ma lda pradėjo buvusi 
p i rmininkė J . Spirauskienė. 
S e k r e t o r ė J . M i l i a u s k i e n ė 
perskaitė praėjusio susirinkimo 
protokolą. J. Spirauskienė nau
jai išrinktai pirmininkei įteikė 
plaktuką ir Lietuvos trispalvę 
vėliavą, linkėdama sėkmės nau
jose pareigose. 

Valdybą sudaro: pirmininkė 
O. Pučilauskaitė, vicepirm. P. 
Hasset, sekretorė ir lietuvių 
kalbos korespondentė J. Mi
liauskienė, iždininkė H. Banis, 
finansų raštininkė E. Alavošie-
nė. Veikiantysis komitetas O. 
Kildišienė ir V. Alytienė. Iždo 
globėjos B. Harris ir I. Adamai-
tienė. 

Pirmininkė pateikė susirin
kimui šių metų jos numatytos 
veiklos planą, dėl kurio vyko 
t rumpos diskusijos. Susirin
k i m a s b a i g t a s s u g i e d a n t 
Moterų Sąjungos himną. Po 
s u s i r i n k i m o p a s i v a i š i n t a 
kavute, vyneliu ir pasikeista 
Naujųjų Metų linkėjimais. 

ŠVENTĖ AUKSINĮ 
J U B I I E J U 

Per šv. Kalėdas Kazys ir 
Marija Čėsna i šventė savo 
Auksinį vedybinio gyvenimo 
jubiliejų. Gaila, kad dėl ligos jie 
negalėjo dalyvauti Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje, jų pačių 
užprašytose padėkos šv. Mišio
se. 

Kazys Čėsna gimė Marijam
polės apskrity prie Šilavoto, tur
tingų ūkininkų šeimoje. Po 
keleto metų tėvai persikėlė į 
Kauno apskr. netoli Pakuonio 
kuriame Kazys baigė pradžios 
mokyklą; Prienuose gimnaziją, 
o Kaune — Prekybos mokyklą. 
1930-32 m. tarnavo Nepriklau
somos Lietuvos kariuomenėje. 
Baigė Karo sanitarijos puskari
ninkių mokyklą (felčerių), todėl 
Kauno Miesto savivaldybėje 
buvo paskir tas greitosios pa
galbos vedėju, felčerių ir sa
nitarijos inspektoriaus padėjėju. 
Dr. K. Griniui tarpininkaujant. 
Raudonojo Kryžiaus ligoninėje, 
Kaune, baigė Akušerijos kursą, 
nes teikiant pirmąją pagalbą at
sitikdavo ir gimdyvių, kur ių 
kūdikius turėjo priimti toje vie
toje, kur buvo gimdyvė, o ta i 

atsi t ikdavo gatvėje, autobuse, 
l aukuose ir k i tose vietose. 
Gyvendamas Kaune , j au buvo 
k v i e č i a m a s į k a i m u s p a s 
ligonius, nes t ada da r trūko 
gydytojų, o be to pagalbą ir 
vais tus teikė nemokamai.nes 
juos g a u d a v o iš ap sk r i t i e s 
gydytojo dr. Virkučio ir iš dr. K. 
Griniaus. 

Nuo jaunų dienų priklausė 
jaunimo organizacijoms. Savo 
energi ją i r j ė g a s pašven tė 
Lietuvos Šaulių sąjungai, 1933 
m. įs i jungdamas į Aukštosios 
Panemunės šaulių kuopą. Joje 
būdamas rengė šaulėms mote
rims Pirmos pagalbos kurselius. 
Kuopoje buvo arti 20 moterų 
sanitarių, kur ios K. Čėsnai 
v a d o v a u j a n t , d a l y v a u d a v o 
šaulių manevruose ir vadinosi 
Sanitarijos t a rnyba . 

1938 m. pradžioje gavo kont
ro l ie r iaus t a r n y b ą Virbalio 
mui t inėje . Pers i reg is t ravo į 
Kybartų šaul ių kuopą. Buvo 
paskirtas Sanitarijos ir švietimo 
vadovu. Ruošė paskai tas , vaidi
nimus, režisavo veikalus, ne t ik 
šauliams, bet ir visuomenei, nes 
su tea t ro veikla buvo susipaži
nęs jaunystėje , o vėliau lankė 
Ipolito Tvirbuto tea t ro studi-
ją-kurselius. Važinėjo su pa
skaitomis po ka imus . Skaitė ir 
per Kauno radijo stotį. Tais pa
čiais metais per Kalėdas Kazys 
Čėsna sukūrė šeimą su Marija 
Bulgarauskai te . Jų moterystės 
santuoką Kaune palaimino kan. 
F. Kapočius. Neilgai laimė ir 
džiaugsmas lydėjo Kazio i r 
Marijos Čėsnų gyvenimo die
nas. 1940 m. Lietuva komunis
t inės Rusijos buvo okupuota, o 
Lietuvos Šaulių sąjunga ir kitos 
organizacijos likviduotos. Gy
venimas pasikei tė iš pagrindų. 
K. Čėsna širdyje liko šauliu. 
Vokiečių okupacijos laikotarpy 
buvo Šakių, vėl iau Vilkaviškio 
apskrit ies m a l ū n ų revizorius. 

Jo gyvenimo palydovė Marija 
Bulgarauska i te gimė Virbaly. 
Lankė pradžios mokyklą. Baigė 
Kybartų gimnaziją, o Kaune 
mokytojų seminar i j ą . Buvo 
pask i r t a pradžios mokyklos 
mokytoja K a u n o apskrity. Po 
vestuvių, vyrui pageidaujant, 
kuris gyveno Kybartuose, čia 

mokyto jos pareigoms buvo 
a tke l t a ir jo žmona Marija, 
pasižymėjusi gilia religine ir 
patr iot ine dvasia. 

Gražų Kazio ir Marijos Čėsnų 
gyvenimą sugriovė 1944 m. atū
žusi karo audra. Pasitraukė su 
mažomis dukrelėms Eugenija ir 
Gražina į Vokietiją 1949 m. at
vyko į JAV ir apsigyveno Wor-
ces te ry . Pirmieji gyvenimo 
žingsniai naujame pasaulio kon
t i n e n t e nebuvo lengvi, bet 
nugalėjo visas kliūtis. Ne tik 
dukreles išmokslino, paruošė 
gyvenimui, bet ir K. Čėsna 
lankė New England School of 
Accounting. Ją baigęs, įsigijo 
buhal te r io profesiją, kurioje 
išdirbęs daugiau 20 metų gavo 
pirmąją širdies ataką; iki šio 
laiko pergyveno jų ne vieną. 

Rūpinosi ne tik darbu, moks
lu, bet įsijungė į vietos lietuvių 
gyvenimą. M. Čėsnienė įstojo į 
ALRK Moterų Sąjungos 5-tą 
kuopą ir daugelį metų (kol toks 
egzistavo) priklausė kuopos 
chorui. Taip pat yra Dr. Vinco 
Kudirkos kuopos šaulė rėmėja. 
Uoli parapietė. 

K. Čėsna 1971 m., vos įsistei
gus Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopai, įstojo į pirmųjų narių 
eiles. 1978 m. apdovanotas Šau
lių Žvaigždės medaliu. 1980 m. 
pakel tas į kuopos Garbės šau
lius. 1978 m. kuopai s tatant 
„Žuvusiems už Lietuvos laisvę" 
paminklą, tam tikslui K. Čėsna 
ne t ik rinko aukas, bet buvo ir 
finansų vedėjas. Dažnai skaitė 
paskai tas LŠST Trakų rinkti
nės kultūriniuose savaitgaliuo
se ir per kitas šventes. Skaito 
ir prenumeruoja lietuviškus 
laikraščius, žurnalus. Remia 
knygų leidimą, remia Vasario 
16-tos gimnazija. Pr iklauso 
L i e t u v i ų Labdaros dr- ja i , 
L i e t u v i ų k lubui . Revizijos 
komisijai Worcesterio apylinkės 
Lietuvių Bendruomenės. Yra 
giliai išstudijavęs Šaulių Są
jungos ideologiją ir kiekviena 
pasitaikiusia proga stengiasi, 
nors dalelę jos perteikti jau
nesniems šauliams. Daugelį 
m e t ų y r a kuopos vicepir
mininkas , kurį laiką ėjo ir pir
mininko pareigas. 

Už nuopelnus Lietuvai ir Lie
tuvos Šaulių sąjungai Lietuvo
je ir tremtyje, 1985 m. buvo ap
dovanotas Šaulių Žvaigždės or
d i n u . J i s Šaulių Sąjungai 
priklauso 55 metus, tai , šven
čiant Auksinį vedybinio gyveni
mo Jubiliejų, pridera prijungti 
ir jo šauliškos veiklos 55 metų 
sukaktį . 

Žmona Marija, nors yra didelė 
ligonė, bet yra nuoširdi šaulė 
rėmėja. Jau keletą metų negali 
išeiti iš namų, o ir namuose 
vaikšto tik su lazdelės pagalba. 
Vyrui tenka rūpintis ne tik savo 
sveikata, bet ir žmoną Mariją 
prižiūrėti , atlikti visus namų 
ruošos darbus, pagaminti mais
tą, nes dukros gyvena kituose 
miestuose. Eugenija Taft — pro
fesorė su vyru gyvena Utica, 
New York ir kolegijoje dėsto 
p r a n c ū z ų ir i ta lų k a l b a s . 
Jaunesnioji,mok. Gražina Ble-
kai t ienė su vyru gyvena Wa-

shington, DC, ir gimnazijoje dės
to prancūzų ir ispanų kalbas . 
Nežiūrint nemažo atstumo, jos 
dažnai aplanko savo tėvelius. 

Jubihjatai šj gražų vedybinio 
gyvenimo 50 metų Jubiliejų 
šven tė per K a l ė d a s s avo 
namuose. Šis nuei tas i igas 
gyvenimo kelias buvo ne vien 
rožėmis klotas. Kūdikėlio Jė
zaus palaima lydėjo juos per 
50 metų, telydi ir toliau, kad 
nugalėję visus skausmus ir 
negalias sulauktų šviesesnių 
gyvenimo dienų. 

J.M. 

-
Laiškas 

ATĖJO VALANDA 

B. Kv. „Draugo" vedamajame 
atkreipia mūsų dėmesį, jog 
„dabar atėjo laikas ir a ts irado 
didesnė galimybė Lietuvai dar 
d a u g i a u p a d ė t i " . į v y k i a i 
netikėtai staigiai keičiasi net 
per neilgą laikotarpį. Ar ateis 
ki ta tokia valanda? Ar besu
l a u k s i m e savo senesn ių jų 
gyvenamam laikotarpyje kitos 
panašios progos? Buvę Gulago 
kankiniai ir balsai iš tautos ka
mieno aiškiai ir konkrečiai 
pasako, kokia parama šiuo 
metu jiems yra reikalingiausia. 

Kartais net su t rūkumais iž
duose parėmėme daugelį vieti
nių svarbių lietuviškų sričių. 
Lietuvybės išlaikymo vilt ims 
išeivijoje sus t ip r in t i L .F . 
paskyrė 38 stipendijas 1988 
metais, premijomis parėmė kul
tūr in inkus , įvairius renginius 
knygų leidimą, spaudą ir t.t. Tai 
pagir t inas pasigėrėjimas šiuo 
m e t u ir vi l tys t o l imesne i 
ateičiai. 

Dauguma (Šiaurės Amerikoje) 
esame ekonomiškai pajėgūs, 
išskiriant Pietų Amerikoje bei 
k i t u r gyvenanč ius , y p a č 
jaunuolius jš ten vykstančius 
mokytis į Vasario 16 gimnaziją. 
Pasiturintieji gavusieji bei bū
simiej i s t i p e n d i n i n k a i ga l 
galėtų ,savąją' dalį skirti Lie
tuvos k u l t ū r i n i ų , t a u t i n i ų 
reikalų paramai. Kilnu. J ie 
geriau pasijaustų prieš paramos 
daug reikalingesnius Lietuvos 
jaunuolius. Kiekviename gyve
namame laikotarpy reikia jame 
susipratimo. Atgimimo metu 
Tėvynėje tenka sutikti, kad 
šiam laikotarpiui atsirado svar
besnių reikalų ten, negu čia. 

A. Va l iušk i s 
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IŠMOKĖS 14 MILIJONU 
Harris Trust and Savings ban

kas sutiko 5000-čiams dabarties 
i r buvusiems tarnautojams, ku
r ie negaudavo pilno atlyginimo 
dėl savo rasės ar lyties išmokė
t i 14 mil. dol. 

CHRONIŠKIEMS 
LIGONIAMS 

Illinois valstija paskyrė 5.8 
mil. dolerių sveikatos apdraudai 
chroniškų ligonių ir invalidų. 

£^3 micllcind Fcclcrcil 
Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE. 

598-9400 

EEE 
OJMMŪUSMC 

LEN0ER 

N A U J A A P S A U G A 
O'HARE 

American Air l ines įsivedė 19 
naujų ren tgeno peršvie t imo 
aparatų, kur ia is labai gerai 
pagaunama sprogstamoji me
džiaga, kokainas, heroinas ir 

ki tokie pavojingi dalykai. Tie 
; rengimai bus panaudoti ir ki-
i i iose aerodromuose , net ir 
Europoje, {taisą naujai išrado 
Astrofizinių tyrimų korporacija, 
pirmoj vietoj tie įrengimai pra
dedami naudoti O'Hare 

Brang iam Tėvu i 

A.tA. 
JONUI BALTRUŠAIČIUI 

a t s i skyrus iš gyvųjų t a rpo , m ū s ų mielą idėjos drau
gę, i lgamete jaunųjų a t e i t i n i n k ų globėją, BIRUTĘ 
BUBLIENĘ ir jos še imą nuoširdžiai užjaučime šioje 
liūdnoje valandoje. 

Detroito ateitininkai 

Lietuvoje m i r u s 

A.fA. 
MARGARITAI 

jos seseriai V A L E I Z E I K I E N E I ir jos še imai nuošir
di užuojauta . 

Juozas ir Zofija Budriai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Ca l i forn ia A v e n u e 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 South Hermi tage A v e n u e 

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

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MĄRQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St. , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 So. 5 0 t h Av. , C i c e r o 
T e l e f o n a s - 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir S Ū N Ū S 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų " D I R E K T O R I A I 

1 4 4 6 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - 6 5 2 - 1 0 0 3 

Sally Donald M.. -Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1 4 2 4 S o . 50 A v c , C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAUJA CHK AGO-JKBKI PRIEMIESČIUOSE 

Tel . 6 5 2 - 5 2 4 5 

' 
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x Sol. Marytė Bizinkaus-
kai tė iš Toronto. Kanados, at
vyks koncertui į Chicagą ir 
dalyvaus „Draugo"' renginių 
komiteto rengiamame koncerte 
vasario 26 d., sekmadieni, 3 vai. 
p.p. Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. Koncertas bus paminėti 
dienraščio „Draugo" 80 metų 
gyvavimo sukakčiai. Bilietai 
jau gaunami Vaznelių Gifts 
International parduotuvėje. 

x Kun. A. Lipniūno moks
leivių ateitininkų kuopos tra
dicinis pončkų balius bus šešta
dienį, sausio 21 d.. Jaunimo cen
tre. Kuopos nariai dalyvaus 
operetėje „Silkių sonatoje", 
parašytoje ir režisuojamoje Ra
sos Poskočimienės. Šokiams 
gros „Žaros" orkestras. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

x Pik. Kazys Oksas, Lie
tuvių respublikonų federacijos 
pirmininkas, dalyvaus naujojo 
prezidento G. Busho inaugura
cijos iškilmėse Washingtone 
sausio 20 d. 

x Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje sausio 27 d., 
penktadienį 7:30 vakaro Jonas 
Dainauskas pasidalins savo 
atsiminimais apie Kauną pir
mojo pasaulinio karo metu ir 
1918 - 1919 m. įvykius šiame 
mieste. Jonas Dainauskas 
priklauso prie nedidelio ir vis 
mažėjančio būrio žmonių, kurie 
stebėjo Nepriklausomos Lie
tuvos pirmąsias dienas. J is 
kalbės apie anų metų visiškai 
nežinomus ar dažnai j au 
pamirš tus stambesnius a r 
smulkesnius įvykius mieste, 
kuris buvo Lietuvos vyriausy
bės rezidencija. Po paskaitos 
vaišės. Visi, kurie domisi nau
jais nežinomais faktais bei vaiz-
dais. liečiančiais nepriklau
somos Lietuvos gimimą, kvie
čiami atsilankyti į šią vakaronę. 

x Liepos 15 d. ekskursija į 
Skandinaviją ir Europos Lie
tuvių dienas Gotlando saloje.... 
Rezervacijai ir informacijai 
kreipkitės į Birutę Zalatorienę, 
Travel Advisers Inc. 1515 N. 
Harlem #110, Oak Park, 111. 
60302, te. 312-524-2244. 

(sk) 
x Minint mirties metines, 

šv. Mišios už a.a. Juzefą 
Skučienę bus atnašaujamos 
sausio 22 d., sekmadienį, 10 vai. 
ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

(sk) 

x „Vilniaus katedra nuo 
Mindaugo laikų ligi šių dienų" 
— šia tema paskaitą skaitys 
„Lietuvos bažnyčių" knygų au
torius Bronius Kviklys šį 
penktadienį, sausio 20 d., 7:30 
vai. vak. Jaunimo centro ka
vinėje. Paskaitą iliustruos kelio
mis dešimtimis įdomių nuotrau
kų skaidrėse. Vakaronę ruošia 
Lietuvių Bendruomenės Vaka
rų apygardos valdyba ir kviečia 
visus dalyvauti. 

x Marąuet te Parko Lietu
vių namų savininkų susirin
kimas bus Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje šį penkta
dienį, sausio 20 d., 6 vai. vak. 
Visi namų savininkai kviečiami 
dalyvauti, nes yra svarbių 
reikalų. Po susirinkimo bus ka
vutė su pyragaičiais. 

x Marijos aukšt. mokyklos 
dukterų ir tėvų metiniai šokiai 
bus sausio 21 d., šeštadienį, 
nuo 7:30 iki 10:30 vai. vak. mo
kyklos gimnastikos salėje. Kvie
čiami visi moksleivių tėvai ar
ba globėjai kartu su jaunimu 
dalyvauti. 

x L.K.V.S. Ramovė Chica-
gos skyriaus ramovėnų metinis 
susirinkimas įvyks sausio 22 d. 
12 vai. Jaunimo centro patal
pose. 

x „Draugo" 80 metų sukak
t ies proga bus leidžiamas svei
kinimų ir skelbimų leidinys su 
koncerto, įvykstančio vasario 26 
d., sekmadienį, 3 vai. Marijos 
aukšt. mokyklos salėje, progra
ma. Dėl sveikinimų išsiuntinė
tas lietuviams biznieriams ir 
profesionalams laiškas, pasira
šytas Marijonų vienuolijos pro
vincijolo kun. Viktoro Rimšelio, 
Lietuvių Katalikų spaudos 
draugijos pirmininko dr. Petro 
Kisieliaus ir „Draugo" renginių 
komiteto pirmininkės Marijos 
Remienės. Ten nurodytos 
sąlygos sveikinti ir dėti savo 
skelbimus. Laukiama atsaky
mų. 

Į fe . 2VA1GŽD UTĖ 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriam Itod^uoj. J. « * « . Med*.,, rivti: 3206 W. « * PUce, Oucgo, lL 

Draugai 

Linksma žaisti mums kartu. 
Kur tik aš, tenai ir tu. 
Kas tiek dažiaugsmo 

mums atneš! 
Kur tik tu, tenai ir aš! 

x Chicagos Lietuvių Tary
b a vasario 12 d., sekmadienį, 2 
vai. p.p. rengia pagrindinį Lie
tuvos Nepriklausomybės minė
jimą Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. Vasario 11 d. 12 vai. 
Chicagos aukšt. mokykla iškels 
Lietuvos vėliavą prie paminklo Šoksim šokį pabaly, 
Žuvusiems už Lietuvos laisvę O paukšteliai — tir lir ly 
Jaunimo centro sodelyje. Taip 
pat vėliava bus pakelta vasario 
12 d. prie Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčios. 

Trauksim dainą mes laukuos, 
O gegutė mums kukuos. 
Kas tiek džiaugsmo 

mums atneš! 
Kur tik tu, tenai ir aš! 

Kas tiek džiaugsmo 
mums atneš! 

Kur tik tu, tenai ir aš! 

x J a u n i m o centras rengia 
Vasario 16 d. minėjimą. Mi
nėjimas įvyks vasario 16 d., ket
virtadienį, 7 vai. vakaro Jau
nimo centro kavinėje. Visuo
menė kviečiama dalyvauti. 

x Dr. Antanas h- Birutė 
Čiuriai, Juno Beach, Fla„ Sofija 
Galante, Oak Brook, 111., Adol
fas ir S. Kamarauskai, Surfside, 
Fla., Saulutė Melof, Stamford, 
Conn., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 25 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Aldona Urba, Munster, 
Ind., A. Tornau, Chicago, 111., 
Leonas Petronis, Dearborn Hts., 
Mich., Marie Lehmonn, Miami 
Beach, Fla., Jonas ir Lama 
Šalčiai, Arlington Hts., 111., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 25 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

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

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

T e l . 4604866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 

Tel. — 776-8700 
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai 

Šeštad. 9 v. r. iki 1 vai . 

vak. 
d. 

x A. a. Pranas Zailskas 
mirė pernai sausio 21 d., o jo 
žmona a.a. Ona 1982 m. vasario 
22 d. Jų bičiuliai prašomi juos 
savo maldose prisiminti 
metinėse. Šv. Mišios už jų sielas 
bus šeštadieni, sausio 21 d. 7 
vai. ryto Šv. Antano bažnyčioje, 
Cicero. 

(sk) 

x Pautieniaus, Dobužins
kio, Domšaičio, Vizgirdos, 
Paukšt ienės, Rūkštelės ir 
dešimties kitų dailininkų darbų 
yra išstatyti Lietuvių Dailės 
muziejaus parodoje ..Pavasario 
peizažai", kuri vyksta Čiurlio
nio galerijoje nuo sausio 13 d. 
iki vasario £ d. 

(sk) 

x Norintieji pagreitinti gi
minių iš Lietuvos atvykimą i 
Ameriką, prašomi kreiptis i 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 S. Western, Chicago, 
IL 60643, tel. 312-238-9787. 

(sk) 

x „The Villager", Chicagos 
priemiesčių laikraštis, įsidėjo 
išsamų straipsnį apie lietuvių 
konsulatą ir Lietuvos generalinį 
konsulą Vaclovą Kleizą. 
Straipsnyje, rašytame Joyce 
Miller Bean. duodama Lietuvos 
istorijos dalis, konsulo pareigos, 
santykiai su kitomis tauty
bėmis. Taip pat primenama, 
kad Lietuva Sovietų Rusijos 
buvo okupuota 1940 m., pakar
totinai 1944 m., bet daugelio 
valstybių, įimant ir JAV-bes, 
okupacija nepripažįstama tei
sėta. Straipsnis buvo laikraščio 
sausio laidoje. 

x A t e i t i n i n k ų n a m u o s e 
Lemonte kovo 18 d. bus meti
nės rekolekcijos. Iš anksto 
kviečiami visi ateitininkai ir 
bendrai visi lietuviai rezervuoti 
šią dieną dvasiniam susi
telkimui. Rekolekcijoms vado
vaus kun. Jonas Staškus, Lie
tuvos Kankinių parapijos kle
bonas, iš Mississaugos, Kana
dos. 

x L ie tuv iškų filmų fes
tivalis įvyks Playhouse teatre 
sausio 21, 22,27, 28,29 d. Play
house, 2515 W. 69th St.. tel. 
476-9763. 

(sk) 

x Norėdami malonioj ap
linkoj, prie židinio praleisti 
laiką, apsilankykite BALTIOS 
res torane , 8100 Roberts Rd., 
Justice, IL, tel. 458-1400. Geras 
lietuviškas maistas, kokteiliai. 
P i rmadienia is uždaryta. 
Kviečia Kielų šeima. 

(sk) 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel . 77&0800 
Kasdien 9-6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

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

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

x Siuntiniai į Lietuvą — 
dideli ir maži! Video, stereo 
magnetofonai ir kitos pagei
daujamos prekės. Mezgimo ir 
siuvimo mašinos tinkamos Lie
tuvoje. Siunčiame UPS j kitus 
JAV miestus. Sudaromi iškvie
timai, siunčiame kargo į Lietu
vą. Romas Pūkštys, Trans-
pak, 2655 W. 69th St., Chica
go, IL 60629. įstaigos darbo 
valandos: 12-6 v.v. kasdien, 
šeštd. 10 v.r.-4 v. p.p. a rba 
susitarus. Pirmad. uždaryta. 
Tel. 312-436-7772, n a m ų 
312-430-4145. 

(sk) 

x Abiturientų tėvelių dė
mesiui! Liet. Mot. Fed. Chica
gos klubo valdyba . maloniai 
kviečia visus š.m. abiturientų 
tėvelius dalyvauti tėvų susi
rinkime aptart abiturientų pri
statymo pokylį. Susirinkimas 
įvyks š.m. sausio 22 d. 12:30 v. 
p.p. Pasaulio Lietuvių centre 
Lemonte. 

(sk) 

x Darome n u o t r a u k a s pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau, 9727 S. Westem Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 

x Greit pa rduodu vienos ir 

I mokyklą aš skubu, 
Vis ne vienas — vis abu. 
Visad visad mes kartu: 
Kur tik aš, tenai ir tu! 

Leonardas Žitkevičius 

VAŽIAVOME PIRKTI . 
EGLUTE 

Sekamdienio rytą mes važia
vome į bažnyčią. Po pamaldų už
sukome į salę išgerti kavutės. Iš 
čia važiavome namo ir valgėme 
pietus. Apsirengėm šiltais dra
bužiais. Tėtė, mama, Tauras ir 
aš išvažiavome į mišką kirsti eg
lutės. Buvo šalta. Pradėjo snig
ti, bet buvo smagu važiuoti. Be
važiuodami paklydome. Tėtė 
krautuvėje sužinojo, kur yra 
parduodamos eglutės. Atvažia
vome pas ūkininką, kuris turi 
daug užaugintų eglučių, puše
lių. Miške buvo daug sniego. Aš 
braidžiau kur buvo daugiau 
sniego. Man patiko. Mes ilgai 
ieškojome eglutės, nuėjome to
li nuo kelio. Ėjome nuo vienos 
eglės prie kitos ir vis neradome 
tinkamos. Pagaliau suradome 
tiesią gelutę su gražiom šakom. 
Tėtė ją pjūklu nupjovė. Buvo 
gaila eglutės, bet norėjome 
turėti tikrą. Nešdami eglute 
galvojome, kaip reikės iš to 
miško išeiti. Pagaliau suradome 
mašiną. Tėvelis su virve eglutę 
pririšo prie mašinos stogo. 

Visi buvome apsnigti. Reikėjo 
visiems nuo drabužių sniegą nu
valyti. Kai buvome švarūs, 
sėdome į mašiną ir smagiai su 
eglute važiavome namo. Man 
labai patiko ši kelionė. 

Gaja Bublytė, 
Clevelando Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinė 

Margarita, melskis, t u esi Jėzui 
meilesnė, nes tu esi daug geres
nė už mane. 

— Mielas broli, aš noriu tave 
pabučiuoti, — tarė mažoji Mar
garita, — gal tai paskutinis kar
tas, gal tai paskutinis sudiev, 
gal daugiau mudu tarp savęs 
nebesikalbėsime. O, brangus 
mano broleli! 

Daugiau juodu nebepajėgė 
kalbėti. Puolė vienas antram į 
glėbį susijaudinę iš broliškos 
meilės ir baimės. Dabar prisiar
tino prie Ardonės krašto. Vla
dislovas pirmas atsargiai nulei
do vieną koją žemyn, paskui 
antrą. Surado tvirtą atsistojimą. 
Tada paėmė Margaritą ir jai pa
gelbėjo nusileisti. Taip pradėjo 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
60829 

NELAIMĖS IR DAINAVA 
Man buvo liūdnos 1988 metų 

vasaros atostogos. Savaitę laiko 
prieš išvažiuojant į Dainavą, 
mirė mano tėvelio mama. Tada 
buvo mano mamos ir tėvelio 
atostogos. Aš labai mylėjau savo 
močiutę. 

Po laidotuvių išvažiavau į sto
vyklą. Ten man esant, mamytės 
tėvelis gavo smūgį (stroke). Jo 
kairė pusė yra paraližuota. Gal 
Dievas jam duos stiprybės ir pa
sveiks. Prieš baigiant atostogas, 
sekmadienį mes išvažiavome į 
Shire Land. Ten buvo arklių ir 
rodė filmus apie arklius. Buvo 
labai įdomu. 

Dainavoje buvo įdomios gam
tos pamokos. Jas pravedė geras 
gamtos žinovas kun. A. Saulai-
tis. Pasakojo apie įvairias gėles, 
žvėris, medžius, paukščius, sa
manas, pelėsius ir daug kitų 
dalykų. Sis pasikalbėjimas apie 
gamtą man geriausiai patiko. 
Aš labai norėčiau, kad kita 
vasara būtų geresnė ir 
laimingesnė, negu 1988 metų 
vasara. 

Renata Kvantaitė, 
Marąuette Parko lit. m-los 

8 sk. mokinė 

Piešė Renata Kvantaitė, 
Marąuette parko lit. m-los 8 sk. mokinė 

AŠ TAIP SUPRANTU 
KATALIKŲ BAŽNYČIĄ 

SIMBOLIAIS 
Kristus yra Bažnyčios steigė

jas ir galva. Visi žmonės yra 
Bažnyčios kūnas. Ir aš ten esu. 
Dievas Tėvas, Kristus ir Šven
toji Dvasia yra vienas Dievas. 

Kristus mus išgelbėjo iš nuo
dėmės ir amžinos mirties per 
kryžių, ant kurio buvo nukry
žiuotas, nes mus labai mylėjo. 
Dievas yra meilė. Dievas nugali 
velnią. Tie, kurie savanoriškai 
atmeta Dievo meilę žemėje, ei
na į pragarą, kur dega amžinai 
ir daugiau Dievo nemato. Tie, 
kurie yra geri ir myli Dievą, bei 
kitus žmones šioje žemėje, amži 

juodu pamažu, atsargiai leistis *&** praleidžia danguje su Die-

UOLŲ PILIES KARALIUS 
(Kalėdų legenda) 

(Tęsinys) 

— Ką mes dabar darysime? — 
pašnibždėjo Vladislovas savo 
mažai sesutei, kuri visa drebėjo 
nuo šalčio. 

— Melskimės prie brangiau
siojo Kūdikėlio Jėzaus. Jis yra 

* u i c . v ^ ^ . - ^ pilnas malonių, o mes esame 
dviejų šeimų namus Chicagoje Jam pašvęsti. O, brangus VIa 
ir apylinkėse. Skambinkite J ' ' """a ' — A " 
RE/MAX F I R S T , Rimas 
Stankus , tel 361-5950 arba 
636-6169 

(sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS 
namus parduoda greit. įkaino
jimas — veltui. Skambinti Bell-
Bace RE, tel. 778-2233. 

(sk) 

žemyn. 
Juodu užėjo, ir patys nežino 

kaip, ant labai siauro takelio, 
kuriuo lengviau jau ėjo žemyn. 
Tuo tarpu išgirdo, kad plėšikų 
karalius kalba su sargais. Išgir
dus to baisaus žmogaus balsą, 
Margarita sudrebėjo ir neteko 
lygsvaros. J i būtų jau nukri tus 
žemyn į Ardonę, bet Vladislovas 
suspėjo ją prilaikyti. Juodu 
sustoję klausėsi ir girdėjo kaip 
Stranovikas klausinėjo apie 
juos. Sargai pradėjo jų aplinkui 
ieškoti. Greitai išgirdo didelį 
riksmą. Vienas iš sargų įkrito į 
laužą ir ten sudegė. 

(Bus daugiau) 

ŽVIRBLIS IR KATĖ 

Vieną kartą mažame kieme 
gyveno žvirblių šeima. J i e 
turėjo mažą vaikelį — žvirbliu
ką, kuris buvo vos tik gimęs. 
Kai jis paūgėjo, vieną dieną sa
ko mamai: 

— Mama, mama, man čia nu
sibodo lizde tupėti. Ar aš galiu 
skristi žemėn sliekų ieškoti? 

— O, ne, — atsakė mama, — 
mažasis žvirbleli, tu dar per 
jaunas sliekų ieškoti. Dar pa
lauk keletą mėnesių. 

Žvirbliukui toks atsakymas 
labai nepatiko. Vieną dieną, kai 
jo tėvai nežiūrėjo, jis pajudino 
sparnelius ir mėgino skristi že
myn. Jis dar nemokėjo skristi, 
krito tiesiai ant žolės. 

Tuo laiku per kiemą ėjo kai
mynų katė. Pamačiusi žvirbliu
ką tuojau prisiartino. Išsigandęs 
mažiukas ėmė cypti ir šokinėti. 
Išgirdo jo tėvai, atskrido pažiū-

r _ . , _, __ rėti, kas atsitiko. Jie nuskrido 
dislovai, melskimės ir pabandy- pas žvirbliuką, su snapais pake 
kime nusileisti. Jei mes čia pa- lė ir padėjo atgal į lizdą. Tėvai 
siliksime, tikrai tie baisūs, išbarė žvirbliuką ir pasakė, kad 
beširdžiai žmonės mus užmuš, taip atsitinka, kai mažesni ne-
Jei mums su Dievo pagalba pa- klauso vyresniųjų. Žvirbliukui 
sisektų nusileisti, tada pabėg- to nereikėjo sakyti, j is pats su-

vu. Danguje yra angelai ir visi 
šventieji... Ir aš ten norėsiu būti. 

Laima Žemaitaitytė, 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinė 
(„Pėdsakai") 

GALVOSŪKIS NR. 76 
Kuriame žemyne (kontinente) 

daugiausia gimsta vaikų? 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R 77 
Ką žinote apie paukščius? Kuo 
jie skiriasi nuo kitų gyvių? Ko
kiai klasei priklauso? Už visas 
žinias, kurias parašysite, gausi
te 5 taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 78 

UŽUOMARŠA 

Gal vienas iš didžiausių užuo
maršų buvo vokiečių poetas 
Lessing'as. Kartą jis grįžo na
mo nakties vidury ir pradėjo 

kišenėse ieškoti namo durų 
rakto. Pasirodo, kad raktą buvo 
pamiršęs namie. Tada pradėjo 
garsiai belsti į priekines lauko 
duris. Paskiau valandėlę laukė. 
Netrukus jo tarnas, pažadintas 
iš miego, atidarė antro aukšto 
langą ir pasilenkęs pasakė: 
„Pono Lessing'o nėra namuo
se". 

— Gerai, pasakykite jam, kad 
aš grįšiu kitu laiku. 

II M I I 1 I 
(Žiūrėkite brėžinėlį.) Čia yra 

nupiešta raidė I ir padalyta į 7 
dalis. Į kiekvieną langelį reikia 
įrašyti vieną raidę. Iš tų raidžių 
turi susidaryti žodis, kuris reiš
kia vieną gražiausią Lietuvos 
kurortą. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R 79 

tumėm. * 
— Eikš čia, — tarė Vladislovas 

tvirtu pasiryžimu, bet su smar
kiai mušančia Širdimi. — Sukal
bėkime dar vieną „Tėve mūsų". 

prato negerai pasielgęs. 
Rima Idzelyte, 

Detroito „Žiburio" aukšt. 
lit. m-los mikinė 

(„Žiburio spinduliai" 

GALVOSŪKIO NR. 57 
ATSAKYMAS 

Egiptas yra Nilo dovana. 

GALVOSŪKIO NR. 58 
ATSAKYMAS 

Geologų manymu, medžiai 
mūsų žemėje pradėjo augti prieš 
maždaug 300 milijonų metų. 
Geologai šį periodą vadina devo
no periodu. 

GALVOSŪKIO NR. 59 
ATSAKYMAS 

Jėzaus gimimo laiku, Pales
tina buvo Romos imperijos val
džioje. Kas keli metai romėnai 
darydavo gyventojų surašymą. 
Svarbiausias tikslas — mokes
čių rinkimas. Kiekvienas turėjo 
registruotis savo gimtojoje vie
tovėje. Juozapas buvo gimęs 
Betliejuje. Dovydo mieste. Todėl 
iš Nazareto turėjo keliauti į Bet
liejų registruotis, čia ir gimė 
Jėzus. 

(Žiūrėkite piešinį) 
Nuspalvokite tas vietas, ku

rios pažymėtos kryžiukais, suži
nosite piešinio pavadinimą. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 80 

<L 3? 

91331 

Žiūrėkite į skaitlines. Yra ke
turi uždaviniai, kuriuos atliksi
te. Pakartosite aritmetiką. 

(5 taškai) 

Oželis vos užgimęs, o jau žilas. 
Lietuvių patarle 

I 
! 




