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Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 
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LTSR Vilkaviškio Karinio 
Komisariato komisarui Vozgirdai 

Pareiškimas 
1. Šiuo metu visoje Tarybų 

Sąjungoje vyksta persitvarkymo 
ir demokratizacijos procesai, 
tačiau Lietuvos tikinčiųjų jie 
neliečia: 

a) iki šiol negrąžintos iš ti
kinčiųjų atimtos bažnyčios 
(Klaipėdos Taikos karalienės, 
Vilniaus Katedra ir kt.) 

b) tebelaikomi sovietiniuose 
lageriuose politkalniai tkun. 
Alf. Svarinskas, kun. S. Tamke-
vičius, B. Gajauskas. P. 
Gražulis ir kt.), 

c) sąžinės kalinius, atlikusius 
bausmę sovietiniuose lageriuo-
se,.toliau terorizuoja KGB dar
buotojai (kun. J.K. Matulioniui 
neleidžiama oficialiai eiti 
kunigo pareigų, mane tampo 
prokuratūros ir kariniai 
komisariatai, baugina, graso ir 
t.t.). 

d) sąžinės belaisvį P. Gražulį 
mano paties akivaizdoje teismo 
salėje sumušė milicijos 
pareigūnai. 

2. Sovietinėje armijoje yra 
įsivyravusi ne tvarka , dėl 
kurios dažnai beprasmiškai 
žūsta nekalti žmonės. 1987 m. 
lapkričio mėn. iš Alma Atos 
buvo metaliniame karste parga
bentas geras mano bičiulis 

Ričardas Griškaitis. Šį gyvo 
būdo, giliai tikintį jaunuolį, 
neaiškiom aplinkybėm žuvusį 
tarnaujant Sovietinėje armijoje, 
apkaltino pasikorimu. Visos su 
šiuo atveju susijusios aplin
kybės aiškiai liudija, jog tai ab
surdas. Negana to, aš buvau 
iškviestas į Vilkaviškio m. kari
nį komisariatą, kur majoras 
Spricinas mane perspėjo, jog 
nesakyčiau prakalbos nei prie 
mirusiojo Ričardo Griškaičio 
kapo. nei bažnyčioje, nes turėsiu 
nemalonumų ir aš ir R. Griš
kaičio artimieji. Ar tai ne 
tikinčiųjų persekiojimas? 

Protestuodamas prieš šiuos 
negatyvius reiškinius, 
kategoriškai atsisakau tarnauti 
sovietinėje armijoje tol. kol per
sitvarkymo ir demokratizacijos 
procesas nepasieks ir Lietuvos 
tikinčiųjų. Reikalauju, jog 
viešai, per spaudą, būtų 
reabilituoti visi sąžinės kaliniai. 
Ir ne kada nors po 60 metų, t.y. 
po mirties, kaip tai daroma su 
kai kuriomis Stalino kulto 
aukomis, bet dabar pat, 
šiandien. 

Romas Žemaitis 
1988 m. balandžio 4 d. 

(Bus daugiau) 

Taisomos vyriausybės klaidos 
Viln ius . — Kazimieras 

Liudvikas Valančius, buvęs 
Komunistų partijos Centro 
komiteto propagandos ir agitaci
jos skyriaus vedėjo pavaduoto
jas, teisės mokslų kandidatas ir 
docentas paskirtas Religijų 
tarybos įgaliotiniu prie minis-
terių tarybos Lietuvoje. 

Jis tuoj pareiškė spaudoje, kad 
bus taisomos praeityje padary
tos klaidos tarp Bažnyčios ir 
vyriausybės. Šiuo metu norima 
dialogo. Tiems ryšiams gerinti, 
jis sako, turėtų padėti naujasis 
sąžinės laisvės įstatymas. To 
įstatymo projektas greitai 
busiąs pateiktas viešam svars
tymui. Jis ragino ir tikinčius ir 
netikinčius pareikšt i savo 
pasiūlymus. 

Vasario 5 katedros 
pašventinimas 

Ryšium su Lietuvoje vykstan
čiomis permainomis Bažnyčios 
ir Valstybės santykiuose, 

Antrasis žemės 
drebėjimas 

Maskva. — Antrą kartą stip
rus žemės drebėjimas įvyko So
vietų Sąjungos centrinės Azijos 
respublikoje Tadžikijoje, netoli 
Afganistano sienos. Pirmadienį 
buvo sugriauti du miesteliai ir 
drebėjimo metu žuvo daugiau 
kaip tūkstantis žmonių. Beveik 
visi mirė, pranešė Tadžikijos 
laikraščio redaktorius. Gyvų 
žmonių šauksmai buvo girdėti 
visuose tų miestelių vietose. 
,,Tasso" agentūra pranešė, jog 
yra sugriauta mažiausiai 150 
namų. Richterio skalėje šis dre
bėjimas matuojamas 5.4. Pir
masis žemės drebėjimas įvyko 
Armėnijoje, kur is buvo 
maždaug nuo šios vietos už 
1,300 mylių ir buvo nustatyta, 
kad Richterio skalėje buvo 
pažymėtas 6.9 laipsniu. 

Valančius pasakė, kad bus 
patenkinta daugelis tikinčiųjų 
teisėtų prašymų, kurie dar 
netolimoje praeityje būdavo 
atmetami. Vilniaus katedroje 
baigiamas remontas iki vasario 
ld., nes vasario 5 d. numatytas 
katedros naujas pašventinimas. 
Šv. Kazimiero bažnyčia turinti 
būti sutvarkyta iki kovo 4 d. 
Pašilaičiuos Vilniaus apylinkėje 
bus statoma nauja bažnyčia, nes 
ten tikintieji sudarė naują 
bendriją. 

Valančius taip pat pasakė, jog 
yra daug priekaištų, kad drau
džiama kunigams mokyti vai
kus religijos,ruošti juos pirma
jai išpažinčiai ir sutvirtinimui. 
Dabar ieškoma galimybių šį 
konfliktą išspręsti taip, kad 
būtų įgyvendintas sąžinės 
laisvės principas. 

Kur gyvens Vilniaus 
vyskupas 

O vysk. Julijono Steponavi
čiaus klausimu naujasis 
įgaliotinis Valančius pasakė, jog 
vyskupui 1961 m. buvo atimtas 
Vilniaus arkivyskupijos apašta
linio administratoriaus regis
tracijos pažymėjimas. Jam leis
ta dabar eiti vėl pareigas ir jis 
turįs jau registracijos doku
mentą. O kada grįš į Vilnių, tai 
priklauso nuo Lietuvos katalikų 
Bažnyčios vadovybės. Tačiau 
įgaliotinis Valančius nepasakė, 
kur Vilniaus vyskupas turės 
savo kanceliariją, ar bus 
grąžinti Vilniaus arkivysku
pijos rūmai. 

— Washingtone Teisingumo 
departamento viršininkas gen. 
prokuroras Diek Thornburgh. 
kalbėdamas abortų klausimais, 
pasakė, kad Aukščiausias 
Teismas turėtų peržiūrėti 
abortų įstatymo legalizavimą iš 
naujo, kuris buvo išleistas prieš 
16 metų. 

Prez. R. Reaganas su savo pirmuoju kabinetu 1981 metais. Jo dešinėje 
A!exander Haig, o kairėje viceprezidentas G. Bushas ir { -;>ar VVeinberger. 
Kiti iš kairės pusės matyti Raymond Donovan, Dona d T. Regan. Terrell 
Bell, David Stockman, Andrew Levvis, Samuel PSaire. vViliiam Smith, 

James \Vatt, Jeane Kirkpatrick. Edwin Meese. James Edwards. Malcolm 
Baldrige, VViliiam Brock, Richard Schweiker, John Block ir VViliiam Casey, 
CIA direktorius. 

Juozo Urbšio pasakyta tiesa 
padėjo Lietuvos persitvarkymui 
Kalėjimai ir tremtis, kosolidacija ir nepriklausomybė 

Vilnius. — Buvęs nepriklau
somos Lietuvos Užsienio reikalų 
ministeris Juozas Urbšys savo 
pasikalbėjime su ,,Gimtojo 
krašto" korespondente Rūta 
Grincevičiūte sako, jog svar
biausias praėjusių metų įvykis 
buvo Lietuvos Persitvarkymo 
Sąiūdžio steigiamasis susirin
kimas. Sako, kad juo džiaugėsi 
visa Lietuva ir kartu liejo ašaras. 
Taip pat džiaugiasi, kad Moloto-
vo-Ribbentropo slaptieji proto
kolai buvo viešai paskelbti 
spaudoje 

Juozas Urbšys parašė savo 
atsiminimų knygą apie Lietuvą 
1939 ir 1940 metais, kuri buvo 
išleista Lietuvoje. Ten tų įvykių 
aprašymai nesutinka su komu
nistų istorikų to laikotarpio aiš
kinimais. Ši knyga Tautos fon
do taip pat išleista Chicagoje. 
Jis joje paneigia kai kurių šių 
dienų tvirtinimus, kurie nėra 
paremti istoriniais faktais. 

valstybė, panorusi prisijungti 
Lietuvą, nors oficialiai — nešusi 
jai revoliuciją, nepasitikėjo vidi
nėmis Lietuve-: revoliucinėmis 
išgalėmis ir okupavo Lietuvos 
teritoriją,nuverte jos vyriausy
bę ir sudarė kitą, visiškai 
klusnią savo nurodymams", 
spausdinami Urbšio žodžiai 
„Gimtame krašte''. 

„VaiEikuotis 
nepriklausomybe" 

Būdamas kalėjime 1943 ir 44 
metais jis parašė Stalinui 
Memorandumus, norėdamas 
pasakyti, kad anuo metu buvo 
būtina atstatyti Lietuvos ne
priklausomybę. Jis norėjo, kad 
tuo istoriniu momentu iš 
Lietuvos pusės pasigirstų 
nepriklausomybės balsas. 

Apie Estijos sprendimą, kuris 
vėliau Sovietų buvo nepriimtas, 
Urbšys mano, kad tai Estijos po
litiniai dabarčiai ir ateičiai yra 
reikšmingas įvykis. Korespon
dentės paklaustas, kokią įsi
vaizduoja Lietuvos ateitį , 
atsakė, kad Lietuva „turi vaini
kuotis nepriklausomybe". „Jis 
sako, jog Tautos himno sugrįži
mas, tautinės vėliavos, Vyties, 
lietuvių kalbos paskelbimas 
valstybine, žodžio ir spaudos 
palaisvėjimas yra elementai, 
kurie jungia Lietuvą su nepri
klausomo gyvenimo samprata. 

Jei pavyks įgyvendinti tautinę 
mokyklą ir ekonominį savaran
kiškumą, tai būsią tie veiksmai, 
kurie padėsią išplėsti Lietuvos 
nepriklausomo gyvenimo ribas. 

Konsolidacija 
Jis taip pat pasakė, kad svar

biausia lietuvių tautos orien
tacijos kryptis visada turi likti 
pati Lietuva ir neizoliuota nuo 
savo kaimynų ir nuo pasaulio. 
Urbšys, klausydamasis Sąjūdžio 
suvažiavimo, pasisakė buvęs 
patenkintas jų kalbomis ir susi
daręs įspūdį, kad Sąjūdžio vado
vai esą geresni diplomatai už jį 
patį. „Aš tik džiaugiuosi, kad 
Lietuvoje tiek šviesių galvų, 
kurios šitą laikmetį nuskaid
rina, įžiebia viltį". 

Grincevičiūte paklausė Urbšį, 
kas jam padėjo ištverti kalėjime. 
Į tai jis atsakė, kad tai negalėjo 
būti be Dievo malonės. „Man 
padėjo tikėjimas ir malda. Ne 
vien religinis tikėjimas, bet ir 
tikėjimas savo Tautos ateitimi". 

Naujų Metų proga lietuvių 
tautai jis palinkėjo konsolidavi-
mosi. „Gimtasis kraštas" rašo. 
jog „Juozo Urbšio, to meto įvy
kių dalyvio, pasakyta tiesa 
stumtelėjo į priekį Lietuvos 
persitvarkymą. Šiandien Juozas 
Urbšys vėl mūsų dėmesio 
centre". 

Reaganas pasigailėjo 
380 asmenų 

Washingtonas . — Baltieji 
rūmai pranešė, jog prez. Rea
ganas praėjusį trečiadienį prieš 
baigdamas savo kadenciją, pasi
rašė bausmių dovanojimo aktą 
17 asmenų, jų tarpe New Yorko 
„Yankees" savininkui George 
Steinbrenner, kuris buvo nu
baustas už neteisėtas dovanas 
Nixono rinkiminei kompanijai. 
Kiti asmenys buvo nuteisti už 
įva i r iaus ius nusikal t imus, 
įskaitant mokesčių nemokė
jimą, vagystes ir uždraustą 
prekybą. Buvo laukiama, kad 
kaltė bus dovanota Patricijai 
Hearst. kuri apiplėšė banką ir 
prikl ausė radikalų Symbionese 
laisvės armijai, ir bilijonieriui, 
alyvos magnatui Armand Ham-
mer, dažnai važinėjančiam į 
Maskvą ir į Izraelį, už nele
galias dovanas rinkiminių kom
panijų metu. Jiems nebuvo do
vanotas bausmių atleidimas. 
Reaganas taip pat nepanaikino 
teismo kaltinimų Oliver North 
ir John Poindexter. kurie 
tebekaltinami Irano-Contras 
ginklų pardavimo byloje ir 
pelno perdavimu Nikaragvos 
laisvės kovotojams. Prez. Rea
ganas per savo prezidentavimą 
yra pasigailėjęs 380 asmenų. 

Bushas skambino Gorbačiovui 

Buvęs nepriklausomos Lietuvos 
Užsienio reikalų ministeris Juozas 
Urbšys šiuo metu. 

Urbšys sako, jog „ir iš oficialių 
pareiškimų matyti, kad panei
giami giliai įsiėdę į istorijos 
mokslą aprioriniai teiginiai, 
kad Lietuvoje 1940 m. buvusi 
kažkokia revoliucinė situacija, 
kad nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybė buvo ant katastrofos 
slenksčio, ir dėl to birželio 15 d. 
Lietuvoje įvykusi revoliucija. 
Tai nepagrįsti tvirtinimai. Ne
priklausomoje Lietuvoje 1940 
m. buvo ne didesnė revoliucija, 
negu bet kurioje kitoje valsty
bėje. Tai, be kitų faktų, labai 
gražiai įrodo ir tuometinės 
Tarybų Sąjungos veiksmai. Ta 

Wash ing tonas . — Pačią 
pirmąją dieną prez. Bushas 
pradėjo sudaryti asmeninius 

ryšius su užsienio valstybių 
vadais. Jis paskambino Sovietų 
Sąjungos vadui M. Gorbačiovui, 
nors tas pasikalbėjimas buvo 
grynai mandagumo padėkoji
mas už sveikinimus. 

..Tassas" pranešė, kad abu 
vadai kalbėjosi „rimtais ir kon
krečiais klausimais". Jis dar 
parašė, jog Bushas pageidavo 
tęsti „platų bendradarbiavimą 
ir gilinti abipusį susipratimą". 
Baltieji rūmai pasakė, jog 
„Tasso" pranešimas buvo 
teisingas. 

Pasmerkė čekų komunistus 
Prez. Bushas taip pat tele-

fonavo Vak. Vokietijos 
kancleriui Helmut Kohl. Bri
tanijos ministerei pirmininkei 
Margaret Thatcher, Pakistano 
min. pirm. Benazir Bhutto, In
dijos min. pirm. Rajiv Gandhi, 
Argentinos prezidentui Raul 

Alfonsin, Egipto prez. Hosni 
Mubarak, Italijos min. pir
mininkui Ciriaco De Mitą ir 
Suomijos prezidentui Mauno 
Koivisto. Bushas t a ip pat 
paskambino Japonijos prem
jerui ir pakvietė jį atvykti į 
VVashingtoną vasario 2 d. dar
bo vizitui. 

Baltųjų rūmų spaudos sekre
torius Marlin Fitzvvater pra
nešė, jog Bushas yra patenkin
tas, kad Lenkijos vyriausybė 
pradės pasitarimus su Solida
rumu, kaip su legalia orga
nizacija. Čekoslovakijos at
žvilgiu, pasakė, jog Prahos 
vyriausybė yra kalta už žmo
gaus teisių nesilaikymą, kai 
praėjusį savaitgalį buvo suimta 
šimtai žmonių, nes žmogaus tei
sių deklaraciją Vienoje ką tik 
pasirašė ir Čekoslovakijos 
komunistų vyriausybė. Pabalti
jo reikalai nebuvo prisiminti. 

Diplomatų 
pasitarimas 

Washingtonas. — Lietuvos 
pasiuntinybėje sausio 21-22 die
nomis buvo Lietuvos diplomatų 
pasitarimas. Dalyvavo dr. Sta
sys A. Bačkis, Lietuvos Diplo
matijos šefas, Lietuvos pasiun
tinys VVashingtone ir prie 
Švento Sosto Stasys Lozoraitis, 
generalinis konsulas iš Nevv 
Yorko Anicetas Simutis, gen. 
konsulas iš Los Angeles Vytau
tas Čekanauskas, gen. konsulas 
iš Chicagos Vaclovas Kleiza ir 
gen. konsulo padėjėjas iš Toron
to Harris Lapas. Jie vėliau 
paruoš memorandumą. Pirma
dienį jie buvo priimti Valstybės 
departamente. Apie valandą 
kalbėjosi su atstovu Sovietų 
Sąjungos ir Pabaltijo reikalų 
vedėju. Abu pažadėjo, kad ir 
naujoji vyriausybė laikysis 
Pabaltijo nepripažinimo poli
tikos. 

- Švedija 1946 m. sausio 25 
d. išdavė Latvijos ir Estijos ka
reivius Sovietų Sąjungai. 

— Prancūzijos Užsienio mi
nisteris Rolandas Durnas pasa
kė sekmadienį, kad Izraelio 
vadai turėtų pradėti pasitari
mus su PLO atstovais arba 
sutikti su tarptautine taikos 
konferencija. Bet naujasis 
Izraelio Užsienio reikalų minis
teris Moshe Arend atsakęs, jog 
jis nori pasitarimų tik su arabų 
kaimvnais. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Čekoslovakijos policija 18 
mylių už Prahos miesto suareš
tavo daugiau 500 žmonių, kurie 
buvo susirinkę prie studento 
Jan Palach kapo 1969 m. suside
ginusio protestuojant prieš So
vietų Sąjungos invaziją. 
Praėjusį savaitgalį buvo iš viso 
suimta apie 800 asmenų, kurie 
reiškė protestus įvairiais būdais 
prieš komunistinę vyriausybę ir 
reikalavo laisvos Čekoslovaki
jos. 

— Maskvoje žmogaus teisių 
gynėjas Andrei Sacharovas 
buvo nominuotas kandidatu į 
naująjį Liaudies Kongresą iš 
Maskvos Oktiabro distrikto. Jį 
nominavo vienbalsiai daugiau 
kaip 900 žmonių. Praėjusia sa
vaitę Sacharovo prašymas su
grąžinti jį į Mokslo akademijos 
narius buvo atmestas. Po to dis
trikto žmonės, kuriame jis dir
ba, nominavo jį kandidatu. 
Maskvai yra skirta 24 vietos. 

— Sirijos Gynybos ministeris 
Mustafa Tlass mano, jog Izraelio 
agentas įprašė amerikietį karį 
įnešti lagaminėlį į Pan Ameri
can lėktuvą, kuris susprogo 
skrisdamas per Škotiją. Izraelio 
slaptosios saugumo Mossad 
agentūros vyras įdavė lagami
nėlį, sakydamas, kad jame yra 
deimantai, kurie turi būti per
vežti slapta į Ameriką. Už tai 
j am turėjo būti sumokėta 
300.000 dol. Bomba buvo įnešta 
į lėktuvą Frankfurte. Izraelis tą 
žinią paneigė. 

— Budapešte daugiau kaip 
2,500 vengrų demosntravo sosti
nėje, reikalaudami geresnių 
ekonominių sąlygų iš vyriausy
bės. 

— Izraelio kariai nušovė du 
palestiniečius ir suareštavo 100 
kitų arabų Vakarų Kranto teri
torijoje, kurie protestavo prieš 
žydų okupaciją. 

— Maskvoje sovietų disiden
tas Andrei Sacharovas pasakė, 
jog Armėnijoje vėl areštuota 12 
armėnų veikėjų. Jis pasakė, kad 
į Sovietų Sąjunga vėl pradeda
mos įvesti represijos ir ragino, 
kad Vakarų valstybės atšauktų 
savo sutikimą dalyvauti Žmo
gaus teisių konferencijoje, kuri 
turėtų būti 1991 m. Maskvoje. 

— Lenkijos Solidarumo vadas 
Lech Walesa pasakė, jog sutin
ka su komunistų vyriausybės 
pasiūlymu pradėti derybas So
lidarumo sąjūdžio įteisinimui. 

— Vak. Vokietija evakuavo 
visus savo diplomatus ir tar
nautojus iš Afganistano sosti
nės, bet nenutraukė diplomati
nių ryšių. 

— VVashingtone AP agentū
ros pranešimu, paskutinę 
savaitę prez. Reaganas įteikė 
prezidentinius Laisvės medalius 
buvusiam Japonijos ambasado
r iu i Mike Mansfielddui ir 
Valstybės sekretoriui Geroge 
Shultzui. 

— Managvoje Nikaragvos san-
dinistai sudegino Dėdės Šamo 
iškamšą, džiaugdamiesi, kad 
pasibaigė Reagano era Ameri
koje. 

KALENDORIUS 
Sausio 25 d.: Ananijas. Aga-

pė, Viltenis, Žiede, Jomantas. 
Rimgaila. 

Sausio 26 d.: Timotiejus ir Ti
tas . Polikarpas, Paulė. Justas, 
Ilona, Vitalis, Vėjūnė, Auksuo-
lis, Rimantas. Eigėlė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:10. leidžiasi 4:56. 
Temperatūra dieną 38 .. naktj 

24 1. 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.-KŲ RAMOVĖ 

Redaguoja j.v.s. Irena Regienė. 2652 W. 65th St.. Chicago. IL 60629 

LIETUVA - SPAUDA -
JUNGTIS 

Mintys tarybos suvažiavimo 
proga 

Nepaprasti įvykiai vystosi 
dabar Lietuvoje. Nereikėtų to 
nei kartoti, nes apie juos gausiai 
skaitome sujudusioje išeivijos 
spaudoje. Smagu, kad šion 
tėkmėn jau įsijungė ne vien 
nuolatiniai laikraščių reporte
riai bei komentatoriai, bet ir 
sambūrių-politinių grupių ats
tovai, o taip pat ir jaunimo 
organizacijų nariai, šių tarpe ir 
skautai. 

Artėjančio akivaizdinio Tary
bos suvažiavimo proga ir 
norima keliomis mintimis pasi
dalinti apie skautiškos šeimos 
dabartines nuotaikas. Pastaro
sios, patyrus apie skautų 
atsikūrimą tėvynėje, kilo į 
padanges. Džiaugsmas tuoj 
palydėtas skautiškų vienetų ir 
pavienių sesių-brolių konkrečia 
talka atsikūrusiems. Tik pri
siminkime TS sesių didžiąją 
vėliavą ir jos kelionę per 
Atlantą. Chicagos kernaviečių 
kūčiose, sutelktas lėšas uni
formoms tėvynėje įsigyti . 
Tokias pat pastangas Cleve-
lando sesių ir brolių , Detroito 
„Gabijos" sesių literatūrinę 
popietę panašiems tikslams. 
Prieš kelias dienas išgirsta apie 
Chicagos jūrų skautininkų,-ių 
„Grandies" organizuojamą 
talką Lietuvos vandens entu
ziastų suplanuotam transat
lantiniam buriavimui. Žinome 
taip pat visą eilė filisterių ir 
skautininkų,-ių, perdavusių 
tenykščiams siuntas skautinės 
literatūros ir kitų priemonių. 
Girdėta, jog ir Brolijos vadijoje 
telkta lėšos. 

Visas šis šurmulys maloniai 
kutena širdį, bet yra ir antroji 
medalio pusė: nuostabą kelia 
tai, kad šioji spaudos žodžių ir 
materialinės talkos iniciatyva 
kyla iš apačios, kai tuo tarpu ji 
turėtų ateiti iš vadovybės viršū
nių — Pirmijos. Galima ir kitaip 
į tai žvelgti: sveikinam pradi
ninkus — garbė jiems, bet jei 
dabar, dalykams įsismaginus, 
aukštoji vadovybė nesiima nei 
lėšų telkimo-perdavimo koor
dinavimo, nei ryžtasi tarti 
paskatos ar užtikrinimo žodžio, 
dalykai nėra smagūs. Ar galėtų 
būti. kad vadovybė snūstelėjo 
ant Tautinės stovyklos laurų? 

Beje, kas nutiko su TS? Kol 
kas nei spaudoje nei oficia-
liame<!) LSS organe — Pirmijos 
leidžiamame „Skautų aide" 
negirdėjome jokio vadovybės 
atgarsio, kaip anoji šventė 
praėjo, kas apdovanoti, kuomi 

išskirtinai pasidžiaugta, ko 
pasimokyta ateičiai... 

Stovykloje nedalyvavę (o 
tokių, pasklidusių plačiame 
pasaulyje, dauguma) palikta 
nežiniai. Be žodžio iš Pirmijos 
praslydo ir Lapkričio Pirmoji — 
tikroji 70-mečio sukakties data. 
Nejaugi viso to teks laukti, kol 
pasirodys mėnesiais besivė-
luojąs biuletenis ..Skautija"? Ar 
Pirmija bus primiršus, kad jų 
leidžiamas oficiozas išeina kas 
mėnuo ir pasiekia labai didelę 
Sąjungos brolių-sesių dalį? 

Užbaigiant šią temą. štai ir 
siūlymas Tarybos suvažiavimui: 
leiskite Pirmijai „pasisamdyti" 
spaudos informacijos atstovą, 
kad šis galėtų apšviesti skau
tiškus skyrelius spaudoje bei 
„S.A." redakciją. Tokio posto 
trūkumas Pirmijoje labai jaučia
mas. Oficialiam Pirmijos laik
raščiui l inkėtina atidesnės 
korektūros, mažiau sumaišytų 
puslapių bei nutrupėjusių 
tekstų, o redaktoriui — kad 
pravertų bent truputį duris 
šiandienei mūsų tėvynei. 

Jungtis su tėvyne 

Atsikūrusių tėvynėje skautų 
talkos reikalu Pirmija taip pat 
turėtų imtis ryškios derinimo 
iniciatyvos, kad lėšos būtų kuo 
sėkmingiau nukreiptos tinka-
mon vieton. Nepeiktina in
dividuali talka, tačiau spėjama, 
kad ilgainiui suderinta talka 
duos jeresnių vaisių. 

Tačiau vienu iš svarbiausių 
šio suvažiavimo punktų turėtų 
būti Pirmijos užsiangažavimas 
tvirtu žodžiu tėvynėje atsikūru
sios lietuviškos skautijos atžvil
giu. Gražu, kad sukrutome dole
riais, vėliavomis ir kitomis gė
rybėmis, bet ypač širdimi 
turime būti kartu su tėvynės 
sesėmis-broliais ir tą pažadą 
privalome užtvirtinti savo lūpo
mis. Nebijokime, jei kartais 
suklystume užsimojimuose ar 
žodžiuose, — klyst i y ra 
žmogiška; jei pro įvykius praei
sime patylomis, kol dalykai bus 
tariamai aiškūs, ar ateinanti 
karta mums atleis? 

Nežinia, ar skaitėte sausio 11 
d. šiame skautiškame skyriuse 
Seserijos Vyriausios skautinin-
kės Stefos Gedgaudienės rašinį 
„Visos jėgos bendram darbui', 
bet jį pakartotinai privalėtų per
skaityti kiekvienas ateinančio 
suvažiavimo dalyvis,-ė; jį galėtų 
persispausdinti visa skautiškoji 

Los Angeles „ P a l a n g o s " t u n t o vyr. s k a u t e s kalėdinėje sueigoje. Iš k. stovi: Laima A n t a n a i t i e n ė , 
Audra Šukstaitė-Merrill , Audra Dabšytė, Vida Čekanauskai tė , Lina Baipšytė, Rita Žukienė, Daiva 
Venckute. Regina Polikait ienė, Regina Jogienė , Danutė Augute-Scolienė, Dalia Sodeikienė. Klūpo 
- Tina Pet rušytė , Gina Petokai te , O n u t ė Sepikai te , t u n t i m n k ė R i m a Baipšienė ir Ina Petokienė. 

LSS TARYBOS AKIVAIZDINIS 
SUVAŽIAVIMAS 

LSS Tarybos akivaizdinis su
važiavimas šį savaitgalį — 
sausio 28 ir 29 dienomis vyks 
Lietuvių centre, Lemont IL. 

Dviejų dienų akivaizdinio 
posėdžio tikslas — diskutuoti 
įvairius Sąjungos reikalus ir ap
ta r t i skautų a t s ikūr imą 
Lietuvoje. 

Suvažiavime su balsavimo tei
se dalyvauja visi LSS Tarybos 
nariai. Patariamuoju balsu — 
LSS Garbės Teismo nariai. LSS 
Šakų Garbės gynėjai, LSS 
Kontrolės komisijos nariai ir 
kiti LSS pareigūnai. 

Suvažiavimą kviečia ir jam 
programą paruošė LSS Tarybos 
pirmija, globoja — LSS Tarybos 
nariai Chicagoje ir apylinkėje, 
vadovaujant LSS Tarybos pirmi
jos vicepirmininkei v.s. Irenai 
Kerelienei. 

Suvažiavimas prasidės šešta
dienį, sausio 28 d. Dalyvių re
gistracija — 9 val.ryto, o LSS 
Tarybos akivaizdinio posėdžio 
iškilmingas atidarymas — 9:30 
vai.r. Į atidarymą pakviesti gar
bės svečiai — JAV LB pirm. dr. 
Antanas Razma ir Lietuvos 
Generalinis konsulas Vaclovas 

Kleiza. Posėdį praves Tarybos 
pirmijos vicepirm. v.s. Irena 
Kerelienė. 

Po atidarymo vyks posėdžiai, 
diskusijos, nutarimai, o vakare 
bus dalyvaujama „Lituanicos" 
tunto vakare. 

Sekmadienį, sausio 29 d., 9 
vai. r. — posėdis, 11 vai. — šv. 
Mišios, 1 vai. — pietūs, 2 vai. — 
rezoliucijos ir 3 vai. p.p. — LSS 
Tarybos akivaizdinio posėdžio 
uždarymas. 

KALĖDINĖ SUEIGA 
LOS ANGELES 

Los Angeles „Palangos" tun
to vyresnės skautės tradicinei 
metinei Kalėdų sueigai gruo
džio 19 d. susirinko pas s. Dalią 
Sodeikienę. Ši sueiga būna visų 
vyr. skaučių labai laukiama. 
Sesė Sodeikienė ir šiemet pa
ruošė daug skanių valgių, įskai
tant jos žinomus švediškus 
kukulius, kurie", ji sako , iš tik
rųjų yra norvegiški! 

Taigi , pradėjom vakarą 
užkandžiais. Susirinko viso 16 
sesių. Kitos negalėjo atvykti, 

— — — ^ — ^ ^ ^ ^ — ^ ^ ^ ^ ^ ^ — nes ruošėsi mokslo egzaminams 
spauda savo š.m. pirmųjų Tarp vyresnių skaučių buvo ir 
numerių vedamuoju; turėtų jin skautininkės — tuntininkė 
įsigilinti ir tie, kurie vis tebe- Rima Baipšienė ir vyr. skaučių 
skelbia, kad skautams neva- skyriaus vedėja sesė Ina 
lia politikuoti, ir pro pavergtos Petokienė. Atstovaudamos nau-
tėvynės reikalus praeina už- jai įsikūrusiai „Nijolės Sadū-
merktomis akimis. naitės" skautinmkių draugovei 

Apie dabar riedančią tėvynėje dalyvavo jų draugininke ps. 
įvykių jungtį su išeivija sesė Rita Žukienė. ps. Regina 
Stefa tarp kitko rašo: Jogienė. 

..Net ir jaunoji karta tarytum Sueigą pradėjome žvakių už-
iš naujo pajuto kraujo ryšį. degimu. Žvakes uždegė sesės 
Tenka tačiau kartu ir svari Rima Baipšienė, Ina Petokienė, 
galimybė išryškinti savo idėją, Rita Žukienė ir Regina Polikai-
šūkį Dievui-Tėvynei-Artimui re- tienė. Sveikinom mūsų tarpe 
alioję šviesoje, bemaž apčiuo- seses neseniai baigusias Gil-
piamais pavyzdžiais. Nepraleis- velio kursus — aukščiausią 
kime progos laukimu. Reaguo- skautišką mokyklą, tai sesę 

KORP! VYTIS KVIEČIA 

Universiteto studentai, no
rintieji daugiau informacijų, ar
ba įsijungti į Chicagos akademi
kų skautų Korp! Vytis skyrių, 
kviečiami skambinti fil. Vyte
niui Kirvelaičiui (767-4719). 

VASARIO 16-TOS SUEIGA 
DETROITE 

Vasario 16-tosios — Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
bendra iškilminga „Baltijos" ir 
„Gabijos" tuntų sueiga įvyks 
vasario 11 d., šeštadienį, 1:00 
vai. p.p. Lietuvių Kultūros cen
tre. Visi Detroito ir apylinkių 
skautai prašomi dalyvauti. 

AKADEMIKŲ SUEIGA 
BOSTONE 

ASS Bostono skyriaus sueiga 
įvyks vasario 10 d., penktadienį, 
7 vai. vak. fil. K. Nenorto 
namuose, 44 Alban St„ Dorches-
ter, MA. Numaty ta tokia 
darbotvarkė; 

Atidarymas ir pranešimai. 
Naujų narių pristatymas. Suei
gos tema: „Vasario 16-toji ir da
bartinė Lietuva". Uždarymas. 

Sueigoje dalyvauti maloniai 
kviečiami visi nariai bei no
rintieji įsijungti į ASS veiklą. 
Pasikvieskite ir savo draugus 
bei drauges. 

s.v. fil. Romas Buivydas 
Bostono sk. Korp! Vytis 

pirmininkas 

AKADEMIKAI PAGERBĖ 
LIETUVOS LAISVĖS 

LYGOS NARĮ 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
Los Angeles skyrius — 
1988-tųjų metų metinėje šven
tėje pagerbė laisvės kovotoją ir 
Lietuvos Laisvės Lygos steigėją 
dr. Algirdą Statkevičių, dabar 
gyvenantį Chicagoje. Šia proga 
dr. Statkevičius susitiko su dr. 
Jonu Skirgaudu, kuris išvystė 

kime į dienų įvykius taip, kaip Ritą Žukienę ir Reginą Polikai- stiprias pastangas išlaisvinti dr. 
norėtume kad reaguotų galin
tieji mums padėti. 

Lietuvos reikalai nėra poli
tika. Laisvės reikalai nėra 
politika". 

Ar tai negalėtų būti tonas 
šiam suvažiavimui? O gal tai 
t ik tų ir pagrindiniu šūkiu 
įžengiant į aštuntą Lietuviškos 
Skautijos gyvavimo dešimt
metį?! 

Linkėdami suvažiavimui 
darbingų posėdžių bei 
konstruktyvių svars tybų, 
tikime, kad apie svarbesnius 
Tarybos nutarimus netrukus 
skaitysime savoje spaudoje. 
Prašome: atstatykite ryšį su 
skautiška šeima! Tikėtina, kad 
šio sąskrydžio rengėjai jau 
pakvietė Chicagos apylinkių 
skautiškos spaudos bendradar
bius šiame suvažiavime daly
vauti. 

P. S. Ar darbotvarkėje įrašyta 

tienę. Pasigedome trečios gilve-
listės Dainos Petronytės. Sesei 
Žukienei, negalėjusiai daly
vauti metinėje Rajono sueigoje, 
dabar buvo įteiktas jai skirtas 
ordinas Už Nuopelnus. 

Paskui visos susibūrėme apie 
sesę Dalią, kuri pianinu 
akompanavo vyr. skaučių gie
damoms kalėdinėms giesmėms. 
Pagiedojusios vaišinomės gar
džiais saldumynais ir kavute. 
Sesė Dalia iškepė nepaprastų 
gardžių skanumynų, net napo-
oną papuoštą skaučių rūtele. 

Pasivaišinusios pasikeitėm 
burtų keliu ištrauktomis dova
nėlėmis. O tada jau buvo laikas 
susukti tradicinę vaizdajuostę — 
visos sesės pasisveikina ir trum
pai apibūdina svarbiausius 
praėjusių metų įvykius. Sesė 
Aida Šukštaitė-Merrill ištekėjo, 
ir ta proga jai įteikta lietuviškų 
papročių knyga; sesė Onutė 

paskaita apie skautų ideologiją gepį^aitė susižiedavo su Vytu 
tikrai privaloma Tarybos na- Kebliu iš Detroito. 
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AKADEMIKU BLYNU 
BALIUS 

Chicagos Korp! Vytis ir ASD 
tradicinis blynų balius bus 
penktadienį, vasario 3 d. „Gin
taro" svetainėje. Junjorai ir 
kandidatės renkasi 7:45 vai. 
vak.; visi kiti akademikai — 
9:00 vai. vak. Informacijai 
kreiptis į fil. Vytenį Kirvelaitį 
- (767-4719) arba t.n. Alidą Vi-
taitę (476-1739). 

Korp! v ytis Chicagoje na r ia i , t a lk inus ie j i ka lėd in iu šokiu r eng ime Iš k.: I-
j ee i l . — fil Romas Penčyla. senj. V i k t o r a s Izokai t is . fil. V y t e n i s Kirvela i t i s . 
senj. Jonas Variakojis . II eil - fil T o m a s Dundzi la . fil. G e n u t i s Matu t i s , 
fil. Linas Maska l iūnas . fil. Audr ius Ki rve la i t i s . 

riams? Visad buvau įsitikinęs, 
kad jų ideologinė patirt is 
neabejotina. 

v.s. J . Toliušis 

Vakarui baigiantis, sustojom 
ratu — „Ateina naktis" ir atsis
veikinom iki Naujų 1989 Metų. 

R J 

Statkevičių, net kreipdamasis į 
Pasaulio Psichiatrų sąjungą. 
ASS džiaugiasi, kad Los 
Angeles vis dar stipriai laikosi 
skautybėje ir tikisi, kad ji ir 
toliau skatins jaunimą lietuviš-
kon veiklon. 

„GABIJA" GYVUOJA 

„Aušros Vartų" tunto „Ga
bijos" draugovės vyr. skautės 
kas trečią sekmadienį susirenka 
sueigai. Kadangi beveik visos 
sesės jau studijuoja universite
tuose, sueigų temos yra iš įvai
rių sričių ir įdomios. 

Draugovė prisideda ir prie 
vyr. skaučių kandidačių pro
gramos. Kartu jos ruošia „Širde
lių šokius". Šokiai bus jaunimui 
nuo 13 metų, jie ruošiami 
vasario 11d. Lietuvių centre — 
Lemonte. 

Kovo mėnesį ruošiasi daly
vauti Kaziuko mugėje. 

„Gabijos" draugovė kviečia 
visas „Aušros Vartų" vyr. 
skautes sugrįžti skautiškon 
veiklon. 
vyr. si. fil. Nida Bichnevičiūtė 

Žmogaus norus ir planus 
dažnai dieviškoji ranka kietai 
suspaudžia, kol iš jų išsilieja 
atsižadėjimo ir aukos kraujas, 
kuris būna sėkla gyvenimui 
pagal šventąją Dievo valią. 

Fisher 

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai | vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Ho»y Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
Tai. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDiCAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
ValancJos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tel . 4224)101 

Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. Tai. 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St.. Chicago. IL 
Tai . 476-2112 

9525 S 79th Ave.. Hickory Hills. IL 
Tai . 598-8101 

Vai. pagal susitarimą 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chlropractlc — 
5522 S. Wotf Rd. 

Western Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Tai. kaMnate Ir buto: OLymptc 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 Se. 50th A v a . , Cicaro 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
156 N. Mfchtean Ava . , Sulta 324 Ir 

5638 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 
Tai. 565-2960 (veikia 24 vai.) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Stroat 

Kablnato tai. RE 7-1168; 
RazM. 385-4611 

Kab. ta i . LU 5-0348; Rsz. 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. ta i . 471-3300; raz. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ava., 
Chicago, I I I . 60652 

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 
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Nauji balsai 

APIE LIETUVĄ 
Kai po I pasaulinio karo kū

rėsi Nepriklausoma Lietuva, ji 
buvo mažai težinoma pasaulyje. 
Dabar visų kontinentų didžioji 
periodinė spauda pakartotinai 
rašo apie lietuvių pastangas iš
siveržti iš kolonialinės būklės ir 
plėtoti savarankišką gyvenimą. 
Laikraščiuose Lietuvos vardas 
skardenasi taip, kad už tūks
tančius dolerių būtų sunku 
nupirkt i . Gausiai matome 
Lietuvą minimą ir knygose 

Neseniai pasirodė istoriko dr. 
Sauliaus Sužiedėlio knyga 
„Sword and the Cross: History 
of the Church in Lithuania'. 
Tai su meile Lietuvos praeičiai 
parašytas veikalas, kurio auto
rius yra rimtai gilinęsis į Rytų 
Europos, Lietuvos istorinę 
praeitį, studijuodamas įvai
riuose universitetuose, neiš
skiriant ir Varšuvos, dėstęs 
keliuose universitetuose. Šiame 
veikale jis žvelgia į prieškrikš
čionišką Lietuvą, nagrinėja Lie
tuvos posūkį į Vakarų pasaulį 
ir krikščionybės priėmimą, 
peržvelgia lietuvių religinio 
gyvenimo vystymąsi prieš 
reformaciją ir jai pasirodžius 
Lietuvoje. Nagrinėja Lietuvos 
religinį gyvenimą carų ver
gijoje, krikščioniškos kultūros 
vystymąsi nepriklausomybės 
laikais ir labai plačiai informuo
ja apie Bažnyčios likimą 
okupantų bolševikų vergijoje, šį 
laikotarpį skirstydamas į du 
periodus: iki 1972 m. ir nuo 
Liet. Kat. Bažnyčios Kronikos 
išleidimo bei kitos pogrindžio 
spaudos atsiradimo iki dabar
ties kardinoliškosios Lietuvos. 

Knygoje autorius nesigilina į 
teologines plonybes, o dėsto 
Lietuvos Bažnyčios istoriją lais
vėje ir okupacinėje prie
spaudoje. Tą atlieka su tokia 
šilima, su mokslininko tikslu
mu, bet ir parinkdamas populia
rų stilių. Šiuo veikalu susi
domėjo amerikiečių ,,Our Sun-
day Visitor" leidykla ir pati 
išleido, nuimdama nuo lietuvių 
finansavimo ir platinimo rūpes
čius. Šis veikalas yra stambus 
Lietuvos krikščionybės jubilie
jui minėti komiteto laimėjimas, 
kuo įžangoje pasidžiaugia ir 
lietuvių išeivijos vyskupas 
Paulius A. Bal takis . Šis 
leidinys, drauge su anglų ir ki
tomis kalbomis leidžiamomis 
Liet. Bažn. Kronikos knygomis 
gerai pasitarnaus kitataučių 
supažindinimui su Lietuvos 
praeities kančiomis ir ateities 
viltimis. 

Tarp naujai pasirodžiusių 
anglų kalba %'eikalų ir kitur 
užtinkame Lietuvos vardą. 
Pereitų metų pabaigoje išėjo iš 
spaudos knyga „Chekisty: A 
History of KGB". Knygos au
torius John J. Dziak yra Sovie
tų politinių ir karinių klausimų 
specialistas, pasiekęs daktaro 
laipsnį Georgetovvn universi
tete, gilindamasis į Rusijos ir 
Kinijos s tudijas . Jis yra 
tarnavęs JAV žvalgybos centre, 
sekdamas Sovietų politinį ir 
karinį veikimą. Dirbo JAV 
gynybos sekretoriaus įstaigoje, 
yra autorius kelių knygų ir pro
fesorius Georgetovvno universi
tete. Kad ir prabėgomis, jis 
užsimena apie Sovietu pastan
gas kovoti prieš Lietuvos 
part izanus, užsimena apie 
Maskvos atsiųstą į Lietuvą 
Dekanozovą paruošti kraštą 
okupacijai. Žinoma, pats knygos 
turinys yra išryškinti Sovietų 
galingosios KGB suktą veiklą ir 
amerikiečių pastangas jiems 
pasipriešinti srityse, kurios 
liečia JAV gerovę ir tautų 
laisvę. 

Tarp naujųjų veikalų, kur 
suminima ir Lietuva, pažy-

M. GORBAČIOVO IR 
N. GONČEROVO PASAULIAI 

Žvilgsnis į Rytų-Vakarų prekybą įr santykius 
mėtina Amy W. Knight knyga 
„The KGB Police and Politics in 
The Soviet Union". Autorė yra 
JAV7 Kongreso bibliotekos 
narė, vyriausia sovietinių stu
dijų personalo narė, dauge
lio straipsnių apie Kremliaus 
politiką autorė, Londono uni
versitete padariusi daktaro 
laipsnį iš Rusijos politikos 
sr i t ies . Šiame veikale ji 
nagrinėjo sovietinės KGB 
institucijos veikimą ir įtaką 
Maskvos imperijos vidaus 
gyvenime ir užsienio politikoje. 
Prabėgomis sumini ir Lietuvą, 
pažymėdama, kad į tokių 
okupuotų kraštų vadovybes 
gana gausiai yra įspraudžiama 
buvusių ar esamų KGB tarnau
tojų. 

Tarp naujausių veikalų, pažy
mėtinas ir ,,Global Rivals". Tai 
dviejų autorių veikalas apie 
užsitęsusias per 40 metų varžy
bas tarp Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos dėl pirmumo pasaulio 
įtakoje. Knygos autorius 
Severyn Bialer yra socialinių 
mokslų ir tarptautinių santykių 
profesorius Columbia universi
tete, kur jis yra direktorius 
Tyrimų instituto apie tarptau
tinių santykių pasikeitimus. Jis 
yra žymus sovietologas, speciali
zavęsis Varšuvos ir Columbia 
universitetuose. Antras knygas 
autorius — Michael Mandel-
baum yra Užsienio santykių in
stituto direktorius Rytų-Vakarų 
ryšių studijoms. Doktoratą 
pasiekęs Harvardo universitete, 
kur jam teko dėstyti vyriausy
bių sąrangos departamente. 
Eilės tarptautinių studijų auto
rius. Šiame veikale autoriai pri
mena ir Lietuvą. Pažymi, kad 
Lietuva nepriklausoma valsty
bė, sumini žydų klausimą ry
šium su Lietuva. Bet tai tik pra
bėgomis. Įdomu, kad knygos au
toriai, turėdami galvoje Stalino 
iškrypimus ir primindami So
vietų Sąjungos išsisėmimą, pra
mato sklandesnį sugyvenimą 
tarp Sovietų Sąjungos ir JAV. 

Labiausiai Lietuvą paliečia 
William W. Michell knyga 
„Kadish for Kovno". Tai pavaiz
davimas gyvenimo ir mirties 
nacių įrengtame gete Kaune. 
Autorius yra Lietuvos žydas, 
nacių kalintas Kauno gete, 
vėliau deportuotas į Dachau 
koncentracijos lagerį, kur jį ir 
nedaugelį išlikusių gyvų kitų 
žydų 1945 m. išvadavo ameri
kiečiai. Autorius emigravo į 
JAV, pasiekė inžinerijos moks-. 
lo laipsnį New Yorko universi
tete, o vėliau jis apsigyveno 
Chicagos apylinkėse. 

Labai gaila, kad autorius yra 
labai vienašališkas. Žydų kru
vinas kančias vaizdžiai išryš
kina, bet lietuvių atžvilgiu jis 
pats neteisingas. Tiesa, prime
na, kad Nepriklausomybės 
laikotarpy žydai Lietuvoje 
turėjo ramų gyvenimą. Pažymi, 
kad sovietinė Lietuvos okupa
cija buvo sunkus smūgis ir Lie
tuvos žydams, tačiau jis lie
tuvius piešia tamsiai, perdėtai 
kaltina lietuvius partizanus. 
Sumini, kad lietuviai kiek pa

dėjo žydams gelbėtis, bet tą 
mini labai siaurai. Neprimena 
kiek lietuvių nukentėjo gelbė
dami žydus, nepasako, kad na
ciai žudė žydus perrengę savo 
dalinius Lietuvos uniformomis, 
neatkreipia dėmesio, kad naciai 
suktai stengėsi sudaryti įspūdį, 
jog persekiojimai ir žudymai 
daromi vietos žmonių. Knygos 
pavadinimo žodis ,,Kadis" reiš
kia maldas už mirusius. Bet jos 
čia nusakomos su iškreiptais, 
vienašališkais kaltinimais 
lietuvių. 

Juoz. Pr. 

(Pabaiga) 

Naujoji Commonwealth 
sandrauga? 

Šitaip plėtojantis pašnekesiui 
su prezidentu M. Gorbačiovu, 
svečias iš Amerikos N. Gonče-
rovas sakė priminęs preziden
tui, kad JAV matyt vienas iš 
norų yra, jog Sovietų Sąjunga, 
kaip savitų tautų pirmapradžių 
tėvynių valstybė, nuoširdžiai 
pasektų britų Commomvealth 
nepriklausomų valstybių san
draugos įgyvendinimo, jos 
modernizavimo keliu. Ta 
linkme kalbų, kultūrų, terito
rijų plotmėse pradmenys jau 
padaryti, bet karo nelaimės ir 
revoliucinio valdymosi klaidos 
tuos pradmenis nelaimingai il
gai užgožė. Išplėsdamas inž. A. 
Rudžio požiūrį, N. Gončerovas 
kalbėjo, jog jis pasakęs prezi
dentui M. Gorbačiovui ką, 
pavyzdžiui, laimėjo Maskva 
1940 metais, pasiglemždama 
laisvas ir nepriklausomas 
Pabaltijo valstybes Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. Nelaimėjo 
nieko esminio, išskyrus 1941 
metų pralaimėjimą, pokario 
rimtus sunkumus, nemalonu
mus ir pasaulio priešiškumą 
Sovietų Sąjungai. Šios temos 
pašnekesys nebuvo beviltiškas, 
skyrėsi nuo ankstesnes Mask
vos grubios laikysenos, net 
savaip teikiantis vilčių, tik 
pašnekovas sakė, jog tokiems 
sprendimams reikia laiko. 

Darbininkų demokratijos? 

Liesdamas marksizmo teore
tikų peikiamą kapitalizmo tvir
tovę Ameriką, N. Gončerovas 
-palinkėjo prezidentui M. Gor
bačiovui nesiklaidinti ir nuo
širdžiai pripažinti, kad Ameri
ka yra iš viso pasaulio susi
rinkusių darbininkų arba tapu
sių darbininkais šalis ir čia jie 
sukūrė jų gerbūvį ir sumanu
mui pajungtą kapitalo cirkulia
ciją, ypatingą veiklos finan
savimo būdą. Amerikos darbi
ninkas gali daug uždirbti, sava 
nuožiūra laisvai leisti pajamas 
arba gali daug sutaupyti ir 
gauti nemažai palūkanų. Darbi
ninkų uždirbti pinigai gali būti 
panaudoti įvairiausiam verslui 
finansuoti. Žmonių išrinktoji val
džia privalo visokeriopai rem
ti privačią sumaniai veikiančio 
dirbančio žmogaus iniciatyvą. 
Gerai neatliekantieji šios rūšies 
paslaugų valdžios pareigūnai 
naujuose rinkimuose nebeper-

DR. KAZYS ĖRINGIS 

renkami. Sovietų Sąjungoje 
tokiai veiklai finansuoti ir remti 
sistema visai neveikia, ji net 
neegzistuoja. Jeigu kai kurie 
pradmenys ir buvo, tai jie buvo 
surakinti stagnacijos, nes jų 
funkcijas buvo absorbavusi val
džia. 

Prezidentas M. Gorbačiovas 
susidomėjęs su nuostaba ir ma
tyt rezervuotai sutiko tvirti
nimą, kad Amerika yra darbi
ninkų šalis, žymia dalimi tur
tingų darbininkų, o ne dykinė
jančių turtuolių šalis, kalbėjo N. 
Gončerovas. Bet prezidentas ne
prieštaravo, kad išvykusiems ar 
išguitiems iš tėvynės žmonėms 
įvairūs suvaržymai ir perse
kiojimai ar jų grėsmė savo 
šalyse neleido laisvai dirbti ir 
plėtoti savo laisvos iniciatyvos 
sugebėjimų. Tas sąlygas 
ateiviai rado Amerikoje. Todėl 
marksistinio turinio šnektom 
apie kokį tai komunizmo ryto
jaus teorinę gerovę. Amerikos su
kompromituoti negalima ir jos 
darbininkų suvilioti neįmano
ma, nes jie tą už „kalnu" esan
čią gerovę jau seniai turi Ameri
koje. Išklausęs tas nuolat su inž. 
A. Rudžiu nagrinėjamas mintis 
M. Gorbačiovas priėmė domėn 
ir pastebėjo, kodėl jam seniai tų 
dalykų nepaaiškino prezidentas 
R. Reaganas, tęsė pašnekesį 
Gončerovas. 

Geresnio pasaul io daigai 

Plėtojant šia tema pašnekesį 
prezidentas M. Gorbačiovas 
pagaliau paklausė N. Gon-
čerovo, ar jis esąs i pykęs ant 
Sovietų Sąjungos už tai, kad jo 
tėvas ir visa giminė po revoliuci
jos ir prieškario dešimtmetyje 
žuvo tremtyje Sibire. Tai 
klausimas karo dalyviui ir 
buvusiam karo belaisviui, kuris 
dėl savaime suprantamų aplin
kybių nesiryžo grįžti į tėvynę ir 
neapsiriko. Taip paklaustas pa
šnekovas prezidentui M. 
Gorbačiovui a tsakęs , kad 
Gončerovas esąs krikščionis ir 
jam svetimas neapykantos jaus
mas. Jis tik apgailestauja, kad 
mūsų tėvynėje taip daug tokių 
lemtingų, negrįžtamai tragiškų 
dalykų atsitiko. Tada preziden
tas M. Gorbačiovas pakilo nuo 
kėdės ir spausdamas Gončero-
vui ranką pareiškė, kad jis labai 
atsiprašąs už viską, kas atsitiko. 
Didžiuosiuose sunkiai sprendžia
muose pasaulio reikaluose, 

žinoma, tai labai nedaug. Bet 
vis dėlto tai vienas iš žmoniškų 
būdų kurti geresnį pasaulį. 

Seminaras amerikiečiams 

Toliau pašnekovai palietė 
Amerikos-Sovietų Sąjungos 
prekybinių ir verslovinių 
santykių problemas. N. Gonče
rovas sakė, jog jis, kaip JAV-
Sov. S-gos įmonių verslo kon
sultantų susivienijimo preziden
tas ir Amerikos jaunų krikščio
nių sąjungos Šiaurės Amerikos 
valstybininkų bendravimo 
programų įkūrėjas ir direkto
rius, išdėstęs jo vadovaujamų 
bei atstovaujamų organizacijų 
tikslus pasaulyje įsitikino, kad 
prezidentas M. Gorbačiovas 
tokiai veiklai Sovietų Sąjungoje 
nėra priešingas. Jis reikalus 
patvarkė taip, kad būtų galima 
ruoštis konkretiems darbams. 

Ši audiencija, pažymėjo 
popietės kalbėtojas tęsdamas 
savo žodį, suteikė galimybę 
suplanuoti užsieniečiams dviejų 
savaičių intensyvių studijų 
seminarą Leningrade ir 
realizuoti 140 naujosios persi
tvarkymo krypties Sovietų 
Sąjungos jaunosios kartos 
valstybininkų ir specialistų 
trumpalaikę kelionę į Ameriką. 

„Iljušino" balandžiai 
Chicagoje 

Minėta valstybininkų kelionė 
į JAV buvo atlikta neįprastu 
sovietams būdu, pri tariant 
aukščiausio lygio vadovybei. Jie 
atvyko lapkričio 29 d. savu 
„Iljušin" tipo lėktuvu į Phila-
delphiją ir tik 40-čiai valandų į 
Chicagą. Čia jų politikams buvo 
pristatyti politikai, žurnalis
tams — žurnalistai, ūkinių 
sričių profesionalams — 
profesionalai, gydytojams — 
gydytojai ir t.t. Atvyko nuo 20 
iki 40 metų amžiaus žmonės. Jie 
buvo apgyvendinti Chicagos 
„Rotary" klubo narių butuose. 
Chicagoje pirmajame susitikime 
sveikinimo žodžius tarė sovietų 
ir amerikiečių atstovai. Iš ame
rikiečių pusės labai poetiškai ir 
emocionaliai kalbėjo ukrainie
čių kilmės 2 TV kanalo naujie
nų diktorius Bill Kurtis. Drąsiai 
savo pilnas persitvarkymo dva
sios mintis reiškė visasąjungi
nės komjaunimo sąjungos cent
ro komiteto sekretorius Ščiur-
kin (Čiurkin ?), kuris pažymėjo 
kalbąs nepriklausomos dvasios 
110,000 jaunimo vardu. Ką toks 
pasakymas reiškia, neaišku, nes 

kom. jaunuolių yra maždaug 
300 kartų daugiau. Bendro 
susitikimo dalyvių pašnekesys 
buvo skir tas keturioms te
moms: Ta rp t au t in io lygio 
vadovybei; Pasaulio sąrangos 
stabilumo galimybėms; Strate
ginės gynybos iniciatyvos 
ateičiai ir Požiūris į Ameriką, 
kaip į darbininkų valstybę. 

Pirmuoju klausimu buvo pasi
keista nuomonėmis apie ateities 
jaunosios kartos pasaulio politi
nę vadovybę, sugebančią tikro
viškai ir nuoširdžiai suvokti 
reiškinius būti tolerantiška. An
truoju klausimu sovietai pareiš
kė, kad jie esą už demokratinę 
ateitį ir kad tuo tikslu maždaug 
trečdalis sovietų komunistų 
parti jos centro komiteto 
vadovybės narių bus paleista į 
ankstyvą pensiją. Trečiuoju 
klausimu jie sakė, kad Sovietų 
karines išlaidas ryžtasi suma
žinti iki 40% ir išlaisvinti 
dideles mokslines pajėgas civi
linio gyvenimo sritims. Ketvir
tuoju k l aus imu išsivystė 
diskusijos ir sovietams buvo 
į t ikinamai paaiškinta, kad 
Amerikoje demokratijos raida 
plėtojosi ir dabar rutuliojasi iš 
darbininkų klasės, kas dabar 
ryžtamasi darbininkų ir vals
tiečių klasės vardu išvystyti ir 
Sovietų Sąjungoje. Todėl ben
droji abiejų šalių demokratijos 
raidos visuomeninė bazė gali 
būti daug objektyviau suprasta 
negu iki šiolei ir ji gali padėti 
Sovietų Sąjungoje panaikinti 
įsisenėjusį ideologinį priešišku
mą tariamajam Amerikos impe
rializmui ir kitiems neegzistuo
jantiems baubams. 

Pasibaigus po 140 atstovų iš 
abiejų pusių susitikimui. Illinois 
State House salėje svečių garbei 
buvo surengtas priėmimas, 
kuriame dalyvavo maždaug 
1000 Chicagos ir Illinois valsti
jos visuomenininkų, pramoni
ninkų, prekybininkų ir kitų 
sričių visuomenės atstovų. Pri
ėmime rimtos kalbos ėjo apie 
naujų vertybių sistemą; apie tai, 
kad Sovietų Sąjungoje išsilaikys 
tik tokios įmonės, kurios pačios 
subalansuos gamybos biudžetą 
ir valstybės išlaikytiniai išnyks; 
pagaliau apie tai, kad ameri
kiečiai turėjo atsakinėti į svečių 
klausimus, kodėl jie neatsiliepia 
į sovietų teikiamas didelių gali
mybių pasiūlas. Bendrai, sovie
tų jaunosios kartos atstovai sa
kėsi atstovaują nepriklausomos 
srovės jaunimui, kuo galima 
abejoti ar priimti manant, kad 
tai buvo persitvarkymui pasiau
kojusi parinktų žmonių grupė. 
Jie ryžtingai kalbėjo, kad 
sumažinsią biurokratinį apa
ratą, atleisią tinginius ir nieko 
nenusimanančius. Betgi sklidi
nas gerų pažadų kadaise buvo ir 
N. Chruščiovas. 

Ši 140 iš Sovietų Sąjungos 
žmonių grupė pagrindinį bai
giamąjį pasitarimą turėjo Phila-
delphijoje. Šis miestas parinktas 
matyt todėl, kad jame buvo 
pasirašytas Amerikos Laisvės 
aktas ir nuo skelbiančių laisvę 
galingų dūžių įsprogo ten saugo
mas varpas. O gal ir del to, kad 
sovietai Philadelphijoje nesiti
kėjo nedraugiškų demonstra
cijų? 

Verslų inkubatorinis 
inst i tutas 

Toliau mūsų popietės 
pašnekesio garbės svečias 
palietė naujausią JAV-Sov. S-
gos Įmonių verslo konsultantų 
susivienijimo santvkių raidą po 

jo pašnekesių su prezidentu 
M. Gorbačiovu. Bendrosios san
tykių raidos pasekmėje sovie
tų aukštoji vadovybė pave
dė Leningrado ekonomikos ir 
finansų institutui kartu su 
JAV-Sov. S-gos Įmonių verslo 
konsul tantų susivienijimu, 
kurio prezidentas yra popietės 
kalbėtojas dr. N. Gončerovas, 
parengti prekybos ir finan
savimo klausimais intensyvių 
studijų dvisavaitinio seminaro 
planą Sovietų Sąjungoje, Šiau
rės Amerikos verslo vadovams, 
besidomintiems komercine 
veikla Sovietų Sąjungoje. 
Didžiulis Leningrado ekono
mikos ir finansų institutas, 
kuriame studijuoja apie 40,000 
studentų ir profesoriauja žymios 
ekonomistų ir finansininkų 
pajėgos matyt parinktas todėl, 
kad jame telkiasi pagrindinės 
persitvarkymo politikos jėgos. 
Seminaro planas jau paruoštas 
ir palankiai sutiktas. Semina
ras prasidės 1989 metų gegužes 
mėnesį Leningrade. Seminare 
dalyvaus 20-25 Šiaurės Ameri
kos verslo ir prekybos kompa
nijų vadovų. Seminaro progra
ma parengta, norint užrikrinti 
sėkmingą užsieniečiams komer
cinę veiklą Sovietų Sąjungoje. 
Programa numato išryškinti 
visus sovietų vadovavimo, sąs
kaitybos, planavimo mechaniz
mų, finansų ir kredito sistemų, 
užsienio ekonomikos metodų, 
mater ia l inio ir techninio 
aprūpinimo aspektus. Programa 
taip pat nušvies tiesioginių kon
taktų kelius su specialių komer
cinės veiklos sričių sovietų 
vadovais, priimančiais atsakin
gus sprendimus. Seminaro daly
viams apmokamos kelionės iš
laidos iš New Yorko į Lenin
gradą ir atgal, padengiamos 
viešbučių ir maisto išlaidos Len
ingrade, aprūpinama iš karto 
atliekamais paskaitų vertimais 
į anglų kalbą, visų paskaitų 
tekstais, padengiamos įmonių ir 
organizacijų vizitavimo išlaidos 

(Nukelta į 4 psU 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 
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ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 

Kaip vėliau patyrėme. „Viengungį" lydėjo 
nepaprasta sėkmė, juo nuostabesnė, kad daugybė kitų 
laivų, nors žvejojo tuose pačiuose vandenyse, ištisus 
mėnesius nesugavo nė vieno banginio. Jam reikėjo 
dovanoti statines su duona ir mėsa, norint patuš
tinti vietą daug brangesnei spermai ir atpirkti iš 
pakelyje sutiktų laivų statines, kurias dabar vežėsi 
pripildytas aliejum ir išrikiuotas ant denio, o taip pat 
kapitono ir karininkų kajutėse. Priekinėje palubėje 
jūreiviai užkamšė ir užsmalavo savo skrynias ir jas 
pripildė aliejum. Ir juokaujant netgi buvo sakoma, kad 
virėjas dangčiu užvožė savo didžiausią puodą ir jį pri
pildė, kad perstekininkai ištuštino savo perstekių 
rankenas ir kad, vienu žodžiu, visa skendo spermoje, 
išskyrus kapitono kišenes, kurios nebuvo pripildytos, 
kad jis galėtų į jas sukišti rankas ir tuo parodyti savo 
visišką pasitenkinimą. 

Pagal tai, kaip tas laimingasis laivas artėjo prie 
„Peąuodo", kas kartą vis ryškiau buvo girdimas bar-
baršikas būgnų triukšmas iš jo priekio. Kai dar labiau 
priartėjo, pamatėme minią vyrų, bestovinčių aplink 
didžiulius katilus, aptemptus išdžiūvusia banginio 
vidurių oda, dundėjusius nuo jų kumščių. Ant 
užpakalinio denio karininkai ir perstekininkai šoko su 
gelsvaveidėm mergaitėm, kartu su jais pabėgusiom iš 
Polinezijos salų. Kabančioje tarp vidurinio ir 

užpakalinio stiebų išpuoštoje valtyje trys Long Islan
do negrai grojo linksmą džigą švitinčiais banginio kaulo 
smuikais lankais, tuo tarpu kiti įgulos nariai 
mėšlungiškai triūsė griaudami kalkinius pamatus, 
iš kurių buvo išimti dideli katilai. 

Kapitonas stovėjo ant tiltelio, ir linksmas vaizdas 
vyko priešais jį. Atrodė esąs suruoštas vien tik jam 
palinksminti. 

Taip pat ir Ahabas stovėjo ant tiltelio paniuręs ir 
užsispyręs. Ir kai abu laivai susitiko (vienas bedžiū-
gaudamas dėl praeities, o kitas nujausdamas ateitį), 
abu kapitonai sudarė ypatingą kontrastą. 

— Ateik pas mus! Ateik pas mus! — kvietė 
„Viengungio" kapitonas, mojuodamas buteliu vyno su 
stiklu. 

— Ar esate matę Baltąjį Banginį? — užuot atsakęs, 
riktelėjo Ahabas. 

— Ne... vien tik girdėjome kalbant apie jį. Bet aš 
iš viso netikiu, kad toks būtų — linksmai atsakė kitas. 
— Lipk ant denio! 

— Tamsta esi pamišėliškai linksmas. Tęsk savo 
kelionę. Ar esi ko netekęs iš įgulos? 

— Nėr ko nė minėt. Tik dviejų sal iečių, tai ir viskas. 
Bet ateik pas mus, bičiuli. AŠ greit praskaidrinsiu 
sveiko niūrų veidą. Laivas yra pilnas ir mes grįžtame 
namo. 

— Tas kvailas palankumas man tampo nervus — 
tyliai pramurmėjo Ahabas. Paskui garsiai jam atsakė: 
— gerai, tęsk kelionę namo, o aš tęsiu ją toliau. Ei, 
įgula, ištieskite visas bures! 

Ir taip ligi vienas laivas linksmai plaukė 
palankaus vėjo stumiamas, kitas užsispyręs kovojo su 
juo. ,,Pequodo" įgula tyliai žiūrėjo kaip tolo „Viengun
gis", o šio pastarojo tęsė savo linksmybes. Bežiū

rėdamas į laivą, grįžtantį namo, Ahabas išsiėmė iš 
kišenės buteliuką su smėliu, pakaitom žiūrėjo į 
buteluką ir į laivą, tartum mintyse juos jungdamas į 
tolimą prisiminimą. Buteliukas buvo pripildytas Nan-
tucketo smėlio. 

LXXXII. Mirštąs banginis 
Neretai pasitaiko gyvenime, kad tuo metu, kai 

laimės globotiniai praplaukia pro šalį. mes patys, nors 
prieš tai nusiminę, pagauname truputį to šviežio vėjo, 
kuris linksmai išpučia mūsų nuleipusias bures. Atrodo, 
panašiai buvo su ,.Pequodu". Kitą dieną po pasima
tymo su linksmuoju „Viengungiu", pastebėjome 
banginių būrį ir keturis jų užmušėme, vieną jų nudobė 
Ahabas. 

Tai įvyko vėlybos popietės metu. Visos perstekės 
pasiekė taikinius. Ir kai visos ietys nurimo po purpuru 
aplietos kovos ir gražioje sėdos šviesoje, plūduriuodami 
jūroje ir padangėje, banginis ir saulė tyliai merdėjo kar
tu. Ir tada toks saldumas ir toks gailumas, toks 
vainikuojantis pamaldumas pasklido rožiniam ore, kad 
sakytum iš tolimų, gilių, žalių vienuoliškų Manilos salų 
lygumų ispanų žemės vėjas, iš žaismingumo pavirtęs 
jūreivių, leidosi į jūrą. nešdamas tą vakarį himną. 

Vėl atgavęs ramybę, bet dar niūresnę. Ahabas. sė
dėdamas valtyje, dabar aptilusioje ir atsiskyrusioje nuo 
banginio, atidžiai sekė paskutiniuosius silpnus pabai
sos judesius. Pas visus merdinčius sperminius 
banginius gal ima pastebėti keistą elgesį: jie pasuka 
galvą saulės link ir taip nusibaigia. Tą ramų vakarą 
ši agonija Ahabą stebino pirmą kartą. 

(Bus daugiau^ 
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BOSTONO ŽINIOS 
STAMBI AUKA 

Stasė Gruzdienė iš Quincy 
įnešė Lietuvos laisves iždui Tau
tos Fonde 4,000 dolerių savo mi
rusio vyro Kazio Grūzdo atmi
nimui įamžinti. Šiuo įnašu Sta
sės ir mirusio Kazio Grūzdų var
du aukos Tautos Fondui pra
šoko jau 10,000 dolerių. Tai 
gražus pavyzdys, kaip galima 
prasmingai įamžinti savo miru
sius artimuosius, parodyti tikrą 
tėvynės meilę ir prisidėti prie 
darbų, skiriamų Lietuvos lais
vės atgavimui. 

Kazys Gruzdąs mirė 1987 m. 
rugpjūčio 2 d. 

VAIDINIMAS ANGLU 
KALBA 

Antano Škėmos drama „Pa
budimas" suvaidinta anglų 
kalba sausio 7 d. ir 8 d. Cam-
bridge. Vaidinimą suorganizavo 
LB Bostono apylinkė, remiama 
LB Kultūros Tarybos. Vaidi
nimui pasirinkta salė ne So. 
Bostone, kur lietuviai pratę 
rinktis, bet Cambridge, tikintis, 
kad į vaidinimą atsi lankys 
daug iau amer ik ieč ių , ypač 
studentų iš Harvardo universi
teto, kurio pašonėje vaidinimas 
atl iktas. Bet tos viltys nepasi
tvirt ino. Abiejuose spektak
liuose, šeštadienį ir sekmadienį, 
nedidelė salė buvo beveik 
užpildyta, bet ne amerikiečių, o 
lietuvių: ypač viduriniosios ir 
jaunosios kartos. Tai sudarė 
re tą progą vy re sn i e s i ems 
prisiminti ir savo vaikams pa
rodyti, kokiomis sąlygomis ir 
kokiais būdais lietuviai kan
kinami ir žudomi Sovietų S gos 
okupacijoje t a rdymo metu, 
kalėjimuose ir Sibiro ištrėmime. 
Publika sekė vaidinimą labai 
atidžiai, j au t r i a i pergyveno 
žiaurias scenas, gilinosi į psi
chologiją kankinamųjų ir kan
kintojų, žavėjosi puikia aktorių 
vaidyba. 

Vaidinimą paruošė ir atliko 
Arts Club Theat re iš New 
Yorko. Tai jaunųjų aktor.ų 
kolektyvas, kuriame st ipnai 
reiškiasi du lietuviai — Julija 
Nasvytytė ir Arūnas Čiuberkis. 
Tokio vaidinimo suorganiza
vimas pareikalavo iš rengėjų 
daug darbo, įtemptų pastangų ir 
lėšų. Tenka džiaugtis, kad dar 
turime žmonių, kurie viso to 
nesibaido, bet mėgina įvairius 
būdus, kad lietuvių tautos 

kančia ir aukos bū tų daug 
plačiau atskleistos mūsų priau
gančioms kar toms ir k i ta tau
čiams. LB Bostono apyl inkės 
pi rmininku y ra inž. Bru ten i s 
Veitas. 

B R A N D A U S A M Ž I A U S 
S U K A K T U V I N I N K A I 

Sausio 15 d. sukako 96-ri 
metai buvus iam , ,Kele iv io" 
redaktoriui Jackui Sondai, o 
85-ri meta i dail . Viktorui Viz
girdai. Tuo pagrindu sausio 14 
d. So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos užkandinėje J a c k a u s Son-
dos pagerbimą surengė Moterų 
federacijos Bostono klubas. J pa
gerb imą a t s i l a n k ė a r t i 50 
asmenų, daugiausia vyresnio
sios kartos. 

S u k a k t u v i n i n k o n u e i t ą 
gyvenimo kelią, veiklą Lie
tuvoje, karo sugriautoje Vokie
tijoje ir šiame k ra š t e gana 
p lač ia i a p i b ū d i n o E l e n a 
Vasyliūnienė, k re ipdama ypa
tingą dėmesį į sukak tuv in inko 
gerąsias būdo savybes. Sukak
tuvininką sveikino rašytojas 
A n t a n a s G u s t a i t i s , inž . 
Aleksandras C h a p l i k a s , dr. 
A l g i r d a s B u d r e c k i s , I r e n a 
Ulpaitė, inž. Bronius Galinis ir 
kiti, o visi dalyviai už t r aukė 
jam „Ilgiausių metų". Sukaktu
vininkas nuoširdžiai dėkojo vi
siems ir kukliai žvelgė į savo 
praeitį, kurioje jis buvo lai
mingas, tu rėdamas gerų bend
radarbių. Jis plačiau sustojo 
prie daba r t i n ių įvykių Lie
tuvoje, kuriuos jam teko stel>ėti 
iš arti, kai jis lankė savo vaikus 
ir kitus jaunystės draugus . Tai 
kažkas stebuklingo, neįtikėtino. 
Bet kuo tai pasibaigs, sunku 
atspėti. 

Po kalbu buvo kuklios vai 
kurias paruošė uoliosios klubo 
narės. Vaišinant is asmeniška i 
dalintasi mintimis su sukak
tuvininku apie praeitį, dabart į 
ir ateitį. 

K L A I P Ė D O S S U K I L I M O 
M I N Ė J I M A S 

Juo toliau, juo sunkiau publi
ką sukviesti į minėjimus salėse, 
todėl į v a i r ū s m i n ė j i m a i 
vykdomi „Laisvės V a r p o " lai
dose. Paprastai tokių minėjimų 
programą paruošia „Laisvės 
Varpo" vedėjas Petras Viščinis, 
o jos perdavimo išlaidas paden
gia tos organizacijos, kurios ran-

M. GORBAČIOVO IR N. GONCEROVO 

da re ika lo kreipti visuomenės 
d ė m e s į į į v a i r i a s š v e n t e s , 
s u k a k t i s ar svarbesnius įvy
k ius . P r a k t i k a rodo, kad toks 
ke l ias y r a sėkmingas. 

V ienas tokių metinių minėji
m ų — K l a i p ė d o s s u k i l i m o 
sukakt is , kurios proga keliamas 
visos Mažosios Lietuvos reika
las ir jos įvairių aspektų nušvie
t i m a s bei nagrinėjimas. J a u 
tapo tradicija, kad daug metų 
šios sukak t i e s minėjimo suor
gan izav imu rūpinasi Martyno 
J a n k a u s šaulių kuopa Brock-
tone , ku r i a i kar ta i s į ta lką 
a t e ina d a r Naujosios Anglijos 
šaul ių T r a k ų r inkt inė ir Jono 
V a n a g a i č i o š a u l i ų k u o p a 
Bostone. 

Š iemet Klaipėdos sukilimo 
sukakč ia i sk i r ta pirmoji „Lais
vės V a r p o " laidos dalis sausio 
15 d. Joje ta ikl ia i ir ak tua l ia i 
kalbėjo Šaulių sąjungos centro 
valdybos p i rmininkas Mykolas 
Aba r iu s iš Detroito ir Mažosios 
Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio 
prez id iumo sekretorius Algis 
Regis iš Chicagos. Abi kalbos 
buvo gera i paruoštos, viena 
papildė kitą, nesikartojo. Jomis 
Klaipėdos sukilimas ir Mažosios 
Lietuvos problema nušviesta is
tor i jos ra idos fone. ke l i an t 
mintį , kad tai re ikalas ne tik 
mažl ie tuvių , bet mūsų. ypač 
mūsų veiksnių. Šia prasme dar 
ne v iskas padaryta ar daroma. 
Mums būtinai pasaulio viešojoje 
op in i jo j e ir t a r p t a u t i n i ų 
o r g a n i z a c i j ų forume r e i k i a 
i š k e l t i Mažojoje L ie tuvo je 
įvykdytą genocidą. 

Pasaky tos kalbos perpintos ir 
palydėtos a t i t i nkama muzika. 
T a i p p r o g r a m o j e skambėjo 
Viktoro Kuprevičiaus sukur ta 
da ina . .Pajūriais, pamar ia i s" . 
E d u a r d o Balsio da ina apie 
Klaipėdą ir' kitos. Minėjimas 
pasiekė aus i s ne kelių dešimčių 
l ietuvių, ka ip tai būna minėji
muose salėse, bet tūkstančius ar 
net deš imt i s tūkstančių nuola-
t in ių „Laisvės Varpo" kįa^į 
tojų." ~' 

'Atkelta iš 3 psl.) 
Leningrade ir Maskvoje bei 
kultūrinių ir socialinių renginių 
lankymo išlaidos. 

Mįslė: ką m ą s t o Rusija? 
Nejaugi vėl tik muš? 

Baigdamas kalbėtojas N. Gon-
čerovas apibendrino, kad JAV ir 
Sov. S-gos prekyba ir tarpusavio 
santykiai matyt keičiasi spar
čiai ir iš esmės. Atrodo, kad, 
esant prie sovietų valstybės vai
ro prezidentui Gorbačiovui. So
vietų Sąjunga pasuko gilių pasi
keitimų keliu visuose visuome
nės lygiuose ir srityse. Tie 
pa s ike i t ima i gali s t i p r i a i 
paliesti ne tik Rytų-Vakarų san
tykius, bet ir pašalinti ar bent 
sumažinti apribojimus ir kliūtis, 
k u r i o s prae i ty je t r u k d ė 
prekybą. 

Prasidėję pasikeitimai matyt 
p a l i e s Sovie tų Sąjungos 
engiamų tau tų ir valstybin
gumo pagrindus, jeigu jų sukū
rimui dar kar tą nestos skersai 
kelio Rusija, kaip didžioji tauta 
ir valstybė, vis dar neapsivaliusi 
nuo praeities proto paklydimų. 
Bet reikia, kad ir abipusiai 
nacionalizmas, kaip teigiamas 

kūrybin ių jėgų i š la i sv in imo 
reiškinys, neperaugtų į destruk
tyvųjį šovinizmą. O šovinizmas 
vis d a r yra sukaus tęs protą 
nemažai daliai viršininkaujan
čių ir va lka tau janč ių rusų , 
kurie ki tų t a u t ų teisėtą nacio
nalizmą ir jo apra i škas t a r i a 
kaip keiksmažodžius ir dėl to 
nesusikalba nei su jų priespau-
don patekusiomis tautomis , nei 
su Vakarais, kuriems valstybin
gumo siekiant is nacionalizmas 
anaiptol nėra baubas a r nusi
kal t imas. 

Todėl popietės kalbėtojas atsa
kydamas į svečių k laus imus 
paryškino, k a d amer ik ieč ia i 
vykstančius Sovietų Sąjungoje 
pasikeitimus ver t ina real iai , 
žinodami, k a d sovietų šalis 
plėšoma vidinių pr ieš taravimų 
ir visokių t r ū k u m ų skeldėja. 
Dėl to amerikiečiai neskuba ir 
b e n d r a d a r b i a v i m ą sieja su 
tautų laisvėjimo ir v isuomenės 
d e m o k r a t ė j i m o p o s l i n k i a i s . 
Amerikiečiai nenori būt i ir ap
vilti kaip tada, kai buvo atvykęs 
tuometinis Kremliaus šeiminin
kas N. Churščiovas, kur is priža
dėjo visko san tyk iams pagerin
ti, bet ir toliau g r iaudamas pa
saul io są rangą e k s p o r t a v o 
maskvinį komunizmą. 

CLASSIFIED GUIDE 

PLB pirmininkas dr. Vytautas Bieliauskas su kardinolu Vincentu 
Sladkevičium 

minėj imų įįjgią, 
re ikėtų plėsti ir populiarinti . 
Keič ian t i s gyvenimui, re ikia 
keis t i mūsų veiklos būdus. 

i :, ' 
A U K A KOVOJANČIAI 

LIETUVAI 

A l e k s a n d r a s ir Nora Griauz
dės iš Avono įsijungė į LB 
Kraš to valdybos vykdomą vajų 
L i e t u v o s istori jai Lietuvoje 
iš leist i , da r gyvus l ietuvius 
t r e m t i n i u s iš Sibiro grąžinti į 
Lietuvą ir k i t iems reikšmin
giems uždaviniams atlikti. Tam 
t iks lu i j ie įnešė 100 dolerių. 
T o k i ų a u k ų t i k i m a s i ir 
l a u k i a m a iš ki tų Bostono ir 
a p y l i n k ė s l ietuvių. Atleistų 
s u k a u s t y m o varžtų sudarytą 
būk lę Lietuvoje reikėtų daug 
plač iau išnaudoti , s t ipr inant 
t a u t o s k a m i e n o t ė v y n ė j e 
sąmoningumą ir solidarumą, 
būt iną šviesesnei ateičiai sukur
ti . Šia prasme mūsų išeivija gali 
labai s t ipr ia i pasireikšt i . 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 

P a s k u t i n i u me tu „Laisvės 
V a r p o " laidose perduodama 
d a u g naujaus ių žinių ne t ik iš 
v i e t o s i r l a i svojo l i e t u v i ų 
gyvenimo, bet ta ip pat iš Lie
tuvos . Tos žinios skubos keliu 
s u r e n k a m o s įvairiais būdais. 
T a i p s a u s i o 15 d. laidoje 
p r a n e š t a , k a d L ie tuvo je 
vyr iausybės religinių reikalų 
t a r y b o s v a d o v u p a s k i r t a s 
Kaz imie ras Valančius, kuris 
p a k e i s ligšiolinį tų reikalų 
tvarkytoją Petrą Anilionį. 

N a u j a s i s re l ig i jų r e ika lų 
tva rky to jas y ra teisės mokslų 
k a n d i d a t a s . J i s eina 52-tuosius 
me tus . Duotame spaudai pasi
kalbėj ime Kazimieras Valan
čius pripažino, kad iki pastarųjų 
metų religijų reikalų taryba ir 
j o s a t s t o v a i vie toje p i lna i 
n e a t l i k o s a v o p a g r i n d i n i ų 
funkcijų. Tos klaidos šiandien 
ta isomos. Religijų reikalų tary
bos funkcijos — stebėti, kaip 

vykdomas konstitucinės sąžinės 
laisvės principas, įstatymų dėl 
religiniu bendruomenių veiklos 
priežiūra, ryšių tarp bažnyčios 
ir vyriausybės palaikymas. Da
bartiniam? valstybės ir valdžios 
santykiams būdinga ne kon
frontacija, bet konstruktyvus 
dialogas. Dabar tenkinami pra
šymai įvairiose srityse, kurie 
netolimoje praeityje buvo 
atmetami. Jis pripažino, kad 
nemažai priekaištų susilaukė 
įstatymų .įteisintas draudimas 
kunigams mokyti vaikus reli
gijos, -ruošti juos pirmajai 
išpažinčiai, komunijai, konfir
maci ja i . Dabar i e škoma 
galimybių šį užsitęsusį konflik
tą išspręsti taip, kad būtų kuo 
ge r i aus i a i į g y v e n d i n a m a s 
sąžinės laisvės principas. 

Iš Kazimiero Valanč iaus 
duoto pasikalbėjimo spaudai pa
a iškė jo , kad t i k i n t i e s i e m s 
grąžintos Vilniaus katedros 
atšventinimas numatytas vasa-

„LAISVES V A R P A S " 

Vienintelė l ie tu . :ų radijo pro
grama Bostono ir apylinkės lie-
tuviamsyra „Laisvės Varpas". 
J i s perduodamas lietuvių ir 
anglų kalba sekmadieniais 9-10 
vai. ryto iš radijo stoties WCAV 
— MF 98. Tai komercinė radijo 
stotis, kuriui skiriamą lietuvių 
radijo programai laiką reikalau
ja tiek, kiek galėtų gauti iš kitų. 
..Laisvės Varpo" vedėjas jau 
35-tus metus y ra jos steigėjas 
Petras Viščinis, 173 Arthur St., 
Brockton, MA 02402, telefonas: 
(5081586-7209. Programos metu 
skubiais reikalais skambinti į 
radijo stotį telefonu: (508) 
587-9898. 

PAREMKIM JAUNIMO 
VEIKLA 

Neseniai įsteigtas a.a. Petro 
Čepo Jaunimo fondas vasario 4 
d. Lietuvių Piliečių klube, So. 
Bostone, rengia vakarą-šokius. 
Pradžia 6 vai. vak. Programą 
atliks Bostono jaunimo šokių 
grupės „Sambūris" šokėjai. 
Šokiams gros brolių Kezių 
orkestras. 

A.a. Petras Čepas 1988 m. 
rugpjūčio 28 d., grįždamas iš 
t ink l in io t u r n y r o , žuvo 
automobilio nelaimėje, įvyku
sioje Kanadoje, netoli Montre-
alio. Petras buvo plačiai žino
mas ir mėgiamas Bostone ir 
kituose lietuvių telkiniuose. Jis 
aktyviai dalyvavo lietuviškoje 
veikloje. Buvo baigęs litu
anistinę mokyklą, dalyvavo 
skautų veikloje, priklausė tau
tinių šokių šokėjų grupei, reiš
kėsi politiniuose renginiuose. 
Pagerbdami a.a. Petrą Čepą, jo 
vardu jaunimas steigia stipen
diją, tikslu pasiųsti vieną as
menį į Lietuvą, užmegzti ryšius 
su Lietuvos jaunimu. Šis vaka-
ras-šokiai. rengiami telkti lėšas 
šiai stipendijai steigti. Visi 

kviečiami ir prašomi iš anksto 
rezervuoti vietas, skambinant 
B i ru te i B a n a i t i e n e i , tel. 
617—871-1517 arba Reginai 
Kulbytei, tel. 5 0 8 - 2 3 8 9899. 
Paremkite jaunimo pastangas 
savarankioje veikloje. 

R E N G I M A I 

Vasa r io 16-sios minė j imas 
Norwoode vasario 5 d. Pagrin
dinis kalbėtojas — inž. dr. Jur
gis Gimbutas. 

Lietuvos n e p r i k l a u s o m y 
bės a t s t a t y m o m i n ė j i m a s 
Bos tone vasario 12 d. Pa
grindinė kalbėtoja — Gintė 
Damušytė iš Ne\v Yorko 

Vasar io 16-sios minė j imas 
Brocktone va>ai 10 12 d. Pa
grindinis kalbėtojas — Andrius 
Eiva iš Washingtono. D.C. 

Bažnyt inės m u z i k o s kon
ce r tas balandžio 2 d. Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
Norvvood. Velykinės religinės 
muzikos koncerto programą 
atliks styginis kvar te tas . 

„ L a i s v ė s V a r p o " p a v a 
sar in i s ku l tū r in i s r eng inys 
balandžio 9 d. So. Bostono Lie-
tuių Piliečių d-jos trečio aukšto 
salėje. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji P IRKTI ar P A R D U O T I 
N A M U S per šią įstaigą, p rašome 
panmet i . kad esate artoa/iorite būti 
Rimo S tankaus Kiijentais Nuosa
vybės įka inav imas n e m o k a m a i . 

^ i*Ls, KOMPIUTERIŲ 
pagaica gante PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ninga, patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BEL. BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEOZIE 

778-2233 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
320CV2 West 95th Stret 

T« l . — GA 4-8654 

H E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

•55-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEt PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kamuojame jūsų nuosa

vybe, taip pat pnstatys.m pagal page-
davimą. sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

T A I S O M E 
SKALBIMO !R DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IB ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tai. 585-6624 

Nuo 8 v. ryto iki 5 v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

HELP VVANTED 

EARN MONEY AT HOME! 
Assemble Jewelry, Toys. Electronics, 
others, FT & PT work available. Call 
(Refundabte) 1-407-744-3000. 

EXT. S664A 24 HRS. 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 

Šiomis dienomis „Draugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu. 
Šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti; 

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

NETVARKA MOKYKLOSE 

Chicagos mokyklose per daug 
mokytojų apleidžia pamokas ir 
nuolat trūksta mokytojų pava
duoti neateinančius. Taipgi ir 
mokinių n e a t s i l a n k y m a s į 
pamokas g a u s u s . „Chicago 
Tribūne" skelbia, kad vidutiniš
kai per pirmus ketur is moks
lo metų mėnesius apie 540 
mokinių buvo kasdien klasėse 
be mokytojų. 

NAUJI KELIAI I O'HARE 

Illinois transportacijos depar
tamentas ir greitkelių valdyba 
patvirtino planą pravesti greit
kelio žiedą, apjuosiantį O'Hare 
aerodromą, kad nebūtų ten 
tokios automobilių spūsties, ir 
kad būtų naujas privažiavimas 
į aerodromą iš kitos pusės. 

AUTOMOBILIŲ PARODA 

Chicagoje vasario 11-19 d. 
įvyks tarptautinė automobilių 
paroda McCormick parodų 
rūmuose. Pernai metais tokią 
paroda Chicagoje a p l a n k ė 
974,432 žmonės. 

DIRŽAI GELBSTI 
GYVYBES 

Chicagoje leidžiamas JAV 
gydytojų sąjungos biuletenis 
paskelbė ap ie p r a v e s t u s 
tyrimus, kad automobiliuose 
į ta isytų d i ržų naudo j imas 
sumažina sužeidimus ir mirtis. 

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS 
Šias knygas galima gauti „Drauge 

SVETIMI VĖJAI, apysaka. Karolė Pažėraitė. 198 psl. 
NUOŠALIU TAKU, poezija. M. Vaitkus. 97 psl. 
ANDERSENO PASAKOS. 210 psl. 
HAUFO PASAKOS. 113 psl. 
BRONIUS KAZYS BALUTIS. Jo gyvenimas ir darbai. 128 psl. 
AMŽINAS GYVENIMAS. Psichologinė studija. Kun. J. 

Danielius. 
TRYS ŽODŽIAI arba GYVENIMO MAGIJA. J . Švaistas. 176 

psl. ' 
TOLIMIEJI KVADRATAI, atsiminimai. J. Grišmanauskas, 192 

psl. 
GYVOJI DVASIA, mąstymai kiekvienai metų dienai, I, II, III, 

IV t. Kun. dr. J. Vaitkevičius, MIC. 
ESU KELEIVIS, santrauka apie Dievą, žmogaus kelionę 

žemėje. Jonas Paskutinis. 85 psl. 
UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, novelės. A. Gervydas. 221 psl. 
UŽ GERESNĮ PASAULĮ. Pranas Dauknys. MIC. 135 psl. 
EILĖS, pomirtinis lyrikos rinkinėlis. J. Narūne. 71 psl. 
PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI. II t. F. M. Dos-

tojevvskis. 290 psl. 
MINIJADAS, poema L. Z. Ledenas. 64 psl. 
DAIKTAI IR NUORŪKOS, lyrinės ironijos. L. Žitkevičius. 
KGB AKIRATYJE. Nijolė Sadūnaitė. 144 psl. 
VITOLIO RAUDA. J. I. Kraševskis. Vertė P. Gaučys. 286 psl. 
ŽMOGUS REALIAME GYVENIME. Vysk. V. Brizgys. 319 psl. 

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

RICH 



MOŠŲ KOLONIJOSE 
New York, N.Y. 

KLAIPĖDOS 
ATVADAVIMO IR 
VYDŪNO GIMIMO 

MINĖJIMAS 

£ 

Sausio 15 dieną 3 valandą 
popiet ske lb t a s Kla ipėdos 
krašto 66 metų atvadavimo ir 
Vydūno 120 metų gimimo 
sukakties minėjimas Kultūros 
Židinyje Brooklyne buvo pradė
tas su 20 minučių pavėlavimu. 
(Kada pagaliau išmoksime nesi-
vėluoti?) 

Šauliams Algirdui Jankaus
kui ir P r ane i Ju rkuv iene i 
įnešus Lietuvos ir Šaulių vė
liavas bei jas pagerbus, minėji
mą a t i d a r y d a m a s , Šau l ių 
kuopos pirmininkas Kęstutis 
Miklas pasveikino susirinku
sius ir paryškino šio minėjimo 
tikslą ir prasmę. Tylos minute 
pagerbus žuvusius drąsuolius, 
vaduojant Klaipėdos kraštą ir 
kun. Kornelijui Bučmiui sukal
bėjus invokaciją, šaulė Vida 
Jankauskienė perskaitė 1923 
metų Manifestą Klaipėdos kraš
to gyventojams. 

K a ž k a i p ne įpras ta , be t 
originalu, kada visiems progra
mos dalyviams buvo iš anksto 
padėkota ir jiems prisegta po 
gėlę. 

Buvo Lietuvos gen. konsulo 
Aniceto Simučio kalba. Jis į Ma
žąją Lietuvą žvelgė daugiau iš 
politinio, nevengdamas ir kultū
rinio taško. Konsulas kalbėjo*. 
„...Klaipėdos kraštas Rytprūsių 
sudėtyje išbuvo 501 metus, tai 
yra nuo Melno taikos iki 1923 
metų. Tai buvo ilgiausiai išsi
laikiusi politinė siena Europo
je. Kada Vytautas derėjosi su 
vokiečiais, o jie taikėsi ir į visą 
Žemaitiją, Vytautas būt inai 
reikalavo, kad Klaipėdos kraš
tas ir žemė dešinėje Nemuno 
pusėje bū tų pr iski r ta prie 
Lietuvos" ... „Poteisybei šis 
kraštas turėjo būti priskirtas 
prie Lietuvos po pirmojo pasau
linio karo. Lietuvos delegacija 
Versalyje to reikalavo. Reika
lavo pirmoje eilėje, kad kraštas 
yra Vytauto originaliai lietu
viais apgyventas, nors ir ap-
vokietintas. Bet sąjungininkai 
saistė, kad apvokietinimas yra 
per toli nuėjęs ir tik galima 
svarstyti prijungimo prie Lie
tuvos t ik ta i Klaipėdos krašto. 
Tada sąjungininkai a tskyrė 
Klaipėdos kraštą nuo Prūsų 
L ie tuvos , bet L ie tuva i 
neatidavė..." ... „Yra para
doksas, kad kada kryžiuočiai 
užvaldė Mažąją Lietuvą — ji 
buvo perdėm lietuviška". ... 
„Mums Mažoji Lietuva dar 
brangi ir tuo, kad ten lietuvių 
kalba pasirodė ir pirmoji knyga 
1547 metais Mažvydo katekiz
mas" . Konsulas savo kalbą 
baigė: „Aš lenkiu galvą prieš 
visus tuos, kurie šį minėjimą 
surengė, prisiminti tą indėlį ir 
ryžtą kelti Lietuvai, nes Lietu
vai uostas-išėjimas į jūrą, į pa
saulį buvo būtinai reikalingas. 
Tos sukakties minėjimas prime
na mums, kad mes turime teisę 
ne t ik į Klaipėdos kraštą, bet ir 
į visus Rytprūsius, kuriuos šian
dieną yra okupavę rusai. Bet 
savo laiku jie iš ten turės išsi
kraustyt i" . 

Po konsulo kalbos Kęstutis 
Miklas, atsiprašęs, kad šiek tiek 
turės nukrypti nuo pagrindinės 
minėjimo temos ir apibūdinęs 
New Yorko Šaulių kuopos veik
lą už nuopelnus šioje veikloje 
šaulę Vidą Jankauskienę apdo
vanojo Šaulių žvaigždės ordinu, 
o šaulę Pranę Jurkuvienę — 
Šaulių žvaigždės medaliu. 

Minė j imui vėl gr įžus į 
„normalias vėžes" dr. Jonas 
Stikliorius savo kalbos pradžioje 
apie Vydūną kalbėjo: „...Vydū
nas yra buvęs filosofas, rašy
tojas, poetas, d ramaturgas , 
muzikas, kultūrininkas ir, turįs 
pridėti iš savo patyrimo, nepap
r a s t a i įdomi a s m e n y b ė " . 

Kadangi dr. Jonas Stiklorius 
Vydūną asmeniškai gerai 
pažino, todėl ir jo pasakojimai 
apie Vydūną buvo itin įdomūs. 
Paska i t in inkas savo kalbą 

baigė: „Tikiu, kad mes jo 
neužmiršime". 

Meninėje programos dalyje 
dailiojo žodžio menininkas 
Tadas Alinskas paskaitė porą 
ištraukų iš Vydūno kūrybos: 
„Išrinktoji tauta" ir „Prabočių 
šešėliai". Jaunuolis, berods tik 
pernai baigęs Maironio šešta
dieninę mokyklą, Aleksandras 
Maldutis sklandžia lietuvių kal
ba paskaitė keturis eilėraščius: 
„Baltija šaukia" — Kęstučio 
Radvilėno, „Klaipėdos kraštas" 

— Marijaus Sajaus, „Kur kalnas 
Rambyno" — Kristupo Lėkšto ir 
„Sausio 15-ji" — Žukausko — 
Vienuolio. 

Humoristišku žodžiu, daina ir 
lengva muzika susirinkusius 
privertė skaniai nusijuokti „Du 
žemaičiai". Tai Vytautas Dau
girdas, grojęs akordeonu, ir 
Julius Veblaitis — smuiku. 

Minėjimas baigtas Tautos 
himnu. 

Salė buvo papuošta Vydūno 
portretu ir Klaipėdos miesto 
herbu. Juos piešė Paulius 
Jurkus . Stalus sutvarkė ir 
papuošė, sumuštinius pagami
no, pyragus iškepė ir skanią 
kavą išvirė šaulės Živilė 
Jurienė ir Ona Miklienė. Prie 
kasos darbavosi Kazimieras Ba-
čauskas, o bare — Albinas Sa
kalas. Minėjimą rengė šauliai, 
ramovėnai, birutietės, Maž. 
Lietuvos rezistencijos sąjūdis ir 
Maž. Lietuvos bičiulių draugija. 

p. palys 

Union Pier, Mi. 
ŽIEMA UNION PIER 

ŽEMĖJE 

Nemažas Union Pier Lietuvių 
draugijos narių skaičius aplei
džia Michigano ežero pakrantę. 
Vieni žiemai praleisti išvyksta 
į Chicagą, kiti šiltojon Floridon 
išsidangina, tretieji, užsigrūdi
nę ir žiemos šalčių nebojantieji, 
nuolat Union Pier bei apylin
kėse gyvenantieji nesnaudžia. 
Ant pastarųjų pečių žiemos 
metu guli visa lietuviškosios 
veiklos našta. Šiame laiko
tarpyje, nežiūrint dažnai pasi
taikančio žvarbaus žiemos oro, 
dedamos pastangos, kad ryšys 
su nariais būtų palaikomas ir 
draugijos organizuota veikla 
Michigano ežero pakrantėje 
išliktų gyva. Gruodžio pabaigoje 
sudaro geras sąlygas artėjančios 
Kalėdos ir rengiamas nariams 
bei apylinkėse gyvenantiems 
tautiečiams Naujųjų Metų su
tikimo pobūvis. 

Gruodžio 17 d. 5 vai. p.p. 
Union Pier Lietuvių dr-jos na
riai su savo svečiais iš Harbert, 
Sawyer, Lakeside, New Buffalo, 
Three Oaks, Michiana, St. 
Joseph ir Benton Harbo r ir iš 
Beverly Shores Lietuvių klubo 
organizuota narių grupė rinkosi 
į jaukias A. ir P. Mikštų pa
talpas Union Pier lietuvių „Jau
nuolių centrą" . Suėjo ir 
suvažiavo į pirmą kartą šioje 
apylinkėse surengtą prieškalė
dinį renginį kūčių vakarienę, 
kurioje dalyvavo 68 asmenys. 

Kūčių vakarienės programos 
metu, prisimenant mirusius dr-
jos narius ir okupuotoje Lie
tuvoje žuvusius laisvės kovose, 
buvo uždegta žvakutės. Marga* 
spalvėmis šviesomis įžiebta 
kalėdinė eglutė. Buvo dekla
muojami Kalėdų dvasios eilė
raščiai, giedamos kalėdinės 
giesmės ir vaišinamasi pas-
ninkiniais kūčių patiekalais. 

Paminėtina, kad šios vakarie
nės metu3- Beržanskienės ir R. 
Albrechtienės asmeninėmis pa
stangomis, buvo renkamos 
aukos Three Oaks gyvenančios 
lietuvių kilmės G. Mikaliony-
tės-Dunkan šeimai, gaisro 
tragiškos nelaimės ištiktai, 
finansiniai paremti. Surinkta 
apie 400 dol. 

Po Kalėdų paskutinį 1988 m. 
dienos vakarą vėl Union Pier 
lietuvių „Jaunuolių centro" 
patalpose rinkosi žiemos neboja 
draugijos nariai ir svečiai atsi
sveikinti su praėjusiais Union 
Pier Lietuvių draugijos veiklos 
metais ir sutikti Naujuosius 
1989 Metus. 

Į gražiai išpuoštas patalpas 
linksmoje nuotaikoje 9 vai. vak. 
suvažiavo apie 40 tautiečių. 
Vyrai daugiausiai tamsiais rū
bais, moterys — puošniomis 
ilgomis balinėmis sukniomis 
pasirėdžiusios. Prie apvalių 
stalų susėdus^buvo užkandžiau
jama V. Albrechto skaniai paga
mintais šaltais užkandžiais, 
įvairiausiais gėrimėliais užsi-
gardžiuojant. Pakiliai nuotaikai 
palaikyti patalpose skambėjo 
svajingos lietuviškos muzikos 
garsai. Po 10 vai. visi buvo 
pakviesti vaišintis skaniais 
šiltos vakarienės patiekalais. O. 
Petrienė meniškai, kaip ir 
visada, padeklamavo jos pačios 
sukurtas jumoristines eiles, ap
tariančias 1988 metų Union 
Pier gyvenančių lietuvių įdo
mesnius nutikimus, kurie buvo 
gausiais plojimais sutikti ir 
palydėti. Paplota ir A. Klima
vičiui, eilėraštį paskaičiusiam. 

12 vai. draugijos pirmininkui 
E. Vengianskui tarus Naujųjų 
Metų linkėjimų žodį, laikrodžio 
dūžiams skelbiant 1989 metus, 
jie buvo visiems giedant Lie
tuvos himną sutikti. Šaudė 
atkemšami šampano buteliai, 
judėjo ir lingavo visa salė. 
Tarpusavyje visi linksmai svei
kinosi, keitėsi bučkiais ir vieni 
kitiems linkėdami daug laimės 
ir sveikatos. Užgrojus smagiai 
šokių muzikai — sukosi poros ir 
trepsėjo. 

Sausio 11d. Union Pier buvo 
surengta 1988-89 metų žiemos 
sezono pirmoji dr-jos vakaronė, 
kurioje dalyvavo 44 nariai. 
Turėjome viešnią Emiliją Pa-
kalnienę, atvykusią iš Vilniaus, 
dalyvavo ir J. Pakalka su 
žmona, gyv. Beverly Shores, 
Ind. 

Pirmoji šios vakaronės dalis 
buvo skirta Klaipėdos krašto at
vadavimo metinei sukakčiai 
paminėti. Pradėta tradiciniu 
Tėvynės prisiminimu. Draugijos 
pirmininkas perskaitė J. 
Rimkūno parašytą žodį tema 
„Klaipėdos atvadavimą pri
simenant" ir minutės susi
kaupimu buvo prisiminti bei pa
gerbti atvadavimo kovose žuvę 
savanoriai, kariai ir šauliai. Ši 
vakaronės dalis baigta, visiems 
sugiedojus „Lietuva brangi". 

Antroje vakaronės dalyje S. 

Kasnickienė vaizdingai ir jdo-
miai papasakojo savo įspūdžius 
bei išgyvenimus, patirtus pra
ėjusią vasarą besilankant Lie
tuvoje. Pusantros valandos 
užtruko vaizdajuostėje meniškai 
pagamintas filmas Dainavos 
ansamblio atlikto vaidinimo 
„Užgavėnės", kurią parodė iš 
Chicagos atvykęs šio filmo au
torius A. Plėnys. 

Vakaronės programą baigus, 
visi dalyvavę buvo skaniais mo
terų suneštiniais maisto patie
kalais , kava ir pyragais 
pavaišinti. 

Vasario 7 d. vakaronė ski
riama Užgavėnių blynų vaka
rienei ir Vasario 19 d. kartu su 
Beverly Shores Lietuvių klubo 
nariais Beverly Shores iškilmin
gai minėsime Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo me
tinę sukaktį. 

Kovo-balandžio vakaronės 
skiriamos pašnekesiams bei 
filmų demonstravimui. Gegužės 
13 d. — pavasariniame narių 
susirinkime minėsime Motinos 
dieną. 

Krsp. 

C H I C A G O S Ž I N I O S DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. sausio mėn. 25 d. 

MALDOS PRIE ŽUVIMO 
VIETOS 

Lillian Russell su artimaisiais 
buvo nuvykusi prie Eden greit
kelio ir Clancey Road, kur au
tomobilio nelaimėje žuvo 
Russell duktė. Susikaupimu ir 
maldomis rytiečių papročiu 
norėjo prisiminti ją' tragedijos 
vietoje. Motina pabėrė septynias 
raudonas rožes į žuvumo vietą. 
Trumpomis apeigomis prisi
minė žuvusią mergaitę ir tris jos 
draugus. Jie buvo užmušti kai 
sankryžoje į jų automobilį 
trenkė mažas sunkvežimis. 

UŽDARYTOS SESIOS 
LIGONINĖS 

Illinois valstijoje 1988 m. 
uždarytos 6 ligoninės, o visose 
JAV-se uždarytos 81 ligoninė. 
1987 m. Illinois valstioje 
uždarytos 5 ligoninės. Vis dau
giausia dėl finansinių sunku
mų. 

mirus, 

A.tA. 
LIŪTUI GRINIUI 

jo žmonai, 
užuojautą reiškia 

Buffalo , N.Y. 

sūnums ir dukroms giliausią 

Buffalo Lietuvių klubas 

Mielam mokslo draugui 

A.tA. 
ALEKSANDRUI H. TORNAU 

Po sunkios ligos Amžinybėn iškeliavus, liūdesio 
prislėgtus: žmoną LAIMUTE, seserį DAGNE 
MIELIULIENĘ, brolį JURGI Lietuvoje su šeimomis 
ir visą Tornau j 
dime. 

J. 
L 
K. 
N 
S. 
A. 
M 
V. 
J. 
A. 
A. 
Z. 
V. 
R. 
L 
A. 
E. 
J. 
L. 
S. 

jjiminę giliai užjaučiame ir kar tu liū-

Gediilaitė Augustinavičienė 
Baltrušaitienė 
V. Čepaičiai 
Z. Venckevičiūtė Dabrouski 
Taujenytė ir Antanas Danaičiai 
G. Dzirvonai 
Fabriciūtė ir Rimas Gertai 
J. Grybauskai 

B. Klečkauskai 
B. Kremeriai 
Taujenytė Ledienė 
K. Petreikiai 
Daujotaitė ir Bronius Saulėnai 
Radzevičiūtė ir Antanas Siručiai 

Smieliauskienė 
Smilga 
R. Slapšiai 
Tamoševičienė 
E. Valančiai 
Z. Zilevičiai 

A.tA. 
LIŪTUI GRINIUI 

mirus, jo žmonai, sūnums ir dukroms giliausią 
užuojautą reiškia 

Dr. Algirdas Gamziukas ir 
žmona Helaine 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas - 523-0440 

A.tA. 
LIŪTUI GRINIUI 

mirus, skausmo prislėgtai žmonai NIJOLEI ir šeimai, 
jos motinai ONAI SILIŪNIENEI, jos broliui DONA
TUI ir VIDAI SILIŪNAMS širdingą užuojautą 
reiškia ir drauge liūdi. 

Elena Jakubaitienė ir šeima 

A.tA. 
LIŪTUI GRINIUI 

staiga mirus, didžiame liūdesyje likusią žmoną , sesę 
NIJOLE, su šeima nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

Vašingtono Skaučių Židinys 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

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

A.tA. 
BROLIUI JUOZUI 

Lietuvoje mirus, dr. JONUI ADOMAVIČIUI ir vi
siems artimiesiems reiškiame giliausią užuojautą 

Viktorija ir Algirdas Karaičiai 

STEPONAS C. LACK ir S Ū N Ū S 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 Wes t 69th S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
11028 Sou thvves t H w y . - Tel . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700 

Madisono ALTO skyriaus pirmininkui, 

A.TA. 
ALGIRDUI ČAPLĖNUI 

mirus, jo žmonai ALDONAI, tėvui JONUI ir vaikams: 
DAIVAI, NIJOLEI, AUDRAI, RIMUI ir ALGIUI su 
šeimomis reiškiame gilią užuojautą 

Madisono ALTO skvrius 

Sally 

BUTKUS -- PETKUS 
LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I A I 

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o . 

T e l e f o n a s 
I l l ino is 
- 652-1003 

Donald M. J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA •* 

DIREKTORIAI 
1424 S o . 50 Ave . , C i c e r o I l l i n o i s 

PATARNAUJA CHICAGO.JE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel . 652-5245 
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x Trio, ku r i ame dalyvaus 
smuikininkas Aiexander Bi-
liavski, klarnetu gros Charleny 
Zimmerman ir arfa skambins 
Marshela Bella, bus „Draugo" 
sukaktuviniam koncerte va
sario 26 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p. Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. Koncertu bus paminėtos 
„Draugo" cy vavimo 80 metų ir 
komp. K. V. Banaičio mirties 
25-rių metų sukaktys. Bilietus 
jau dabar gal ima įsigyti 
Vaznelių parduotuvėje. 

x L ie tuvos Nepr ik lauso
mybės sukakties minėjimas, 
kurį rengia Chicagos Lietuvių 
Taryba, bus vasario 12 d., 
sekmadienį, 2 vai. p.p. Marijos 
aukšt. mokyklos salėje. Bus 
paskaita, meninė dalis, iškil
mingoji dalis, kurią atliks Don 
Varno posto nar ia i . Visi 
kviečiami dalyvauti ir savo 
auka paremti Lietuvos išlaisvi
nimo pastangas. 

x Jaun imo centro kavinėje 
šį sekmadienį, sausio 29 d., tuoj 
po šv. Mišių bus pardavinėjami 
pusryčiai ir specialūs blynai, 
kad pamaldose dalyvaujantieji 
galėtų gerai pasisotinti ir pa
remti Jaunimo centrą. 

x Sausio 27 d., penktadie
nį, 7:30 vai. vakaro Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje Jonas 
Dainauskas papasakos atsimi
nimus apie 1918-1919 m. įvy
kius Kaune. Jonas Dainauskas 
priklauso prie tų nedaugelio vy
resnių žmonių, kurie savo aki
mis matė atgimstančią Nepri
klausomą Lietuvą. Jis papa
sakos, kaip 1919 metų sausio 
mėn. priversta t rauktis iš 
Vilniaus, vos tik susikūrusi, 
Lietuvos vyriausybė su didžiau
siais sunkumais kūrėsi Kaune. 
Pranešėjas pasidalins savo 
atsiminimais apie to laiko 
gyvenimą Kaune, pateiks 
daugelį visiškai jau užmirštų ar 
nežinomų faktų ir vaizdų apie 
anų metų miestą, kuris tapo 
laikinąja Lietuvos sostine. Po 
vakaronės bus vaišės. 

x Kazys Saja, talkinamas 
Algirdo T. Antanaičio, skaitys 
savo naujausią, niekur dar ne
statytą, poli t inę komediją 
„Blusų marintojai". Skaitymas 
įvyks sausio 27 d., penktadienį, 
7:30 v.v. Jaunimo centro mažo
joje salėje. Rengia Santara-Švie
sa. 

(sk; 

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

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

Tel. 460-1866 
Valandos pagal susitarimą 

x Ses. Marilyn Kuzmickus, 
Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos generalinė vadovė, 
lydima tarėjos ses. Margaret 
Petkevage, sausio 24 d. išvyko 
į Argentiną oficialiai vizitacijai. 
Jos aplankys ir apžiūrės ten 
gyvenančių seserų darbus ir jas 
pačias. Aplankys visus tris na
mus, noviciatą ir paskui turės 
bendrą visų seserų susirinkimą 
bei pokalbius vienuolijos 
reikalais. Grįš vasario pabai
goje. 

x JAV Lietuvių Jaunimo 
sąjungos Chicagos skyrius, 
kaip ir kitais metais, rengia Va
sario 16-tosios demonstracijas 
miesto centre. Visi Chicagos ir 
apylinkių lietuviai kviečiami 
dalyvauti. Informacijos apie de
monstracijas bus skelbiamos 
spaudoje. 

x Ateitininkų „Kęstučio" 
korporacijos brolių konventas 
bus sausio 28 d., šeštadienį, 1 
vai. p.p. Seklyčios mažojoje 
salėje Chicagoje. Svarstys pa
galbą Lietuvai. 

x Dr. Tomas Remeikis pir
mininkauja jury komisijai, jam 
padedant dr. Daliai Katiliū-
tei-Boydstun ir dr. Broniui Vaš
keliui, atrinkti mokslinį veiklą 
JAV LB Kultūros mokslinei 
premijai. Premijos įteikimas 
bus gegužės mėnesį Jaunimo 
centre. 

x Lietuvių Bendruomenės 
Socialinių reikalų tarybos na
rys psichologas dr. Edvardas 
Kaminskas atvyksta iš Bostono 
į Chicagą ir skaitys paskaitą 
apie „Alzheimer" ligą sausio 26 
d., ketvirtadienį, 7 vai. vak. 
Seklyčioje. J is yra specialistas 
šioje srityje. Visa lietuvių 
visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti. 

x Neturint reguliarių tarp
tautinės bankų transakcijos 
su Lietuva ar Sovietų Sąjunga 
finansinėmis institucijomis, 
dovana Lietuvai perduodama 
ten atstovaujančioms tautai in
stitucijoms pagal jų prašymus 
priemonėmis iš Vakarų. Lėšos 
reikalingos išlaisvinimo akcijai 
remti. 

x JAV Lietuvių Bendruo
menės Kultūros taryba yra 
paruošusi Lietuvos Nepriklau
somybės proga tinkančias gar-
sajuostes radijo programoms lie
tuviškai ir angliškai. Garsajuos-
tėse kalbama apie kūrėjus 
politinėje sankryžoje. Su
interesuotieji prašomi kreiptis į 
Kultūros tarybos pirm. Dalią 
Kučėnienę tel. 312-434-0706. 

x Lituanistikos Institutas 
ir Liet. Taut. Namų valdyba 
š.m. vasario 5 d. 2 v. p.p. Liet. 
Taut. namuose, ruošia dr. P. 
Joniko knygos „Lietuvių kalba 
ir tauta amžių būvyje" sutiktu
ves. Knygą apibūdins dr. A. Kli
mas. Visuomenė kviečiama 
šioje kultūrinėje sekmadienio 
popietėje gausiai dalyvauti. 

(sk) 

x Garbės svečiai Mokytojo 
pagerbime Liet. Tautiniuose 
namuose sausio 29 d. sutiko 
būti vysk. Vincentas Brizgys, 
Lietuvos gen. konsulas V. Klei
za su žmona, PLB atstovė M. 
Lenkauskienė, Marijonų vie
nuolijos provincijolas kun. V. 
Rimšelis, LB krašto valdybos 
pirm. dr. A. Razma, Lietuvių 
fondo pirm. M. Remienė, LB • 
Švietimo tarybos pirm. R. Ku-
čienė, Lietuvių skaučių Sese
rijos Vyr. Skautininke Stefa 
Gedgaudienė ir kt. 

x Marija Rudienė, Balfo pir
mininkė, sugrįš iš Floridos ir 
dalyvaus Balfo Cicero skyriaus 
metiniame sus i r ink ime 
ateinantį sekmadienį, sausio 29 
d. Prieš susirinkimą 10:30 vai. 
Šv. Antano bažnyčioje Cicero 
bus aukojamos šv. Mišios už 
skyriaus mirusius narius ir 
aukotojus. Tuoj po Mišių parapi
jos salėje bus susirinkimas. Na
riai, aukotojai ir visi kiti kvie
čiami gausiai da lyvaut i 
pamaldose, susirinkime ir prie 
užkandos pabendravime. 

i 
x Mykolas Abar ius , Lie

tuvos Šaulių sąjungos centro 
valdybos pirmininkas, buvo 
paskirtas Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centro atstovas Detroi
te. Jis atvedė Detroito šaulių 
delegaciją apžiūrėti muziejaus 
karinius eksponatus ir duoti pa
tarimų. Kiti detroitiškiai, kurie 
prasideda prie veiklos yra 
Saulius Šimoliūnas, Vincas 
Tamošiūnas, Česys Šadeika, 
Stasys Sližys, Algis Zaparackas 
ir Vytautas Ogilvis. 

x Skulptorius Pe t ra s Vėb
ra, Chicago, 111., įvair iais 
reikalais lankėsi „Drauge" i r t a 
proga už kalėdines korteles ir 
kalendorių įteikė 15 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū. 

x Ieškoma l ietuviškai kal
banti moteris prižiūrėti du ber
niukus, 2Vz metų ir 8 mėn., 5 
dienas savaitėje. Skambinti po 
5 v.v. 460-8416. 

(sk) 

x Norėdami malonioj ap
linkoj, prie židinio praleisti 
laiką, apsilankykite BALTIOS 
restorane, 8100 Roberts Rd., 
Justice, IL, tel. 458-1400. Geras 
lietuviškas maistas, kokteiliai. 
Pirmadieniais užda ry t a . 
Kviečia Kielų šeima. 

(sk) 
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NAUJI METAI 

Atsidarė pirkios durys, 
Neiškentęs švilpt į kiemą. 
Kyla rankos ir kepurės... 
- Kas čia dedas, teta žiema? 

Nė tai rogės, nė tai ratai 
Per pusnyną, guru-guru. 
Nauji Metai! Nauji Metai, 
Žiūrim, sklaido sniegą purų. 

Plerpia dūdos ir birbynės, 
Pučia Linas, pučia tėtė, 
Mamos, dėdės ir kaimynės 
Skuba laimės mums linkėti. 

Jonas Minelga 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 
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Pirmasis Mayflovver susto
jimas buvo Cape Cod. 

Advoka tas Jonas Gibait is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . — 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9-6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

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

Tel. 325-3157 
Valandos papai 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 į 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. 
Te l . 312-436-7772, n a m ų 
312-430-4145. 

(sk) 

x Darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau, 9727 S. VVestern Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 

x Tradicinį Užgavėnių šiu
pinį vasario 4 d., šeštadienį, 
Lietuvių Tautiniuose namuose 
rengia Mažosios L ie tuvos 
Lietuvių draugija. Pradžia 6:30 
vai. vak. Meninė programa, 
karšta vakarienė su tradiciniu 
šiupiniu, šokiai Ąžuolo Stel
moko orkestrui grojant. Visi 
kviečiami. Stalų rezervacijai 
kreiptis pas V. Žiobrį, tel. (312) 
795-5049, arba pas A. Bagdoną, 
tel. 925-7215. 

(sk) 

x I rena Pol ika i t inė (tel. 
434-2243) ir Alicija Brazai-
tienė (tel. 598-8331) priima re
zervacijas į Pedagoginio li
tuanistikos instituto vakarą, 
kuris įvyks sausio 28 d. 7 v.v. 
Jaunimo centre. 

(sk) 

x Greit pa rduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX F I R S T , R i m a s 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169 

(sk) 
x Norintieji pagrei t int i gi

minių iš Lietuvos a tvykimą į 
Ameriką, prašomi kreiptis į 
American Travel Service Bu
reau, 9727 S. VVestern. Chicago, 
IL 60643. tel. 312-238-9787. 

(sk) 

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

, (sk) 

Piešė Lina Grigaitytė 

MANO KALĖDŲ 
ATOSTOGOS 

Mūsų šeima, praleisti Kalėdų 
šventes, nuvažiavo pas močiutę 
į Toronto. Ten gyvena ir mano 
tetos Rūtos šeima. Jie turi dvi 
mergytes: Aleksutę ir Janytę. 
Vyresnioji yra trijų metų, o jau
nesnioji — vienerių metelių 
amžiaus. 

Kūčių vakarą mes jau buvome 
pas juos. Valgėme Kūčių 
vakarienę. Buvo įvairiausių 
valgių: silkių, barščių, miš
rainės, bulvių salotų, sližikų, 
saldžių patiekalų, kisieliaus ir 
kt. Viskas buvo labai skanu. Po 
vakarienės gavome dovanų. 
Man pa t iko visos gautos 
dovanos. 

Kalėdų pirmąją dieną buvome 
pas močiutę. Ten susirinko daug 
svečių. Aš ir ten gavau dovanų, 
bet mažiau negu per Kūčias. 
Ten buvo ir viešnia iš Lietuvos. 
Tai buvo mano kita teta. Mes jai 
parodėme Toronto miestą. Mes 
anksčiau gyvenome Toronte, tai 
jį gerai pažįstame. Aplankėme 
CN Tower, Science Centre, Ea
ton Centre ir Planetarium. 

Kitą dieną nuvažiavome į 
kaimą. Aplankėme dėdę 
Antaną. Ten turėjau progos sli
dinėti. Kaime labai smagiai 
praleidau laiką. 

Šių metų Kalėdų atostogos 
man buvo labai, labai smagios... 

I nd rė Sakutė , 
Ottawos Dr. V. Kudirkos 

lit. m-los mokinė. Kanada. 
(„Trupinėliai") 

UOLŲ PILIES 
KARALIUS 

(Kalėdų legenda) 
(Pabaiga) 

Greitai ir ugnies liepsnos 
padidėjo. Viskas aplinkui nušvi
to. Plėšikų karalius, kuris jau 
buvo truputį prasiblaivęs, dai
rėsi aplinkui ir greitai pamatė 
besileidžiančius žemyn vaikus. 
Juodu jau buvo per toli, kad 
galėtų pagriebti, tad jis nieko 
nelaukdamas pradėjo leistis 
paskui vaikus, manydamas, kad 
jei gali taip padaryti du silpni 
vaikučiai, tai jam bus žymiai 
lengviau. Bet atsitiko kitaip. Jis 
žengė kelis žingfenius žemyn, o 
po to greitai neteko po kojomis 
atramos, paslydo ir piktai šauk
damas pradėjo kristi žemyn. 
Greitai jis išnyko. Vaikai nė iš
girsti negalėjo, kai jis pasiekė 
Ardonės dugną ir sudužo į ga
balus ant kietų, aštrių akmenų. 

Vaikai buvo labai išsigandę ir 
drebėjo. 

— O Jėzau, — suriko Margari
ta, — jau mudu esame žuvę, jei 
Tu mums nepadėsi. Geriausias 
Viešpatie, mes Tave mylime, 
nes esame Tavo vaikai. Gelbėk 
mus! 

— Marcarita, — tarė Vla
dislovas, — aš jaučiu, kad 
kažkas maloniai prilaiko mano 

rankas ir kojas. 
— Ir aš taip pat jaučiu, — 

atsakė mažoji mergaitė, — bet 
čia nieko gyvo nėra. Turbūt, 
Dievo angelai gelbsti mus, ku
riuos Dievas čia pasiuntė. 

Taip jie leidosi žemyn, suras
dami skyles ir briaunas, kur sta
tė savo kojas ir tvirtai kabinosi 
rankomis. Sunki ir pavojinga 
buvo toji kelionė, bet laimingai 
jie pasiekė apačią. 

Dabar, negaišindami laiko, 
skubiai bėgo į tėvų pilį. Ją 
pasiekė antrą valandą nakties. 
Kungaikštis ir kunigaikštienė 
jau buvo parvažiavę namo. 
Kunigaikštis tuojau sušaukė 
savo kareivius ir greitai rengėsi 
vesti juos prieš plėšikų karalių. 
Tuo tarpu prie pilies vartų pasi
girdo paprastas varpo skam
bėjimas. Kareiviai tuojau grie
bė ginklus ir pasirengė kovai. 
Visų akys nukrypo į vartus, nes 
visi pagalvojo, kad plėšikų 
karalius atėjo kariauti prieš 
kunigaikštį, arba reikalauti 
išpirkimo už vaikus. 

Sargyba atidarė pilies vartus 
ir juose pasirodė du maži 
vaikeliai. Džiaugsmingi šauks
mai pasigirdo iš visų pusių. 
Kunigaikštienė, kuri tai paste
bėjo pro bokštelio langą, apalpo 
iš susijaudinimo, o kunigaikštis, 
kuris buvo kariškai apsirengęs, 
taip paėmęs savo mylimus, atsi
radusius vaikelius, spaudė prie 
plienu apdengtos krūtinės, kad 
mažieji net garsiai pradėjo 
šaukti iš skausmo. 

Dabar laimingai praleido 
dėkodami Kūdikėliui Jėzui 
Kalėdų dieną. Vaikai papasako
jo visą savo istoriją ir vėl dėko
jo Dievui, kad Jis atsiuntė savo 
angelus, kurie nuvedė juos lai
mingai uolos briauna žemyn ir 
parvedė į tėvų namus. Dievas 
yra Visagalis. Kas Juo pasitiki 
ir Jo pagalbos šaukiasi, nebus 
atstumtas. 

KALĖDOS 

Jėzus gimė Kalėdų dieną. 
Didelė žvaigždė švietė virš tvar
to, kuriame Jis gimė. 

Trys karaliai aplankė gimusį 
Jėzų ir Jį garbino. Karalius 
Herodas apie Jėzaus gimimą 
girdėjo ir taip pat norėjo Jį pa
garbinti. Kai karalius Herodas 
nuvyko į Betliejų, jis galvojo, 
kad trys karaliai jį apgavo, ,nes 
jis nerado kūdikio. Marija ir 
Juozapas su Jėzumi buvo pabė
gę į Egiptą. 

Karalius Herodas norėjo visus 
kūdikius — berniukus, dar 
neturinčius trijų metukų, 
užmušti. Jis liepdavo savo 
kareiviams tuos vaikus įmesti 
į Jordano upę 

Marija, Juozapas ir Jėzus 
grįžo į Izraelį tik po Herodo 
mirties. 

Andrius Brooks, III sk. 
K. Donelaičio lit. m-la 
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Kūčių dienos kalendoriuje yra 
minimi Adomo ir Ievos vardai. 
Tai pirmieji žmonės, Dievo su
tverti. 

GALVOSŪKIS NR. 81 

KALĖDOS IR J Ų 
REIKŠMĖ 

Kalėdos kasmet būna gruo
džio 25 dieną. Tiktai savaitės 
diena keičiasi. Šiais metais 
buvo sekmadienį. Žmonės Kalė
dų laukia, ypač maži vaikai. 
Parduotuvės gražiai pasipuošia, 
langus apšviečia, kad priviliotų 
daugiau pirkėjų. Žmonės prieš 
Kalėdas ypač daug perka savo 
vaikams, giminėms, draugams 
ir pažįstamiems, kad Kalėdų 
proga padovanotų. Gatvės 
gražiai iliuminuotos, visur pri
dėta prakartėlių ir vainikų. 

Vakaras prieš Kalėdas vadi
nasi Kūčios. Lietuviai Kūčias 
praleidžia iškilmingai, laikyda
miesi savo senų tradicijų. Būna 
vakarienė be mėsos gaminių. 
Čia susirenka visa šeima: pa
valgo, pabendrauja ir pasikeičia 
dovanomis. Sulaukę 12 vai. 
nakties vyksta į Bernelių Mi
šias, kurios būna labai 
iškilmingos. 

Po Bernelių Mišių grįžę eina 
ilsėtis, o pakilę iš miego vaikai 
eina žiūrėti, ką jiems Kalėdų 
senelis atnešė. Paskui žmonės 
vėl eina melstis ir padėkoti 
Dievui už Kristaus atsiuntimą 
į žemę. 

Gytis Vygantas, 
Dariaus Girėno lit. m-los 

8 sk. mokinys 

GALVOSŪKIO NR. 61 
ATSAKYMAS 

Azijos žemynas užima 
17,085.000 kvadratinių mylių 
plotą, tuo tarpu Didysis 
vandenynas 64,186,000 kv. 
mylias. 

GALVOSŪKIO NR. 62 
ATSAKYMAS 

Šv. Jonas Krikštytojas gimė 
anksčiau, negu Jėzus. Jis 
paruošė žmones Kristaus atėji
mui į šį pasaulį. Jo motina Elž
bieta buvo Marijos pusseserė. 
Elžbieta buvo ištekėjusi už šven
tyklos kunigo Zacharijaus. Jie 
ilgai neturėjo vaikų. Vieną 
dieną šventykloje pasirodė 
Angelas Zacharijui, kuris 
pasakė, kad jo žmona Elzbieta 
susilauks sūnaus, kuris va
dinsis Jonas. Zacharijas 
nenorėjo tikėti angelo žodžiams, 
nes jo žmona jau buvo senyvo 
amžiaus. Nežiūrint amžiaus, 
angelo žodžiai išsipildė ir jiems 
gimė sūnus Jonas, kuris 
užaugęs krikštijo žmones 
vandeniu ir skelbė Kristaus 
atėjimą. 

GALVOSŪKIO N R 63 
ATSAKYMAS 

(Žiūrėkite piešinį) 

Čia matote lietuvių tau
todailės piešinį. Parašykite, ką 
tas piešinys vaizduoja ir kuriam 
tikslui senovės lietuviai tą daik
tą vartojo? (5 taškai) 

Delaware 
titulą. 

valstija turi tą 

GALVOSŪKIS NR. 82 

Esu aš labai naudingas, 
Kiekvienam gyviui reikalingas. 
Jei vieną raidę tik pridėsi, 
Garbingą žmogų jau turėsi. 
Bet jei tą raidę dar mainysi, 
Ką gausi, jau šluota varysi. Kas 
aš? (10 taškų) 

M. M. 

GALVOSŪKIS NR. 83 

Jei apie arklio kaklą yra 
pririšta 6 jardų ilgumo virvė, o 
už 25 pėdų yra padėtas didelis 
indas su avižomis. Ar arklys 
galės pasiekti avižas ir jas ėsti? 
(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 84 

Kaip galima parašyti skaičių 
100 su aštuoniais devynetukais 
(9,9,9,9,9,9,9,9,9)? (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 85 

JAsbtr, 
OcttnGrove 

Bradky toactt 
, Avon by thc Sea 
Skstk *i*er Im/n 
Bcimar 

S. Bttfitftr 
W. Btimir 

(Žiūrėkite piešinėlį). Čia ma
tote iškarpą iš JAV žemėlapio; 
parašykite, kokioje JAV valsti
joje yra šios vietovės? (5 taškai) 




