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(Tęsinys) 

Kauno arkivyskupijos 
ir Vilkaviškio vyskupijos 
arkvysk. J.E. L. Poviloniui 

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

Kybartų parapijos tikinčiųjų 

Pareiškimas 
Per paskutinius penkerius 

metus, mums kybartiečiams, 
kaip retai parapijai, teko patir
ti ir skaudžiai išgyventi daug re
presijų iš valdžios ir saugumo 
pusės. 

1983 m. gegužės 6 d. Vilniuje 
buvo neteisingai apkaltintas ir 
suimtas mūsų parapijos 
klebonas kun. S. Tamkevičius. 
Po to sekė tikinčiųjų tardymai. 
Saugumiečiai ištardė apie 200 
Kybartų tikinčiųjų, pradedant 
mažamečiais vaikais ir baigiant 
beraščiais .seneliais. Ir nė vienas 
iš mūsų nesusiviliojo diplo
muotų saugumiečių pažadais, 
neįklimpo į jų spendžiamas 
pinkles. Priešingai, Dievui 
padedant, išbandymus atlaikė
me taip, jog net patys saugu
miečiai stebėjosi, kad iš mūsų 
tarpo negali rasti ..tinkamų" 
liudininkų kun. S. Tamkevi-

čiaus byloje. 
Tuo skaudžiu mūsų parapijai 

laikotarpiu mums daug padėjo 
tuometinis mūsų parapijos 
vikaras kun. J.K. Matulionis. 
Kuri laiką po kun. S. Tamke-
vičiaus arešto, Jūsų Ekscelenci
jos pavedimu, jis buvo vienin
teliu mūsų dvasiniu vadovu. Už 
tai mes Jums ir jam be galo 
esame dėkingi,nes niekas kitas 
tuo skaudžiu Kybartų parapijai 
laikotarpiu, nerodė mums tiek 
dėmesio bei dvasinės paramos, 
kaip šis uolus savo pašaukimui 
atsidavęs kunigas. Tačiau 1984 
m. saugumiečiai kun. J.K. 
Matulionį kartu su patarnau
toju R. Žemaičiu areštavo už tai, 
kad jis sąžiningai atliko savo, 
kaip kunigo pareigas — Vėlinių 
dieną procesijos būdu aplankė 
kapines. 

(Bus daugiau) 

Politbiuras skiria deputatus 
Maskva. — Komunistų parti

jos Centro komitetas patvirtino 
100 kandidatų sąrašą, kurį 
įteikė Politbiuras, užimti šimtui 
vietų, kurie turės jas naujajame 
Sovietų įstatymų leidimo parla
mente. Posėdis užtruko mažiau 
kaip 4 valandas. Jame buvo 
priimta ir partijos rinkiminė 
platforma. Politibiuras, kurį 
sudaro 12 narių, padarė savo 
sprendimą, visai nekreipdamas 
dėmesio į Centro komitetą. 

Sovietų vadas Gorbačiovas 
pasakė, jog Politbiuras parinko 
juos iš 207 kandidatų, kuriuos 
pasiūlė 15-kos respublikų cen
triniai komitetai, o kitų 105-kių 

Įteisinta estų kalba 
Tallinnas. — Estijos įstatymų 

leidėjai sausio 18 d. oficialiai 
įteisino įstatymu, kad estų 
kalba yra oficiali Estijos respub
likos kalba vietoje rusų kalbos. 
Už šį įstatymą balsavo 204 
Aukščiausios tarybos nariai, o 
prieš 50. 

Ministerio pi rmininko 
pavaduotojas Ain Sodla po to 
pasakė: „Aš manau, kad mūsų 
kolegos Maskvoje tai supras". 
Tai yra estų simboliškas pasi
priešinimas prieš rusifikaciją ir 
Maskvos kontrolę, kai Stalinas 
okupavo Estiją 1940 m., rašo 
New York Times Maždaug 
400,000 rusų nedemonstravo 
gatvėse, bet visą eigą sekė 
televizijoje. Praktiniame estų 
gyvenime tai reiškia, kad tie 
rusai turės išmokti estiškai, o 
kai kurie gal išvyks iš Estijos. 

Estijos Komunistų partijos 
sekretorius Mikk Titma šia pro
ga pasakė, kad tai padaryta 
perestroikos dvasioje. Iš Gorba
čiovo nebuvo jokio pareiškimo, 
tačiau buvo atspausdintas nepa
lankus straipsnis „Izvestijose". 
Įstatymas yra smulkiai aptar
tas, pavyzdžiui, nebereikia prie 
savo vardo ir pavardės dar pri
jungti tėvo vardą, kaip kad 
rusai reikalauja. Taip pat 
iškabos, pavadinimai ir plaka
tai rusų kalboje negali būti 
didesnėmis raidėmis išrašyti 
negu estu, kalba. Tokių apta
rimų nėra Latvijoje. Lietuvoje ir 
Gruzijoje. 

pavardes įteikė tiesiog Centro 
komitetui, kaip praneša „Tas-
sas" . oficiali sovietų žinių 
agentūra. 

Pr iėmė platformą, 
bet jos neske lb ia 

Kiekvienas komunistas gali 
būti nominuotas, sako Gor
bačiovas. Partijos nariai fab
rikuose nominavo 31,500 kandi
datų visame Sovietų krašte. 
Sovietų darbo unijos ir kitos 
organizuotos grupės, kurios tik 
turi teisę veikti, išrinks dar 650 
liaudies deputatų ir 1,500 bus 
išr inkt i balsuotojų visame 
krašte kovo 26 d. Šie bus nomi
nuoti darbovietėse ir kiekvienas 
gali būti pasiūlytas kandidatu, 
bet sovietų rinkimų įstatymas 
negarantuoja, kad renkamai 
pozicijai būtų įrašyta balsavimo 
lape daugiau negu vienas kan
didatas. Pagal tą įstatymą, jei 
daugiau negu du kandidatai yra 
nominuoti renkamai pozicijai, 
tai vietinis rinkimų komitetas 
gali sukviesti savo nominuo-
tojus pasitarimui ir parinkti vie
ną kandidatą reikiamai pozici
jai arba daugiausia du kandi
datus. Ir abu jie turi būti įrašyti 
į balsavimo lapą. Pirmiau 
tebuvo galima įrašyti vieną 
kandidatą. Maskvoje yra nomi
nuoti 28 kandidata i devy
niolikoje distriktų. 

Centro komitetas taip pat jau 
priėmė rinkimų platformą. Taip 
pat bus išrinkti ir antrininkai. 
Deputatais bus respublikų 
partijų vadai, centrinių minis
terijų vadai ir karinių distriktų 
vadai. „Tassas" šiuo metu ne
praneša, kas tie partijos kan
didatai yra. 

— Pietų Afrikoje, kai jų 
prezidentas gavo lengvą širdies 
priepuolį, Johannesburge buvo 
prisaikdintas vyriausias kabi
neto narys Christian Heunis lai
kinai eiti_ Pietų Afrikos prezi
dento pareigas. 

— Belgrade žinių agentūra 
pranešė, jog naujuoju Jugosla
vijos ministeriu pirmininku 
paskirtas gyventojų mėgstamas 
Kroatijos provincijos vadas 
Ante Markovic, kuris yra už 
stiprias ekonomines reformas. 

„Tiesa" informuoja gyventojus — 
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Demokratiškas vyriausybės pasikeit imas. B prez. R. Reaganas ir jo žmona Nancy išlydimi 
iš Kapitoliaus rūmų naujojo Amerikos prezider G. Busho ir jo žmonos Barboros. Tai vaizdas, 
kokio nėra buvę Sovietų Sąjungoje 

Sovietai prisipažino prie 
priverstinių gydymų 

Maskva. Sovietų laikraštis 
atspausdino Maskvos psichiatro 
straipsnį, kuriame rašoma; jog 
Vakarų kaltinimai yra teisingi, 
kad sovietai sistemingai 
naudojo savo psichiatrus prieš 
sovietų disidentus ir sąžinės 
kalinius. Michailas Bujanovas 
mokytojų laikraštyje rašo, jog 
1970 m. tie, kurie pasisakė 
prieš sovietinę santvarką, buvo 
laikomi protiniai nesveikais ir 
buvo prievarta gydomi. Čia 
daug „nuopelnų" turinti KGB 
įstaiga. 

Šis straipsnis paskelbtas tuo 
metu, kai sovietų psichiatrai 
nori įsijungti į Pasaulio Psi
chiatrų organizaciją. Amerikos 
psichiatrų grupė lankosi Sovie
tų Sąjungoje sausio mėnesį ir jie 
galės vizituoti psichiatrines 
ligonines. Disidentas Aleksand
ras Podrabinekas sako. kad ir 
šiandien dar yra asmenų, kurie 
laikomi psichiatrinėse už 
politinius pasisakymus. Jis 
teigia, kad žinąs 30 tokių 
žmonių, o kiti 120 žmonių irgi 
panašiai „tebegydomi". Šiais 
metais buvo įsakyta išbraukti iš 
6 mil. žmonių sąrašo 2 mil. 
asmenų, kurie buvo užregis
truoti psichiniai nesveikais. 

Psichiatro išgyvenimai 
Bujanovas sako, kad žmonės 

buvo areštuojami ir teisiami už 
tokius pasakymus, kurie šią 
vasarą buvo pasakyti visos eilės 
delegatų Komunistų partijos 
konferencijoje. Dramatiškiau
sias įvykis minimas, kai Char
kovo psichiatras Anatolijus Ko-
riaginas atsisakė išrašyti diag
nozę žmonėms, jog je yra pami
šę, kurie buvo disidentai ir 
nesutiko su režimu. Tada pats 
Koriaginas buvo patalpintas už 
tai į kalėjimą. Jis vis tiek 
sugebėjo pasiųsti j Vakarus 
pranešimą apie prievartinį 
žmonių gydymą psichiatrinėse 
ligoninėse. 

Koriagino drąsą galima sugre
tinti, rašo jis su vienu Estijos 
psichiatru, kuris ats isakė 
sudaryti nacių sąrašą, kurie 
„turėjo būti pamišę" II Pasau
linio karo metu. 

Pranešama iš Maskvos, kad 
tas mokytojų :kraštis, ku
riame buvo atsf—isdintas minė
tas straipsnis, nuo šių metų 
pradžios uždaromas 

Beje, Bujanovas sano, kad jis 
tuo straipsniu neatstovauja ofi
cialiai valdžios nuomonei. 
Tačiau yra „tikra tiesa, jog 
žmonės prieš 1970 m. už poli
tinius pasisakymus buvo 
uždaromi daug dažniau, negu už 
sveikatos trūkumus, o po tų 
metų tai buvo daroma dar daž
niau". Straipsnyje rašoma, jog 
dabar reikia pripažinti, kad tai 
buvo klaidos, kurių nebereikia 
kartoti. 

Didesnė kontrolė 
Sąjūdžiui 

Vilnius. — LIC pranešimu. 
Sąjūdis vis daugiau susilaukia 
kontrolės iš vyriausybės 
organų. Ypač t ik r inami 
Sąjūdžio spausdinami leidiniai 
ir jų mašinos. 

Pirmą kartą buvo įvesta 
cenzūra Sąjūdžio leidžiamam 
laikraščiui „Atg imimas" , 
kurio spausdinama 100.000 
egzempliorių. Nuo gruodžio 
mėnesio vyriausybės cenzoriai 
tikrina laikraščio turinį ir jiems 
nepatinkamus straipsnius ar 
kai ku r i a s rašinio vie tas 
išbraukia, nes, pagal jų 
išsireiškimą, ten yra karinių 
informacijų ir kitokių stra
teginių žinių, kurių negalima 
spausdinti. 

Pasitvirtino žinia, jog Sąjūdžio 
pinigai „užšaldyti" todėl, kad jie 
nebūtų naudojami Sąjūdžio 
narių rinkiminiam* reikalams, 
kad tie, kurie is Sąjūdžio kan
didatuoja, negautų paramos 
reikalingoms propagandinėms 
išlaidoms padengti. 

— Valstybės departamento 
nominuotasis sekretorius James 
Baker III savo padėjėju 
politiniams reikalams pasirinko 
VVashingtono teisininką Robert 
M. Kimmett. kuris vadovavo 
viceprezidento kandidato 
parinkimui Bushui 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— New Yorko kardinolas 
O'Connor pareiškė, kad prez. 
Busho pareiškimas yra „pats 
stipriausias, geriausias ir 
labiausiai padrąsinantis „Už 
gyvybę" sąjūdį, kokį aš tik esu 
girdėjęs", pasakė kardinolas 
tuoj po to, kai tą pareiškimą 
abortų klausimu padarė Bushas 
ir viceprezidentas Quayle. Jie 
pasakė, kad Aukščiausias Teis
mas turi atšaukti savo nuta
rimą leisti abortus. 

— Teisingumo departamento 
sekretorius generalinis proku
roras Diek Thornburgh pasakė, 
jogjo manymu, „Aukščiausias 
Teismas peržiūrės savo 
sprendimą abortų klausimu ir 
suvaržys jo vykdymą kasdieni
niame gyvenime". 

— Washingtone prez. Bushas 
rytais pusryčiauja su vicepre
zidentu Quayle, o po to priima 
Baltųjų rūmų štabo viršininką 
John Sununu ir CIA oficialių 
asmenų pranešimus. Preziden
tas stebėjo, kai viceprez. Quayle 
prisaikdino 65 Baltųjų rūmų 
tarnautojus. Tada jis jiems pasa
kė, jog norįs, kad jie būtų gar
bingi tarnautojai ir laikytųsi 
etinių normų. „Nėra sunku at
skirti, kas yra gera ir kas yra 
bloga", sakė prezidentas ir 
griežtai reikalavo, kad darbas 
būtų atliktas sąžiningai. 

Rytų Vokietija sumažins 
savo karinį biudžetą 10^ ir 
perves 10.000 kareivių į 
privatų gyvenimą. Sovietų 
Sąjunga Rytų Vokietijoje laiko 
maždaug 380,000 karių, dau
giau negu kuriame kitame 
satelitų krašte. 

— Lenkijoje nužudytasis ku
nigas Stefan Niedzielak buvo 
nužudytas panaudojant specia
lią techniką į kaklą. Buvo 
sulaužyta kunigo nosis ir atplė
šyti nagai, praneša vokiečių 
žinių agentūra. Paaiškėjo, jog 
kunigui buvo paskambinta ir 
nežinomo asmens pasakyta: 
..Jei jūs nenutilsite, jums atsi
tiks kaip Popieluškai". kuris 
buvo nužudytas valdžios agentų 
1984 m. Šie kunigai savo 
pamoksluose kalbėjo prieš sovie
tinį režimą ir stalinizmą, kuris 
tebėra ir Lenkijojo,ir palaike So
lidarumą. 

Kaip įvyko Lietuvos 
užgrobimas 

Sovietų Sąjungos ultimatumas Lietuvai 1940 m. 
Vilnius. — Pavergtos Lietuvos 

komunistų vyriausybės lei
džiamoje ,, Tiesoje" buvo spaus
dinamos ištraukos iš Aleksand
ro Merkelio knygos ,.Antanas 
Smetona'} kurios liečia 1940 m. 
birželio 15 dienos paskutinį ne
priklausomos Lietuvos vyriausy-
bės posėdį. Ištraukas iš šios kny
gos, pradedant 572 puslapiu ir 
baigiant 582-ju, perduoda Vilius 
Kavaliauskas, buvęs Sovietų 
Sąjungos korespondentu Jungti
nėse Tautose New Yorke, o 
dabar,, Tiesos" apžvalgininkas 
Vilniuje. 

Daugeliui mūsų skaitytojų tie 
faktai žinomi iš A. Merkelio 
minėtos knygos, kuri čia buvo 
išleista Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos 1964 m. 

Šia proga prisimintina, jog 
birželio 15-kos vidurnaktį, apie 
1 vai. naktį, susirinko vyriau
sybės nariai apsvarstyti Sovietų 
Sąjungos griežto ultimatumo, 
kuriame buvo reikalaujama: 

atiduoti te ismui Vidaus 
reikalų ministerį gen. Skučą ir 
Saugumo departamento direk
torių Povilaitį; 

sudaryti tokią vyriausybę Lie
tuvoje, kuri būtų pasiruošusi ir 
pajėgtų patikrinti garbingą 
TSRS — Lietuvos savitarpio 
pagalbos sutarties vykdymą ir 
jos priešų sudraudimą; 

kad būtų laisvas praleidimas 
į Lietuvos teritoriją tarybinės 
kariuomenės dalinių ir jų 
išskirstymas tam tikruose 
Lietuvos miestuose. 

TSRS vyriausybė reikalavo 
atsakyti iki birželio 15 dienos 10 
vai. ryto. Atsakymo nesulaukus 
iki to laiko bus laikoma at
sisakymu patenkinti nurodytus 
Sovietų Sąjungos reikalavimus. 

Smetona ultimatumo 
nepriėmė 

Tame posėdyje prezidentas A. 
Smetona pirmasis kalbėjo, pasa
kydamas, kad ultimatumo ne
galima priimti, nes jis visiškai 
sužlugdo Lietuvos valstybės 
suverenumą. „Tiesoje" apra
šomi ir tame posėdyje dalyvavu
sių K. Bizausko, A. Merkio. K. 
Musteikio, K. Jokanto, K. 
Šakenio, J. Audėno. V. Vit
kausko, S. Raštikio, A. Masi
liūno ir A. Tamošaičio pasi
sakymai taip, kaip Merkelis 
rašė savo knygoje. 

Įvykiai tada keitėsi labai grei
tai ir sprendimų beveik nebuvo 
įmanoma daryti. Birželio 15 d., 
2 vai. popiet, Maskvoje buvęs 
Užsienio reikalų ministeris Juo
zas Urbšys atsiuntė telegramą, 
kurioje komisaras Molotovas 
įteikė tokius reikalavimus, jog 
birželio 15 d., 3 vai. popiet, 
tarybinė kariuomenė pereis sie
ną nurodytose vietose ir įžengs 
į Vilnių, Kauną. Raseinius. 
Panevėžį ir Šiaulius, kad 
sovietų generolas Pavlovas 
susitars su gen. Vitkausku, kur 
bus kiti sovietų daliniai, ir kad 
Lietuvos valdžia tuoj įsako savo 
kariuomenei ir gyventojams ne-
trukdtyti sovietų kariuomenes 
judėjimo Lietuvoje. Apie šią 
svarbią telegramą nei preziden 
tas Smetona, nei vyriausybes 
nariai nebuvo painformuoti. 

— VVashingtono Respubliko
nų komitetas paskelbė, jog 250 
žmonių prezidentiniams rinki
mams dovanojo po 100.000 dol. 

Smetonos nu ta r imas 
Prez. Smetona po to, kai 

Maskvai buvo nepriimtina nei 
Raštikio vyriausybė, ir kad dėl 
naujos vyriausybės sudarymo 
Lietuvos respublikos preziden
taus turėsiąs tartis su Molotovo 
pavaduotoju Dekanozovu, kuris 
dar šiandien išskrendąs į 
Kauną, kaip jam pranešė 
Užsienio reikalų ministerija, 
sukvietė kitą Ministeriu tary
bos posėdį naujai padėčiai aptar
ti, ko iš tikrųjų Maskva siekia. 
Buvo aišku, kad Raštikio kandi
datūrą atmetus, nėra jokios 
prasmės siūlyti kitą asmenį. 
Prez. Smetona, baigdamas 
posėdį, atsistojo ir didžiai su
jaudintas prabilo: 

— Ponai minis t ra i , jūsų 
dauguma, patikėjusi Maskvos 
taikingomis intencijomie ir pati
kinimais, kad nesikiš į vidaus 
reikalus, nesikėsins į vidaus 
socialinę santvarką ir, karui 
pasibaigus, a t i t r auks savo 
ginkluotąsias pajėgas iš Lie
tuvos, priėmėte ultimatumą. Aš 
tais patikinimais netikėjau ir 
dabar netikiu. Aš esu įsitikinęs, 
kad. pasilikęs Lietuvoje, ir 
laimingiausiu atveju veikti 
negalėsiu. Dėl to nutariau pasi
šalinti į užsieni, kur, tikiuosi, 
galėsiąs būti naudingesnis savo 
kraštui. Vyriausybės pasišalini
mo klausimą palieku spręsti 
jums patiems. Aš patvirtinsiu, 
ką nutarsite. 

Aktas 
Tai pasakęs, prezidentas išėjo, 

palikdamas vyriausybės narius 
apsispręsti. Tuo pačiu metu gen. 
sekretorius V. Mašalaitis su
tvarkė prezidento paso ir pini
ginius reikalus. Vyriausybės 
nariai iš prezidentūros išsis
kirstė, nieko nenutarę, kas 
darytina. Buvo pasilikęs tik 
minis t ras p i rmin inkas A. 
Merkys, kur is įkalbinėjo 
prezidentą pasilikti, nors jau 
buvo A. Smetonos pasirašytas ir 
ministro pirmininko kontrasig-
nuotas šis aktas: 

Ponui ats. pulk. įeit. Antanui 
Merkiui, ministrui pirmininkui 

Man sunegalavus, remdama
sis Lietuvos konstitucija (71 str.), 
prašau Tamstą pavaduoti mane 
Respublikos prezidento pareigo
se. 

A. Smetona 
Respublikos prezidentas 

A. Merkys 
Ministras pirmininkas 

Kaunas. 1940 m. birželio 15 d., 
Nr. 751. 

(Rytoj — Raudonoji armija 
okupuoja Lietuvą.) 

KALENDORIUS 

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

Sausio 27 d.: Palaimintojo 
arki vysk. Jurgio Matulaičio 
mirtis. Jonas Auksaburnis. An
gelė. Auksuolis, Vėjūnė. Jogun-
das. Natalis. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:09. leidžiasi 4:57. 
Temperatūra dieną 34 1., nak

tį 22 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. sausio mėn. 26 d. 

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
IŠVADAVIMO MINĖJIMAS 

Sausio 15 d. suėjo 66 metai 
kaip Klaipėdos kraštas suki
lėlių buvo išvaduotas ir prijung
tas prie Lietuvos. Minėjimas 
pradėtas pamaldomis Šv. An
tano parapijoje sausio 15 d. 
10:30 vai. ryto pamaldomis. Ei
senos į bažnyčią priekyje žygia
vo LŠST pirmininkas Mykolas 
Abarius, LŠST Jūrų šaulių va
dovas Bronius Valiukėnas, 
„Švyturio" jūrų šaulių kuopos 
vicepirmininkas Juozas Kin-
čius, paskui juos buvo nešamos 
6 vėliavos: JAV-ių, Lietuvos, 
Savanorių Kūrėjų, St. Butkaus 
šaulių kuopos, „Švyturio" jūrų 
šaulių kuopos ir Dariaus-Girėno 
klubo. 

Parapijos klebonas kun. 
Alfonsas Babonas aukojo šv. Mi
šias už gyvus ir mirusius 
Klaipėdos krašto vaduotojus. 
Skaitinius skaitė Viktorija Jan-
kutė-Moss, auką nešė LŠST pir
mininkas Mykolas Abarius ir 
Klaipėdos krašto vadavimo 
dalyvis Vincas Tamošiūnas. 
Įspūdingai giedojo parapijos 
choras, muz. Stasio Sližio vado
vaujamas. 

Po Mišių prieš minėjimą, pa
rapijos salėn suėję; pasivai
šinome kava ir pyragais. 

Akademija ir meninė dalis 
Akademiją pradėjo ramovėnų 

Detroito skyriaus pirmininkas 
Mykolas Abarius ir pakvietė 
kun. Alfonsą Baboną sukalbėti 
invokaciją. Atsistojimu ir 
susikaupimo minute buvo pa
gerbti žuvę Klaipėdos krašto va
duotojai, o gyviesiems Vincui 
Tamošiūnui ir Stasiui Šimoliū-
nui birutininkės Onutė Pus-
dešrienė ir Eugenija Bulotienė 
prisegė gėles. Po gėlę buvo 
prisegta kun. Alf. Babonui ir 
muz. Stasiui Sližiui. 

Ramovėnų Detroito skyriaus 
pirmininkas Mykolas Abarius 
savo žodyje paminėjo Mažosios 
Lietuvos ir Klaipėdos krašto is
torijos kai kuriuos įvykius. Sta
sys Šimoliūnas, dalyvavęs 
Klaipėdos vadavime, papasako
jo apie tuo metu buvusią Lie
tuvos padėtį ir pasiruošimą 
Klaipėdos vadavimui. Padėtis 
buvo sunki ir panaši į šių laikų. 
Klaipėdos kraštą valdė Prancū
zija ir mūsų kaimynai lenkai 
kėsinosi jį užimti ir prijungti 
prie Lenkijos. Lietuvoje nebuvo 
ir tokio generolo, kuris būtų su
tikęs vadovauti Klaipėdos va
davimui, tam sutiko ir įvykdė 
karo valdininkas, mūsų šauliai 
ir civiliniais rūbais aprengti 
mūsų kariai. Buvo rizikuota,ir 
Klaipėdos kraštas prijungtas 
prie Lietuvos. 

Meninę dalį atliko 1988 m. pa
vasarį susiorganizavęs parapijos 
moterų vienetas: Stefanija 
Kaunelienė, Česlovą Pliūrienė, 
Antanina Laparskienė. An
tanina Petrauskienė, Genė 
Norienė, Stasė Bitlerienė, 
Natalija Sližienė ir Aldona 
Tamulionienė. Muz. Stasiui 
Sližiui vadovaujant, jos pa
dainavo 3 dainas: ,,Ausk 
dukrele", l.d., harm. S. Sližio, 
„Kur lygios lankos", l.d., harm. 
S. Sližio ir „Nemunėli, Nemu
nėli", muz. A. Bražinsko. 

Sale minėjimu; buvo ati
tinkama, paruošta Scenos vi
duryje aukštai kabėjo Vytis, po 
juo Klaipėdos herbas ir šonuo
se - Lietuvos knk.ščionybes 600 
metų sukakties plakatai 

Mykolas Abarių.- padėkojo 
kun Alf. Babonui už invikaeija 
ir už ieidima naudotis parapijos 
patalpomis Muz. Stasiui Sližiui 
ir moterų vienetui už a*'.ikta 

meninę dalį, Detroito kūrė-
jams-savanoriams, ramovė-
nams, šauliams ir birutinin-
kėms už talką, žmonai Onutei 
už iškeptus minėjimo vaišėms 
pyragus, o svečiams už gausų 
atsilankymą. Buvo sugiedotas 
Lietuvos himnas, išneštos vėlia
vos, o svečiai pakviesti vaišintis. 
Tai buvo neilgas, gražus ir 
sklandžiai pravestas minėjimas. 

KLAIPĖDOS MINĖJIMAS 
RADIJO BANGOMIS 

Sekmadienį, sausio 15 d., 
Klaipėdos krašto išvadavimas 
atitinkamai buvo paminėtas ir 
per „Lietuvių balso" radijo 
valandėlę 8:15 - 9:00 vai. ryto. 
Programą pravedė Paulius Jur
gutis. Buvo paminėti Detroite 
gyvenantieji Klaipėdos krašto 
vaduotojai Vincas Tamošiūnas 
ir Stasys Šimoliūnas ir jiems su
dainuota daina „Pajūriais , 
pamariais". LŠST pirm. Myko
las Abarius padarė trumpą 
Klaipėdos krašto vadavimo 
apžvalgą ir buvo sugiedotas 
Mažosios Lietuvos himnas „Lie
tuviais esame mes gimę". 

LIETUVIŠKO R A D I J O 
PROGRAMA IŠ 

AUTOMOBILIŲ PARODOS 

Sausio 10 ir 13 d. „Lietuvių 
melodijų" radijo valandėlės pro
grama nuo 3 - 4 v. p.p. buvo 
transliuojama iš Automobilių 
parodos Cobo Hali. 

BALFAS 

Praėjusiais metais Balfo va
jaus metu Detroite i r jo 
apylinkėse buvo s u r i n k t a 
6,123.00 dol. aukų ir 457 dol. 
nario mokesčių. Balfas turbūt 
bus viena iš nedaugelio orga
nizacijų, turinčių tiek daug na
rių; Balfo finansų sekretorius 
Česys Šadeika per metus iš
renka tiek daug nario mokesčių, 
rinkdamas nuo nario tik po 1 
dolerį. 

A. Gr. 

GIEDRĖS ŽUMBAKIENĖS 
KŪRINTŲ PARODA 

Detroito ir apylinkių lietuvių 
visuomenė yra kviečiama ap
lankyti dail. Giedrės Žumba-
kienės meno kūrinių parodą, 
sausio 28-29 dienomis vyksian
čią Dievo Apvaizdos parapijos 
Kul tūros centre. Parodos 
atidarymas šeštadienį, sausio 
28 d., 7 vai. vak. Parodą rengia 
Detroito ateitininkai. 

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. 

Vadovių pas ike i t imas Detroito „Gabijos" skaučių tun te . Iš k. 
Baukienė pe r ima t u n t i n i n k ė s pare igas iš ps . Vidos Jušk ienės . 

fil. G i n a 

TAUTA NEBUVO 
TOKIA VIENINGA 

Likti šeimininkais savo žemėje 

IGNAS MEDŽIUKAS 

„Varpo", kurio šimtmetinę 
sukaktį greit minėsime, redak
torius Vincas Kudirka pirmą 
numerį pradėjo savo eilėraščiu, 
jame suskambėjęs varpas, tar
tum žmogaus balsu prabilęs į 
tautą „Kelkite, kelkite, kelkite, 
kelkite". V. Kudirkos idealai 
buvo tautos vienybė, demokra
tinė santvarka, socialinis tei
singumas. Jis smerkė tuos 
inteligentus, kurie dėl karjeros 
vengė viešai pasireikšti lie
tuviais, nedrįso viešai įsijungti 
į lietuvišką veiklą. 

Ar ne panašiai pasireiškė ir 
Persitvarkymo sąjūdis, teisingai 
vadinamas Lietuvos sąžine, 
kurio iniciatoriai ryžosi tautą 
pažadinti atgimimui, pasmerk
dami tuos, kurie, rūpindamiesi 
tik asmeniškais reikalais, ėjo ar 
tebeina prieš tautos interesus. 
Tai gražiai nusako „Atgimimo" 
Nr. 2 Ona Baliukonytė savo 
eilėraštyje: „Už kiek pardavei 
ar parduosi Lietuvą? — Už 
aukso trupinį, skardinį ordiną, 
pilną šaukštą?" 

Pers i tvarkymo sąjūdžio 
drąsūs žodžiai buvo tokie stip
rūs, kad juos išgirdo visa tauta. 
Kaip preliudas buvo liepos 9 
d. Vingio parke, kur susirinko 
šimtatūkstantinė minia. At
gaunant tautinius ir valsty
binius simbolius, tautoje buvo 
pažadintas ilgai slėptas laisvės 

ATSISVEIKINO SU CHORO 
NARE 

Lietuvos Vyčių choras sausio 
12 d. susirinko į Petkaus laido
tuvių koplyčią, kur buvo pašar
vota ilgametė choristė Zeną 
Galagher. Čia choristai su ja 
atsisveikino ir sugiedojo „Mari
ja, Marija". 

Sausio 14 d. choras susirinko 
į Šv. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kur sugie
dojo muz. F. Strolios lietuviškas 
Mišias. Iš ten velionė buvo 
palydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. Ji buvo visų 
apgailėta, nes buvo uoli choro 
narė, pasižymėjo savo draugiš
kumu ir pareigingumu. Paliko 
liūdinčius tėvą ir šeimą. Ilsėkis 

• ramybėje. 

VYČIŲ VEIKLA 

76-SIS LIETUVOS 
VYČIŲ SEIMAS 

Lietuvos Vyčių 76-sis seimas 
šiemet ruošiamas rugpjūčio 3-6 
dienomis Holiday Inn vieš
butyje. Countryside (netoli La 
Grange), Illinois. Seimo 
ruošimu rūpinasi ir ji globos 
112-toji Lietuvos Vyčiu kuopa, 
veikianti Chicagoje. Marquette 
Parko apylinkėje Visi Vyčiai 
raginami šią datą pasižymėti 
savo kalendoriuose ir ryžtis 
seime dalyvauti. 

„LIETUVOS 
ATSIMINIMŲ 

BANKETAS 

troškimas ir susiklausymas. Po 
to daug kartų būrėsi minios, kai 
tik iškildavo koks nors svar
besnis reikalas. Gaunami iš Lie
tuvos laiškai rodo, koks gilus po
veikis t au ta i buvo Persi
tvarkymo sąjūdžio iššūkis. 

Kai sugaudė Laisvės varpas 
Vienas iš vyresniųjų žmonių 

savo laiške apie įvykius Lietu
voje rašo: „Jau daugiau mėnuo 
jaučiamės kaip girti — mažai 
miegam ir neišsiblaivom nuo 
gausybės įspūdžių. ,Aidų' 
žurnalo dar negavau ir kažin ar 
gausiu, nes šiuo metu t ik 
marios demokratiškų žodžių, o 
biurokratai nesnaudžia... h* kad 
tai jie būtų tik biurokratai, o ne 
vyresni broliai. Dabar pavojus, 
kad iš didelio debesio gali 
iškristi tik keli lašai. Po ilgos 
kapų tylos jau ataidi duslus 
griaustinio balsas... Kaip tik 
šiomis dienomis skubiai 
renkami parašai po reikalavimu 
nesvarstyti naujo visasąjungi
nės konstitucijos projekto. 
Reikia surinkti milijoną parašų 
— tai užsibrėžė sąjūdis. Vyksta 
azartiškas politinis žaidimas". 

„Teko būti Kaune, kai į 
Muziejaus bokštą pakilo mūsų 
trispalvė. Minios užtvindė ne 
vien aikštę. Kai sugaudė Lais
vės varpas, lyg pajutęs kylančią 
vėliavą, kažin ar kas buvo be 
ašarų! Minioje buvo ne vienas 
nešęs sunkų spygliuotą 
nelaimės kryžių gulago keliais, 
kiti savo kaulais nubarstė 
amžino įšalo tundras. Tegu 
Aukščiausias laiko priglaudęs 
jų sielas, o pasaul inio 
nusikaltėlio valios ordinuotus 
vykdytojus tepaklupdo atgailai. 
Būtų gera, jei jūs matytumėte 
Lietuvos televiziją, ypač sąjū
džio forumus ir kitus šio sąjū
džio seimo narių komentarus. Iš 
visos Lietuvos jie gauna šimtus 
laiškų, skamba telefonai. Mano 
buvęs mokinys (Songaila) iškri
to iš balno ir dabar naujas sek
retorius teikia kai kurių vilčių. 
Daromos kai kurios nuolaidos 
bažnyčiai. Tik jų reikalinga 
žymiai daugiau. Laukiame 
lemiamų sprendimų. Šis mėnuo 
parodys persitvarkymo veidą. 
Bet svarbiausia jau pasiekta — 
dar niekad tauta nebuvo taip 
vieninga ir pakilusi, o ypač aka
deminis jaunimas". 

Lietuvos Vyčių Amerikos Vi
durio apygardos metinis „Lie
tuvos atsiminimų" banketas 
ruošiamas vasario 5 d. Martini-
que pokylių salėje. Bankete bus 
paminėta šios apygardos veiklos 
60 metų sukaktis, o taip pat pa
gerbta Lietuvos Laisvės lyga. 
Prašoma iš anksto rezervuoti 
sau ir savo svečiams vietas. Re
zervacijas tvarko Julija 
Zakarka. tel. 434-7735. Daly
vavimo auka asmeniui — 30 dol. 

„Šaukiu aš Tautą" 

Štai ištrauka iš laiško pažįs
tamiems Amerikoje Sibiro trem
tinės, po daugelio metu grįžu
sios ir dabar gyvenančios 
Vilniuje. Aprašydama pasku
tinius įvykius, ji sako: „Tiek 
daug ir gero sušvito mums. Ži
nau, kad šitas džiaugsmas ben
dras mums visiems, kad jis per
žengia kalnus ir vandenis, 
pasiekia kiekvieną planetos 
vietą, kur gyvena nors vienas 

mūsų tautietis. Tačiau jį tikrai 
pajusti gali, kai perbridai tam
sybę likimo skirtą mums. Re
gėjimo džiaugsmą geriausiai su
pras tas, kuris ilgą laiką buvo 
priverstas būti neregiu. Šitoji 
vasara man primena Sibiro pa
vasarį. Jo reikia laukti labai il
gai, o jis ateina taip staiga — 
tada, kai jau ir vilties jo su
laukti nebelieka. Ilgus metus 
atrodė — čia amžinas įšalas, 
saulės nėra, o mūsų širdžių 
mažos liepsnelės, tai lyg paka
synų žvakė — pamėgink ja iš
tirpdyti pašalą... Ir imi abejoti, 
kas išdrįs? Kas pajėgs?... O 
ateina diena, atneša gerą debesį 
— sujuda ledai, pro senų lapų 
klodą prasimuša pirmutiniai 
žiedai — pasirodo, kad savo 
žydėjimui jie buvo pasiruošę 
slapčia ir labai seniai, dar iš ru
dens. Tik spėlioti gali, kaip 
išliko, kaip nežuvo šitas neiš
a i šk inamas stebuklas. Tik 
spėlioti gali, koks stebuklas 
pažadino šituos žmones, viskuo 
aprūpintus, tikrai negalinčius 
skųstis plonu sviesto sluoksniu 
ant savo kasdieninės duonos. 
Juk tą dieną jie rizikavo viskuo, 
kai išdrįso garsiai paklausti — 
kur einame? Ko siekiame? Ko 
reikia mums siekti?" 

„Neįmanoma teisingai ir tiks
liai aprašyti viską, kas įvyko 
per paskutinius keletą mėnesių. 
Belieka laukti ypač mums, 
gyvenimo veteranams. Mes taip 
ir darome — sėdime prie tele
vizorių, stovime eilėse — o ne, 
ne prie maisto produktų — prie 
laikraščių kioskų! Jų dabar 
tokia paklausa, kad neišneša 
popieriaus fondai... Tas dvi 
suvažiavimo dienas buvo tuščios 
gatvės, tuščios parduotuvės. Ne
buvo kam gaminti pietų. Ne
buvo kam ir valgyti — jau
nimas, viską pamiršęs, būria
vosi prie Sporto rūmų, senieji 
graužėme apdžiūvusią duoną, 
užsigerdami kas ką turėjo... Vis 
tiek kaip besibaigtų šitas sąjū
dis, vis tiek daug ar mažai 
laimėsime, dargi jei pralaimėsi
me, vis tiek gerai, kad gavome 
išgyventi visa tai. Tai lyg kom
pensacija už tuos visus ne
bylumo dešimtmečius". 

„Labai aktyvus šitų įvykių 
dalyvis" — B. Brazdžionis. Jo žo
džiai daugeliu atvejų skambėjo 
visų lūpose. Netgi tokie žodžiai, 
kuriuos patys sau tardavome 
tik patyliukais „Šaukiu aš tau
tą GPU užguitą". Tremtinius 
reabilitavo. Galiu pasidžiaugti 
— daugiau nesu antrarūšis 
pilietis. Ir nesu akmuo ant 
vaikų tako. Žada dargi kompen
saciją. Šitai jau nereikalinga. 
Nei rubliu, nei svarstyklėmis, 
nei metrais neišmatuosi dešimt
metį b randaus amžiaus, 
skausmą, ilgesį... O ir pinigai 
dabar reikalingesni tiems, kurie 
dar negrįžo — būtų žiauru pa
likti juos amžino įšalo žemėje. 
Dabar pats svarbiausias mūsų 
rūpestis — likti šeimininkais 
savo žemėje. 

Šventėme šiemet Vėlines — 
buvo nedarbo diena, buvo pui
kus minėjimas visų užmigusių 
ne savo žemėje". 

Mirusių pagerbimas 
Gautomis žiniomis Vilniaus 

Rasų kapinėse buvę pastatytas 
kryžius su įrašu „Lietuvos kan
kiniams atminti — 1988". Prie 
kryžiaus būrėsi jaunimas. Auš
rininko dr. Jono Basanavičiaus 
kapas buvo apkrautas gėlėmis. 
Ant rašytojų Balio Sruogos, 
Vinco Mykolaičio-Putino, Lie
tuvos operos tėvo Kipro Pet
rausko ir jo žmonos Alės Sidab-
raitės, dailininko Mikalojaus K. 
Čiurliolnio ir 1920 metais žu
vusių Lietuvos karių kapų degė 
daugybė žvakių. 

Panašiai mirusieji buvo pa
gerbti ir kitose Lietuvos vietose. 
Laiške iš Kretingos Sibiro trem
tinė rašo: „Pas mus senosiose 
kapinėse pastatytas paminklas 
su įrašu „Lietuvių tautos kan
čių kelias", kurį lapkričio 1 d. 
pašventino kunigas. Degė tūks
tančiai žvakių, buvo padėta 
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daugybė gėlių. Deklamavo eilė
raščius. Aš irgi nešiau žvakių 
ir gėlių. Ir be ašarų negalėjau 
apsieiti". 

Kitame laiške rašoma: „Mūsų 
gyvenimas įgavo naujų spalvų. 
Mirusiųjų minėjimas tapo ne 
darbo diena (lapkričio 1). Kiek 
prikalbėta apie išvežimus į Si
birą, pareikalauta nubausti Rai
nių miškelio žudynių organiza
torių Raslaną, taip pat nubaus
ti ir kitų žudynių vykdytojus. 

Jau nejaukiai jaučiasi ir tie, 
kurie uoliai talkininkavo ar 
žiauriai elgėsi vykdant iš
vežimus. Vienu žodžiu, didžioji 
neteisybė mėginama atitaisyti". 
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Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. LU 5-0348: Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tel. 471-3300; rez. 442-4297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Ksdzla Ava., 
Chicago, III. 60652 

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

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

>r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. Tel. 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S. 79th Ave , Hickory Hills. IL. 
Tel. 5944101 

Vai. pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medicai Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

Namų 544-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundea Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

- Ambor Chlropractlc — 
8622 S. WoH Rd. 

IL 

Valandos pagal susitarimą 

et. kaMnete k buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 Se. SOtfi Ave., Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
184 N. mchlgen Ave., Sutte 324 Ir 
5431 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL 

Tai. 866-2860 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllls, IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81tt Street 

KaMnete tel. RE 7-1148; 
Rezld. 386-4811 

Dr. Tumaaonlo kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2484 W. 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv 9-12. Pentt 2-7 

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

Specialybe — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Tai. 434-1818 — Raz. 852-0889 
Vai.: pirm . antr ketv ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

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

2434 W 71 st. St., Chicago, III. 
Tai.: 436-0100 

11800 Southwast Htghvray 
Palos Helghte, III. 60443 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGUA 
2654 W. 83rd Street 

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

Kabineto tel. 776-2880, rez. 444-5541 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D., 8.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
8165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 565-7755 

i 



Lietuvis mokytojas — 

TAUTOS ŠVIETĖJAS 
Mokytojo istorija Lietuvoje 

yra visai kitokia, negu parašy
ta apie mokytojus Vakarų 
Europoje. Tik Lietuvoje buvo 
galima rasti „daraktorius", 
kurie eidavo iš kaimo į kaimą, 
iš ūkininko pas ūkininką ir 
mokydavo bent paskaityti ir 
laišką parašyti savo tėvynai
nius, kurie ne visi mokėjo 

skaityti. Motinos prie ratelio, 
kurias skulptūroje įamžino 
dail. Rimša, buvo taip pat 
mokytojos, švietėjos.'Kai caras 
norėjo savo okupuotus kraštus 
kuo greičiau padaryti rusiškus, 
kai norėjo lietuvių tautą 
padaryti „ir tamsią ir juodą", ją 
gelbėjo „daraktoriai", motinos 
prie ratelių, knygnešiai ir vos 
skaityti moką švietėjai. Jiems 
labiau rūpėjo tautos ateitis, 
negu jų pačių pragyvenimas ir 
žemiška gerovė. 

Ir nepriklausomais laikais lie
tuvis mokytojas buvo tautos 
švietėjas, kartu jis permažai 
vertinamas. Tai buvo lyg sa
vaime suprantama, kad jo tokia 
profesija, kad jis turi mokyti 
vaikus, kad neturi rūpintis savo 
šeima ar jos ateitimi. Lietuvos 
nepriklausomybės pradžioje 
buvo necenzuotų mokytojų, 
kurie ne visi turėjo galimybes 
įsigyti cenzą dėl savo šeimos pa
dėties ar kitų sunkių aplinkos 
sąlygų. Jie turėjo dažnai rūpin
tis paliktomis šeimomis, kad 
jaunesnieji galėtų mokytis. Kar
tais turėjo rūpintis ir sava 
šeima. Ją kūrė negalvodami 
apie ateitį, o apie savo jausmus, 
kurie jaunystėje užvaldo visą 
gyvenimą. 

Mokytojo kelias ir nepriklau
somoje Lietuvoje nebuvo leng
vas, ypač tų mokytojų, kurie 
tegalėjo dirbti tik su mažais 
vaikais ar pakliūdavo į tokius 
kaimus, kur buvo sunkus susi
siekimas su miestu. Tai buvo 
kl iūt is siekti aukštesnio 
mokslo. Dėlto gal ne vienas 
mokytojas taupė, kad galėtų 
pasidaryti mažu valdininku ir 
kartu studijuoti aukštojoje 
mokykloje. Daugelis savo san
taupomis prasimušė kelią į 
Žemės Ūkio akademiją ir tapo 
agronomais. Mokytojų skaičius 
mažėjo net ten, kur jų būtinai 
reikėjo, bet paaugo profesionalų 
skaičius, reikalingas laisvam 
kraštui. 

Mokytojais tapdavo tiek 
anksčiau, tiek tampa dabar 
vieni iš pašaukimo, kiti tik iš 
reikalo, kad neturi ar neturėjo 
galimumų pasirinkti kito kelio. 
Mokytojų seminarijos buvo kai 
kam išganymas baigti mokslą ir 
įsigyti profesiją. Kartu jos 
uždarydavo vartus į tikrą 
pašaukimą, jeigu jaunuolis taip 
jausdavo. Bet mokytojų semina
rijos paruošė Lietuvai švietėjų, 
kurie jau ir kaimus padarė 
mokytesnius. geriau galinčius 
skaityti bent ūkišką spaudą ir 
gerinti savo ir ateinančių kartų 
gyvenimą. Kaimo švietimas 
prasidėjo nuo mokytojo. Ir juo 
mokytojas pasirodė energin
gesnis ir iš pašaukimo moky
tojas, juo ir aplinka darėsi švie
sesnė ir ekonomiškai stipresnė. 

Jei kaimo mokytojai ir buvo 
daugiau su kaimu susiję ir prie 
jo pririšti, tai gabesnieji ir 
daugiau energijos turį, patekę į 
miestelius ar miestus, galėjo pa
tys šviestis, galėjo jungtis į vi
suomeninį gyvenimą ir pasi
daryti mokyklos ir visuomenės 
autori tetais . Taip buvo 
žvelgiama net į kaimo moky-

AMERIKIEČIAI PAGERBĖ 
LINĄ KOJELĮ 

toją, juo labiau buvo žiūrima į 
mokytoją, kuris gyveno mieste 
ir miesto jaunimą mokė, švietė, 
auklėjo, saugojo nuo blogų 
įtakų. Tėvai mokytojais pasi
tikėjo, mokytojai stengėsi nei tė
vų, nei aplinkos visuomenės 
neapvilti. 

Čia ir pasireiškė mokytojo 
idealizmas net tada, kai niekie
no neverčiami, be pragyvenimo 
šaltinių, net neatleidžiami nuo 
stovyklinių prievolių, mokytojai 
atlikdavo savo pašaukimo 
auklėjime ir mokyme pareigas 
priverstinio gyvenimo stovyk
lose Vokietijoje, Austrijoje, net 
tuose kraštuose, kur buvo lie
tuvių labai mažai. Ten jau į 
mokytoją buvo žvelgiama ne tik 
kaip į švietėją ir auklėtoją, bet 
ir kaip į savo jaunimui ateities 
kūrėją. Tada pamatė visi, kad 
yra mokytojų tikrų idealistų, 
yra mokytojų su tikru pa
šaukimu ir talentu, yra moky
tojų galinčių pasiaukoti, kad 
tautos ateitis būtų šviesesnė ir 
lietuvių jaunimas pasiektų kul
tūrines, mokslines ir tautines 
aukštumas. 

Išeivijos mokytojas, ar jis dir
bo Europos stovyklose ar jis dir
ba šeštadieninėse bei kas
dieninėse mokyklose, auko
damasis lituanistikai, to darbo 
ėmėsi iš idealizmo, reikalingo 
tikro mokytojo pašaukimui. 
Daugelis buvusių mokytojų 
pasirinko išeivijoje kitas pro
fesijas — dirbdami išmoko ama
tų ar studijuodami pasiekė 
diplomų. Taip pat buvo moky
tojų, kurie iki pat savo 
gyvenimo pabaigos, aukojosi 
savo profesijai ir savo tautai. Jie 
jautėsi tik tokiu būdu galį ati
duoti tautai savo duoklę. Jie 
norėjo paruošti l ietuvišką 
jaunimą, kad jis būtų savo tėvų 
ir paliktos tėvynės atstovas. 

Gal čia dažnai pakritikuo
jamas mokytojas dėl to, kad jis 
naudojasi tuo pačiu metodu, 
kurį dar buvo išmokęs Lietuvos 
mokytojų seminarijoje ar 
universiteto pedagoginėse kla
sėse. Prikišama mokytojams, 
kad jie nesupranta ir nesi
stengia suprasti jauno žmogaus, 
augančio jau visai kitose 
aplinkybėse, kitose sąlygose ir 
skirtingoje kaimynystėje. Juo 
labiau tai jaunimas išsiskiria, 
kai eina į vietos mokyklas, ku
rios naudoja visai kitus metodus 
ir neturi tikro pedagoginio pa
grindo ir net pedagogika susido
mėjimo. Toks vaikas, atėjęs į 
lituanistinę mokyklą, jaučiasi 
lyg svetimame krašte ir su 
mokytojais lyg su svetimais 
žmonėmis. 

Tačiau lietuvių visuomenė 
turi suprasti, kad mokytojas sau 
ir savo šeimai duoną dažniau
siai užsidirba kitu darbu, kad jis 
negali lankyti specialių kursų ir 
pažinti vietos jaunimą. Taip pat 
lietuvis mokytojas, kuris moko 
šeštadieninėse mokyklose, ne
gali nusileisti iki gatvės lygio, 
kur nėra jokio auklėjimo, negali 
pasiduoti ta i į takai , kur i 
niveliuoja mokytoją žemiau 
savo įsitikinimų ir padaro vergu 
gyvenamos aplinkos. Dėlto 
mokytojo pagerbimas, kurį jam 
rengia ateinantį sekmadienį 
Lietuvių Tautinė sąjunga, yra 
ne tik lietuvio mokytojo įverti
nimas, ne tik jo idealizmo 
pripažinimas, bet ir paskatas 
dirbti, kad tauta bent šešta
dieninėmis mokyklomis laimė
tų savą švietimą savame auklė
jime. 

Pr . Gr. 

Gruodžio šeštą Michigano 
respublikonų tautybių grupė 
įteikė Linui Kojeliui Dwight D. 
Eisenhovver žymenį, kuris yra 
duodamas nusipelnusiems as
menims Jungtinių Amerikos 
Valstybių visuomeniniame dar
be, įteikta buvo Michigan vals
tijoje „Southfield Manor" 7 vai. 
vakare . Čia susir inko keli 
š imta i įvair ių t au tyb ių 
atstovų ir apie trisdešimtis lie
tuvių. Programą pradėjo šios or
ganizacijos pirmininkas Gerald 
M. Kaminski. Pristatyta nema
žai garbės svečių, perskaityta 
Michigano senato proklamacija, 
sveikinantį Liną Kojelį ir kartu 
su juo tokį pat garbingą žymenį 
gavusį chaldėją Louis Kinaia. 
Jonas Urbonas apibūdino Lino 
Kojelio asmenybę, ei tąsias 
pareigas ir didžiavosi jo pa
siekimais politinėje veikloje. 

j 

Linas gimė 1955 metais Los 
Angeles mieste. 1976 metais 
pabaigė UCLA, gaudamas ba
kalauro laipsnį ekonomijoje ir 
istorijoje. S tudi jas tęsė 
Princeton universitete, kurį 
sėkmingai užbaigė 1978 m. 
magistro laipsniu politiniuose 
moksluose. Šiuo metu Linas 
gyvena Washingtone, DC, ir dir
ba valstybės departamente imi
gracijos re ikalams (Deputy 
Assistant Secretary of State for 
Refugee Admissions) . Jo 
pareigos liečia apie 94,000 
imigrantų į šį kraštą iš pietryti
nės Azijos ir rytinės Europos. 
Prieš pradėdamas šį atsakingą 
darbą Linas Kojelis dirbo 
penkerius metus Baltuosiuose 
rūmuose. Iš pradžių ėjo vice
direktoriaus pareigas etniniams 
r e i k a l a m s , o vėl iau buvo 
specialus prezidento asistentas 
gynybai ir užsienio politikai. Jo 

LIUDA RUGIENIENĖ 

pareigos siekė vystymą geresnio 
supratimo su Sovietų Sąjunga ir 
centrine Amerika. Jis buvo 
aktyvus dalyvis pirmųjų žings
n ių susi tar imo - politikoje. 
Di rbdamas Baltuosiuose 
rūmuose Linas gavo visą eilę 
atžymėjimų iš įvairių etninių 
grupių, žmogaus teisėms ginti 
komitetų ir kitų visuomeninių 
organizacijų. Jis yra dirbęs ir 
kitus darbus politinėje sferoje, 
pavyzdžiui, kaip gynybos de
partamente, JAV senatoriui Ri-
chard Schweiker (R-PA). 

Linas Kojelis turi leitenanto 
laipsnį JAV laivyno rezerve ir 
yra paskirtas į „CNO — Intelli-
gence Analysis Unit'*. Pagrin
dinis šios grupės uždavinys yra 
„Navai Intelligence Quarter-
ly" leidimas. 

Jonas Urbonas amerikiečiams 
pristatė Liną Kojelį ir kaip 
aktyvų veikėją lietuvių visuo
menėje, pasižymintį įvairių 
uždavinių įvykdymu. Jis ne 
kartą yra organizavęs demons
tracijas prieš sovietus dėl 
Lietuvos ir Pabaltijo okupa
vimo. 1980 metais su kitais 17 
lietuvių buvo areštuotas už 
prisirakinimą prie sovietų am
basados Washingtone. Lino 
talentai nesibaigia vien poli
tikos plotmėje. Universitete 
piešdavo karikatūras ,,The Dai
ly Bruin" laikraštėliui, nors ir 
joms pasirinkdavo politines 
temas. Universiteto biblioteka 
surengė Lino darbų parodą ir už 
karikatūras gavo atžymėjimą. 
Tais laikais dominuojantys kai
rieji bei komunistai nepatenkin
ti rėkė: „Jam reikia kilpos ant 
kaklo, o ne atžymėsimo lente
lės". Tačiau Linas savo atkak
liu lietuvišku charakteriu siekė 
ne vien aukštų pareigų ameri
kiečių valdžioje, bet jis 
niekuomet nepamiršta ir savo 
tautiečių reikalų. 

Dwight D. Eisenhower žyme
nį Linui Kojeliui įteikė Frank 
D. Stella, buvęs JAV respubli
konų tautybių grupių pirminin
kas. Jis taip pat gyrė Liną, kaip 
gabų asmenį. Jau seniai jį 
pastebėjęs politinėje veikloje ir 
galvojęs, kad aukštai iškilsiąs 
bei daug pasieksiąs. Po žymenio 
įteikimo ir sveikinimų (ypač 
gražiai ir nuoširdžiai sveikino 
estai ir jų atstovas Rymond 
Tralla) kalbėjo pats Linas Ko
jelis. Be padėkos, jis išryškino 
mintį, jog yra labai svarbu 
aktyviai dalyvauti JAV poli

tiniame gyvenime, kuo ypač 
turėtų domėtis jaunimas. 
„Atsiųskite į Washingtoną savo 
vaikus, nes jie čia įgauna 
praktikos ir politinį darbą 
pamėgsta". 

Šioje šventėje dalyvavusieji 
lietuviai skubėjome Liną 
sveikinti ir pasidžiaugti jo 
laimėjimais, nors nebuvo lengva 
prieiti, aplink jį būrėsi kitų tau

tybių žmonės. 
Lino pasiekimais džiaugiasi ir 

visa lietuvių visuomenė 
suprasdama, kad yra labai svar
bu turėti kuo daugiau lietuvių 
atsakingose valdžios pareigose. 
Dar svarbiau, kai šie lietuviai 
būna jautrūs lietuvių ir Lietu
vos reikalams. Mums visiems 
reikėtų jaunimą daugiau ragin
ti politinės veiklos nenuogąs
tauti, o dalyvaujančių pasiek
tais darbais turėtume dažniau 
pasidžiaugti. Telieka Liną Ko
jelį dar kartą pasveikinti ir pa
linkėti ištvermės bei energijos 
šiame nelengvame darbe. 

NAUJAS ŽIEDAS 
LIETUVIŠKAME 

DARŽELYJE 
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Clevelando valstybinio uni
versiteto auditorijoje pritemus 
šviesom ir be jokių papuošimų 
apšviestoje scenoje stovi 
vienišas fortepionas. Staiga iš 
dešinės scenos pusės įeina 
jauna, liekna, klasiškos išvaiz
dos mergina. Jos šukuosena, 
primenanti klasiškas graikių ir 
balerinų šukuosenas, ir juoda il
ga suknelė susilieja su fortepio-
no siluetu. Ir man atrodė ji kaip 
naujai pražydęs žiedas lietu
viškame darželyje. 

Jos gyvenime tai ypatingai 
reikšminga diena, nes gruodžio 
18 dienos rečitalis, kaip pro
gramoje įrašyta, yra jos muzikos 
magistro laipsnio apvainika
vimas. Laima Šarkaitė, gimusi 
ir augusi Omahoje, Nebraskoje, 
studijavo Clevelando valstybi
niame universitete dainavimą 
ir fortepioną. Jos profesorius, 
skatintojas ir, kaip ji savo pro
gramos padėkoje įrašė, kantrus 
įkvėpėjas, yra pianistas Andrius 
Kuprevičius. Rečitalio pasiklau
syti atvyko ir muzikos mylėtojų 
lietuvių būrelis, jų tarpe 
Tėvynės Garsų radijo valan
dėlės ilgametis vedėjas Juozas 
Stempužis, į magnetofono juos
tą įrašęs koncertą. Laimos Šar
kaitės tėveliai Šarkai, atvyko iš 
Omahos, o taip pat ir giminai
tės iš Detroito. 

Laimos Šarkaitės rečitalio 
repertuaras buvo įdomus savo 
kompozitorių pasirinkimu. 
Bacho „Italijos concerto" trys 
dalys išryškėjo dideliais kont
rastais, nuo audringai dai
nuojančio „Allegro", pereinant 
į subtiliai skambų „Andante" ir 
baigiant su virtuoziška tech
nika „Presto". Po to buvo ro
mantiškojo Franz Liszto sonata 

B-moll. Čia jaunoji pianistė pa
rodė savo temperamentą, jaut
riai interpretuodama roman
tiškai temperamentingą kompo
zitorių ir tuo pačiu demonstruo
dama tvirtą klaviatūros 
apvaldymą ir rankų jėgą. Toji 
vienos dalies sonata, kurioje 
pagrindinė muzikinė tema sub
tiliai kartojas, tik kaitaliojant 
ritmą ar keičiant nuotaiką. 

Nesistebėja i ja į savo reper
tuarą įtraukus Chopino baladę, 
nes tai jos profesoriaus Kupre
vičiaus bene mylimiausias 
kompozitorius. Šopenas papras
tai pianino rečitaliuose yra 
populiarus ir mėgstamas savo 
romantiškai lyriškomis kompo
zicijomis. Laima privertė for
tepioną dainuote dainuoti, iš
ryškindama kompozitoriaus 
romantinės muzikos nuotaikas. 
Chopinas yra sukūręs tik ketu
rias balades. Spėliojama, kad jos 
galėjusios kilti iš epinės poezi
jos, tačiau jų negalima sutap-
dinti su jokia žinoma balade. 
Įdomu, kad pianistė parinko 
palyginti ne plačiai žinomą to 
populiaraus kompozitoriaus 
veikalą, tuo lyg ir pratur
tindama klausytojus. 

Po trumpos pertraukos Laima 
stebino auditoriją, pasirinkusi 
disonansinės harmonijos kūrėją 
Sergiejų Prokofievą. Jo muzika 
yra lyg kontrastas tradicinėje 
harmonijoje kūrusiems kompozi
toriams. Sudėtingų „Pabė
gančių Vizijų" (Visions Fugi-
tives). Opus 22, kurių yra dvi
dešimt, Laima skambino aštuo
nias atskiras ir labai skirtingas 
dalis: Lentamente — graudžiai. 
Allegretto — su įtūžusių jūros 
bangų audringumu. Animato — 
gyvai šokinėjančia melodija. 

Con eleganza — elegantiškai 
žaismingais tonais, Pittoresco — 
iššaukiant krintančių vandens 
kaskadų vaizdus, Commodo — 
jausmingai, Ridicolosamente — 
su originaliu humoru ir Feroce 
— aštriai, beveik laukiniškai. 
Laimos Šarkaitės pirštai pajėgė 
klausytojams išpasakoti kompo
zitoriaus nuotaikas. Rečitalis 
buvo baigtas didelės pirštų jėgos 
ir technikos reikalaujančia 
dinamiška, besikaitaliojančio 
ritmo Prokofievo Toccata Opus 
11. Amerikos muzikos kritikai, 
nagrinėdami šį veikalą, kompo
zitorių pavadino „žmogumi su 
plieniniais pirštais". Publika il
gai ir karštai plojo jaunai pia
nistei, ją pakartotinai iššauk
dami \ sceną. Clevelando skau-
tininkių draugovės pirmininkė 
Irena Gedrienė Laimą apdo
vanojo rožių puokšte. 

Įdomu, kad ir eiliniam klau
sytojui buvo aišku, jog Laima 
Šarkaitė, grodama skirtingų 
kompozitorių veikalus, sugeba 
pereiti iš vienos nuotaikos į 
kitą, tuo lyg ir parodydama savo 
pajėgumą kaip interpretatorė 
pianistė. 

Po koncerto buvo tėvelių ir 
Clevelande gyvenančių giminių 
suruoštos gražios vaišės, kurių 
metu buvo proga pabendrauti 
su jaunąja pianiste ir pasi
džiaugti jos laimėjimais. 

Laima Šarkaitė yra Clevelan
do visuomenei gerai pažįstama 
dažnais pasirodymais įvairiuo
se lietuviškuose renginiuose. 
Skautininkių draugovės ruošia
muose kultūriniuose pobūviuo
se ji visada mielai dalyvauja 
kaip pianistė ir dainavo su gar
siojo Čiurlionio ansamblio 
kanklių orkestru. Tai lietuviškų 
nuotaikų jauna muzikė, turin
ti malonų ir išlavintą balsą, 
kurios muzikinę karjerą turime 
sekti, ja domėtis ir ją įtraukti į 
mūsų muzikų eiles. Clevelandas 
didžiuojasi tuo faktu, kad yra 
išauginęs jau ne vieną pro
fesionalą muziką, kaip dr. Bro
nių Kazėną, Ritą Kliorienę ir 
dabar Laimą Šarkaitę. 

DAUGIAU LAIVŲ 
CHICAGOJE 

Kenoshos uoste laivų atsilan
kymas labai sumažėjo. Praeitais 
metais tebuvo atplaukęs tik 
vienas laivas, bet pagausėjo 
laivų atplaukimas į Chicagą. 

GYVENO 103 METUS 
Austrijos imigrantas, mūri

ninkas, vėliau ūkininkas ir 
Pullmano bendrovės darbi
ninkas, J. Neubauer, gyvenęs 
West Englevvoode, mirė 
sulaukęs 103 metų. Gyveno 
vengdamas rūpesčių ir įtampos. 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 

ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 

103 

LXXXIII. Budėjimas pr ie banginio 

Pažvelkite į saulę. Ji visiems 
šviečia, visus šildo, nelaukdama 
prašymo ir padėkos. Taip pat ir 

jūs nelaukite maldavimų ir pa
gyrimų, bet padėkite žmonėms 
gera valia — ir būsite mylimi 
kaip saulė. F.nibtetns 

Visi keturi tą popietę sugauti banginiai buvo 
užmušti toli vienas nuo kito, vienas priešvėjinėje 
pusėje, kitas pavėjinėje, vienas laivo priekyje, o pasku
tinis jo užpakalyje. Trys paskutinieji buvo atvilkti prie 
laivo dar prieš sutemstant, bet buvęs priešvėjinėje 
pusėje tegalėjo būti atvilktas tik iš ryto. Ir valtis, jį 
užmušusi, išbuvo šalia per visą naktį. O tai buvo Aha-
bo valtis. 

Į negyvo banginio čiurkšlį buvo įleista kartis ir ži
bintas, kabąs jos viršūnėje, mėtė blyškią, mirkčiojančią 
šviesą ant juodos, blizgančios nugaros ir ant vidur
nakčio vilnių, kurios švelniai skalavo banginio platų 
šoną, tartum minkštos putos paplūdimyje. 

Ahabas ir jo įgula atrodė miega, išskyrus 
Fedallą.kuris susirietęs priekyje sekė ryklius, vai
duokliškai bežaidžiančius aplink banginį ir švelniai 
pliauškinančius uodegom į valties kedrines lentas. 

Krūptelėjęs pabusdamas. Ahabas veidas į veidą pa
matė parsį. Nakties supami abu atrodė esą paskuti
nieji žmonės išlikę tvano apsemtam pasaulyje. 

— Aš vėl tai sapnavau — tarė Ahabas. 
— Laidotuvių vežimą? Ar aš tau nesakiau, seni, 

kad nei vežimo, nei karsto neturėsi? 
— Bet kas gi mirusį jūroje deda ant vežimo0 

— Nagi aš tau sakiau, seni, kad prieš mirdamas 
šioie kelionėie turėsi oamatvti du laidotuvių vežimus 

jūroje, pirmasis nebus žmogaus rankų darbas, o antrojo 
matomasis medis bus išaugęs Amerikoje. 

— Taip, taip! Keistas tai buvo regėjimas, parsi!.. 
Katafalkas išpuoštas plunksnomis, beskraidąs virš 
vandenyno ir su bangomis įkapių vietoje... Ha! Tokį 
vaizdą negreit tepamatysime! 

— Tiki ar netiki, bet nenumirsi, ligi to nepama
tysi, seni. 

— O ką byloja pranašystė apie tave patį? 
— Kas beatsitiktų, ligi galo aš pasiliksiu tavo 

pilotu. 
— Tad, jeigu kada turės įvykti tai. ką sakai, tu pir

mas turėsi pajudėti... Tada, prieš man išvykstant, tu 
turėsi išvykti, kad galėtum būti mano pilotu. Ar ne 
taip? Gerai, tad ar nepatikėjau visam tam, ką esi sakęs, 
mano mirties pilote?Vadinas, turiu du laidus, kad dar 
užmušiu Siautulingąjį Diką ir išliksiu gyvas. 

— Ir priimk dar vieną laidą. seni. — tarė parsis, 
ir jo akys žėrėjo tamsoje kaip šv. Jono vabalėliai. — 
Vien tik kanapė tave gali užmušti. 

— Kartuvės - tu nori pasakyti? Tokiu atveju aš 
esu nemarus žemėje ir jūroje! — sušuko Ahabas, pasi-
tyčiojamai nusijuokdamas. - Nemarus žemėje ir jūroje! 

Abu vėl nutilo. Pradėjo brėkšti pilka aušra. • 
Snaudžianti įgula pakilo iš valties dugno ir prieš vidu
dienį negyvas banginis buvo atvilktas prie laivo šono. 

LXXXIV. Kvadrantas 

Pusiaujo zonoje medžiokles sezonas jau priartėjo, 
ir kiekvieną dieną Ahabas išėjęs iš kajutės ir. pakėlęs 
į viršų akis, matė kaip budįs vairininkas su pasididžia
vimu manipuliuoja vairo stipinais, o pareigingi jūrei
viai bėgiojo prie brasų", iš padilbų žiūrėdami į pri-

1. Virves, kurių pagalba rėja pastatoma kampu j laivo ašj. 

smeigtą aukso monetą ir nekantraudami laukia 
įsakymo pasukti laivą pusiaujo link. Tinkamu laiku 
tas įsakymas buvo duotas. Tai įvyko prieš pat vidu
dienį, ir Ahabas sėdėjo priekyje savo valties, iškeltos 
labai aukštai, ir buvo užsiėmęs kasdieniniu stebėjmu 
saulės, norint nustatyti geografinę padėtį. 

Toje japonų jūroje vasarą dienos yra kaip spindulia
vimo bangavimas. Nepermaldaujamoji Japonijos saulė 
atrodo tartum ugningas fokusas neaprėpiamo vandeny
no veidrodžio. Padangė it lakiruota, jokio debesėlio, 
horizontas skrieja ore ir tas nepaliaujančio spindulia
vimo nuogumas yra tartum nepakeliamas Dievo sos
to žėrėjimas. Gerai, kad Ahabo kvadrantas turėjo 
spalvotus stiklus, kurie įgalino žiūrėti į tą saulės ugnį. 

Ten sėdėdamas ir supdamasis pagal laivo taktą ir, 
prikišęs astrologiškai atrodžiusį instrumentą prie akies, 
kurį laiką taip išbuvo tykodamas tos akimirkos, 
kada saulė pasieks savo zenitą. Taip jam įsigilinus į 
tą stebėjimą, klūpodamas apačioje, ant denio ir žiūrė
damas į viršų. Ahabo pavyzdžiu Fedalla stebėjo tą pačią 
saulę, tik primerkęs akis. O laukinį jo veidą apvaldė 
kažkokia nežemiška ramybė. Pagaliau atlikęs pagei
daujamus stebėjimus, Ahabas paišeliu ant kaulinės ko
jos greitai apskaičiavo esamą geografinę padėtį. 

Tada akimirką susimąstė, vėl pažiūrėjo j saulę ir 
šnabždėjo: „O jūrine rodykle! O iškilusis ir galingasis 
pilote! Tu pasakai, kur aš esu, bet negali net kur 
turėčiau būti. Arba ar gali pasakyti, kur šiuo metu kita 
būtybė gyvena, išskyrus mane patį? Kur yra Siautu
lingasis Dikas? Šią akimirką tu turi jį matyti. Mano 
akys žiūri į akį. kuri šią pačią akimirka jį mato. kaip 
tik tą akį. matančią daiktus, esančius anoje, tau neži
nomoje, o saule, pusėje! 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. sausio mėn. 26 d. 

MOSU KOLONIJOSE 
Hot Springs, Ark. 

VEIKLA 

Gruodžio mėnesį, pagyvėjus 
veiklai, turėjome progų susieiti 
ir pabendrauti. Gruodžio 3 d. 
atšventėme kapeliono kun. Jono 
Burkaus 75 m. gimtadienį. 
Gruodžio 4 buvo LB Hot Springs 
apylinkės visuotinas susi
rinkimas. Gruodžio 14 Moterų 
seklyčia (pirm. L. Gudelienė, 
sekr. L. Kazienė, kasin. dr. V. 
Kiburienė) suruošė Kalėdų 
eglutės pobūvį. Buvo pasidalin
ta kukliomis dovanėlėmis ir, 
kaip tradicija, buvo pagerbtos 
paskutiniųjų mėnesių varduvi
ninkės, kurių susidarė visas 
būrys. Kalėdinių minčių paskai
tė K. Rožėnienė. Gruodžio 17 
d. Lietuvos Dukterys (pirm. Sta
sė Jucienė, sekr. J. Zdanienė, 
kasin. Rima Jucienė) sukvietė 
našles, našlius ir viengungius 
kalėdinėms vaišėms. Jaukioje 
šeimyniškoje nuotaikoje pra
bėgo keletas valandų, skambėjo 
kalėdinės giesmės ir liaudies 
dainos, visiems dalyviams įsi
jungus į bendrą dainavimą, 
kun. Vincentui Dauginčiui pri
tariant lūpine armonikėle. 

Gruodžio 24 d. po šv. Mišių 
seselių mokyklos salėje vyko 
bendra Kūčių vakarienė, kur 
daugelis moterų pademonstravo 
savo kulinarinius gabumus. 
Naujųjų Metų šventę at
šventėme su muzika, šokiais bei 
dainomis. Lietuvių Bend
ruomenės valdyba apmokėjo 
salę ir muzikantus, moterys 
susinešė valgius, vyrai gėrimus 
ir visi smagiai praleidome 
pirmąją šių metų popietę. 

Sausio 10 dieną LB valdybos 
pirmininkas Stepas Ingaunis 
sukvietė savo namuose 
valdybos narius ir ALTos val
dybos atstovus į bendrą posėdį 
aptarti artėjančios Nepriklau
somybės šventės. Posėdyje 
dalyvavo Moterų seklyčios 
atstovės ir radijo vedėja. Pasi
skirstyta datomis gegužinių se
zonui ir nutarta Nepriklauso
mybės šventę švęsti vasario 19 
d. Lietuvių Bendruomenės ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos var
du. Po iškilmingų pamaldų 
minėjimas vyks seselių mokyk
los salėje. Paska i t a i bus 
kviečiama LB socialinių reikalų 
tarybos pirm. Danguolė Valen-
tinaitė iš Chicagos. Meninę 
programos dalį atliks vietinės 
jėgos. Džiugu, kad šią brangią 
mums visiems tautinę šventę 
švęsime bendrai ir vieningai. 
LB valdyba yra šios sudėties: 
pirmininkas Stepas Ingaunis, 
vicepirmininkė ir sekretorė 
Regina Sabaliūnienė, iždi
ninkas Napoleonas Sabaliūnas, 
socialinių reikalų vedėja ir 
sekretorė Irena Sirut ienė, 
parengimų vadovas Jonas Mie-
žinskas. LB revizijos komisija — 
Jonas Samaitis ir Juozas Zub-
rickas. 

ALTos valdyba yra ši: pir
mininkas Antanas Bertulis 
vicepirmininkas Pe t ras 
Maldeikis, sekretorė Stefanija 
Rūkienė, iždininkas Vladas 
Bilienis. parengimų vadovė 
Helene Sabaliūnienė. ALTos 
revizijos komisija: Antanas 
Zubavičius ir Juozas Rastenis. 

RADIJO APŽVALGA 

Radijo „Leiskit į Tėvynę" 
sutartis su KIXT „Easy 1420" 
stotimi pratęsta šiems metams 
tomis pačiomis saiygomis — tas 
pats laikas ir mokestis. Naujųjų 
Metų sekmadienio laida buvo 
pramoginė, perduodant populia
rią šokių muziką, perpintą 
Naujųjų Metų eilių posmais — 
žodžiai Aurelijos Balašaitienės 
ir Adomo Jakšto. Sausio 8 d. 
transliacija buvo skirta dr. Vin

co Kudirkos 130 metų gimtadie
niui paminėti ir painformuota 
apie „Varpo" nr. 23. Sausio 15 
d. laidoje perduotas Algio Regio, 
nenuilstančio veikėjo Mažosios 
Lietuvos rezistencino sąjūdžio 
tarybos sekretoriaus žodis ir 
visa programa buvo skirta 
Klaipėdos krašto atvadavimo 66 
metų sukakčiai paminėti. 
Muzikinėje dalyje perduota iš
trauka iš K. V. Banaičio operos 
„Jūratė ir Kastytis" — žvejų 
malda, žodinis tekstas paįvai
rintas jūreiviškais maršais. 

Sausio 22 dieną paminėtas 
Kristijono Donelaičio 275 
gimimo metinės, įjungiant į pro
gramą fragmentus iš poemos 
„metai", kuriuos atliko akto
riai Vladas Bagdonas ir Anta
nina Leimontaitė. Sausio 29 d. 
transliacijoje minėsime rašytojo 
diplomato Igno Šeiniaus mirties 
30 metų sukaktį ir gimimo šimt
metį, kuris sueina šių metų 
balandžio 3 d. Mirė 1959 m. 
sausio 15 d. Pageidaujame 
bendradarbiavimo su kitomis 
didesnių lietuvių centrų radijo 
valandėlėmis, kurios turi dau
giau galimybių gauti kalbėtojų 
ar pravesti pokalbius su žymes-
nais veikėjais. Radijo reikalais 
kreiptis į Salomėją Šmaižienę, 
204 Hilltop Drive, Hot Springs, 
AR 71913. Telef. 501/321-9641. 

Sal. Šmaižienė 

Omaha, Nebr. 

ATIDARYTI NAUJI NAMAI 

CLASSIFIED GUIDE 

Sibiro tremtinys kun. S. Tamkevičius sutinkamas Vilniuje. 

BLAIVUS PROTAS IR AKLA 
NEAPYKANTA 

S. PUKNYS 

Gruodžio pradžioje didelių ir 
gražių pensininkų bendrabučių 
savininkė Emilija Jonušienė 
atidarė naujus, daugiau kaip 
trijų milijonų vertės namus, 
kuriuose puikiai įrengti pato
giam gyvenimui butai vyresnio 
amžiaus pensininkams. Namai 
įruošti pagal paskutiniuosius 
technikos reikalavimus, 
saugumo priemones ir patogu
mus. Namai turi visą 24 vai. 
apsaugą ir visą laiką budintį 
tarnautoją, kuris, reikalui 
esant, galėtų suteikti reikiamą 
pagalbą — iššaukti daktarą ar 
greitąją pagalbą. Yra įruošta 
dvylika butų, po du miegamus 
ir 47 butai po vieną miegamą, 
neskaitant raštinės patalpų, 
modernios virtuvės ir labai erd
vios patalpos valgomajam bei 
poilsiui. Šalia to yra vieta ir 
būsimai koplytėlei, kuri jau 
dekoruojama religiniams reika
lams. Apėjus ir apžiūrėjus 
gražiai išdekoruotą šešių 
aukštų pastatą, randi daug 
asmeniško skonio, kas parodo 
namų savininkės išradingumą. 
Namus pašventino lietuvių pa
rapijos klebonas kun. Petras 
Žarkauskas. Tradicinį kaspiną 
perkirpo Omahos miesto bur
mistras, dalyvaujant daug aukš
tų miesto pareigūnų, šeimos 
narių ir būr iui lietuvių. 

Namams duotas vardas „South 
View Heights". Po trumpų ati
darymo ceremonijų erdviame ir 
gražiai dekoruotame valgoma
jame visi svečiai buvo vaišinami 
ne tik geru šampanų, bet ir 
geriausiu Omahoje „Gourmet 
Ca te r ing" elegantiškai 
patiektu labai ištaikingu ir 
labai puikiu maistu. Jaukių 
vaišių metu pianistė Laima Šar
kaitė leido svečiams grožėtis 
žymiųjų muzikų kūriniais. 
Miesto pareigūnai reiškė 
pasitenkinimą naujais namais, 
nes jie prisideda prie Omahos 
gražinimo ir patogaus Omahos 
piliečių gyvenimo. Savieji 
linkėjo E. Jonušienei geros sėk
mės naujame versle, gerai 
žinodami, kad ji labai dosniai 
dalinasi savo darbo vaisiais su 
lietuviškos išeivijos įvairiomis 
institucijomis. Labai ji remia 
lietuvišką spaudą ir didžiuosius 

Lietuvoje leidžiamame laik
raštyje „Gimtasis Kraštas" 
išspausdino du įdomius laiškus. 
Jie atskleidžia dabartinę lietu
vių būseną Lietuvoje ir parodo 
kai kurių išsimokslinusių žmo
nių aklą neapykantą vadovavu
siems nepriklausomam Lietu
vos gyvenimui. 

Pirmas laiškas yra profeso
riaus P. Vasinausko, dabar 82 
m. amžiaus. Nepriklausomybės 
metais jis dirbo agronomu. Sun
kiais ekonominės krizės metais 
organizavo suvalkiečių ūkinin
kų sukilimą. 

Jis savo laiške taip rašo: 
„Gimtasis Kraštas" pagerbė 
Smetoną ir įdėjo jo nuotrauką, 
nustebau. Smetona 14 metų 
(žymiai daugiau kaip pusę 
nepriklausomybės laikotarpio) 
buvo tautos vadas, diktatorius^ 
Mes Suvalkijoje nebe juokais 

kultūrinius išeivijos renginius. 
Jau keliolika metų kas metai 
skiria studentams stipendijas, 
kuriomis yra pasinaudojęs ne 
vienas Omahos liet. studentas. 
Tą visą žinant, maloniai gera
darei tegalima tik viso ge
riausio ir palinkėti. O gyvenime 
ir kitaip būna — ne visi, kas 
turi, duoda ir aukoja. 

Omahos LB apylinkės valdy
ba vasario 19 d. ruošiasi gražiai 
paminėti Vasario 16-tosios 
šventę, kuri šiais metais yra 
skirtinga, nes švenčiama su visa 
tauta. Paskaitą skaitys Arvydas 
Ju ra ša s iš Denverio, Co. 
Programą atliks „Aušros" 
šokėjai ir choras „Rambynas". 
Oficialioji minėjimo dalis 
prasidės 2 v. p.p. parapijos salėje 
10 vai. ryto bus pamaldos liet. 
parapijos bažnyčioje. 

J P . 

siekėme Smetoną nuversti. 
Smetonos valdžia masiškai kišo 
valstiečius į kalėjimus, daug 
gerų vyrų buvo sušaudyta, 
nuteista iki gyvos galvos. 

Nekenčiu nei Smetonos, nei 
Smetonienės, nei smetoniukų, 
nei smetonininkų. Prie jo dik
tatūros man buvo uždarytas ke
lias dirbti Žemės Ūkio Akade
mijoje, ekonomikos katedroje. Iš 
Kauno apskrities buvau iškel
tas agronomauti į Dusetus 
Smetonos režimas man davė 
vienintelę laisvę — išgerti su 
valstiečiais". 

Į Vasinausko laišką atsako 
Vyt. Strockis. 

J i s rašo: „Kodėl LTSR 
nusipelnęs .mokslo veikėjas, pro
fesorius Petras Vasinauskas 
taip smarkiai užsirūstinęs ant 
visos buyųao Lietuvos preziden
to šeimos, jeigu ir šiandien, jau 
82 metų sulaukęs, dar tebelaiko 
būtina savo neapykantą viešai 
pagarsinti? 

Kokios reakcijos I valdžios 
pusės į savo veiklą likėjosi P. 
Vasinauskas? Už tai, kad P. Va
sinauskas veikė prieš valdžią, ši 
net nenuteisė P. Vasinausko, 
neuždarė į lagerį, neištrėmė 
badauti prie Šiaurės ledjūrio, 
nors jis ruošė sukilimą. Tik pa
sakė skubiai išsikraustyti į kitą 
Lietuvos vietovę. O kaip turi 
jaus t is , sakykim, Juozas 
Urbšys, buvęs Lietuvos užsienio 
reikalų ministras. Juk niekas 
nepasakys, kad jis taip pat 
„nebe juokais siekė" Staliną 
nuversti. Deja, J. Urbšys 14 
metų kamavosi Stalino kalėji
muose ir. atrodo, turėtų 
pakankamą* pagrindą kai ko 
neapkęsti. Tačiau jis niekam, 
kaip žinome, nereiškia preten
zijų. 

O Poviliukas Varanauskas, 
Lietuvos kaimo mokytojo vai
kas 1941 m. birželio 14 dienos 
„Baltramiejaus" naktį, turė

damas 3 mėnesius ir 21 dieną 
amžiaus, buvo įrašytas į vals
tybinių nusikaltėlių sąrašus, 
įgrūstas į gyvulinį vagoną ir 
kelias savaites dardinamas į 
Tomsko sritį. Iki šiol niekas 
nesupranta kaip jis išliko gyvas. 
Šiuo metu, jis jau turėdamas ir 
mokslinį vardą, ir vyriausybės 
apdovanojimą, vis dar nežino, 
kokiai nus ikal tė l ių grupei 
priskirtas, reabilituotų ar ne. Ir 
nesiekia keršto, neskelbia nea
pykantos nei Stalinui, nei sta-
liniukams. 

Ir daugelis kitų nekaltai 
represuotų lietuvių neskelbia 
neapykantos savo buvusiems 
kankintojams. Atvirkščiai, jie 
kviečia visus lietuvius būti 
vieningiems, užmiršti asmeni
nes sąskaitas ir smulkias am
bicijas, parodyti kuo daugiau 
geranor iškumo, žmogiško 
taurumo, tautinio susipratimo 
ir bendromis jėgomis siekti savo 
krašto, savo vaikų ir būsimų 
kartų gerovės". 

Jonas Aistis 

RAŠTĄ 

f\£j midlcind Padarai 
• • • • r Savinas and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2657 WEST 69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEW 
8929 S. HARLEM AVE. 

598-9400 

ESLE 
Į3UUIOS*; 
LENDER 

REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

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

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3206V2 We«t 95th Stret 

T«l. — GA 4-8654 

~ 5 L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

659-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

HELP WANTED 

EARN MONEY A T HOME! 
Assemble Jevvelry, Toys, Electronics. 
others, FT & PT work available. Cail 
(Refundable) 1-407-744-3000. 

EXT. S664A 24 HRS 

TEACHER'S ASST. 
Needed to work with severe and pro-
foundly retarded young children, ex-
per. pref., but not necessary. Call bet-
ween 9am - 3pm 284—8686 

r 

Mūsų literatūros klasiko Jono Aisčio 
..Raštų" pirmasis tomas: visų rinkinių 
poezija vienoje knygoje, jspūdingas 
Ateities literatūros fondo 450 psl. lei
dinys su poeto autobiografijomis, su 
redaktorių Alfonso Nykos-Niliūno Ais
čio poezijos aptarimu ir Antano Vaičiu
laičio paaiškinimais. Puiki dovana išei
vijai ir Lietuvai. 

Leidinys gaunamas ir . .Drauge", 
kaina $15.00; su persiuntimu $17.25; 
kiekvienu atveju Illinois gyventojai pri
deda dar $1.20 valstijos mokesčių. 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja davlntoji laida . 
Suredagavo 

Juzė Daužvardlenė 

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 

REAL ESTATE 

^ Mis. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BEU-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KED2IE 

77S-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEr PARDAVIME NUOSAVYČIŲ. 
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

GnMfc KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTE SCERBAITĖ MAYER 

284-1900 
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo

savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Šcerbaitel Mayar dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

Namai apžiūrėjimui 
Sekmadienį, sausio 29 d., 1 - 4 v. p.p. 

8617 S. Kllbourn, Gaiiagher & K. Henry 
,,bi-level" 7 kamb mūrinis namas 
4 dideli mieg , 2 prausyklos; valg. kamb.: 
gražus šeimos kamb.; (važiavimas šone: 2 
auto. garažas: alummio „trim", daug 
priedų St. Bedė parapija. Skubėkite apžiū
rėti! 

11246 S. St Lotais, visai naujas 3 mieg 
mūrinis „bi-level" namas su 1-% prausyk
los; L formos valgomasis; įrengtas rūsys; 
šeimos kamb. su židiniu. „Thermal" lan
gai; alummio „trim", daug priedų Skubė
kite. 

No. 372 — 63 * Narragansett — 
$75,500, vieno sav. 27 metų ,,ranch" 
namas: 3 dideli mieg. kamb.: 20 pėdų 
virtuvė su ąžuolinėmis spintelėmis; nauja 
šildymo-šaldymo sistema; naujas stogas; 
didelis kiemas; pusė bloko iki Jewel par
duotuvės, banko, autobuso, gydytojo, 
restorano. Skambinkite dabar! 

No. 380 — 59 & Kllbourn — 3 mieg 
kamb.. mūrinis. 35 metų amžiaus namas: 
visiškai nauja virtuvė; ištisas rūsys: 2 auto 
garažas: aluminio ..trim": nauja šildymo 
sistema: centralmis vėsinimas: labai šva
rus. Skubėkite! 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėt:, nes daugiau stengiamės 
Mamo (vertinimui skambinkite skubiai — 
labar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

ATSIMINIMAI, Juozas Urbšys. 163 psl. 1988 . $7.00 
VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS. Genrikas 

Songinas.' 128 psl. 1988 $800 
LIETUVOS GINKLUOTOS PAJĖGOS 1918-1940. 

Vitenis Statkus. 1040 psl. 1986 $27.00 
RINKTINIAI RAŠTAI, I tomas. J. Puzinas. 864 psl. 

1983 $12.50 
RINKTINIAI RAŠTAI. II tomas. J. Puzinas. 748 

psl. 1983 $12.50 
LIETUVA IR VLIKAS. Praeitis ir dabartis. Red. A. 

V. Rinkūnas. 272 psl. 1984 $10.00 
IŠVEŽTŲJŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS. Sudarė 

Leonardas Kerulis. 544 psl. 1953 $20.00 
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS. Sudarė J. Andrius . $6.00 
BALSAS IŠ LAISVĖS KAPO. Vilnius. Klajūnas. 

Spaudai paruošė J. Damauskas 238 psl 
1984 $7.00 

GYVENIMAS OKUPUOTOJE LIETUVOJE. Gin
taras Tautvytis.230 psl. 1982 $9.00 

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



LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daytona Beach, Fla. 

NETEKOME TAURAUS 
LIETUVIO 

Praėjusių metų gruodžio 25 d. 
po sunkios plaučių operacijos 
Halifax ligoninėje mirė taurus 
tėvynės sūnus, jautrios širdies, 
labai pas laugus , ak tyvus 
visuomenininkas a. a. Jurgis 
Miežaitis. 

Jis gimė 1913 m. gegužės 22 
d. Surviliškyje, Kėdainių ap
skrityje. Būdamas 18 metų išėjo 
savanoriu atlikti karinės prie
volės. Ją atlikęs artilerijos 
pulke, liko liktiniu ir ištarnavo 
7 metus. Vėliau tarnavo poli
cijoje, okupavus Lietuvą, buvo 
iš tarnybos atleistas. Grįžtant 
raudonajai armijai pasitraukė į 
Vakarus . Pokario meta i s 
gyveno Kaselyje, vėliau Hanau 
stovyklose. Vokietijoje tarnavo 
amerikiečių paga lb in iame 
dalinyje. 1949 m. a tvyko 
Amerikon, gyveno ir dirbo fab
rike New Jersey. Ramesnio 
gyvenimo ieškodamas 1979 m. 
išėjo pensijon ir nuo 1980 m. 
gyveno gražioje lietuvių kolo
nijoje Daytona Beach, Ormond 
Beach apylinkėje. 

Visą savo gražų, bet vingiuo
tą gyvenimą skyrė tėvynei 
Lietuvai. Ir išeivijoje jis jungėsi 
į lietuviškąją veiklą, buvo 
nuoširdus Lietuvių Bend
ruomenės, Balfo ir Tautinės 
sąjungos darbų rėmėjas ir 
visada stambesnėmis aukomis 
paremdavo šių inst i tuci jų 
darbus. 

Ir gyvendamas Floridoje buvo 
aktyvus klubo narys ir keletą 
metų, įsisteigus ALT s-gos sky
riui, buvo jo valdybos sekreto
rius. Lapkričio mėn. buvo iš
rinktas ir į Daytona Beach Bal
fo skyriaus valdybą, bet jam ne
beteko aktyviau šiuose dar
buose pasireikšti ir Kalėdų 
dieną baigė savo žemiškąją 
kelionę. 

Po gedulingų kun. dr. Ruibio 
atlaikytų pamaldų daugelio šios 
kolonijos lietuvių palydėtas į 
amžinąją poilsio vietą, palai
dotas Bellevue — Cepar Hill 
Memorial Garden mauzoliejuje. 

Su velioniu koplyčioje atsi
sveikino, jo gyvenimą ir darbus 
išryškindami, klubo pirmi
ninkas Jonas Daugėla ir ALT 
sąjungos skyriaus pirmininkas 
Vytautas Abraitis. 

Velionis ilgokai gyveno malo
nioje ir rūpestingoje Natalijos ir 
Albino Subačių bei artimiausio 
draugo Prano Damijonaičio 
globoje, kur jo vienišo žmogaus 
dienas skaidrino graži šių 
žmonių draugystė. 

A. a. Jurgis Miežaitis čia 
neturėjo nei giminių, nei 
artimesnių žmonių, tad juo rūpi
nosi minėta šeima ir bičiulis 
Pranas. Taip pat jie pasirūpino 
ir a.a. Jurg į palydėt i 
amžinybėn. 

Laidotuvių metu šios kolo
nijos lietuviai velionį savo 
aukomis įamžino Lietuvių 
Fonde, Tautos Fonde ir Balfe. 

Liūdime netekę Tavęs, mielas 

MŪSŲ KOLONIJOS 

Rockford, 111. 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Rockfordo skyrius rengia Lie
tuvos Nepriklausomybės 
minėjimą Rockforde vasario 5 d. 
Šv. Mišios bus Šv. Petro ir Povi
lo bažnyčioje 12 vai. 617 Lincoln 
Ave. Minėjimas bus Lietuvių 
klubo salėje 2 vai. p.p., 716 In
diana Ave. Dalyvaus lietuvių 
tautinių šokių grupės „Klum-
pė-Bijūnas,\ Chicagos šauliai ir 
muz. Dale Bach. Visi kviečiami 
minėjime gausiai dalyvauti. 

- K. 

Jurgi, o šios kolonijos lietuviš
koji šeima neteko nuoširdaus, 
mielo tėvynės sūnaus. Tegul 
jam būna lengva šios šalies 
žemelė. 

BALFAS BAIGĖ 
SĖKMINGA VAJŲ 

Praėjusių metų gruodžio mėn. 
pabaigoje Balfo Daytona Beach 
skyriaus valdyba sėkmingai 
baigė Balfo vajų už 1988 metus. 
Iš viso buvo surinkta 636 dole
riai. Aukoję 39 šeimos ar pavie
niai asmenys. Balfo vajų vykdė 
valdyba — pirmininkas Vacys 
Dzenkauskas su nariais Ona 
Karašiene ir Ona Daržinskiene. 

Balfo vajų užbaigus, pirmi
ninkas paruošė detalią apyskai
tą ir drauge su pinigais ją per
siuntė Balfo centro valdybai. Vi
siems Balfo rėmėjams, gana 
nuoširdžiai aukojusiems, pri
klauso padėka. 

VASARIO 16 GIMNAZIJA 
REMIAME 

Šio telkinio lietuviai dėmesį ir 
paramą skiria ir Vasario 16 
gimnazijai. Čia veikia gimna
zijai remti būrelis, kuriam da
bar vadovauja aktyvi visuome
nininke dr. Vanda Majauskie-
nė. 

Ji gimnazijai remti aukas už 
praėjusius metus jau surinko. 
Būreliui priklauso 26 šeimos. 
Už praėjusius metus nariai 
sumokėjo mokestį ir iš viso su
rinkta 328 dol. 

Padėka priklauso būrelio va
dovei dr. V. Majauskienei ir vi
siems gimnazijos rėmėjams. 
Kaip matyt i , šio telkinio 
lietuviai Balfui ir gimnazijai 
remti sudėjo arti tūkstantinės. 

Jurg is Janušai t i s 

Sunny Hills, Fla. 

SUNNY HILLS 
ŠIANDIENA 

Jau senokai berašiau, apie 
mūsų kolonijos ekonominę pa
dėtį. Mūsų kultūrinį bei šeimy
ninį gyvenimą gražiai aprašo 
mūsų korespondentai. 

Man sunku suprasti, kad dau
gelis lietuvių, išėję į pensiją vis 
atidėlioja išsikėlimą iš šiaurės 
miestų ir laikas juos priverčia 
pasiduoti senatvei, ligoms. 

Pas mus pragyvenimo sąlygos 
nepasikeitė ir darosi lengviau 
įsikurti tarpe savo tautiečių. 
Čia pragyvenimas 40% pigesnis 
negu šiaurės miestuose. Turime 
puikų vandenį, švelnų klimatą 
ir kiek pastebima geresnę me
dicinos priežiūrą ligoninėse ir 
lengviau prieinami specialistai 
daktarai. 

Pragyvenus 10 metų Sunny 
Hills vietovėje tenka pakartoti, 
kad nėra kito miesto visoje 
Amerikoje, kur lietuviai būtų 
užėmę gražiausią naujo miesto 
vietą ir turi visokias kultūrines 
bei religines pasireiškimo 
sąlygas. Man atrodo, kad lietu
vių kolonijos įkūrimo misija jau 
pagrinde atlikta. Yra lietuviš
kos šv. Mišios, atidarytos diece
zijos katalikų kapinės su liet. 
sekcija. Prie lietuvių apgyven
to maudymosi ežero įkurtas 
parkas, pliažas su visais pato
gumais. 

Šiuo metu esame arti šimto 
lietuvių šeimų ir turime čia 

erdvės dar keliems šimtams 
įsikurti. Sunny Hills miestas 
augo lėtu tempu, nes Floridos 
ekonomija ir Deltonos korpora
cijos nesėkmės bei parodytas 
didelis deficitas pr i la ikė 
augimą. 

Pernai tikėjomės, kad General 
Development Corp. perims Del
tonos korporaciją, tačiau rugsėjo 
pabaigoje visi susitarimai iš
byrėjo. Šiuo metu Deltonos kor
poracija pradeda pagyvinti Sun
ny Hills ir kitų jiems priklau
sančių miestų išstatymą, nes 
pardavė kitai korporacijai ir 
tuos pinigus naudoja miestų 
progresui. Mes turime tikrai 
puikius golfo laukus, kuriuose 
nemažas lietuvių skaičius spor
tuoja. Tikiu, kad pradėtas 
statyti gražus klubas bei resto
ranas prie golfo laukų suteiks 
mums galimybę priimti svečius 
ir, reikalui esant , vietoje 
pasivaišinti. 

Iki šiol patariau lietuviams, 
kurie turi sklypus ir norėjo 
perleisti , parduoti , kad 
palauktų, kada iškils kainos, 
pagerės pareikalavimas. Dabar 
nutarėme bandyti pirmiausia 
pasiūlyti l ietuviams pasi
naudoti proga ir išpirkti 
lietuvių rajone gražius sklypus, 
ypač prie ežero. Jaunesni, kurie 
išeis į pensiją po 5-15 metų, 
turėtų išnaudoti progą, nes 
vėliau jų nebebus ir kainos 
tikrai neliks tos pačios. Aš ir 
mano žmona Genovaitė turime 
leidimus ir bandysime 
patenkinti lietuvius. Jei yra 
žmonių, kurie nebenori pirkti ir 
statyti namą, tie gali nusipirkti 
vartotą namą žemesne kaina, 
nes šiuo metu yra geras pasi
rinkimas. Kviečiame aplankyti 
Sunny Hills ir susipažinti su 
mūsų gyvenimu. Visas šis 
Floridos rajonas ir Sunny Hills 
turi gražią ateitį. 

Vyt. Beleckas 

UŽKANDŽIAI BE 
CHOLESTEROLIO 

įvairios sausainių ir kitų 
užkandžių gaminimo bend
rovės, suprasdamos, kad žmonės 
ima daugiau saugotis tokio 
maisto, kuris turi daugiau 
cholesterolio, nusprendė ga
minti sausainius ir k i tus 
užkandžius be gyvulinių riebalų 
ir be riebalų tropikinių augalų, 
turinčių cholesterolio. Tokių 
gaminių yra pasiryžusios 
parūpinti Keebler, Pepperidge 
Farm, Kellog, Sunshine, Lance 
bendrovės. 

RŪMAI UZ153 MILIJONUS 

Chicagoje, pietvakarių kampe 
Clark ir Jackson gatvių 
sankryžoje bus statomi 
federaliniai raštinių rūmai, 
kurie kainuos 153 mil. dol. 
Juose dirba apie 4000 tarnau
tojų. Numatoma užbaigti 1997 
m. 

SUDUŽO LĖKTUVAS 

Netoli Navy Pier, Chicagoje, 
į vandens valymo mūrą nukri
tęs lėktuvas sudužo. Užmušti 
adv. Richard Smirnoff, 48 m., ir 
jo žmona Linda, 49 m. Pilotui 
Michael Belica, 49 m., lūžo ko
ja, bet jis sveiksta Northwestern 
ligoninėj. Nelaimė įvyko sausio 
21 d. Prieš nelaimę pilotas per 
radiją pranešė aerodromui, kad 
jo motoras sugedo ir jis krinta. 

netikėtai 
užuojautą 

mz. 
A.tA. 

LIŪTUI GRINIUI 
mirus, jo šeimai reiškiame nuoširdžią 

Lietuviai Evangelikai Reformatai 

A.tA. 
KUN. PRANAS JOKŪBAITIS 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. sausio 24 d., 10 vai. ryto, sulaukęs 80 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 27 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime broliai Juozas su žmona 

Veronika Lietuvoje, Simas Chicagoje; pusseserė Albina 
Jokubaitienė su šeima; pusbrolis Simas Mankus su žmona 
Luiza ir šeima; mirusio brolio Klemenso žmona Antoinette 
Mankus ir artimi giminaičiai kun. Vytautas Bagdanavičius 
ir Petras Jurgaitis. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, sausio 26 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. Califorma. Atsisveiki
nimas 7 v.v. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 27 d. iš Švč. M. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčios, kurioje 10:30 v. 
ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę broliai, pusbrolis, pusseserė ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 523-0440. 

A.tA. 
MARY DRULIS 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1989 m. sausio 24 d., sulaukusi 85 m. amžiaus. 
Gimė New Yorke. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Lorraine Gandrin. 
Priklausė Marąuette Parko vyresniųjų piliečių klubui. 
Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, sausio 26 d. nuo 3 iki 9 

v.v. Egan laidotuvių koplyčioje, 3700 W. 63rd St. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 27 d. Iš koplyčios 

8:45 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, kurioje 9:30 v.r. įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines 

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

Nuliūdusi duktė. 
Laidotuvių direkt. Egan Funeral Home. Tel. 582-2000. 

A.tA. 
inž. LIŪTUI GRINIUI 

staiga pasitraukus iš mūsų tarpo, reiškiame jo žmonai 
NIJOLEI ir šeimai savo giliausią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Dr. Vainutis Vaitkevičius 
Niola Ward Čerekienė 

A.tA. 
LIŪTUI GRINIUI 

mirus, jo žmonai NIJOLEI, sūnums ARUI ir VYČIUI, 
krikšto dukrai AUDRAI ir NIDAI reiškiame gilią 
užuojautą ir kar tu liūdime. 

Česlovas ir Violeta Karaliai su šeima 

A.tA. 
dr. ALFONSUI AŽUBALIUI 

iškeliavus Amžinybėn, jo žmoną GENĘ, dukterį 
DALIĄ, žentą CAS, anūkus ALGĮ ir GINTARĄ ir 
visus gimines giliai užjaučiame ir drauge liūdime. 

Ada ir Juozas Totoraičiai 
Ramunė ir Jonas Totoraičiai 
Irena ir Jim Wilder 
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A.tA. 
ALEKSANDRUI TORNAU 

mirus, jo žmoną LAIMUTE, uošvius VINCĄ ir 
LEONTINĄ BLAŽAIČIUS ir kitus artimuosius šio 
gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame. 

Alfonsas Pimpė 
Kazimieras Lašas 
Mirga ir Algimantas Valaičiai 
Aurelija, Bronius. Dalia, Arūnas ir 
Laura Polikaičiai 

A.tA. 
ALEKSANDRUI H. TORNAU 

mirus, jo žmonai LAIMUTEI, seseriai DAGNI ir 
POVILUI MIELIULIAMS. broliui JURGIUI Lie
tuvoje su šeimomis, giminėms bei artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią ir draugišką užuojautą ir kar
tu liūdesiu dalinamės. 

Buvę Telšių gimnazijos moksleiviai įai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE F U N E R A L HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

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

S T E P O N A S C. LACK ir S Ū N Ū S 
LACKAYVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 6 9 t h S t r e e t - Te l . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s Rd . - Te l . 430-5700 

A.tA. 
inž. ALGIUI ČAPLĖNUI 

mirus, jo žmonai ALDONAI, dukterims DAIVAI, NI
JOLEI ir AUDRAI, sūnums GYČIUI ir RIMUI, tėvui 
JONUI ČAPLĖNUI, jų šeimoms ir artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Ona ir Vytautas Suopiai, sūnus Vytas 
Rima ir Tomas Mitoraj 
Laura ir Algis Suopiai 
Vincas Šuopys 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 S o u t h 50th A v e n u e 
C i c e r o , I l l ino i s 

T e l e f o n a s - 652-1003 

Sallv 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 CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Te l . 652-5245 

m*> 
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x Vasario 16-tosios sukak
ties minėjimas bus Chicagoje 
vasario 12 d., sekmadienį, 2 vai. 
p.p. Marijos aukšt. mokyklos 
salėje, dalyvaujant veteranų 
postui. Pagrindine paskaitą 
skaitys Vliko valdybos pirm. dr. 
K. Bobelis iš St. Petersburgo, 
menine dalį atliks solistai Mar
garita ir Vaclovas Momkai. 
Minėjimą rengia Chicagos Lie
tuvių Taryba. Visi kviečiami, 
nežiūrint vietinių minėjimų, 
dalyvauti šiame pagrindiniame 
sukakties minėjime. 

x Jaunimo centro kavinėje 
sausio 27 d., penktadienį. 7 vai. 
bus fotografijų paroda, kurioje 
bus nuotraukų iš lietuvių gyve
nimo Sibire dabartiniu metu, 
bado streiko Vilniuje, demonst
racijos ir Persitvarkymo sąjū
džio veiklos Lietuvoje. Parodą 
rodys Vilniaus Jaunimo teatro 
aktoriai Apolonija ir Petras 
Steponavičiai. Paroda bus nuo 
sausio 27 iki sausio 29 d. Visi 
kviečiami susipažinti. 

x Vasario 16 paroda atida
roma vasario 10 d. Čiurlionio 
galerijoje. Parodoje dalyvauja 
lietuviai dailininkai iš viso 
pasaulio: Jungtinių Amerikos 
Valstybių, Kanados, Europos, 
Australijos ir Pietų Amerikos. 
Bus tapybos, grafikos, skulp
tūros, keramikos, audinių, me
džio darbų, nušviečiančių dabar
tinį mūsų dailės kūrėjų lobį. 
Parodą organizuoja Algimantas 
Kezys. 

x Šv. Antano parapijos mo
terų grupė praves giedojimą šv. 
Mišių metu pal. Jurgio 
Matulaičio mirties dieną,penk-
tadienį, sausio 27 d., 6:30 v.v. 
Jėzuitų koplyčioje. Rinkimės iš
melsti palaimintajam pripaži
nimo šventuoju. 

x Amerikos Lietuvių Tary
bos Cicero skyrius rengia Va
sario 16 — Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 71 metų 
sukakties minėjimą vasario 11 
d. Šeštadienį 12 vai. tautinės 
vėliavos pakėlimas Cicero mies
to savivaldybės aikštėje. Va
sario 12 d., sekmadienį, 10:30 
vai. iškilmingos pamaldos Sv. 
Antano parapijos bažnyčioje 
už žuvusius kovotojus už Lie
tuvos nepriklausomybę. Tuoj po 
pamaldų 12 vai. Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas Sv. An
tano parapijos salėje. 

x I š t r aukas iš K. V. Banai
čio operos „Jūratės ir Kasty 
čio" dainuos Lietuvių Operos 
moterų choras, diriguojamas 
Audronės Gaižiūnienės, „Drau
go" jubiliejiniam koncerte, mi
nint jo 80 metų gyvavimo 
sukaktį vasario 26 d., sekma
dienį, 3 vai. Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. Akompanuos 
muz. Robertas Mockus. Visi 
kviečiami koncerte dalyvauti, 
nes čia bus kartu paminėta ir 
komp. K. V. Banaičio 25 metų 
mirties sukaktis. 

x J A V LB Cicero apylin
k ė s Vasario 16-tosios minėjimas 
bus vasario 19 d. Jis prasidės 
10:30 vai. šv. Mišiomis Šv. An
tano parapijos bažnyčioje. Kun. 
K. Trimakas atnašaus šv. Mi
šias ir pasakys pamoksią. Po 
Mišių 11:45 vai. parapijos salėje 
bus akademinė dalis. Paskaitą 
skaitys inž. P. Narutis. Visus 
Cicero ir apylinkės lietuvius 
kvieia minėjime dalyvauti. 

x „Ši rde l ių" šokius jau
nimui nuo 14 m. šeštadienį, va
sario 11 d., Lietuvių centre Le-
monte ruošia Aušros Vartų 
,,Gabijos" draugovė. Šokiai 
vyks nuo 7-tos iki 12-tos vai. 
vak. Visas lietuviškasis jau
nimas kviečiamas pabendrauti 
ir gražiai pasilinksminti. 

x J o n o Dainausko biblio
teka šiuo metu statoma Litu
anistikos tyrimo ir studijų cen
tre, kuris veikia Chicagos Jau
nimo centre. Bus patalpinta 
18,000 knygų ir atdara moksli
ninkams bei plačiajai visuome
nei. Bibliotekos talkininkai Liu
das Kairys, Aleksas Smilga, Jo
nas Paronis ir Tomas Miglinas. 

x J ū r ų skautų.-čiu iškil
minga Klaipėdos dienos suei
ga vyks šį sekmadienį, sausio 
29 d., Lietuvių centre Lemont, 
IL. Sueiga bus pradėta 9:30 vai. 
ryto šv. Mišiomis centro 
koplyčioje. Po pamaldų — iš
kilminga sueiga salėje. Visiems 
jūrų skautams ir skautėms 
dalyvavimas privalomas. Visi 
dalyvauja tvarkingose išei
ginėse uniformose. Tėveliai ir 
svečiai maloniai kviečiami 
atsilankyti. 

x Nuo vaiko pradėkime 
širdies gelbėjimą nuo sklero
zės — gydytojo pranešimas 
Alvudo pažmonyje Lietuvio so
dyboje nuo 2 v. p.p. šį sekma
dienį. Dalyvaus kun. Juozas 
Juozevičiaus. gail. sesuo Elena 
Peržinskienė ir gydytojas 
atsakinės į sveikatos reikalu 
paklausimus. Kraujospūdžio 
matavimas. Alvudo gėrybėmis 
pasivaišinimas. Operetė „Links-

x Kastytis Žymantas, DDS, 
Algis Modestas ir Leonardas 
Bičiūnas bus modeliuotojų paly
dovai per dešimtąją Montessori 
mokyklėlių madų parodą va
sario 26 d. Martiniąue resto
rane. Dalyvaudami paremsite 
mokyklėles ir jų pastangas 
ugdyti mūsų vaikus lietuviška 
dvasia. 

x 37-sis „Tėviškės" parapi
jos giesmių koncertas kovo 19 
d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 
ruošiamas „Tėviškės" par. 
bažnyčioje. Chorui vadovauja 

x A. a. kun. Pranas Jokū
baitis po trumpos ligos mirė li
goninėje sausio 24 d. Anksčiau 
dirbo Kolumbijoje ir New Mexi-
co, o dabar buvo išėjęs į pensiją 
ir gyveno Brighton Parke. 
Velionis buvo gimęs 1908 m. 
rugsėjo 17 d. Kunigu įšventin
tas Kaune 1935 m. birželio 15 
d. Laidojamas iš Brighton Parko 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčios 
penktadienį, sausio 27 d. Chica
goje liko brolis. 

x Amerikos Lietuvių Tau
tinė sąjunga praneša, kad 
lituanistinių mokyklų mokytojų 
pagerbimui, kuris bus ateinantį 
sekmadienį, sausio 29 d. Lietu
vių Tautiniuose namuose, jau 
visos vietos užpildytos. Sąjunga 
labai apgailestauja, kad negali 

visų norinčių dalyvauti paten
kinti. 

x Chicagos ir apylinkių lie
tuviai kviečiami prisidėti prie 
JAV Lietuvių Jaunimo sąjun
gos Chicagos skyriaus rengia
mos Vasario 16-tosios dienos 
demonstracijos mieste centre. 
Tolimesnė informacija bus 
skelbiama lietuviškoje spau
doje. 

x Aldona Rūkštelytė ir 
Aldona Buntinaitė atl iks 
meninę programą Mažosios 
Lietuvos lietuvių rengiamajame 
Šiupinyje vasario 4 d. Liet. Tau
tiniuose namuose. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti ir praleis
ti vakarą kartu su mažlietu-
viais, ragaujant šiupinį. Visus 
kviečia valdyba. 

x III-jų Sporto žaidynių 
vakaronė vasario 10 d., penk
tadienį, ruošiama Jaunimo cen
tro kavinėje. Bus pristatyti III 
Sporto žaidynėse Australijoje 
medalius laimėję Chicagos spor-
tininkai,-ės, rodomos žaidynių 
skaidrės ir galbūt net filmas. 
Visuomenė kviečiama. 

x Lietuvos Vyčių tautinių 
šokių šokėjai, vadovaujami 
Frank Zapolio, dalyvaus Maž. 
Lietuvių draugijos vasario 4 d. 
Liet. Tautiniuose namuose ren
giamame Užgavėnių šiupinio 
vakare. Šiam šokėjų sambūriui 
priklauso daugiau negu pustuzi
nis mažlietuvių jaunimo. Vaka
ro pradžia 6:30 vai. vak. 

x JAV Lietuvių Bendruo
menės Kultūros tarybos yra 
rengiama premijų įteikimo 
šventė gegužės 20 d. Jaunimo 
centro salėje. Bus įteiktos 
dailės, muzikos, mokslinio 
veikalo, žurnalizmo, radijo ir 
teatro premijos. 

Kr. Donelaičio aukštesniosios lit. mokyklos mokytojai su viešnia. Iš kairės: J. Širka, R- Kučienė, 
mokyt. E. Čepukėnienė, A. Brazaitienė, H. Dainienė ir G. Sturonienė. 

Nuotr. J . Tamula ič io 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VIEŠNIA MOKYKLOJE 

Kr. Donelaičio lituanistinės 
mokyklos mokslo metų eigoje 
aplanko daug svečių ir 
papasakoja skirtingus įvykius. 

Sausio 7 d. mokyklą aplankė 
viešnia iš Lietuvos. Ji moko 
Molėtų gimnazijoje lietuvių 
kalbą. Viešnia stebėjo 6-je ir 8-je 
klasėse dėstomos lietuvių 
kalbos. Ji net nustebo, kad mes 
rašome tokius sunkius diktan
tus. Per šeštąją, t.y. šnekamąją, 
pamoką visa aukštesnioji 
mokykla susirinko į didelę kla
sę pasiklausyti jos pašnekesio. 

amatą arba studijuoja profesijai. 
Laikas prabėgo labai greitai. 

Mokiniai pateikė daug jiems 
rūpimų klausimų. Mokinių var
du padėkojo Vita Mikelevičiūtė, 
įteikdama pereitų metų met
raštį. Iš mokytojos E. Cepukė-
nienės sužinojome apie Lietuvos 
jaunimą ir jų gyvenimą. 

Aida Mikučiauskaitė 
Kr. Donelaičio mokyklos 

korespondentė 

JAUNIMO CENTRE 
DIDELI PERTVARKYMAI 

Jaunimo centras yra tvar-
Mokytoja Elena Čepukėnienė komas ir gerinamas. Tiesa, 

pareiškė savo džiaugsmą, kad sumažėjo jame jaunimo, bet jo li-
mes mokomės gimtąją kalbą ir tuanistiniai turtai didėja. Tuo 

moji našlė" - video filmas. Visi muz. Asta Šepetytė. Visuomenė 
kviečiama atsilankyti į š} tra
dicinį koncertą. 

x A. a. Jono Baublio dešim
ties metų mirties sukaktis bus 
minima š.m. sausio 29 d., 
sekmadienį, 9:15 v. ryto šv. Mi
šiomis tėvų jėzuitų koplyčioje. 
Po mišių — prisiminimo pus
ryčiai namuose. A. a. Jono bei 
šeimos draugai ir artimieji 
maloniai kviečiami dalyvauti. 

(sk) 

laukiami. Visiems iejimas lais
vas. 

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

(sk) 

x Norman Burstein, žino
mas kai l ininkas, parduoda 
kailinius su didele nuolaida 
lietuviams. Skambinti vaka
rais: 677-8489. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 VVest Cermak Road - Tel. 
VI7-7747. 

(sk) 

x Tauragės klubo visuotinis 
nariu susirinkimas įvyks vasa
rio 5 d. 2 v. p.p. Šaulių 
namuose. Klubo nariai prašomi 
dalyvauti. 

(sk) 

x A. a. Vlado Šimaičio mir
ties metinėse bus atnašaujamos 
šv. Mišios Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje pirmadienį, 
sausio 30 d., 7 v. ryto. Kvie
čiame velionio gimines ir drau
gus šiose Mišiose dalyvauti. 

Seimą. 
(sk) 

x Radijo valanda „Žemė L" 
įsiveda naują skyrių „Atgimimo 
banga", kuri bus galima girdėti 
šeštadieniais, pradedant sausio 
28 d. Koordinatorius — Arūnas 
Degutis iš Vilniaus. 

x Giedrė Blažienė-Puikū-
naitė, Failbrock. Cal., per mūsų 
bendradarbį Kazį Karužą at
siuntė „Draugui" 15 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū. 

x Dr. Antanas Lipskis, Key 
Biscayne. Fla.. L. Mikolajūnas, 
Chicago, 111., Aniceta Stropienė, 
Chicago, 111.. Dalia ir Rimas 
Jakai, Norristown, Pa., Vladas 
Plepys. Orland Park, 111., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 25 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Kazys Miesevičius, Chi
cago, 111., Vaidotas ir Žibutė 
Vaičiūnai, Freeton, Ont., 
Kanada, A. ir J. Shukis, Roches-
ter, N.Y., Povilas ir Loreta 
Gvazdinskai, Downers Grove, 
UI., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 25 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Po 10 dol. atsiuntė už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių: Vilhelmina Genienė, A. 
Tamulis, A. Augaitis, P. 
Gaižauskas, F. Pabilionis, V. 
Macijauskas, A. Eitmanas, St. 
Barsteika. M. J. Linartas, J. 
Gudėnas, A. Paplauskas, M. 
Kleinaitis, A. Milunas. J. Smil
ga. Visiems tariame ačiū. 

lankome lituanistinę mokyklą. 
Ji džiaugėsi, kad mūsų mokykla 
pavadinta Kristijono Donelaičio 
vardu, nes jis buvo mūsų 
grožinės l i te ra tūros pradi
ninkas. Ji pasakojo mums apie 
žmonių patriotinį nusiteikimą. 
Nors mūsų Lietuva yra daug 
iškentėjusi, tačiau ji nežuvo, 
išsilaikė. Iškentėjo vergiją. 
Senovės lietuviai geriau susi
degindavo ant laužo, negu pasi
duodavo priešui. 

Pasakojo, kaip Persitvarkymo 
sąjūdis išjudino žmones, kaip 
Gedimino kalne buvo iškelta 
trispalvė, giedamas himnas, 
gimtoji kalba pripažinta vals
tybine kalba. Visko pasiekta per 
trumpą laiką. 

Tada perėjo pasakoti apie 
savąją mokyklą. Lietuvoje gim
nazija vadinama viduriniąja 

būdu jis tarnauja visai išeivijai. 
Jame kaupiasi kultūrinės ir 
meninės vertybės. Jame yra 
archyvai, bibliotekos, muziejai 
ir galerijos. Jo lituanistiniai tur
tai jau žinomi ir Lietuvoje ir 
jame dažnai lankosi Lietuvos 
mokslininkai. Vyksta pasikei
t imai. Buvusiame posėdžių 
kambaryje įsikūrė J. Damaus
kas su savo knygų rinkiniais. 
Teko girdėti, kad jo knygų fonde 
yra apie 18,000 egz. J. Dai-
nauskui įsikūrus buvusiame 
posėdžių kambaryje, organiza
cinei veiklai teko parengti kitą 
kambarį. Pasaulio Lietuvių 
bendruomenės būstinei išsikė
lus į Torontą, buvusiose patal
pose įrengtas naujas posėdžių 
kambarys. Kambarys yra erd
vus ir jame jau vyksta įvairių 
komitetų posėdžiai. Norintieji 

mokykla. Mokosi joje 12 metų. juo naudotis turi padaryti rezer-
Vaikučiai pradeda lankyti vacijas. 
mokyklą, būdami šešerių metų. Pagaliau jau sutvarkytos 
Jos mokykloje yra daugiau kaip frontinės durys. Apie jas jau 
tūkstantis mokinių, dėsto 65 buvo daug kalbėta ir net rašyta. 
mokytojai, yra 36 klasės. Daug 
klasių yra paralelės, pavadintos 
A,B.C,D vardais. Mokiniai dėvi 
uniformas. Po dvylikos metų 
mokiniai įsigyja specialybę, 

Vienas dalykas yra pakalbėti, o 
visai kitas reikalas atlikti. 
Reikalas nėra taip paprastas. 
Įvairūs specialistai būdavo at
važiuoja, pasižiūri ir išvažiuoja. 

Įvairiems „handy men" per 
komplikuotas darbas , o 
didelėms kompanijoms per 
mažas objektas. Galų gale buvo 
surasta, kas sutiko darbą 
atlikti. Įdėtos naujos durys ir vi
daus pusėje padaryta stiklinė 
pertvara su durimis. Kainavo 
apie septynetą tūks tanč ių 
dolerių. Dabar žiemos metu per 
įvairius renginius pertraukų 
metu nebereikės drebėti ir nuo 
durų bėgti. 

Jaunimo centre tebėra gyva ir 
meninė veikla. Operos choras 
aktyviai dirba, repetuoja ir 
rengiasi „Trubadūro" operos 
pastatymui. Be to, dar taip pat 
rengiasi ir „Draugo" jubilie
jiniam koncertui, kuris įvyks 
vasario 26 d. Neatsilieka ir 
„Dainava", repetuoja ir skam
ba dainos. Dažnai savaitgaliais 
vyksta ir meno parodos. Ir šiuo 
metu vyksta aukšto lygio meno 
paroda, kurią reikėtų visiems 
pamatyti. Šiemet žiema pasi
taikė kol kas be sniego, tad ne
galimąja skųstis Tad reikia ne 
vien prie „šilto kakalio" sėdėti, 
bet pajudėti, menu pasigrožėti 
ir vakaronėse dalyvauti. Taip 
pat Jaunimo centro nariai yra 
prašomi neužmirš t i nar io 
mokestį susimokėti, o kurie dar 
nėra nariai, tai turėtų jais tap
ti. 

(j.ž.) 
VILNIAUS KATEDROS 

ISTORIJA 

Bronius Kviklys sausio 20 d. 
popietėje Jaunimo centre įdo
miai ir t rumpai a tskleidė 
Vilniaus katedros drauge ir 
miesto istoriją bei rekšmin-
gesnius įvykius. Papasakojo 
chronologine eile, pradedant 
Vilniaus pilies buvimu ankstė
liau, negu mums aiškina jos 
atsiradimą Gedimino sapnas. 

Pre legentas , a p t a r d a m a s 
įvykį po įvykio, atėjo iki šių 

dienų. Platėliau papasakojo 
apie archeologų pradėtus ir dar 
tebevykdomus katedros pože
mių kasinėjimus ir iškasenas, 
leidžiančias spręsti pirmosios 
katedros statymo laiką ir sta
tytoją — fundatorių. 

Antroje paskaitos dalyje Bro
nius Kviklys Vilniaus katedros 
istoriją pavaizdavo skaidrėmis. 
Ekrane praskriejo arti šimtinės 
katedros grafiškų vaizdų, planų 
ir eilė veidų, asmenų buvusių 
ryšyje su katedra. 

Šią popietę surengė LB JAV 
Vidurio Vakarų apygardos 
valdyba. Ją darniai pravedė 
Birutė Vindašienė, apygardos 
pirmininkė. 

m. v. 

LIETUVIŲ POEZIJA IR 
GITARA 

Sausio 22 d., sekmadienį, 3 v. 
p.p. Nijolė Martinaitytė ir Pet
ras Rimas Aglinskas atliko 
lietuvių poezijos ir prozos 
koncertą, palydint gitara. Popie
tė buvo Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejaus Gintaro salėje. 

Lietuvių poezijos montažas 
buvo nuo XVIII š. ligi šių laikų. 
Skai tymas buvo palydėtas 
Bacho muzika. Aglinskas vėliau 
atliko solo Enriąue Granados ir 
Chick Corea kūrinius. Pro
grama pasibaigė trumpa, 
humoristiška Žemaitės novele 
„Ieva". 

Nijolė Mar t ina i ty tė yra 
aktorė, mokytoja, meno kritikė 
ir paska i t in inke . J i gavo 
bakalauro laipsnį iš teatro meno 
Southern Illinois universitete. 
Vėliau tęsė literatūros, istorijos 
ir antropologijos studijas. Ji 
gavo magistro laipsnį Illinois 
universitete ir yra parašiusi bei 
išleidusi literatūrinių darbų 
lingvistinę analizę. 

N. Martinaitytė yra vaidinusi 
universitetų pastatymuose, va
saros metu gastrolėse, Chicagos 
teatruose ir yra perdavusi bei 
skaičiusi paskaitas lietuvių ir 
anglų kalbomis. Ji taip pat yra 
išvertusi į lietuvių kalbą, sureži
savusi ir vaidinusi vieno veiks
mo vaidinimuose tokių drama
turgų, kaip Samuel Beckett, 
Tennessee Wil l iams, Jean 
Costeau, Eugene Ionesco bei 
Alvarez ir Serafin Buintero. 

Petras Aglinskas, gitaristas, 
gavo baka lauro laipsnį iš 
muzikos De Paul universitete ir 
magistro Northvvestern univer
sitete kur 1983 m. jis laimėjo 
garbės koncerto premiją kom
pozicijoje už savo simfoninį 
kūrinį orkestrui „Karnyzas". 
Jis yra žinomas ir įvertintas 
menininkas amerikiečių tar
pe Chicagoje. Kasmet daly
vauja Chicagos metiniuose 
pavasario naujosios muzikos fes
tivaliuose. Daug jo šių laikų 
kūrinių gitarai turėjo savo 
premjeras Chicagoje. Jis groja 
solo arba su naujosios muzikos 
ansambliais „Kapture", David 
Hernandes „Street Sounds". P. 
Aglinskas yra ,Entr'acte" flei
tos ir klasiškos gitaros dueto na
rys, koncertuoja Chicagos apy
linkėse, Ohio, Indianos ir Iowa 
nuo 1985 m. R. V. 

Kr Donelaičio aukštesniosios mokyklos mokiniai ir mokytojai po pašnekesio apie mokyklas 
Lietuvoje. Nuotr. J . Tamulaič io 

ĮSŪNYTŲJŲ MIŠIOS 

Chicagos arkivyskupija sten
giasi pabrėžti, kad nebūtų 
žudomi negimusieji, o tie vaikai, 
kurių tėvai negali auginti, turi 
būti atiduodami įsūnijimui. Tą 
pabrėždamas,kard. Bernardin 
sausio 21 d. Šv. Vardo katedro
je turėjo specialias Mišias su 
kel ia is š imta i s šeimų, 
priėmusių įsūnius. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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