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

Žinios iš vyskupijų 
G a r g ž d a i (Klaipėdos raj.). 

1988 m. vasario mėnesio pra
džioje j Klaipėdos rajono vykdo
mąjį komitetą susitikimui su 
valdžios atstovais buvo su
kviesti rajono kunigai. Vykdo
mojo komiteto pirmininko pava
duotojas V. Leita perskaitė 
kunigams RRT Įgaliotinio įstai
gos paruoštą paskaitą, kurioje, 
r e m i a n t i s S t a l i n o la ikų 
tardymų protokolais, niekinami 
ir „banditų pagalbininkais" 
vadinami Telšių vyskupai — 
Vincentas Borisevičius ir Pran
ciškus Ramanauskas. Paskaitos 
metu buvo apkaltinti Laukuvos 
parapijos klebonas kun. Jonas 
Pakalniškis ir Skaudvilės klebo
nas kun. Jonas Kauneckas už 
„ p o l i t i š k a i d v i p r a s m i š k ų " 
pamokslų sakymą. 

Po paskaitos kun. Juozapas 
Janauskas primine visiems, kad 
vyskupas P . R a m a n a u s k a s 
sovie t in iame lageryje buvo 
n u o l a t ž e m i n a m a s , dirbo 
tualetų valytojų. Rajono agitaci
jos ir propagandos skyriaus 
vedėja B i r u t ė Ka lendr i enė 
atkirto: „tokiam banditui taip ir 
reikia". Gargždų parapijos vika
ras kun. Antanas Šeškevičius 
nebe pagrindo pastebėjo: „Pa

skai ta liudija, kad Lietuvon 
grįžta Stalino laikai". 

Susitikimo su valdžios atsto
va is metu k u n i g a m s buvo 
grasinama, kad vasario 16 d. 
bažnyčiose nes imels tų už 
Lietuvą. 

Pa s va l y s . 1988 m. vasario 
mėn. pradžioje į Pasvalio raj. 
vykd. k-tą buvo sukviesti rajo
ne dirbantys kunigai. Susitiki
mo pradžioje vykd. k-to pir
mininkas aiškino kunigams 
apie ekonominius respublikos 
pas iek imus , o savo ka lbos 
pabaigoje pradėjo re ikalaut i ir 
gąsdinti, kad vasario 16 d. baž
nyčiose nebūtų meldžiamasi už 
Lietuvą. Tai būsiąs antitary
binis išsišokimas, lygiai kaip ir 
gėlių padėjimas prie laisvės 
kovotojų kapų ir paminklų. Pas
valio vikaras kun. Algimantas 
P e t k ū n a s paa i šk ino pir
mininkui , kad šiais meta is 
t a ryb in ia i pare igūnai savo 
įvairiais draudimais kaip nie
kada išgarsino vasario 16 d. O 
melstis už Tėvynę bažnyčioje 
įatatymai ne tik nedraudžia, bet 
net įpareigoja. 

Castro tęsia savo revoliuciją 
C a r a c a s . — Kubos dikta

torius Fidel Castro, atvykęs i 
Venecuelos prezidento Carlos 
Andrės Perez inauguraciją ir čia 
išbuvęs keturias dienas, pasakė, 
jog jis niekada neįves sovietinio 
stiliaus ekonominių ir politinių 
reformų Kuboje ir niekada neat
sisakys savo revoliucinio radi
kalizmo. Castro taip pat pasakė, 
jog Amerika yra Kubos priešas, 
o kapital izmas turės žlugti. 

Castro buvo labai saugojamas 
slaptosios policijos agentų. 
Caracas mieste jis susitiko su 
užs ienio va l s tyb ių vada i s . 
Lotynų kraštų kairiojo nusis
tatymo atstovais ir kalbėjosi su 
žurnalistais spaudos konferen
cijoje. Čia jis pareiškė norą vėi 
priklausyti Amerikos valstybių 
organizacijai, jei būtų pakvies
tas. Lotynų demokratijos turin
čios susijungti ir kovoti prieš 
dešiniuosius mil i tar is tus ir 
užsienio bankininkus. Tačiau, 
nežiūrint aštrokų pasisakymų 
prieš JAV, Castro tiesė alyvos 
šakelę Washingtonui, sakyda
mas, kad Kuba yra pasiruošusi 
dirbti su Busho administracija, 
jei to bus siekiama diplomati
niais būdais. 

P r i e š G o r b a č i o v o r e fo rmas 
Ka i žurnal is ta i paklausė, 

kokie yra jo skir tumai su 
Gorbačiovu, kai pačioje Kuboje 
didėja ekonominiai sunkumai. 

K A L E N D O R I U S 

V a s a r i o 9 d.: Marijus, Apolo
nija, Algimantas, Prišmantas, 
Algė, Er ikas , Joviltas, Gir-
vydas. 

V a s a r i o 10 d.: Gabrielius, 
Elvyra, Skolastika. Kęsgailą. 
Vydgailė, Gražutė. Skaistutis. 

ORAS C H I C A G O J E 

Saule teka 6:55, leidžiasi 5:15. 
Temperatūra dieną 15 1.. nak-

atsakė, kad t ik 4 bil. dolerių per 
metus tegaunama-parama iš 
Sovietų Sąjungos yra nepakan
kama. J is pasisakė prieš Gorba
čiovo perestroikos ir glasnost po
litiką ir tuo pačiu save įrikiavo 
į Šiaurės Korėjos, Albanijos ir 
Rumunijos komunistų pasaulį. 
Castro pabrėžė, kad partija tur i 
l a i ky t i s senosios kon t ro lės 
sistemos ir marksistinių ekono
minių normų. J is pasisakė 
netikįs į vidurio kelią t a rp 
kapitalizmo ir socializmo. „Yra 
t ik kapitalizmas arba socializ
mas, kito kelio nėra". 

Castro buvo nepatenkintas, 
kai paklausė jo, o kaip yra 
Kuboje su politiniais kaliniais 
ir žmonių teisėmis, bet atsakė, 
kad politiniai kaliniai nėra 
kankinami, taigi pripažino, kad 
politiniai kaliniai tebelaikomi 
kalėjimuose. Castro palaikąs 
marksistinius partizanus Cent
rinėje Amerikoje — Nikarag
voje, Peru, Čilėje, Kolumbijoje, 
Hondūre ir Gvatemaloje. 

P a k v i e t ė popiežių 
Costa Ricos prez. Oscar Arias 

a p k a l t i n o C a s t r o , kad j i s 
nepadeda įgyvendinti taikos 
C e n t r o Amerikoje ir ypač 
stipriai remia Salvadoro par
tizanus. Venecuelos prezidentas 
yra saviškių griežtai kritikuoja
mas už Castro pakvietimą į in
auguracijos iškilmes. 

Repor te r i a i nustebo, ka i 
Castro pasakėjog j i s pakvietė 
popiežių Joną Paulių II atvykti 
su vizitu į Kubą. Lotynų diplo
matai sako, kad, nežiūrint jo 
g r i ež tos linijos V a k a r ų 
atžvilgiu, Kubai labai reikia 
Vakarų paramos, nes ekonomi
nė padėtis kasmet blogėja. 

Iškilmės atgautoje 
Vilniaus katedroje 

Petro laivas plaukia per audras... 

JAV viceprezidentas Dan Quayle, pirmosios eilė^ . Guryje, su kitais valstybių vadais Venecuelos 
prezidento inauguracijoje. Ausinės buvo vartoj?mos automatiškam vertimui iš ispanų kalbos. 

Viceprezidento pirmoji misija 

tl 5 

— Varšuvoje Lenkijos Komu
nistų vadas gen. W. Jaruzelskis 
pasakė, jog būtų galima Solida
rumą pripažinti legalia organi
zacija, jei tas sąjūdis pripažintų 
vyriausybės politines ir ekono
mines reformas. 

S a n S a l v a d o r a s . — Pirmoji 
oficiali v i c e p r e z i d e n t o D a n 
Quayle kel ionė užsienyje buvo 
da lyvavimas Venecuelos prezi
dento Car los Perez inauguraci
joje. 87 k r a š t a i a t s iun tė savo 
delegacijas, kur ių ta rpe buvo 22 
valstybių vada i . Privačiai j i s 
susitiko su Venecuelos buvus iu 
p rez iden tu J a i m e Lus inch i , 
dabar t in iu prez identu Perez, 
Kolumbijos prezidentu Virgilio 
Vargas , Cos ta Ricos, Hondūro, 
Ispanijos ir Portugalijos vadais, 
o taip pa t i r su Nikaragvos i r 
P a n a m o s opozicijos v a d a i s . 
K o r e s p o n d e n t a i s tebėjo, a r 
Quayle sus i t iks su Kubos Fidel 
Castro, t a č i a u j ie to ma lonumo 
nesu laukė . Repor ter ia i sako, 
kad v iceprez identas visai gera i 
reprezentavo Amer iką . 

S a l v a d o r e 
Iš Ca racas j i s a tvyko j EI 

Salvadorą i r tuoj pabrėžė, kad 
Amerika y r a visada už žmogaus 
teisių įgyvendinimą. Sus i t ikęs 
su ka r iuomenės vadais , Quayle 
aiškiai kalbėjo už visišką demo
k r a t i j ą i r ž m o g a u s t e i s i ų 
jvedimą. Č i a j i s buvo 7 valan
d a s . Šio k r a š t o r y š i a i s u 
Amerika t u r ė t u būt i gerensi . 
nes Sa lvadoras g a u n a didžiau
sią Amer ikos p a r a m ą t a m e re
gione. P raė jus ia i s meta i s gavo 
545 mil. dol. ekonominei ir kari
nei pagalba i . 

Wash ing tonas buvo nepaten
kintas , kad Salvadoro vyriau
sybė nenorėjo leisti da lyvaut i 
r ink imuose opozicinėms part i 
joms. Tač iau d a b a r valdančioji 
Krikščionių demokra tų parti ja, 
kurios vadu y r a pa t s preziden
t a s D u a r t e , p a s k e l b ė , k a d 
sut inka nuke l t i r i nk imus , ka ip 
to re ika lavo suki lė l ia i ir ki tos 
partijos. Part i jos sut iko pradėti 
pas i t a r imus ir sudary t i bendrą 
planą prieš sukilėl ius. Viceprez. 
Q u a y l e č i a t u r ė j o p i rmąj į 
diplomatinį išbandymą, kai j i s 
tarėsi su pol i t in ia is vadais ir 
vėliau su ekonominio gyvenimo 
atstovais. Vė l i au j is tarės i ir su 
Salvadoro prez identu Duar te . 

N e s u s i t i k o s u k o m u n i s t a i s 
Quayle posėdžiavo ta ip pat su 

a rk ivyskupu A r t ū r o D a m a s , 
kuris yra ryš in inku ta rp vyriau
sybės ir suki lė l ių . Tačiau vice
prezidentas a ts i sakė pasimatyt i 

su tais politika:-, kurie yra 
p a l a n k ū s kair ie^ems sukilė
liams. 1983 m. Saiavadore buvo 
v i c e p r e z . B u s n a s ir t a d a 
pagras ino, kad bus sustabdyta 
Amerikos parair... jei nebus ten 
įvestos žmoni ' ; teisės. Tada 
situacija p a s i t a r ė Po metų 
padėtis vėl pablogeo. Dabar vi
ceprez. Quayle stengėsi vietoje 
p a t i r t i po l i t inę padėtį. Po 
įvairių pasi tar imų jis spaudos 
konferenci joje pasakė , kad 
žmogaus teisės y ra daugiau kai 
kada čia sulaužomos ..dvasinėje 
plotmėje". 

Pranešama, kad Salvadoro 
suk i l ė l i a i s u t i k o da lyvaut i 
pirmą kartą rinkimuose po 8 
metų kovų. O tie rinkimai turi 
įvykti kovo 19 d. Žurnalistai tei
giamai vertina viceprez. Quayle 
vizitą. 

Kongresas pasakė 
savo „ne" 

W a s h i n g t o n a s . — Kongresas 
a tme tė didele balsų dauguma 
algų padidinimą savo nariams, 
f e d e r a l i n i a m s t e i sė jams ir 
aukštiesiems vvriausybės parei
gūnams , tik 49 Atstovų rūmų 
n a r i a i , į ska i t an t 4 Illinois 
kongresmenus. balsavo pasi
kel t i sau atlyginimą, o 380 bal
savo prieš. Senatas nubalsavo 
94 balsais pri»š 6. Po kelių va
landų prez. Bushas pasirašė 
įstatymą, kuns įsigalioja nuo 
vasario 8 d. Ta proga prezi
dentas padare pastaba, kad 
padidinimas atlyginimų yra 
reikal ingas, bet ne 50^ . Šiuo 
metu Kongreso nariai gauna 
89,500 dol. mt tinio atlyginimo. 
Visuomenė perą nusistačiusi 
prieš didesniu- atlyginimus, bet 
buvo nusist;Kiusi prieš tokį 
didelį padidi mą. Algų padi
dinimą buvo pasiūlęs buvęs 
prez. Reaganas. 

— Maskvoje Sovietų vyriau
sybė pranešė jog maršalas V. 
Kul ikovas , Varšuvos pakto 
šalių karinių pajėgų vadas, pa
k e i č i a m a s genero lu Piotr 
Luševu. 

_ J e r u z a l ė j e vandalai iš
niekino buvusio pirmojo Izraelio 
ministerio pirmininko Davis 
Ben Gurion kapą ir užtepė 
nacių svastikos ženklus. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Wshingtone toliau tęsia
m a s John Tower apklausinėji
m a s Senate, kuris y r a nomi
nuotas Gynybos departamento 
sekretoriaus postui. Paskutiniu 
metu, šalia jau anksčiau iškeltų 
abejonių, dar du Senato Gink
luotų pajėgų komiteto nariai-se-
natoriai James Exon ir Sam 
N u n n pasisakė prieš jo patvir
t inimą toms pareigoms. Prane
šama, kad jis būdamas senato
r iumi darė įtakos išgauti kon
t raktus iš Gynybos departamen
to ir už tai uždirbo nemažą 
sumą pinigų. 

— Nikaragvos sandimstų už
sienio reikalų ministeris kun. 
M. Brockmann pranešė, jog jis 
su t inka Jungtinėse Tautose su 
Costa Ricos, Gvatemalos, EI 
Salvadoro ir Hondūro užsienio 
re ikalų ministeriais aptarti 
prez. Arias taikos planą, kurį jis 
pasiūlė jau 1987 m. ir kurį pasi
rašė ir prez. Ortega. 

— Maskvoje susirinks dau
giau kaip 100 žydų iš daugelio 
pasaulio kraštų dalyvauti Žydų 
centro atidaryme. Pasaulio Žy
dų kongreso pirmininkas Edgar 
Bronfman vadovauja žydų 
delegacijoms. Nobelio laureatas 
Elie Wiesel pasakys pagrin
dinę kalbą. Bus atidaryta ir 
žydų holokausto paroda, kurią 
paruošė Simon Wiesenthal cent
r a s iš Los Angeles. 

— K a b u l e , kaip praneša 
Jungtinių Tautų koordinatorius 
a fganų šalpos r e ika l ams , 
t rūks ta gyventojams maisto ir 
kitų reikalingiausiu prekių. 

— Sa lvadoro kairieji par
t izanai pasiūlė vyriausybei 60 
dienų paliaubas, jei rinkimai 
bus nukelti vėlesnei datai. 

— Wash ing tone naujasis 
Housing & Urban Developmen-
to departamento sekretorius 
ruošia eksperimentinę prog
ramą, kurią siūlys miestų 
taryboms, ypač benamių žmo
nių apgyvendinimui. 

— N e w a r k e federalinio teis
mo buvo nuteistas japonas, 
kuris vadinamas pirmuoju tarp
t a u t i n i u t e ro r i s tu . 30 m. 
kalėjimo bausme. J i s turėjo 
gerus ryšius su Libijos teroris
ta is . 
— P a r a g v a j a u s naujasis 

valdytojas pertvarkė kariuome
nės vadovybę ir tuo užtikrino, 
kad gegužes 1 d. t ikrai įvyks 
rinkimai. 

Vilnius. — Kai paskutinį 
kartą vyskupas Julijonas Stepo
navičius lankėsi Vilniaus ka
tedroje, tai buvo prieš 57 metus, 
kada jaunasis studentas ruošėsi 
kunigystei ir valtele pasiekė 
katedrą, kuri tą pavasarį buvo 
potvynio apsemta su visa Gedi
mino aikšte. 

Dabar, sekmadienį, 77 metų 
hierarchas vyskupas džiaugs
mingai minios apsuptas ir kitų 
vyskupų bei kunigų lydimas iš 
Gedimino aikštės, kurioj buvo 
jau tūkstantinė minia, įžengė į 
katedrą pro baltas kolonas 
beveik po t r i sdeš imt de
šimtmečių nelaisvės Sovietų 
tremtyje ir iš naujo konsekravo 
katedrą lietuvių t au t a i , iš 
kurios ji buvo valstybės at imta 
1949 metais, rašo ten buvęs 
„The Philadelphia Inquirer" ko
respondentas Steve Goldstein. 

Daugiau kaip tris minutes 
baltaplaukis kunigas suklupęs 
prieš altorių išgyveno tai, ką jis 
vienas težino, o didžiulėje kated
roje viešpatavo tyla, jo kūnas 
krūpčiojo ... pagaliau jam padėjo 
atsistoti. Vyskupas Steponavi
čius pasitaisė savo akinius ir 
vyskupiškuos ius r ū b u s ir 
pradėjo istorinės katedros per-
konsekravimo šventąsias apei
gas. 

K a t e d r a — t au to s s imbolis 
Pr ieš metus laiko tokie 

dalykai Lietuvos sostinėje buvo 
neįsivaizduojami. Bet prieš 
metus dešimtmečius susitelkusi 
tautinė jėga išsiliejo per Sovietų 
Sąjungos vakarines sienas ir 
pradėjo keisti autokratinį gyve
nimą. Dabar Sąjūdis yra nauja 
jėga ir katedra simbolizuoja lie
tuvių tautos naują gyvenimą. 

Šešių šimtų metų katedroje 
vyskupas Julijonas Steponavi
čius kalbėjo: „kai katedra prieš 
40 metų buvo uždaryta, tai buvo 
visos tautos nelaimė". ..Nežiū
rint, kad Antrasis Pasaulinis 
karas buvo pasibaigęs, mes 
Lietuvoje kentėjome baisius 
laikus, tarsi juodi debesys būtų 
prislėgę mus", sakė penktūks-
tantinei miniai vyskupas. Šie 
vyskupo žodžiai skambėjo ne tik 
pačioje katedroje, bet ir aikštėje, 
kurioje šią dieną švietė saule po 
savai tės žiemos sutemų ir 
sniego, o joje klausėsi dar 15.000 
žmonių per garsiakalbius. Šv. 
Mišios buvo transliuojamos 
visose Pabaltijo respublikose. 
Lauke prie katedros buvo di
džiulė trispalvė, o minia turėjo 
prisisegusi Sąjūdžio ženklelius 
ir daugelis laikė tautines vėlia
vėles. 

Kard inolo į taka 
Kai minia laukė atvykstant 

vyskupų, kurioje buvo viso
kiaus io amžiaus žmonių, 
ka tedroje k u n . Vaclovas 
Aliulis, kuris yra ir Sąjūdžio 
narys, pasakojo apie katedros is
toriją užsienio žurnalistams. 
Katedra buvo pastatyta 1387 m. 
kaip Šv. Stanislovo bažnyčia ir 
18 amžiaus gale perstatyta. 
Katedra daugiausiai nukentėjo 
po II Pasaulinio karo. kai 

— Izrael io ministeris pir
mininkas Y. Shamir tyliai, bet 
dramatiškai keičia savo poziciją 
ir sutinka tiesiogiai kalbėtis su 
arabų atstovais, nors vis dar 
priešinasi vidurinių Rytų taikos 
konferencijai, praneša Wa-
shington Post. 

sovietai, kurie okupavo Pabalti
jo valstybes 1940 m., atėmė šią 
katedrą ir pavertė sandėliu, o 
vėliau paveikslų galerija. Bra
zausko, Lietuvos komunistų 
vado, dėka , k a t e d r a buvo 
grąžinta. Kai kas mano, kad tai 
Gorbačiovo perestroikos politi
ka, norint pagerinti valstybės 
ryšius su Bažnyčia. Korespon
dentas primena, jog palankiam 
sprendimui galėjo turėti įtakos 
ir kardinolo Sladkevičiaus vai
kystės draugystė su Algirdu 
Brazausku. Kaišiadoryse gyve
na kardinolas, kur tebegyvena 
ir Brazausko tėvas. 

„Ryšiai t a rp Bažnyčios ir 
valstybės pas ike tė" , pasakė 
korespondentui Brazauskas, „iš 
tikrųjų, šie ryšiai yra labai svar
būs mūsų visuomenei". Kokią 
rolę atliko komunistų vadas 
vyskupo Steponavičiaus sugrį
žime, nežinoma. Vyskupas gavo 
iš vyriausybės telegramą, kvie
čiant jį sugrįžti po 28 metų, 
kai jis buvo areštuotas už nieka
da nepadarytus nusikaltimus. 
Tada buvo išvežtas į Žagarę, ne
toli Latvijos sienos. Vysk. Ste
ponavičius šeštadienį pasakojo, 
kad jis niekada aiškiai nežinojo, 
kas pasirašė įstatymą jį ištrem
ti, nes niekada jam nebuvo 
parodytas dekretas, kurį išleido 
Ministerių t a r y b a . , A š niekada 
nemačiau to dekreto". 

„Sau lė d a r nešviečia 
d a n g u j e " 

Vyskupas Steponavičius kal
bėjosi su vertėjo pagalba. Jis ne
priekaištavo vyriausybei. „Tada 
buvo visur antireliginė propa
ganda ir žmonės turėjo daryti 
tai , kas jiem buvo įsakyta". Ir 
dabar jis korespondentui paste
bėjo: „mano vienintelis apgai
lestavimas yra . kad aš nesu 
jaunesnis, dabar būčiau laimin
gesnis". 

Vysk. Steponavičius yra aukš
tas vyras su baltais plaukais ir 
spindinčiom mėlynom akim ir 
k a l b ė d a m a s i s šypsojosi i r 
nedarė p r i eka i š tų už savo 
ištrėmimą, sako žurnalistas. 
„Dešimt metų man nebuvo nie
ko leista daryti. Po to tik truputį 
leido susitikti su žmonėmis, o 
spalio mėnesį leido vykti į 
Vatikaną. Aš buvau labai, labai 
šiltai Šventojo Tėvo popiežiaus 
Jono Paul iaus priimtas. Vati
kanas nori padėti Lietuvos 
Bažnyčiai ir Šventasis Tėvas 
norėtų atvykti į Lietuvą, bet čia 
yra tam tikros diplomatinės 
komplikacijos"' . Religinė ir 
politinė situacija Lietuvoje yra 
pagerėjusi, sakė vyskupas. ..Bet 
tai yra tik pirmieji lietaus lašai. 
Saulė dar nešviečia danguje", 
kalbėjo vyskupas. Jo ..laisvė 
atėjusi netikėtai ir Dievo planai 
nežinomi". — šypsojosi vysku
pas. 

S u g a u d ė sos t inės varpa i 
Sekmadieni, kai vyskupas 

išėjo iš laikinosios būstinės ir 
per senamiestį ėjo pėsčias į 
katedrą su aukštaisiais dva
siškiais , gatvėse buvo sus
tabdytas judėjimas ir tada var
pai pranešė sostinei džiugią 
naujieną. Barjerai sudužo, 
vyskupas jžengė į katedrą, 
kurioje jis lankėsi prieš pusšimtį 
metų. Vietoje vandens-dabar 
Gedimino aikštėje buvo jūra 
žmonių. Petro laivas plaukia 
toliau per audras . 

s 
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P A D Ė K A 

Didžiai Gerbiamoji ponia 
Klizas Wargo, Lietuvos Vyčių 
Cent ro valdybos pirmininkė. 

Nuoširdžiai dėkoju Jums ir 
L i e t u v o s Vyčiams už m a n 
pare i šk tus sveikinimus bei lin
kėjimus Konsekracijos proga. 
Ypač esu dėkingas už maldas. 
Ta ip pat nuoširdus ačiū ir už 
dovaną. 

S u malonumu prisimenu Lie
tuvos Vyčių Jubiliejinį Seimą, 
kur iame i r man teko dalyvauti. 

Džiaugiuosi, kad mano Kon
sekracijoje dalyvavo ir ponia 
J .T . Burlen — kaip Jūsų a ts 
tovė. 

Šia proga linkiu Jums, Jū sų 
Bendradarbiams ir visiems Lie
tuvos Vyčiams sėkmės jų veik
loje bei gausios Dievo palaimos. 

Su pagarba. 
Ark. A . J . B a č k i s 

LIETUVOS VYČIU 
I S T O R I J O S M E C E N A T A S 

J O N A S VALAUSKAS 

Atsigavęs iš rimtos, laikinai jį 
iš darbo vėžių išmušusios ligos. 
St . Petersburgo, FL, 147-tos 
kuopos bei organizacijos Garbės 
na rys J o n a s Valauskas patvir
t ino savo interesą bei ištiki
mybę Lietuvos Vyčiams. įteik
damas likutį savo pažadėtos 

f inansinės paramos Lietuvos. 
Vyčių istorijos leidimo išlaidas 
padengt i . 

Vyčių veiklos rėmėjai ir Lie tuvos 
Vyčių istorijos leidimo mecenata i . 

Istorijos leidimas buvo sunkus 
ir b rangus užmojis, tačiau t a s 
projektas t inkamai prisidėjo 
pr ie Lietuvos Vyčių 75-tųjų 
ve ik los metų j u b i l i e j a u s 
šventimo. Kun. William Wolko-
vich sutiko surinkti duomenis 
bei parašyti ši veikalą, o daug 
nar ių bei kuopų aukojo to dar
bo išlaidoms padengti, taip pat 
pažadėjo įsigyti bei reklamuoti 
•jžba.ir'a veikalą. Tačiau Jono 
Va'.a:;?kfi 19?2-rais m e t a i s 
pada rVa priesaika padengti 
istorijos leidimo spausdinimo 
darb-i išlaidas davė Lietuvos 
Vyčiu Centro valdybai pasiti-
ke/irr,'. pro-ek'a vykdyti. 

J o n a s ir Ida V a l a u s k a i 
padovanojo Ii.000 dolerių isto
rijos spausdinimu! Jie taip pat 
padengė Lietuvos Vyčių ar
chyvo įrengimo darbus Put-
namo. ("T. esančiame ALKA 
muziejuje ir dosniai remia įvai
r ius lietuviškus projektus. 

Lietuvos Vyčiu centro val
dyba. Istorijos komitetas, be; 
visa organizacija dėkoja Jonui ir 
I da i V a l a u s k a m s už jų 
dosnumą. 

Loret ta I. St u k i e n o 

LIETUVIU S E M I N A R I J O S 
R E K T O R I A U S PADĖKA 

L I E T U V O S VYČIAMS 

1984-tais metais Lietuvos 
Vyčiai savo Visuotiniame suva
žiavime oficialiai „adoptavo" 
Pontifikalinę Lietuvių kolegiją 
Romoje. Tai buvo šv. Kazimiero 
500 metų jubiliejaus proga. 

Praėjusiais Marijos metais 
(1988"> Auksiniame Lietuvos 
Vyčių Visuotiniame suvažia
vime buvo nuspręsta, kad kiek
viena kuopa bent kartą per 
metus savo „įsūnytam" krikšta
vaikiui atsiųs paramos. 

Lietuvos Vyčiai yra pirmoji ir 
kol kas vienintelė lietuvių orga
nizacija, kuri. Sv. Kazimiero in
spiruota, sup ran ta Romoje 
esančios lietuvių seminarijos 
svarbą. Supranta reikalą rem
ti vienintelę laisvame pasauly
je esančią lietuvių seminariją, 
kuri yra stiprus lietuvybės bei 
katalikybės centras. 

Vyčiai taip pat buvo pirmieji, 
kurie rėmė mūsų seminarijos 
fondą. Turime užtikrinti šios lie
tuviškos institucijos ateitį krikš
čionybės širdyje, ne tik vaka
ruose esančių lietuviškų para
pijų bei organizacijų naudai, bet 
taip pat ir Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios naudai. Daug dides
nių valstybių kol kas nepajėgia 
įsteigti tokią stiprią bazę Romo
je. Tačiau tų lietuviškų krikš
čioniškų pamatų išlaikymas pri
klauso nuo Jūsų paramos. 

Taigi, štai ir šio laiško prie
žastis: penkių metų amžiaus 
krikštavaikis prašo Jūsų supra
timo ir pagalbos. Prašo Jūsų jį 
prisiminti... Pasimelskite už 
pašaukimų pagausėjimą. Mums 
reikia daug, daug jaunų lietu
vių, kurie drįstų paaukoti savo 
g y v e n i m u s a u k š č i a u s i a m 
idealui. 

Būkite užtikrinti, kad mūsų 
maldos pasieks Jus ir Jūsų 
intencijas. 

Visų čia esančių vardu, vyres
niųjų ir studentų, dėkoju už 
paramą ir linkiu laimingų 
naujų metų! 
Msgr . Al. B a r t k u s , r e k t o r i u s 

76-SIS LIETUVOS 
VYČIŲ SEIMAS 

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

SOUTH BOSTONO 17-TOJI 
L IETUVOS VYČIŲ 
K U O P O S VEIKLA 

P r a e i d a m a s pro v ie t in io 
banko vitražą su South Bostono 
menininkų eksponuojamais kū
riniais, stabtelėjau į juos iš 
arčiau pasižiūrėti. Vienas me
nininkų vardų buvo pažįsta
mas. Tai Amelia Vallis! Pri
siminiau Millie Vallis, viena iš 
mūsų mėgstamiausių kėglinin-
kių! Sveikiname! Nežinojau kad 
turime tokį talentą savo kuopos 
narių tarpe. 

Kuopa dėkinga Mildai Da
niels, sutikusiai būti sekretore 
O n a N'orinkevich. Alicija 
Opanasets ir Marija Mickavage 
pakviestos vaišiu komitetan. 
Joms esame dėkingi už vaišes 
susirinkimų metu. 

Gruodžio 11-tą dieną apie 
penkiasdešimt kuopos narių 

Vidurio rajono vadas ps Juozas Orentas r enka aukas atsikuriančiai Lietuvos 
Skau tų sąjungai pare-mt.. vvr skaučių . .Židinio" Detroite suruoštoje 
l i teratūrinėje popietėje. N u o t r A R u g i e n i a u s 

daly\ /o: Vincas Tamošiūnas, 
Matas Baukys, Eugenija Bulo
tienė, Alfonsas Lukas ir An
tanas Grinius. Posėdis buvo 
sklandus ir darbingas. Po posė
džio Vincas Tamošiūnas, tal
kinant Lidijai Mingėlienei ir 
Eugenijai Bulotienei visus da
lyvius pavaišino. 

A. G r i n i u s 

RELIGINE P O P I E T Ė 

Dievo Apvaizdos parapijos 
švietimo komitetas vasario 12 
d., tuoj po šv. Mišių — 12:15 vai., 
parapijos svetainėje rengia reli
ginę popietę. B. Jasevičius rodys 
ir aiškins video filmą apie Švč. 
M. Marijos pasirodymus Jugos
lavijoje. Visi kviečiami atsi
lankyti ir išgirsti Marijos prašy
mus. 

VASARIO 16 M I N Ė J I M A S 

DLOC ruošia vasa r io 16 
minėjimą sekmadienį, vasario 
19 d., 12 vai. Dievo Apvaizdos 
parapijos salėje, 25335 W. Nine 
Mile Rd., Southfield, Michigan. 
Pagrindinis kalbėtojas lietuvių 
kalba bus Central Michigan 
universiteto prezidentas dr. Ed-

dalyvavo kaimyninės I-mos kuo
pos metinėse Kūčiose, kurios 
buvo surengtos Brocktono Jė
zaus Nukryžiuoto seselių vie
nuolyne. Darbu prisidėjo ir 
mūsų kuopos n a r i a i , Ona 
Norinkevich, Alicija Opaiiasets, 
Mari ja Mickevich, Emil i ja 
Lehman, Al Akule, Al ir Elaine 
Kniupiai, Virginija Markūnas , 
Adelė Martus bei P a t Akule. 

Kunigas Antanas Jurgelai t is 
g raž i a i a p i b ū d i n o Kūč ių 
prasmę. Įspūdingas seselių vie
nuolių paruoštas leidinėlis buvo 
padėtas prie kiekvienos lėkštės. 
Maldas perskaitė Al Akule ir 
Ronie Biz inkauskas . Ronie 
sesuo, seselė Elena, pasirūpino 
maisto paruošimu, stalų deko
r a v i m u bei k i t a i s v a k a r ą 
malonių padariusiais elemen
tais. Sveikinam seselę Eleną bei 
1-mąją kuopą už puikią vaka
ronę. 

Kun . Contons r ū p i n a s i 
balandžio 23-čią dieną įvyk
siančios Šv. Petro parapijos 
šventės ruoša. Vaišės vyks Ran-
dolph mieste esančiame Lanta-
na's restorane. 

17—toji kuopa globojo Naujo
sios Anglijos Lietuvos Vyčių 
apygardos trečią metinį kėglia-
vimo turnyrą. 

Penkiasdešimt ketur i nariai 
dalyvavo ekskursijoje į žinomą 
At t leboro m i e s t e e sanč ią 
LaSalette koplyčią. Koplyčioje 
vienu metu dega ar t i 40,000 
švieselių. Laimingu sutapimu, 
mus vežęs autobusas sugriuvo 
maždaug pusė kilometro nuo 
koplyčios. Tuo būdu kelionė 
užsitęsė. 

Šiais metais 17-toji Lietuvos 
Vyčių kuopa švenčia savo veik
los 75-metį. Rugsėjo mėnesį 
rengsime vakarienę su šokiais. 

Malonu buvo mėnesiniame 
sus i r ink ime p a m a t y t i Dan 
Averką, pateikiantį savo lietu
viškos kultūros komiteto rapor
tą. Džiaugiamės matydami jį po 
ligos sugrįžusį. 

Red. Visus „Vyčių veiklos" 
straipsnius iš anglų kalbos iš
vertė A l e k s a n d r a s P a k a l n i š 
kis, J r . 

S U S I R I N K I M A S 

Lietuvos Vyčiųj 112 kuo
pos susirinkimas bus vasario 21 
d., antradieni, Svč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje 8 vai. 
vak. Šiame susirinkime, nor
maliai išbuvę vyčiais, gaus pir
mo ir antro laipsnio pakėlimą. 
Visi nariai prašomi šiame susi
rinkime dalyvauti . 

vardas Jakubauskas. Meninę 
programą at l iks Šv. Antano 
p a r a p i j o s moterų choras , 
v a d o v a u j a m a s muz. Stasio 
Sližio, taut in ių šokių šokėjų 
vienetas „Audinys", vadovau
jamas Astos Puškoriūtės-Soltis 
ir l i t u a n i s t i n ė s „ Ž i b u r i o " 
mokyklos mokiniai, vadovauja
mi Viktorijos Viskantienės. 
A lg i s V a i t i e k a i t i s pa ruoš 
įdomią Lietuvos Atgimimo 
parodą. 

Invokaciją sukalbės Šv. An
tano parapijos klebonas kun. 
Alfonsas Babonas. Minėjimą 
praves žymus vyčių veikėjas, 
trečios kartos lietuvis Robertas 
Boris. J ū r ų šauliai tvarkys 
vėliavas. 

Organizacijos su vėliavomis 
dalyvauja pamaldose jų pasi
r i n k t o s e l ie tuvių parap i jų 
bažnyčiose. Lietuvos laisvinimo 
kovai vesti aukos renkamos 
prieš minėjimą. Užkandžius or
ganizuoja Ona Šadeikienė. 

B . Brizgys 

POSĖDŽIAVO 
ST. BUTKAUS KP. 

VALDYBA 
Stasio Butkaus šaulių kuopos 

valdybos posėdis įvyko 27 d. pas 
kp. vicepirm. Vincą Tamošiūną. 
Posėdį pradėjo kuopos pirm. 
Eduardas Milkus. Atsistojimu ir 
s u s i k a u p i m o m i n u t e buvo 
pagerbtas neseniai miręs tų 
namų seimininkas fotografas 
Kazimieras Sragauskas. Praėju
sio posėdžio protokolą skaitė 
sekr. Ona Pusdešrienė. Sekė kp. 
valdybos pirmininko ir valdybos 
narių pranešimai. 

Išleistos anglų kalba Matildos 
Mėlienės knygos „Cross in the 
Arctic" reikalais rūpint is ir ją 
platinti sudaryta komisija: Edu
a r d a s Mi lkus , S tefani ja 
Kaunelienė. Lidija Mingėlienė 
ir Algis Vaitiekaitis. 

Sekmadienį sausio 22 d. 5:30 
v.v. per televizijos 56 kanalą 
rodytas filmas „Singing Bird", 
neva vaizdavęs lietuvius emi
grantus, buvo lietuvius žemi
nantis: aktoriai kalbėjo žargo-
niškai, gėrė „samagoną" ir taip 
smarkiai rūkė, kad visas kam
barys skendėjo dūmuose. Kuo
pos pirm. Eduardui Milkui pa
vesta parašyti 56 kanalo vado
vybei atitinkamą raštą. Vasario 
16 gimnazijai remti būrelių 
vadovu ir toliau liko Eduardas 
Milkus. 

Kuopos metinis visuotinis 
n a r i ų s u s i r i n k i m a s įvyks 
balandžio 30 d., tuojau po 10:30 
v.r. pamaldų Šv. Antano para 
pijos salėje. Kuopa numato 
vasarą suruošti pikniką-ge-
gužinę „Švyturio" jū rų šaulių 
stovykloje „Pilėnai". 

Va ldyba p a s k y r ė aukų : 
Vasario 16 proga 50 dol. ALTUI 
ir 100 dol. „Kario" žurnalui. 
Vasario 16 ir šiais metais bus 
minima lietuvių kambaryje 
Wayne State State University. 
Posėdyje, be j a u m i n ė t ų 

Ps. Elena Zubrickiene skaito apie va
saros darbus Kr. Donelaičio minėjime 
Detroite. 

Nuotr . A. R u g i e n i a u s 

Laiškas 
M I N Ė J I M A I I R TAUTINIAI 

ŠOKIAI 

Mano m a n y m u , t a u t i n i a i 
šokia i l a u k t i n i k u l t ū r i n i ų 
parengimų programose, bet ne 
skaudžiųjų birželinių įvykių ir 
Vasa r io 16-sios s u k a k č i ų 
minėjimuose. Iki šiol daug kur 
šių sukakčių minėjimų progra
mose būdavo ir tautiniai šokiai. 
Šiuo klausimu siunčiau straips
nelius, bet nebuvo spausdinami; 
gal ir šio nespausdins. 

S a u s i o 30 d. v a k a r e 
„Margučio" radijas pranešė, 
kad JAV LB Marąuette Parko 
skyrius rengia Vasario 16-sios 
sukakties minėjimą, kur is bus 
vasario 19 d. Šio minėjimo pro
gramoje bus ir... t a u t i n i a i 
šokiai, Smieliauskienei vado
vaujant. Atseit — pasilinksmin
sime! 

Tenka suabejoti, ar t inka tau
tiniai šokiai,minint šios dienos 
reikšmingą sukaktį? J u k šokis 
— nerūpestingumo, išsiblašky
mo ir džiaugsmo išraiška. Ar 
mes galime ir tur ime džiaugtis, 
kad mūsų Tėvynė pavergta? Ar 
lietuviai kada nors džiūgau
dami šoko prie motinos lavono, 
gulinčio karste? 

Mano išmanymu ši diena 
turėtų būti rimties ir susi
kaupimo, bet ne linksminimosi, 
tad ir tautiniai šokiai net iktų 
jos minėjimo programoms. 

A. D u n d u l i s 
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V A S A R I O 16-TOS S U E I G A 
D E T R O I T E 

Vasar io 16-tosios — Lietuvos 
Nepr ik lausomybės a t s ta tymo 
bendra iški lminga „Baltijos" ir 
„Gabijos" tun tų sueiga įvyks 
vasar io 11 d., šeštadienį, 1:00 
vai . p.p. Lietuvių Kul tūros cen
t r e . Visi Detroito ir apylinkių 
s k a u t a i prašomi dalyvaut i . 

P A R A M A M O T I N O M S 
I R KŪDIKIAMS 

Illinois valstija susitarė su 
maisto gaminimo bendrovėmis 
ir dabar dar 36,000 kūdikio lau
kiančių motinų bei vaikų gaus 
papildomus maisto davinius, 
kurie parūpinami palengvin
tomis sąlygomis. Jau dabar kas 
mėnuo ta valstijos parūpinta 
maitinimosi lengvata naudojasi 
164,000. Tą tvarko sveika
tingumo departamentas. 

A R M Ė N I J O S 
NUOTRAUKOS 

Chicagos kultūros centre, 78 
E. Washington, vyksta Armė
nijos v a i z d ų - n u o t r a u k ų — 
paroda. Šiame centre kasdien 
būna koncertai, parodos filmai 
pietų metu ir vakarais. 

Je i t u r tuo l i a i ga lė tų pa
samdyti kitus už juos numir t i , 
vargšai galėtų gražiai pra
gyventi. 

Žydų patarlė 

DR. LINAS A . S IDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Street 
Susitarimui: treč.. ketv.. šešt. 

436-5566 
DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

IR ODOS CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami kabinete) 

Priklauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5449 (veikia 24 vai.) 

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

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 Se. Pulaskl Roed 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. U i . LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

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

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

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

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

Pirm., antr. ketv ir penkt, 
pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

•r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Roed. Tol. 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų. Gydytoja 

26S9 W 59th St., Chicago. IL 
Tel. 476-2112 

9625 S. 79th Ave , Hickory Hills. IL. 
Tel. 596-6101 

Vai pagal susitarimą 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chtroprecttc — 
6622 S. Wetf Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Oundee Ava., Elgin. IH. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

f M. kabineto Ir buto: OLymptc 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 Se. SOth Ave., Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
189 N. mchlfen Ave., Sutte 324 Ir 

6636 S. Puteekl Rd., Chicago, IL 
Tel. 566-2960 (veikia 24 vai.) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 61 st Street 

KeMneto tel. Rt 7-1166; 
Restd. 396-4811 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2464 W. 71et Street 
434-2123 

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

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

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

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

Specialybe — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 8520889 
Vai : pirm., antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v.v Tik susitarus 

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

2636 W. 71st. St., Chicago, III 
Tel.: 436-0100 

11800 Souttmest Hlghvray 
Pelos Helghts. III. 60463 

(312)361-0220 (312)3614)222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

KeMneto tel. 776-2690. rez. 446-6646] 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.O., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 6. Archer Ave. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 665-7765 



Taika ir laisvė — 

VAKARŲ IR RYTŲ 
TILTAS 

Vakarai ir Rytai šiandien 
suprantami kaip komunistinis 
blokas prieš Vakarų valstybių 
bloką kovai už komunizmo įsi
galėjimą. Vakarams labiausiai 
atstovauja Amerika. J i atidavė 
karo metu didžiausią ma
terialinę duoklę Rusijai, o dabar 
yra didysis priešas tos pačios 
Rusijos. Šiuo metu Europos 
valstybės jau vaidina tarpi
ninko vaidmenį tarp Vakarų ir 
Rytų, tarp Amerikos ir komu
nistinės Rusijos. Amerika nori 
Europoje turėti savo prekybos ir 
pramonės prekėms vietą. Tuo 
tarpu Rusija yra Europos pašo
nėje ir graso joms savo karine 
galybe, savo neišmatuojamomis 
žaliavomis, kurias apdirbti turi 
padėti civilizuotos valstybės. Ir 
Sovietams padeda Europos vals
tybės, teikdamos savo pajėgiau
sius išradimus panaudoti žalia
vas nugyventam ir komunistų 
išnaudotam kraštui. 

Amerika pavergtųjų tautų 
atžvilgiu buvo palankiausia 
bent viešai. Ji leido veikti vadi
namiems Laisvės komitetams. 
Ji finansuoja radijo stotis, ku
rios žinias perduoda į Sovietų 
Sąjungos užgrobtus kraštus. 
Vadinama nepripažinimo poli
tika, pareikšta dar 1940 m. 
liepos 23 d. Valstybės depar
tamento sekretoriaus pavaduo
tojo Sumner Welles ir pakartota 
tų pačių metų spalio mėnesį 
Amerikos Lietuvių Tarybai pre
zidento F. D. Roosevelto, yra 
pagrindas, kad tos tautos ir 
buvusios valstybės prisime
namos Vakaruose. Net Europos 
valstybės, kurios palaiko ryšius 
su Sovietų Sąjunga, primena 
nepripažįstančios teisėta okupa
ciją Pabaltijo valstybių, kurios 
iš tikrųjų jau pusšimtį metų yra 
pavergtos. Tai pozityvi politika, 
kuria gali pabaltiečiai naudotis. 

Kartu visos trys Pabaltijo 
valstybės turi prisiminti, kad jos 
yra ne tik okupacijos, bet ir 
tylos sąmokslo aukos. Kiek 
buvo rezoliucijų Amerikos 
Kongrese, o vyriausybė jų 
nepraleido iškelti Jungtinėse 
Tautose, nors tos rezoliucijos ten 
ir būtų pralaimėjusios balsavi
muose, nes daugumą turi Ry
tų blokui palankios valstybės. 

Nepripažinimo politika buvo 
ištikimai žodiškai Amerikos 
vyriausybėje, bet Lietuvos ar 
kitų Pabaltijo tautų nepri
klausomybių švenčių proga 
buvo išreiškiama kasmet skir
tingais žodžiais ir linkėjimais. 
Pagaliau Kisingerio laikais, 
jam esant Valstybės departa
mento sekretorium, buvo net 
reiškiamas linkėjimas, kad 
reikia leisti tautoms apsispręsti. 
Laisvė buvo pabrėžiama ne kon
krečiai, o kaip tokia ir kaip 
reikalinga visoms tautoms. Ji 
buvo konkretesnė Afrikos tau
toms, kurios ilgai buvo Europos 
valstybių kolonijos, bet niekada 
tikrai nebuvo paminėta Pabal
tijo ar satelitinės valstybės. 

Tokios pačios nepripažinimo 
politikos laikėsi ir Europos vals
tybės bei jų vyriausybės. Jos 
konkrečiai laikėsi nepripaži
nimo, bet tas nepripažinimas 
buvo tik popierinis, kaip Angli
jos, kuri pagaliau atidavė Pabal
tijo auksą Sovietu Sąjungai, kai 
savo skolų nenorėjo mokėti. 

Ištrėmimo atžvilgiu niekas 
jokio nepripažinimo nesilaikė — 
pačios įstaigos sprendė atiduoti 
ar neatiduoti vadinamus „karo 
nusikaltėlius", kaip atidavė pa-

DAINININKAS MŪSŲ KULTŪROS GYVENIME 
K. V. BANAITIS 

vergtoms Estijai ar Ukrainai, 
ki taip t a r i a n t , Sovietų 
Sąjungai. Tuo viešai sulaužė 
skelbiamą nepripažinimo poli
tiką ir nusikalto prieš žmogaus 
teises, už kurias kovoja kaip tik 
Vakarai. Rytai, tai yra komu
nistinis blokas, šiuo atžvilgiu 
neleidžia ne tik tiltų taikos ir 
laisvės atžvilgiu statyti, bet net 
apie tai nenori nė galvoti. 
Reikia tik pasekti jų kalbas va
dinamose Helsinkio sutarimų 
patikrinimo konferencijose. 

Nors po Stalino mirties atsi
darė ar prasidarė geležinė 
uždanga, bet Vakarai pradėjo 
pro ją skverbtis ne pagelbėti pa
vergtiesiems, bet tik naudos 
sumetimais. Jie norėjo Sovietų j 
Rusijoje parduoti savo prekes. 
Jie nenorėjo Maskvos, nepai
sant, kas ją valdė, erzinti ir 
kalbėti ar pareikšti daugiau, 
negu paprastą diplomatišką 
nepripažinimą, kad pavergtųjų 
tautų mažuma tylėtų visuose 
kraštuose, kur jų tik yra. 

Taika ir laisvė nuolat skelbia
ma komunistinio bloko. Tuo 
skelbimu, aiškiau kalbant, ta 
propaganda persiėmę ir Vaka
rai. Kai kurios vyriausybės ypač 
didelį pasitikėjimą reiškia da
bar, kai Kremliaus vadas, save i 
pasidaręs net prezidentu, yra M. 
Gorbačiovas, paskelbęs savo 
šūkius „perestroika" (persi
tvarkymą) ir „glasnost" (at
virumą). Persitvarkymo sąjū
džiai Pabaltijy žinomi ir Vaka
rams, nes jų judėjimą seka 
Vakarų žurnalistai ir žinių 
agentūros. Agentūros net per
duoda įvairius pareiškimus, lei
dinius, patvarkymus ir tautinių 
simbolių grąžinimus. Demonst
racijose dalyvauja vyresnieji la
bai atsargiai, o demonstracijose 
dalyvaują jaunieji nėra matę 
kalėjimų, Sibiro gulagų, naiki
nimo stovyklų. Jie tik buvo mai
tinami melu ir apgaule, todėl 
dabar yra drąsesni. 

Ar ilgai taikos ir laisvės troš
kimas bus reiškiamas paverg
tuose kraštuose, ypač Pabaltijy, 
šiandien negalima nei pasa
kyti, nei spėlioti. Tik viena 
reikia žinoti tiek svetimiesiems 
propagandistams, tiek pasiti
kint iems Gorbačiovu, tiek 
pavergtųjų atstovams, kad pa
vergėjas laisvės okupuotiems 
kraš tams negrąžins, jiems 
nepriklausomybės nepripažins. 
Apie taiką Sovietų vadai kalbės. 
kaip kalbėjo praeityje ir kaip 
tuo žodžiu apgaudinėjo Vaka
rus, kurie jau rengėsi statyti 
tiltus tarp Rytų ir Vakarų. Tie 
tiltai bus labai slidūs, — jie 
priklausys nuo komunistų, 
kuriais neprotingai pasitiki 
Vakarai, ypač tos valstybės, 
kurios labiau nori su jais pre
kiauti. 

Lietuva ir visas Pabaltijis yra 
žaidimų viduryje tarp Vakarų ir 
Rytų. Svarbiausia , kad 
komunistų propaganda ir mažu 
laisvės davimu bei tautinių sim
bolių naudojimo leidimu pra
deda pasitikėti net pavergtųjų 
atstovai. Iš ten išvykusieji turi 
grįžti ir tegali reikšti mintis, ko
kios tinka oficialiam kursui. 
Neprotingi entuziastai tegalvo
ja apie vieną literatūrą, vieną 
kultūrą, vienus troškimus, o ne 
apie pačius žmones, kurie atsto
vauja literatūrai ar kultūrai. Ir 
Vasario 16-tos šventimas nelais
vėje yra tik graži apgavystė, 
kuria jau pradeda ir Vakarai 
pasitikėti. 

P. S. 

Lietuvis dainininkas solistas 
į viešąją kultūros veiklą įsi
jungė tik atgavus spaudą. Iki 
1905 m. rusų revoliucijos var
giai galėjo jis pasireikšti, 
kadangi tuomet dar neturėjome 
nei originalių spausdintų solo 
balsui kūrinių, nei paruoštų vie
nam balsui su piano pritarimu 
liaudies dainų. 

Spaudą atgavus pradėjo aug
ti ir muzikos literatūra. Kaune 
J. Naujalis išleido Barkarolę, 
Sonetą (apie Kauno pilį) ir 
Lopšinę. Tai yra išplėstos solo 
dainos su gana rimtu, sudėtingu 
pianino pritarimu (imant to 
laiko mūsų muzikos lygį). 

Cesl. Sasnauskas išleido 
Petrapily visą eilę kompozicijų, 
kurių dalis pritaikyta solo 
balsui su pritarimu: duetas Tu 
mano motinėle, Užmigo žemė, 
Karvelėlis, Jau slavai sukilo, 
Skubink prie kryžiaus, kantata 
Vyrai (solo ir choras). 

Mikas Petrauskas, berods, pir
masis suprato reikalą paruošti 
solistams liaudies dainų su 
pianino pritarimu. Daug šios 
rūšies darbų jis išleido jau bū
damas Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Kai kurios liaudies 
dainos palydimos išplėstų varia
cijų būdu, bet paliekant pačią 
liaudies melodiją be pakeitimų. 

Kiek vėliau pradėjo reikštis 
solo dainos srityje keletas naujų 
kompozitorių — Aleksandras 
Kačanauskas, Stasys Šimkus, 
Juozas Tallat-Kelpša. Iki 1914 
m. karo labiausiai buvo papli
tusi St. Šimkaus Kur bakūžė 
samanota ir Tallat-Kelpšos Ne 
margi sakalėliai. 

1910-1914 m. laikotarpyje jau 
ir Lietuvoje buvo išleista eilė 
liaudies dainų vienam balsui 
su pianino pritarimu. Ypač 
mėgiamos buvo St. Šimkaus Vai 
pūtė, pūtė, Ant marių kran
telio, Ko vėjai pučia, Vai, varge, 
varge, Pamylėjau vakar. Tuo 
laiku buvo išspausdinta ir Ju
liaus Štarkos Siuntė mane 
motinėlė balsui su pianino 
pritarimu, švelniai pavaiz
duojančiu vandens bangavimą. 
J. Tallat-Kelpšos dainos buvo 
atliekamos iš rankraščio. 

Atsiradus savų vokalinių 
muzikos kūriniu, pradėjo įvai
riomis progomis reikštis ir jų at
likėjai dainininkai,-ės. Bemaž 
visą anų laikų solistų reper
tuarą sudarė anksčiau suminė
ti mūsų kompozitorių darbai. 

1906-1914 m. laikotarpis yra 
vienas reikšmingiausių lietuvių 
tautos istorijoje. Tai buvo labai 
intensyvaus kultūrinio augimo 
bei tautinio ir politinio sąmo

nėjimo laikotarpis Daug buvo 
leidžiama laikraščių ir knygų, 
visuose Lietuvos kampuose 
ruošiami vadinamieji „lietuviš
ki vakarai" su vaidinimais, 
deklamacijomis ir koncertine 
dalimi. Vilniuje veikė „Rūtos" 
draugija, Kaune — „Daina", 
kurių tikslas buvo kultūrinti 
lietuvių tautą ir kelti jos 
susipratimą bei sąmoningumą. 
O priemonės tam buvo lietuviš
kas teatras ir lietuviška daina. 
Tuose mėgėjų vaidinimuose pir
mus žingsnius žengė ir visa eilė 
lietuvių dainininkų solistų: Kip
ras Petrauskas — Vilniuje, Juo
zas Babravičius, VI. Polovins-
kaitė (Grigaitiene'., o kiek 
vėliau ir Adelė Nezabitauskai-
tė (Galaunienė) — Kaune. Ne
san t Lietuvoje aukštosios 
muzikos mokyklos, balsingiems 
lietuviams teko vykti studijuo
ti į Petrapilio ir Maskvos kon
servatorijas. Be čia minėtųjų, 
ten studijavo dar M. Vaičkienė, 
Al. Kutkus, J. Bieliūnas, St. 
Audiejus, Skalsaite ir kiti . 
Studijuodami Rusijos konserva
torijose jaunieji dainininkai,-ės 
nuolat dalyvaudavo lietuviškuo
se „vakaruose" — koncertuose, 
tiek lietuvių kolonijose 'Rusijos 
didmiesčiuose), tiek ir Lietuvoje, 
ypač Kalėdų ir vasaros atosto
gų metu. Tie gabūs, talentingi 
dainos menininkai buvo mūsų 
viešųjų pasirodymų puošmena. 
Jie kėlė lietuvių visuomenės 
ūpą, ugdė meilę lieltuviškai 
dainai ir stiprino ryžtingumą 
kovoje už lietuvių tautos teises 
bei savaimingą kultūrą. Ypač 
žavėdavosi lietuviškoji 

visuomenė Petrapilio konserva
torijos studentų — tenoro Kip
ro Petrausko ir kompozitoriaus 
St. Šimkaus koncertais. Gi kai 
1911 m. Kipras Petrauskas 
buvo pakviestas į žymiausią 
Rusijoje Petrapilio Marijos 
operos teatrą, jis tapo visų lie
tuvių pasididžiavimu. 

M. K. Čiurlionio tapybos 
nepaprastai aukštas įverti
nimas Rusijoje ir Lenkijoje, Jur
gio Baltrušaičio žymus vaidmuo 
rusų literatūroje ir Kipro 
Petrausko iškilimas į pirma
eilius solistus viename žymiau
sių pasauliniu teatrų — tai trys 
faktai, kurie gal daugiausia 
tuomet kėlė susipratusio lietu
vio dvasią ir ugdė pasitikėjimą 
savo tautos kūrybine galia. Net 
ir dideliam skeptikui pasidarė 
a išku , kad ir pave rg t a i , 
nužemintai tautai per jos talen
tingųjų sūnų kūrybines pastan
gas atsidaro kelias į aukštąsias 
kultūros viršūnes. 

Vėliau ir kitas lietuvis teno
ras Juozas Babravičius, pateko 
į Rusijos Imperatoriškąją operą. 
Jis po 1917 m. bolševikų re
voliucijos išvyko į užsienius. 
Eilę metų koncertavo Amerikos 
lietuvių kolonijose. 

Atsikūrus nepriklausomai 
Lietuvos valstybei, buvo susi
rūpinta ir savo operos teatro 
steigimu. Jis pradėjo veikti 
1920 m. gruodžio 31 d. Solistų 
branduolį sudarė iš svetimų 
kraštų grįžę mūsų dainininkai 
su Kipru Petrausku priešaky. Iš 
pirmųjų pastatymų dalyvių 
prisimintini A. Sodeika, J. Bie
liūnas, P. Oleka, Ad. Nezabi-
tauskaite-Galaunienė, VI. Gri
gaitienė, J. Vencevičaitė, J. 
Byra, St. Audiejus, J. Dva
rionaitė ir kiti. Dirigavo J. 
Tallat-Kelpša, choro dirigentas 
— J. Štarka. Kiek vėliau atvyko 
iš Rusijos Al. Kutkauskas-Kut-
kus. 

Laikui bėgant operon atėjo 
nauja dainininkų karta. Tai 
buvo jau Kauno ir Vakarų Eu
ropos konservatorijų auklėti
niai,-ės: V. Jonuškaitė, A. 
Dambrauskaitė, E. Kardelienė. 
A. Dičiūtė, A. Kučingis, Ip. 
Nauragis, Stasys Sodeika. J. 
Mažeika, A. Staskevičiūtė, Gr. 
Matulaitytė, V. Podėnaitė, V. 
Ivanauskas, J. Augaitytė, A. 
Sprindys, A. Kalvaitytė, V. Puš-
korius ir visa eilė jaunesniųjų 
(V. Dagelytė, Iz. Blauzdžiūnai-
te, K. Gutauskas, VI. Baltrušai
tis ir kiti). 

Pagyvėjo ir koncertų sritis. 
Naujoji kompozitorių karta (J. 
Gruodis ir kiti) praturtino reper
tuarą savo kompozicijomis, ku
rios jau žymiai didesnius 
reikalavimus statė solistams ir 
pianistams, palyginus su seniau 
dainuotais kūriniais. Tos naujo
sios mūsų vokalinės muzikos 
populiarizavimui daugiausia 
pasitarnavo operos solistė V. 
"Jonuškaitė, išvysčius Nepri
klausomos Lietuvos laikais la
bai intensyvią koncertinę 
veiklą. Jos pėdomis vėliau ėjo ir 
kitos solistės, vis labiau įsi-
traukdamos į šią sritį (A. Damb
rauskaitė, E. Kardelienė, J. Au
gaitytė ir T. Blauzdžiūnaitė-Mo-
tekaitienė). Mūsų solistai vyrai 
Lietuvos laikais nepasireiškė 
bent kiek reikšmingesne kon
certine veikla. 

Lietuvos operoje dirbo dar ir 
eilė mūsų tautiečių, atvykusių 
iš J. A. Valstybių: A. Sodeika, 
J. Kudirka, A. Katkauskai-
tė-Kaskas, M. Rakauskaitė. E. 
Mickūnaitė, J. Būtėnas. Atski
ruose spektakliuose dalyvavo B. 
Darlys-Drangelienė ir Kriščiū
nas. 

Pasidairę po platųjį pasauli 
bei pasiklausę garsiųjų operos 
teatrų, galėjome įsitikinti, kad 
Nepriklausomos Lietuvos 
operos meninis lygis buvo pasi
gėrėtinai aukštas. Ir tai tenka 
laikyti dideliu jos vadovų ir 
solistų nuopelnu. 

Solistų šeima ilgainiui tiek 
išaugo, kad buvo galima įkurti 
antrą operos teatrą Vilniuje. 
Kurį laiką opera veikė ir 
Klaipėdoje. 

Didžioji lietuvių tautos trage
dija — nepriklausomybės žlu
gimas — labai skaudžiai atsilie
pė ir daugelio mūsų dainos me
nininkų darbui. Nenorėdami 
likti svetimųjų okupuotoje Lie
tuvoje, jie pasitraukė Vakarų 
Europon ir išgyveno eilę metų 
pabėgėlių stovyklose. 

Naujose aplinkybėse, nežiū
rint visų vargų ir nepriteklių, 
žymi dalis mūsų dainininkų pa
rodė daug energijos ir pasi
ryžimo, ruošdami įvairiose 
Vakarų Vokietijos zonose 
koncertus. Viena jų grupė 
apvažiavo su koncertais net 
Angliją (Motekaitienė, Kalvai
tytė, Baranauskas, Nauragis ir 
komp. VI. Jakubėnas). Vėliau į 
šią grupę įsijungė ir A. Damb
rauskaitė. 

Iš tremties metų koncerta
vusių dainininkių minėtinos 
buv. Lietuvos operos solistės — 
V. Jonuškaitė, A. Dambrauskai
tė, E. Kardelienė, J. Augaitytė, 
A. Dičiūtė, P. Radzevičiūtė. Iz. 
Motekaitienė. A. Kalvaitytė, S. 
Adomaitienė, F. Pupėnaitė, J. 
Krištolaitytė ir kt. A. Damb
rauskaitei teko dainuoti k 
vokiečių operos teatruose. Iš 
vyrų koncertuose pasireiškė Ip. 
Nauragis, St. Baranauskas, St. 
Liepas, A. Sprindys, VI. Iva
nauskas, J. Būtėnas. VI. Baltru
šaitis, A. Paukštys: Al. Kutkus 
dirbo su tremtinių choru. 

Mūsų solistų koncertai Vaka
rų Europoje davė progos sveti
mai publikai (vokiečių, anglų> 
susipažinti su lietuvių kompozi
torių dainomis ir mūsų liaudies 
melodijomis. Dažnai jų klausėsi 
ir įvairių tautų išvietintieji. Čia 
mūsų dainos išpildytojai atliko 
tikrai reikšmingą kultūrinį 
propagandinį darbą, kuris 
visuomet turėtų būti minimas 
su pagarba ir dėkingumu. 

Tremties metais Vakarų 
Vokietijoje, A. Kučiūnui diri
guojant, įvyko 12 spektaklių 
Rossini operos „Sevilijos Kirpė
jas"". Solistai,-ės: E. Kardelienė. 
Al. Kutkus, VI. Baltrušaitis, Ip. 
Nauragis, J. Vencevičaitė, V. 
Puškorius, V. Bražėnas. 

Prasidėjus emigracijai į užjū
rius, teko išsisklaidyti į visas 

puses ir Lietuvos dainininkams. 
Didžiuma jų atvyko į JAV, kur 
kiekvienas kūrėsi kaip išmany
damas. Čia Amerikoje gal dar 
skaudžiau pajuto jie savo likimo 
tragiškumą, kai paaiškėjo, kad 
pamėgtoje srityje nebus galima 
pastoviai dirbti. Koncertuoti lie
tuvių kolonijose labai susiau
rina galimybes dideli atstumai, 
kelionės brangumas ir sunkus 
kasdieninis darbas. Dar mažiau 
progų čia pakliūti į operą. Ir ne 
todėl, kad mūsų dainininkai ne
būtų pasiruošę tam uždaviniui, 
bet svarbiausia, kad JAVnėra 
bent kiek didesnio skaičiaus pa
stoviai veikiančių operos teatrų, 
išgarbintoji New Yorke 
Metropolitan opera veikia tik 5 
mėnesius metuose, City Center 
opera — irgi neilgiau. Amerikos 
laikraščių korespondentai 
nustebę atžymi faktą, kad su
griautoje ir sumuštoje Vakarų 
Vokietijoje šiais metais veikia 
net jau aštuoniasdešimt pasto
vių operos teatrų! Sezonas — 
nuo 9 iki 11 mėnesių! 

Nevv Yorko spauda kiek se
niau nurodė dar, kad į Vokie
tijos operos teatrus smelkiasi 
jauni amerikiečių dainininkai, 
norėdami įsigyti operinio stažo. 
Amerikoje šiuo atžvilgiu beveik 
jokių galimybių nėra. Tiems 
keliems turtuolių aukomis išlai
komiems teatrams prisimedžio-
jama solistų, jau pagarsėjusių 
didžiuosiuose Europos teatruo
se, gi apie jaunimą mažai kas 
galvoja. 

S.ų faktų akivaizdoje skver
biasi abejonė, ar teisingai pa
darė mūsų dainininkai, apleis
dami Europą. Gauname keistą 
paradoksą: Amerikos jaunimas 
veržiasi į Europos konservato
rijas ir operos teatrus, norėdami 
ten pradėti savo artistinę karje
rą, o mūsiškiai pasinešę priešin
ga kryptimi. Čia kalbu, žinoma, 
tik apie jauniausiąją kartą, 
kuriai reikėjo dar mokytis ir 
kurių meniniai žygiai bei 
laimėjimai priklauso ateičiai. 
Europoje mūsų gabesniesiems 
gal sektųsi prasimušti į platesnį 
meno pasaulį, gi Amerikoje dau
gumai jų gal teks sunykti pilko
je kasdienybėje. Atmintina, kad 
pasižymėjusios dainininkės 
Amerikos lietuvės — A. Kaskas, 
E. Mickūnaitė. Polyna Stoska — 
savo artistinę karjerą pradėjo 
Europoje. Tad gal ir naujai 
atvykęs mūsų balsingasis jau
nimas suras kelius Europon ir 
ten pamėgins stipriai pasibels
ti į Senojo Pasaulio didžiuosius 
meno vartus... Juk būtų tikrai 
skaudu, jei dainų šalies išeivija 
liktų be dainos menininkų prie
auglio. 

Grįžtant prie mūsų dainos se
nųjų pažįstamų, tenka gėrėtis ir 

(Nukelta į 4 psl.) 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 

ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 
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Demokratija remiasi įsitiki
nimu, kad paprastuose žmonėse 
?lūdi nepaprastos galimybės. 

Henry Emerson Fosdick 

Tinginiavimas gali atrodyti 
patrauklus, bet darbas duoda 
pasitenkinimą. 

A n na Frank 

Kai visa tai buvo atlikta, laikydamas laisvą lyno 
galą rankoje, pradėjo dairytis po įgulą, vedžiodamas 
akimis nuo vieno vyro prie kito. Ilgai jo akys žiūrėjo į 
Dagoo, Queequegą ir Taštegą. tačiau vengė Fedallos. 
Pagaliau įbedęs savo gilų, pasitikintį žvilgsnį į pirmąjį 
karininką, tarė: 

— Tamsta paimk šį lyną. Starbuck, aš jį perduodu 
j tamstos rankas. 

Tada įsitaisė kašėje ir davė ženklą, kad jį pakeltų 
į viršų. Starbuckas turėjo pririšti lyną ir stovėti šalia jo. 

Ir tuo būdu Ahabas, viena ranka apkabinęs stie
bą, žvalgėsi po jūrą vienos mylios akiračiu, akimis 
apimdamas platų, nutolusį ratilą, matomą iš tokio- di
delės aukštumos. 

Nepraėjus nė dešimčiai minučių nuo Ahabo 
iškėlimo, pasirodė vienas tų laukinių raudonsnapių 
jūrų sakalų, kurie tose platumose dažnai skraido pa
vojingai arti bangininkų stiebų bokštelių, ir krank
damas ėmė austi aplink kapitono galvą rezginį painių 
ir greitų ratilų. Paskui strėle iškilo tūkstantį pėdų 
aukštyn, o tada spiralėmis nusileido ir vėl sukaliojosi 
aplink jo galvą. 

Bet Ahabas, įsižiūrėjęs į tolimą ir miglotą ho
rizontą, matyti, nepastebėjo laukinio paukščio. Iš 
tikrųjų niekas nebūtų atkreipęs į jį dėmesio, bet dabar 
netgi neakyliausia akis norėjo įžiūrėti nepaprastą 
reikšmę kiekvienam matomam daikte. 

— Tamstos skrybėlė, ser! Tamstos skrybėlė! — stai
ga suriko sicilietis jūreivis, kuris, stovėdamas sargy
bos bokštelyje, buvo priešais Ahabą, nors daug aukš
čiau skyrė jį nuo jo gili erdvės praraja. 

Bet jau juodas sparnas pralėkė pro kapitono akis 
ir ilgas, riestas snapas siekė galvos. Kranktelėjęs juo
dasis sakalas metėsi šalin, nusinešdamas skrybėlę. 

Juodas erelis triskart apsuko aplink Tarkvinijaus 
galvą, nuimdamas nuo jos kepurę ir vėl ją uždedamas. 
Tai matydama. Tankvilė, jo žmona, pareiškė, kad 
Tarkvinijus taps Romos karalium. Tad jie šį ženklą 
palaikė geru dėl ano kepurės uždėjimo. 

Ahabo skrybėlė niekad nebuvo sugrąžinta. Lauki
nis sakalas su ja skrido vis tolyn ir tolyn. Ir jam jau 
beišnykstant iš akių. buvo pastebėta krintant į jūrą 
iš tos milžiniškos aukštumos mažytis juodas taškelis. 

XCII. „Peąuodas" susit inka su „Smagumu" 
Atkaklusis „Peąuodas" keliavo toliau.plaukė įsi

siūbavusios bangos ir dienos, karstas-plūdė nepaliau
jamai švelniai suposi,ir buvo pastebėtas kitas laivas, 
niekingai ir klaidingai pavadintas „Smagumu". Jam 
priartėjus, visų akys nukrypo į jo storas sijas, vadi
namas ..žirklėmis", kurios ant kai kurių banginininkų 
laivų yra laikomos po kapitono tilteliu, aštuonių ar de
vynių pėdų aukštumoje, ir naudojamos pakabinti 
atsarginėms suirusioms ar sulaužytoms valtims. 

Ant laivo „žirklių" pamatėme sutraiškytus baltus 
grobus ir keletą sulaužytų lentų kažko, kas anksčiau 
buvo valtimi, tik dabar tos griuvenos buvo kiaurai 
permatomos, kaip nuogi, pabalę arklio griaučiai. 

— Ar matėte Baltąjį Banginį? 
— Žiūrėkite! — nuo laivo užpakalio atsakė sausa-

veidis kapitonas, garsiakalbiu rodydamas į valties 
griuvenas. 

— Ji užmušėte? 
— Dar nenukalta perstekė, kuri tai padarys -

atsakė kapitonas, liūdnai žiūrėdamas į išsipūtusį 
hamaką ant denio, kurį keletas jūreivių tylėdami 
užsiuvinėjo. 

— Dar nenukalta! — ir pastvėręs nuo šakelių Per-
tho pagamintą geležį ir, ją iškėlęs, suriko: — 
Nantuketieti, žiūrėk! Savo rankoje laikau jo mirtį! Šitie 
ašmenys krauju užgrūdinti, žaibais užgrūdinti ir 
prisiekiu trečią kartą juos užgrūdinti toje karštoje 
vietoje, už Baltojo Banginio peleko, kur smarkiausiai 
virpa jo prakeikta gyvybė. 

— Tad lai Dievas tave globoja, kapitone. Ar ma
tai? — ir parodė j hamaką. Laidoju vos vieną iš penkių 
smarkių vyrų. kurie dar vakar buvo gyvi, bet mirė prieš 
sutemstant. Laidoju tik tą vieną, visi kiti buvo palai
doti dar prieš mirtį. Jūs plaukiate ant ju kapų. — Ir 
atsisukęs į savo įgulą, tarė: 

— Ar jau paruošėte? Padėkite lentą ant borto ir 
pakelkite kūną... Taip' O Dieve! - suriko, iškeltom 
rankom besiartindamas prie hamako. — Lai 
prisikėlimą.-- ir gyvenimas... 

— Pirmyn! Suk vairą į vėją! — Kaip griaustinis 
suriko Ahabas savo vyrams. 

Bet staiga iš vietos pašokęs. „Peąuodas" nesuge
bėjo tiek nutolti, kad neišgirstu pliaukštelėjimo, su 
kuriuo lavonas atsitrenkė j jūrą, ir išvengtų 
tykšelėjimo. kuris jo priekį apšlakstė gedulingu 
krikštu. 

Ahabui tolstant nuo liūdinčio „Smagumo", keis
toji gelbėjimosi plūdė, bekabant i ,,Pequodo" 
užpakalyje, ryškiai išsiskyrė. 

(Bus daugiau) 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
East St. Louis, IL 

N E P R I K L A U S O M Y B Ė S 
M I N Ė J I M A S 

Pereitų metų įvykiai m ū s ų 
Tėvynėje atgaivino viltį, sus
tiprino j ausmus ir atnaujino 
ryžtą visų lietuvių širdyse t i ek 
šioje, t iek anoje Atlanto pusė
je . 

Pe r i š t i s u s d e š i m t m e č i u s 
mūsų t ėvyna in i a i nenustojo 
judeje t au to s laisves l ink, o 
dabar , a t s i radus geresnei pro
gai , tas jų judėjims paspartėjo, 
iškilo pavirš iun ir jau spėjo 
įgaut i t a r p t a u t i n i o dėmesio 
verte. 

Si mūsų tėvynainių drąsa iš
eivijoje gyvenanč ių l ie tuvių 
širdyse t enebūna vien tik pasi
didžiavimą keliantis įvykis, bet 
paskata mums daugiau dirb
ti , aukotis ir aukot i . 

Šiemet švęsime Nepriklauso
mybes atstatymo šventę ne vien 
t ik dūsaudami dėl saviškių prie
spaudos, ne vien l inkėdami 
j iems laisvės, bet i r ieškodami 
būdų. kaip efektingiau jiems to
je kovoje patalkinti. Taip išeiviai 
visą savo išeivijoje gyvenimo 
laiką tebuvo ta lk ininkai ten 
Tėvynėje pasi l ikusiųjų. Šią 
tiesą t u r i m e puikiausią progą 
įsisąmoninti, ypač dabar aiškiai 
matydami , kur išs ivadavimas 
prasidėjo. Buvome pasinešę būti 
vaduotojais ir dė! tikrojo vaduo
tojo t i tulo kovojome tarpusavy 
net keliuose frontuose. Nūnai ir 
na iviaus iam turė tų būti a i šku , 
kad išeivių tauriausioji paskir
t i s tegali būti išsi laisvinimui 
l a ik in immas . 

Pasistenkime būti tikrai efek 
ty viais t a lk in inka is . Minėdami 
brangiaus ia įvykį mūsų t au tos 
gyvenime — 1918 metų Vasario 
16-tos dienos Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo aktą . 
pradėkime- lietuviškos brolystės 
praktikavimą. Neapsiribokime 
nue idami vien t i k į m ū s ų 
širdžiai ar t imiausios organiza
cijos r u o š i a m ą minė j imą . 
Nueikime į kelis! Nueikime į 

D A I N I N I N K A S . . . 

(Atkelta iš 3 psl.) 

džiaugtis jų menine veikla ir 
šioje A t l a n t o p a k r a n t ė j e . 
Nepalankios gyvenimo sąlygos 
neįstengė palaužti jų dvasią. 
Didžiumą jų. a t r i t rūkę nuo kas
dieninio darbo, uoliai dirba dar 
ir dainos srityje. Lankydami 
įvairias J A V ir Kanados vie
toves, jie supažindina mūsų išei
viją su lietuvių kompozitorių 
da rba i s i r p a l a i k o t a u t i n ę 
dvas ią . S i a m e s v a r b i a m e 
kultūros darbe l inkėt ina mūsų 
dainos menininkėms,-ams daug 
sėkmes ir ištvermės. 

P .S . Straipsnis rašytas 1954 
m. birželio-liepos mėnesių laiko
tarpyje Brooklyne. 

visus! Nepavarkime besidžiaug
dami tuo istoriniu įvykiu. 

Nekiškime pagalių į broliškų 
organizacijų ratus, priešingai, 
aprūpinkime juos tepalu, kad jie 
neg i rgždėdami s u k t ų s i tos 
pačios nedalomos mūsų tautos 
labui ir garbei. Aukokime iš 
kairės ir iš dešinės. Atverkime 
širdis ir pinigines konkretiems 
tautos išsaugojimo ir Nepriklau
somybės atstatymo darbams, 
kuriems nudirbti j a u atsirado 
ne viena proga. 

East St. Louis, Illinois, apylin
kėse gyvenantieji lietuviai yra 
kviečiami švęsti Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo šventę 
1989 metų vasario 19 dieną 
lietuvių Nekalto Prasidėjimo 
parapijoje Eas t St. Louis, lo tos 
ir Baugh gatvių kampas. 

Minėj imui n u m a t y t a ši 
programa: 11 vai. ry to iškil
mingos pamaldos laikomos kun. 
V.J. Balčiūno. OFM, 12 vai. per 
pietus pradedamas iškilmingas 
posėdis-minėjimas. Atidarymas, 
invokaciją kalba M. Laučienė 
lietuviškai ir K.S. Kibort ang
liškai, Vingio slėnio dokumen
tinio filmo rodymas i r lietuviš
ki pietūs. 

Savo atsilankymu padėkite 
užpildyti tą dieną Mississippi 
upės slėnį. 

Z. G r y n i n ą s 

Providence, R.I. 
ATSISVEIKINIMAS SU 

KLEBONU 

Po penkių ir pusės darnaus 
bendradarbiavimo metų išlydė
jome lietuvių šv. Kazimiero 
parapijos administratorių kun. 
Izidorių Gedvilą. Su pasiauko
j imu jis vadovavo parapiečiu 
dvasinio gyvenimo reikalams. 
Ats isveikinimo šv. Mišiose 
dalyvavo ke tur i kunigai: prel. 
V. Balčiūnas ir kun . dr. V. 
Cukuras iš Putnamo. kun. A. 
Kacevičius ir naujasis parapijos 
adm. kun. A. Klimanskis. 

Sausio 21 d. parapiečiai su 
svečia is pr ip i ldė savąją 
šventovę. Jungtinis parapijos 
choras su Rytinės Providence 
Švč. Širdies parapijos choru 
sukėlė pakilią, šventišką, pasi
gėrėjimo kupiną nuotaiką. Solo 
giedojo Louise Di Mello, Šv. 
Dvasios parapijos.ir Luis Vani, 
Šv. Marijos Goretti, Pavvtucket, 
R.I. Muzikinei daliai vadovavo 
Paul ine Boisvert. Pamoksle 
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Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba .norite būti 
Rimo Stankaus Klijentais Nuosa
vybes [kainavimas nemokamai. 

ra Mis, KOMPIUTERIŲ 
oagaiba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
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778-2233 

Hartfordo ..Berželio" šokėjos baigusios šokį „Tabalas" sausio 21 d. Nuotr. Mykolo Banevičiaus 

Jungt in is choras, daugiausia su žemyn nusvirusiom šakom, r is ir grasiukas nauji šokiai ir 
kitataučių, giedojo Lietuvos J į s liaudyje sudvasintas lyg buvo atlikti pirmą kartą. 
himną ir kita? mums brangias 
giesmes, dainas. Dalyvių tarpe 
m a t ė m e ne t ik s k i r t i n g ų 
tautybių ; bet ir savųjų kitų 
pažiūrų tautiečių. Tai kun. 
Gedvilos nuopelnas, gyveni
miškas ekumenizmas parapijos 
aplinkoje. 

Kai kurios Viktoro Mathieu 

gyvas daiktas, kurio klausiama 
— Ko liūdi, berželi, kam varvini 
ša l tas rasas?... Todėl reikš
minga, kad Hartfordo tau t in ių 
šokių g rupė . , B e r ž e l i u " 
pasivadinusi. Grupei nuo pat 
įsikūrimo 1972 m. vadovauja 
pasišventusi jaunimui Dalia 
Dzikienė, subūrusi šokėjus iš 

mintys kun. Gedvilos atsisvei- daugelio Hartfordo apylinkių, 
kinimui, pareikštos bažnyčio- Koncertas prasidėjo 7 vai. 
je: Iš erdvių, kol kas palyginus vakare. Programa buvo suskirs-
ramių Montanos laukų, po 33 
darbo metų atvykęs j Providen
ce, j is sutiko neramų miesto 
tr iukšmą. Susigyveno su jam 
nepalankia aplinka, ją nugalėjo 
ir daugumą sutiktųjų patraukė 
prie parapijos savo švelnumu, 
k a n t r u m u ir pasiaukojimu. 
Lengvesniu stiliumi Viktoras 
p r iminė ir kun. Izidoriaus 
..silpnybes": ne taipjau svarbių 
reikalų pamiršimą, temperatū
ros taupymą bei didesnę meile 
artimui, negu sau. Kai posėdžių 

tyta į penkias dalis-grupes. Pir
moje dalyje mišri šokėjų grupė 
atliko suktinį, aušrelę, žilvitį, 
mikitą ir lenciūgėlį. Antroje — 
šokėjai atliko linelį, o aštuonytį 
mišri šokėjų grupė. Rankšluos
tėlį atliko šokėjos. 

Trečioje programos grupėje 
pas i rodė LB a p y g a r d o s 
suorganizuotos šeštadieninės 
mokyklos vaikučiai. Jie atliko 
„Suplokit r anku tes" ir ..Vai ta i 
dyvai". 

Ketv i r to je dalyje šokėjos 
metu išsireiškimai pradeda atliko blezdingėlę, šokėjai oželį 
b l a š k y t i s , k u n . Gedvilą ir bendrai — žiogelį, 
pranyksta iš kambario, o daly- Pabaigai miršri šokėjų grupė 
vių nuotaikoms aprimus, vėl pašoko t aba l ą , uo l inde r į , 
įsijungia į bendrą darbą, lyg grasiuką ir gyvatarą. Uolinde-
nieko nebūtų atsitikę. Skirtin
gas nuomones suderinus, ben
drai dirbant, užmojai pasisek
davo. 

Atsisveikinimas baigėsi su ge
riausiais linkėjimais mielam 
dvasios vadui kun. Izidoriui 
Gedvilai užtarnautame poilsyje, 
kad vėl turėtų jėgų grįžti į jam 
nuostabiai sėkmingą apaštala
vimo darbą. ^ y 

Visoms šokėjų grupėms publi
ka nesigailėjo padėkos plojimų. 
Jų buvo daug, o publikos taip 
pat buvo nemažai, net vietų 
pritrūko. 

Programos m u z i k a įgrota 
Jurgio Petkaičio, Rimo Kaspu
čio ir Vido Neverausko. Pasi
l inksminimui grojo Chicagos 
„Gintaras" . 

Programai pasibaigus, Linas 
Balsys supažindino publiką su 
„Berželio" vadovybe: grupės 
vadove Dalia Dzikienė, pava
duotoju Jonu Kodžiu, padėjėjais 
Saulium Dziku, Rima Dzikaite, 
muziku Jurg iu Petkaičiu ir 
technikos vedėju Alfonsu Dziku. 

Linkėtina „Berželio" vadovei 
Daliai Dzikienei, jos štabui ir 
nepavargstantiems šokėjoms-šo-
kėjams dar daug metų puoselė
ti tautinį šokių meną tėvynės 
Lietuvos labui. Rašinį baigiu 
Vyt. Juozapaičio skirtu Lietuvai 
dainos žodžiu: Beržynai, lygu
mos, kalvos, Pak ran t e melsvo 
Nemuno, Tenai gražioji Lietu
va, Tenai tėvynė mano. Sėk
mės Berželiui! 

A. Mas lauskas 

Namas apžiūrėj imui 
Sakmadianį, vasario 12 d. 1 - 4 v. p.p. 

1124* S. St. Louis, visai naujas 3 miec 
munn» „bi-leveT namas su 1 -% prausyk
los; L formos valgomasis; (rengtas rūsys 
šeimos kamb. su židiniu. „Thermal" ian-
gai; alum.nio „ t r im" , daug priedu, Skube-
nlfe. 

No. 372 — 63 & Narragansatt — 
$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 4 Kilbourn — 3 mieg 
kamb.. mūrinis. 35 metų amžiaus namas: 
visiškai nauja virtuvė; ištisas rūsys, 2 auto 
garažas: aluminio ,.trim**, nauja šildymo 
sistema; centralinis vėsinimas; laba' šva
rus. Skubėkite! 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkminga! jums patarnaus. Mes jums 
gal'me padėti, nes daugiau stengiamės 
NJamo įvertinimui skambinkite skuoiai — 
1abar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tol. — 434-7100 

GOVERNMENT HOMES! 
$1.00 (U Repair) Foreclosures. Tax 

Oelinqunt Property Now Selling. Trtis 
area1 Call (Refundable) 1-518-459-3546 

EXT. H 664A for hstings. 

O r M j L . KMIECIK REALTORS 
" 7922 S. RULASKI RO 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Damrtai 
Ščarbai ta l Mayar dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų Įkainavimo. 

MISCELLANEOUS 

Hartford, CT 
BERŽELIO ŠOKIŲ 

KONCERTAS 

Sausio 21 d. Šv. Andriejaus 
parapijos salėje New Britain, 
CT , įvyko „Berželio", kaip pro
gramoje pavadinta, „Tautinių 
šokių g r u p ė s " k o n c e r t a s . 
G r u p ė s va rdas , ,Be rže l i s " 

k u n . Gedvilą visiems 
nuoširdžiai padėkojo, įvertino 
savo buvusio dvasios vado įnašą 
į jo pašaukimo kelią. 

Po pamaldų svetainėje taip 
pat jautėsi visų dalyvių artimas 
bendras ryšys. Anot kardinolo primena Lietuvos miškų beržą, 
Sladkevičiaus, kalbėjomės vie- puošiantį miškus bei pakeles, 
na kalba. Linkėtina i r lauktina Tai grožis, puošiantis Lietuvos 
vieningos veiklos platesnėse lie- gamta. Simbolis grožio, džiaugs-
tuviškose srityse, ypač pasiilg- mo ir liūdesio. Jo šakomis 
š tame veiksnių bendradarbia- puošiamos seklyčios . Ypač 
vime. „verkiantis" beržas. Aukštas, 

,os Angeles Šv. Kazirr-.'-ro .-.eStadienines lituanistines mokyklos vadovybė su svečiu iŠ Lietuvos 
pot-tu Sigitu (k:da Iš kaires: Lietuvių Fondo įgaliotine Violeta Gedgaudienė, Sigitas Geda. Mary
tė Nevvsom ir Algis Žemaitaitis. Nuotr V. R. Pluko 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
C ikagos Skyriaus 

P R A N E Š I M A S 

Artėja didingoji tautos šventė — Vasario 16-toji, 
Nepriklausomybės paskelbimo šventė. 

1918 m. vasario 16 Tautos Taryba paskelbė atstatanti 
nepriklausomą, demokratiniais pagrindais sutvarkytą, Lietuvos 
valstybe su sostine Vilnuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų 
valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. 

Tačiau plėšrūs kaimynai užpuolė beatsikuriančią Lietuvą 
norėdami ją užgrobti. Tautos ryžtas būti laisva, savanorių žygiai 
ir aukos jos laisve apgynė ir vainikavo. Tauta sparčiai žengė 
visokeriopo progreso keliu. 

Deja, plėšrusis kaimynas, Sovietų Sąjunga, 1940 m. klasta ir 
karine jėga okupavo Lietuvą, panaikino jos nepriklausomybe, pra
dėjo žiaurų tautos persekiojimą ir naikinimą. 

Lietuvai patekus okupanto vergijon, Amerikos lietuviai įkūrė 
Amerikos Lietuvių Tarybą — ALTą, kad vieningomis jėgomis ir 
veikla galėtų Lietuvai ir lietuviams pagelbėti per savo krašto 
vyriausybes. ALTas padarė daug žygių, aktyviai veikė. ALTas te
beveikia ir dabar. 

Tarptautinė politinė padėtis keičiasi. Sovietų Sąjungos valdžia 
yra šiek tiek atleidusi savo diktatūrinės priespaudos varžtus. Ir 
okupuoto) Lietuvoj, ir Latvijoj ir Estijoj vyksta didingi įvykiai. 
Tauta pakilo kovoti už savo teises, už savo laisve ir valstybine 
nepriklausomybe. 

Eilės metų žiauri okupacija nepajėgė sužlugdyti lietuvių 
taurinės sąmonės, troškimo ir ryžto būti laisva, už laisvę kovoti 
ir aukotis. įvykiai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje ir išeivijos politinių 
veiksnių žygiai turėjo įtakos į tarptautinę politiką. Sovietų 
Sąjungos okupacija Pabaltijo valstybių jau yra aktuali ir aštri pro
blema tarptautinėj politikoj. Yra svarstomi ir galimi įvairūs 
sprendimai. 

Išeivijai, jos veiksniams tenka budėti, įvykius sekti, veiklą in
tensyvinti, kad tie galimi sprendimai būtų Lietuvai palankūs ir, 
jokiu atveju, bent nežalingi. 

Amerikos Lietuvių Tarybos veiklai sustiprinti yra reikalinga 
mūsų visų kuo didesnė visokeriopa parama. Būtina ir didesnė 
finansinė parama. 

ALTo skyriai ir šiais metais ruošia Vasario 16-tosios — 
Lietuvos neriklausomybės paskelbimo minėjimus. 

Chicagos ALTo skyriaus ruošiamas toks minėjimas vasario 
12 d. 2 vai. Marijos aukštesniosios mokyklos auditorijoje. Minėjme 
Vliko pirmininkas dr. K. Bobelis padarys pranešimą. Programo
je bus ir meninė dalis. 

Visi Chicagos ir apylinkių lietuviai kviečiami šiuose 
minėjimuose kuo gausiau dalyvauti ir ALTo veiklą dėl Lietuvos 
laisvės paremti ir morališkai ir finansiniai. 

Tad vasario 12 d. visi keliai veda į ALTo ruošiamus Vasario 
16-tos minėjimus. Visi laukiami. 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
100/0—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
sas mus. 

FRANK ZAPOUS 
320F.V2 West 95 th Strat 

T« | . — GA 4-8654 

i ,..,, . 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

$10.00 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

NUO PLUNGĖS IKI MAROKO atsiminimai. Kazys 
Pabedinskas. 438 psl 

LIETUVIŲ KALBA IR TAUTA AMŽIŲ BŪVYJE. 
Dr. P. Jonikas. 454 psl 

RAŠTAI. I tomas. Jonas Aistis. 450 psl 
APSIAUTALAS, keturių veiksmų poema. Sem 

Beneili. Vertė Balys Sruoga. 175 psl. . . . 
VAIKŲ ŽODYNAS — LITHUANIAN HERITAGE 

DICTIONARY. Reney 
LITHUANIAN FRATERNALISM: 75 YEARS OF 

U.S. KNIGHTS OF LITHUANIA. W. 
Valkavicius. 303 psl 

RINKTINIAI RAŠTAI, tomas. Proistore. Jonas 
Puzinas. 864 psl 

RINKTINIAI RAŠTAI, II tomas. Kultūros ir politikos 
istorija. Jonas Duzinas. 749 psl 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS. Genrikas 
Songinas. 182 psl 

DIENORAŠTIS 1915-1919. Petras Klimas. 456 
psl 

MAŽŲJŲ DIENOS, vaikų poezijos rinktinė. Vytė 
Nemunėlis. 207 psl 

ŠAMO EŽERO SEKLIAI, apysaka. II laida. Nijolė 
Jankutė. 133 psl 

EVOLIUCIJA IR KRIKŠČIONYBĖ. Antans 
Paškus. 172 psl 

LENKŲ OKUPACIJOJE IR JŲ KALĖJIMUOSE, 
atsiminimai. Povilas Petkevičius. 187 psl 

SUTAIKINIMAS, Atgailos Sakramento aiškinimas. 
J. Burkus. 326 psl 

IŠEIVĖS MEMUARAI. Marija Aukštaitė. 175 psl. 

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

$15.00 
15.00 

$8.00 

$20.00 

$20.00 

$12.50 

$12.50 

$8.00 

$20.00 

$7.50 

$6.00 

$6.00 

$8.00 

$10.00 
$12.00 

Tadas Navickas 
ALYTUS 

ir jo apylinkės 
šioje monografijoje autorius duoda daugybę geografinių 

ir istorinių žinių apie Dzūkijos sostinę ir plačiąsias apylinkes. 
288 psl. knyga iliustruota 66 senojo ir dabartinio Alytaus 
nuotraukomis ir 5 žemėlapiais, kurie atskleidžia nuostabų 
Alytaus ir jo apylinkių grožį, su kuriuo verta susipažinti ne 
tik dzūkams, bet ir iš kitų vietovių kilusiems lietuviams. 

Išleido Lietuvių istorijos draugija Įrišta kietais viršeliais. 
Kaina su persiuntimu 20 dol. I l l inois gyventojai dar prideda 
1.44 dol valstijos mokesčio. Užsakymus siusti ,,Draugo" 
adresu. 

/ 



VASARIO 16-JI MŪSŲ 
VIENYBĖS ŠVENTĖ 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. vasario mėn. 9 d. 

JAV LB laiškų išsiuntinėjimo Vasario 16 proga talka. Iš kairės: Vladas Sinkus, Bronius Juodelis. 
Algis Čepėnas, Juozas Šlajus, Antanas Valavičius, Alina Vadeišienė ir Valentinas Račiūnas. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Miami, Fla. 

DISKUSIJOS 
PERSITVARKYMO 
LIETUVOJE TEMA 

Miami L ie tuv ių Bend
ruomenės skyrius šių metų 
sausio 12 d. suruošė Lietuvių 
k lube v iešas d iskus i jas 
k l a u s i m u , ka ip išeivijos 
lietuviai galėtų geriausiai pa
dėti Lietuvoje vykstančiam per
sitvarkymui laisvės ir nepri
k lausomybės l inkme. Susi
r inkimas pradėtas dr. Kazio 
Karvelio ir žurnalisto Viliaus 
Bražėno p r a n e š i m a i s ap i e 
mums atviras galimybes. 

Dr. Karvelis pasiūlė: (1) kiek 
galint spausti mūsų veiksnius 
vengti nevaisingų viešų ginčų 
bei nesutarimų ir jungtis palai
kant abi tenykščias organizaci
jas : Lietuvos Persitvarkymo 
sąjūdį ir Lietuvių Laisvės lygą; 
(2) pripažįstant, kad šios or
ganizacijos geriau orientuojasi, 
kaip koordinuoti savo veiklą 
pagal ten esančias aplinkybes, 
mes turėtume vengti juos moky
t i , o turėtume palaikyti vado
vaudamiesi Mao Tse Tungo 
principu: .,Nesvarbu, katė balta 
a r juoda, svarbu, kad ji gaudo 
peles"; (3) kiekviena pasitaikiu
sia proga įtaigoti laiškais ir 
kitais būdais JAV prezidentą, 
valstybės departamentą senato
rius, kongresmanus ir k i tus 
pareigūnus viešai pareikšti Va
sario 16 ir kitomis progomis, 
kad JAV nėra pripažinusios 
Lietuvos okupacijos su visomis 
iš to plaukiančiomis teisinėmis 
pasėkomis <tuo siekiant apsisau
goti nuo Taiwano likimo?; (4) 
propaguoti mintį, kad Sovietų 

Sąjungos trukdymai Lietuvos 
laisvės pastangų yra tiesioginis 
pažeidimas Žmogaus teisių kon-

PRANEŠIMAS 
VISUOMENEI 

Šiuo pranešame, kad Ameri
kos Lietuvių Romos Katalikių 
Moterų sąjunga, įregistruota Il
linois valstijoje, nuo 1988 m. 
gruodžio mėn. 31 d. nustojo 
veikti apdraudos srityje ir 
daugiau nebepri ima naujų' 
prašymų pomirtinės apdraudos 
išmokėjimui. Tebesančioms 
apdraudos narėms bus išmokėti 
joms pr ik lausantys pinigai, 
vadovau jan t i s l ikvidacijos 
planu, kuris jau buvo įteiktas ir 
patvirtintas tų valstijų, kuriose 
sąjunga turėjo leidimą išduoti 
apdraudą. Turintys klausimų 
šiuo reikalu, gali kreiptis į 
sąjungos centrinę būstine: 

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikių Moterų sąjunga, 752 
Leesley Road, Riverside, Illinois 
60546, 312-447-9319. 

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikių sąjunga 
Aldona Shumway 

pirmininkė 

vencijos deklaruotų principų. 
Vilius Bražėns pabrėžė reika

lą suprasti skirtumą sąlygų, 
kuriose keliami laisvės reikala
vimai okupuotoje Lietuvoje ir 
laisvajame pasaulyje. Mes čia 
g a l i m e k i e t a i r e i k a l a u t i 
nepriklausomybės, o ne tik 
„suverenumo" ir tur ime infor
muoti svetimųjų aplinką, jog 
ten t a u t a negali pareikšti savo 
v a l i o s l a i sva i s r i n k i m a i s . 
Bražėno manymu, išeivijos 
kultūrininkai turėtų gil iau įsi
t r auk t i į Lietuvos laisvinimo 
politinę veiklą. Lietuvoje kultū
r in inkai juk vadovauja tautos 
prisikėlimui. Pranešėjas taip 
pa t ragino išeivius ne vien tik 
reaguoti į Maskvos posūkius, 
bet surasti veiklos būdų, į 
kuriuos Maskva būtų priversta 
reaguoti . Pavyzdžiais j i s siūlė 
aktyvų argumentavimą prieš fi
nansinę bei technologinę Vaka
rų pagalbą Sovietų Sąjungai, 
t u o padedan t ja i i š l a i k y t i 
Lietuvos okupaciją, neilstantį 
r e i k a l a v i m ą p a n a i k i n t i 

Hitlerio-Stalino pakto pasėkas, 
n e t g i or ig inal ią min t į 
pareikalaujant Sovietų repara
cijų Lietuvai , Sibiro trem
t in i ams , politiniams kanki
n iams ir net išeiviams, paly
g inant tai su Vokietijos moka
momis reparacijomis žydams. 
Tokiai ir panašiai propagandai 
Bražėnas siūlė išeivijos lie
t u v i a m s įs i t raukt i į jo or
ganizuojamą „laiškų banką". 

Po p r a n e š i m ų s u s i r i n k ę 
Miami ir apylinkių lietuviai, 
koordinuojami vadovo Algio 
Šimkaus, dar ilgokai svarstė ir 
ryškino pateiktas idėjas. Susi
r ink imas baigtas vienbalsiu 
nu ta r imu pasiųsti diskusijų 
santrauką LB, VLIKo ir kitų 
veiksninių organizacijų va
dovybėms, r a g i n a n t juos 
atsižvelgti į čia demokratiškai 
pa re ikš t ą išeivijos l i aud ies 
balsą. 

a.š. 

NE VIEN DUONA 

Mūsų vyskupas P. Baltakis 
kukl iai toliau žengia priekin 
savo pastoraciniuose darbuose. 
Sukvietęs lietuvių krikščio
niškų organizacijų atstovus bei 
a tski rus asmenis sukūrė Sielo
vados t a rybą ir a t s k y r ė 
devynias sritis, kurios išeivijos 
l ie tuviams labai a k t u a l i o s . 
Šiom sritim pakviesti asmenys 
sutiko žengti pirmuosius žings
nius ir būti ryšininkais. 

Tarp devynių komisijų viena 
y r a sk i r t a suaugus ių jų 
dvasiniam ugdymui. Ši komisi
ja tuoj pat ėmėsi darbo ir kaipo 
advento laikotarpiu, taip ir 
gavėniai paruošė dvas in iam 
ugdymui penkių savaičių pro
gramos konspektą. 

Lietuvių tarpe maža asmenų, 
kurie būtų pajėgūs paruošti 
dvasinio tur in io p rog rama i 
konspektus, ir šie asmenys 

BRONIUS J U O D E L I S 

dažniausiai persikrovę darbais. 
Todėl komisija ėmėsi spręsti 
savo uždavinį labai praktiškai, 
p a s i r i n k d a m i jau e samą 
sėkmingą programą ir ją iš
versdami į lietuvių kalbą. Šį 
darbą atliko Vincas Kolyčius 
Toronte, techniškąją darbo dalį 
padėjo atlikti Putname gyve
nančios ses. Igne. Albina Lip-
čienė ir Ona Strimaitienė. 

Šiai gavėniai skirta programa 
susideda iš kasdieninių skai
tinių, bei mąstymui siūlomų 
minčių. Viskas remiasi Šv. 
Raštu. Kas atidžiai naudosis 
konspektu, baigdamas progra
mą skirtą gavėnios laikotarpiui. 
bus ne vien savo sielą pamai
tinęs, bet ir labiau susipažinęs 
su Šventraščiu. Ar ne tai gavė
nios esmė — dvasiniai augti? 

Šiuo konspek tu ga l ima 
naudotis pavieniai, bet dar ge
riau mažose grupėse. Katalikų 
tarpe plačiai paplitusios mažų 
būre l ių d iskus inės g rupės , 
tačiau lietuvių tarpe visa tai dar 
bandymo būklėje. Lietuviai 
įpratę r inktis ir diskutuoti tiek 
daug svarbių temų mažuose bū
reliuose, ar tai per pobūvius pri
vačiuose namuose ar organiza
cijos suruoštas popietes. Tačiau 
dvasinės, krikščioniškos disku
sijos su mažom išimtim dar 
retas reiškinys lietuvių tarpe. 
Rūpi Lietuva, nauji iššūkiai, 
judam, kru tam, bandom, bet ar 
tiktų cituoti Šv. Rašto eilutę: 
,.Ką t a u padės , jeigu visą 
pasaulį išganysi, bet savo sielą 
pražudysi? Ar ne pats laikas lie
tuviams bristi į nežinomus 
vandens plotus ir rizikuoti? 
Norisi statyti mums iššūkį: Im
kite į rankas ir skaitykite!! 
Būkime drąsūs, burkimės į 
mažus būrelius, skaitykime, 
d a l i n k i m ė s m i n t i m i s ir 
bręskime dvasiškai. 

Norint įsigyti gavėniai skirtą 
konspektą kreiptis: V. Baltakio 
Sielovados taryba, Gavėnios 
konspektas; % ICC - RT 21. 
Pu tnam, CT 06260. 3 dol. 
padengs knygelės bei pašto 
išlaidas. (Čekį rašyti Lenten. 
Program). O gal susigundy-
tumėt ir ta proga daugiau paau-
ko tumėt vyskupo Ba l t ak io 
Sielovados tarybos pastoraci
niams darbams. 

S. I. 

Po ilgo priespaudos laiko
tarpio šiais metais Lietuva švęs 
Vasario 16 nepriklausomybės 
šventę kartu su visa lietuvių 
išeivija laisvajame pasaulyje. 
Vienybėje su tauta švenčiant 
šią brangią šventę, už kurios 
idėjas tiek daug gyvybių paau
kota tėvynėje, Sibire, lage
r iuose ir ka lė j imuose , tu
r ime ją p a m i n ė t i su di
desniu dvas in iu a ts inauj i 
nimu, su karštesne meile lietu
vybei ir mūsų tautai. su didesne 
parama spontaniškai vykdo
mam tautos išsilaisvinimui. 

Per 44 metus nepailstamai 
dirbome Lietuvos laisvinimo la
bui. Per visą pokario laikotarpį 
išeivijoje energingai tęsėme 
lietuvybės išlaikymo darbą, kad 
laisvame pasaulyje išaugusi 
tautiniai sąmoninga mūsų jau
noji karta toliau tęstų ..Laisvės 
Lietuvai!" šauksmą Tautinio 
sąmoningumo ugdymas išeivi
joje, lietuvybės išlaikymas ir 
Lietuvos laisvės atstatymo ak
cija per visą laikotarpį buvo 
vykdoma Lietuvių Bendruome
nės pas tangomis . Jos bus 
tęsiamos. 

Šiandien Lietuvoje prasiver
žusi laisvės dvasia suskambėjo 
himno žodžiais ir suplevėsavo 
mūsų t r i s p a l v ė m i s . K iek 
nurimę šalti Maskvos vėjai leido 
lietuvių tau ta i pasidžiaugti iš 
vakarų atėjusia laisvės šviesa. 
Laisvės šviesos ir savarankiš
kumo išlaikymas Lietuvoje yra 
mūsų didžiausias uždavinys 
šiandien ir rytoj. Juk nežinome, 
ar tos laisvės šviesos neužtem-
dys nauji Maskvos debesys. 
Šiam uždaviniui skirkime dar
bus, jėgas ir finansus. Būkime 
viskam pasiruošę. 

Kad mūsų parama tautai tęs
tųsi ir didėtų, turime didinti ir 
stiprinti lietuvybės išlaikymą 
išeivijoje. Šį darbą atliekančiai 
Lietuvių Bendruomenei reikal
inga didesnė finansinė parama. 
Ją gausiai suteikime, padvigu
binkime Vasario 16 proga in
dividualiai ar per apylinkes. 

Mūsų moralinė ir materialinė 
parama besilaisvinančiai tautai 
bus reikalinga per eilę metų. 

Išteklių tu r ime , t ik reikal ingos 
mūsų v i e n i n g o s p a s t a n g o s , 
s i s temingas mūsų ir t au tos 
atstovų ryšys ir mūsų finansinis 
dosnumas šiuo istoriniu momen
tu. G r e t a dvasinio, t au t in io ir 
re l ig inio a tg imimo Lie tuva i 
labai r e ika l inga ir ekonominė 
pagalba , kur ia i , deja, negal ime 
panaudot i normal ių t a rp tau t i 
nių f inansinių transakcijų, kai 
Lie tuva tebėra Maskvos pilno
je ekonominėje kontrolėje, kai 
pati Maskvos ekonomija katas
trofiškoje padėty je , ka i jos 
va l iu ta yra bevertė Vakarų 
pasaulyje. Tik Lietuvos ūkinis 
ir f inansinis suvereni te tas gali 
a tneš t i šviesesnę ekonominę 
būklę Lietuvai ir pačiai Sovietų 
Sąjungai. Kol iki to bus prieita, 
t u r i m e naudoti k i tus kelius, 
kitas galimybes Lietuvos ekono
minei pagalbai . 

J A V Lietuvių Bendruomenės 
kraš to valdybos pradėtas finan
sinis vajus „Dovana Lietuvai 
1989 m e t a i s " vyksta sėkmingai 
ir jos p i rmuosius uždavinius 
pavyko a t l ik t i . 

P a r a m a Lietuvai pr iklauso 
nuo m ū s ų j a u t r u m o jos laisvės 
a ts ta tymui ir nuo mūsų tautinio 
s ą m o n i n g u m o išeivijoje. Per 
visą išeivijos laikotarpį šį darbą 
s ė k m i n g a i a t l i k o L i e t u v i ų 
Bendruomenė , t am darbui su
laukdama finansinės paramos iš 
mūsų plačiosios visuomenės. Va
sario 16 finansinė pa rama lie
tuvybės iš laikymui ir Lietuvai 
y ra m ū s ų konkre tus vienybės 
ženklas . Šios paramos lietu
vybės iš la ikymui JAV šiandien 
re ik ia dar daugiau, kad sustip
rėtų mūsų teisėtas reikalavimas 
grąžint i Lietuvai nepriklauso
mybę, kad t a s reikalavimas daž
n iau skambė tų laisvo pasaul io 
spaudoje ir televizijoje, kad 
m ū s ų p e n s i n i n k u s veikėjus 
pavaduotų energinga, drąsi ir 
g a u s i m ū s ų j auno j i k a r t a , 
i šaugusi Vaka rų laisvėje ir de
mokratijoje. Tai jos didžioji 
pare iga . 

T ik pa tys būdami s t iprūs 
galėsime padėti ir s t iprinti Lie
tuvos laisvės a ts ta tymą. Mūsų 

stiprybė daug priklausys nuo 
mūsų finansinės paramos»JAV 
Lietuvių Bendruomenes krašto 
valdybos išsiųsti laiškai lietuvių 
v i s u o m e n e i ir a u k ų l apa i 

TEISMAI FIRMOMS 

Illinois aukščiausias teismas 
nusprendė, kad prokuroras R. 
Daley turi teisę kelti bylas fir
moms, jei jos nusikalsta, pakan
kamai nepaisydamos dirbančių
jų saugumo. 

SUTAISĖ ŠIRDĮ 
KORĖJIETEI 

Iš Pietų Korėjos atskraidintai 
14 m. mergaitei Hoon Ypo Illi
nois universi teto ligoninėje 
padaryta širdies operacija, ir ji 
paleista grįžti Į namus. Reikėjo 
su tvarkyt i širdies vožtuvą, 
kitaip jai grėsė mirtis. 

Kaip grįžtančius namo paukščius, 
Parveski, Viešpatie, ir mus 
Į žemę mūs tėvų tėvų parveski. 

Težydi vėlei Lietuva 
Kaip tavo slėnių lelija, 
Tebūna vėl namuos ramu. 
Tebūna vėl namuos ramu. 

(B. Brazdžionis) 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
Danutė Vėlavičiūtė-Slotkienė 

1929.IV.13-1979.II.9 

Prieš dešimtį metų Amžinybėn iškeliavo mūsų mylima 
Mamytė. Mes jos niekad nepamiršime — ji gyvena mūsų 
mintyse ir širdyse. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti ją savo maldose. 

Vaiką-: Viktutė, Teresa, Vytas , Kęstutis, Danutė, 
Kazys, Stasytė ir vyras Vacys . 

Brangiai Motinai 

A.tA. 
MACIUKE VIČIENEI 

Lietuvoje-mirus, s ū n u m s V Y T A U T U I , A L B I N U I , 
BRONIUI ir jų šeimoms r e i š k i a m e gilią užuojautą ir 
ka r tu liūdime 

V. P. Maneliai 
P B. Andriukaičiai 

Vasario 16 proga, prašant aukų, 
tebūnie priimti, kaip mūsų 
vieningos pastangos su tauta, 
finansuojant mūsų bendrus dar
bus Lietuvos laisvės labui. 

A.tA. 
JOSEPHINE D. JUDVITIS 

Gyveno Oak Lawn, IL. 
Mirė 1989 m. vasario 7 d., sulaukusi 70 m. amžiaus. 
Gimė Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Frank P. Judvitis, 

brolis Leo Uspel su žmona Katherine. mirusios brolio Vincent 
žmona Marilyn, svainė Sheila Belanger. dukterėčios, Silvia 
su vyru Rocco Savaiano, Patricia su vyru Douglas Bosma, 
sūnėnas Richard Uspel ir kiti giminės. 

Velione buvo sesuo a.a. Vincent Uspel. 
Kūnas pašarvotas penktadienį, vasario 10 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Thompson & Kuenster koplyčioje, 5570 W. 95th St., Oak 
Lawn. IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 11 d. Iš koplyčios 8:45 
vai. ryto bus atlydėta į Our Lady of Loretto parapijos bažnyčią, 
kurioje 9:30 v. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta { Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. Vietoje gėlių prašoma aukoti labdaringoms 
organizacijoms. 

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

Nuliūdę vyras, brolis, dukterėčios, sūnėnas ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Thompson & Kuenster. Tel. 425-0500. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Ca l i fo rn i a A v e n u e 
Te le fona i - 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 927-1741-1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a Avenue 

T e l e f o n a s - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 St. . C h icago 
T e l e f o n a s — 476-2345 

1410 S o . 5 0 t h Av., C ice ro 
T e l e f o n a s — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir S U N Ū S 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h v v e s t Hvvy. - Te l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - T e l . 430 -5700 

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

1446 S o u t h 50 th 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 

Salb Donald M.. J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1424 S o . 5 0 A v e . . C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAUJACMCAGUJC BEI PRIEMIESČIUOSE 

T e l . 652-5245 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. vasario mėn 9 d. 

x Lietuvių Operos chorai 
atliks K. V. Banaičio kompo
zicijas koncerte, kurį rengia 
dienraščio „Draugo" renginių 
komitetas „Draugo" įsikūrimo 
80 metų sukakties proga 
vasario 26 d. Marijos aukšt. 
mok. salėje. To paties kompozi
toriaus sukompanuotas dainas 
dainuos sol. Marytė Bizin-
kauskaitė, smuiku gros jo sona
tą smuikininkė Linda 
Veleckytė. Chorams diriguos 
Audronė Gaižiūnienė ir Bronius 
Kazėnas. Akompanuos muz. Ro
bertas Mockus. Bilietus galima 
įsigyti Vaznelių parduotuvėje. 

x Lietuvos gen. konsulas 
Vacys Kleiza kalbės Vasario 
16-sios minėjime Brighton 
Parke. LB apylinkės valdybos 
ruošiamas minėjimas bus 
vasario 19 d. Po šv. Mišių 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje 
11 vai. bus akademinis šventės 
minėjimas ir programa parapi
jos salėje. 

x Dail. Vytas Sakalas at 
vyksta iš Bostono dalyvauti 
savo darbų parodos atidaryme 
Chicagoje, Lannon galerijoje, 
119 North Peoria Street. Suite 
3C. Parodos atidarymas įvyks 
penktadienį, vasario 10 d„ nuo 
6 iki 9 v.v. Paroda vyks iki kovo 
18 d. 

x Lietuvos Nepriklau
somybės milnėjimas Kr. Do
nelaičio mokyklose bus šeš
tadienį, vasario 11 d., 11 vai. 
dienos mokyklos auditorijoje. 
Visų skyrių ir klasių mokiniai 
prašomi ateiti su tautiniais dra
bužiais. Programą atliks mo
kyklos mokiniai. Kviečiami visi 
t >vai, svečiai ir l ietuvių 
visuomenė. 

x Mąstymai gavėniai yra 
vysk. P. Baltakio lietuvių sielo
vados tarybos išleista programa 
suaugusiųjų dvasiniam ugdy
mui. Leidinyje yra iškeliamos 
penkių gavėnios savaičių temos 
atsinaujinimo laikas; Jėzus yra 
vienintelis kelias: Atsiverskite 
ir tikėkite gerąja naujiena; 
pasaulio šviesa: gyventi naują 
gyvenimą. Sąsiuvinio formate 
yra duodamas kiekvienai dienai 
tos savaitės temą išryškinantis 
Šventračio skai t inys su 
komentaru. 

x Šviesos-Santaros sambū
ris per Mariją Paškevičienę 
atsiuntė JAV LB krašto val
dybai auką A. Šapokos „Lietu
vos Istorijos" išleidimui Lietu
voje. Leidėjų vardu JAV LB 
krašto valdyba nuoširdžiai dė
koja visiems, kurie gausiai 
prisideda prie popieriaus nupir
kimo „Lietuvos Istorijos" išlei
dimui Lietuvoje. 

x Išnuomojamas š i l tas , 
gražus 3 kambarių butas pir
mame aukšte, apie 66 & Califor-
nia vienam asmeniui arba 
porai. Tel. 737-7200 a r b a 
737-7202. 

(sk) 
x Marija Noreikienė pra

neša visiems suinteresuotiems 
siuntiniais į Lietuvą, kad ji ir 
toliau priima siuntinius toje 
pačioje vietoje: 2638 W. 71 St. 
A F Šlutų Patria parduotuvėje, 
įėjimas iš dešines per šonine^ 
duris. Darbo dienos: pirmad. ir 
trečd. nuo 10 v.r. iki 4 v. p.p. 
Siuntiniai priimami sena tvar
ka neapmokėtais muitais. Iš 
laiškų žinome, kad už gautus 
siuntiniuose maisto produktus 
ir naujagimiu drabužėlius, mui
tai panaikinti. Visoms kitoms 
prekėms muitai žymiai suma 
žinti ir siuntiniai gaunami 
tvarkingai. Informacijai skam
binti vakarais, tel. 857-7281. 

(sk) 

x L ie tuvos Nepriklau
somybės sukakties minėjimas, 
kurį rengia Chicagos Lietuvių 
Taryba, bus vasario 12 d., 
sekmadienį Katal ikams šv. 
Mišios bus 10:30 vai. Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje, 
evangelikams liuteronams 10 
vai. Tėviškės bažnyčioje, 11 vai. 
Ziono bažnyčioje. Marijos aukšt. 
mokyklos salėje 2 vai. minėji
mas su akademine dalimi, 
paskaita, menine programa ir 
aukų laisvinimui rinkimu. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

x „Draugo" administracija 
praneša skaitytojams, kad, 
sugedus adresavimo auto
matinei mašinai, „Draugo" 
antradienio, vasario 7 d., laida 
buvo išsiuntinėta tik antradienį 
iš ryto. Taigi skaitytojai šį kartą 
ne dėl pašto kaltės dienraščio 
laiku negavo. Atsiprašome. 

x Lietuvių Bendruomenės 
Cicero apyl inkės Vasario 
16-tosios minėjmas bus sekma
dienį, vasario 19 d., Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje šv. Mi-
šiomis 10:30 vai. Mišių metu 
Mariaus ir Aldonos Prapuolenių 
vadovaujamas choras giedos. Po 
Mišių Šv. Antano parapijos 
salėje 12 vai. bus P. Naručio 
paska i t a , video vaizdai iš 
Lietuvos paskutiniųjų įvykių. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

x JAV LB Clevelando apy
linkė per V. Čyvą, Lietuvos is
torijos išleidimą Lietuvoje 
parėmė auka. Auka yra gauta 
ir iš LB Detroito apylinkės iždi
ninko Algimanto Bražėno. 
Visiems JAV LB krašto valdyba 
taria didelį ačiū. 

x Lietuvių Operos pirmi
n i n k a s Vladas Žukauskas 
pranešė choro repeticijoje, jog 
pakvietė „Trubadūro" operos 
spektakl iuose dainuoti iš 
Lietuvos solistę Ireną Milke
vičiūtę, kuri sutiko atvykti ir 
atlikti soprano partiją. 

x Dr. Arvydas Žygas, gavęs 
Fulbright stipendiją ir išvykęs 
į Lietuvą dėstyti kurį laiką 
chemijos mokslų, Natalie Star 
plačiai aprašytas „The Illinois 
University at Chicago" laik
raštyje. Parašyta taip pat, kad 
Vilniaus universitete jis aiškins 
imunulogijos tyrimų rezultatus. 
Dr. A. Žygas yra ir aktyvus lie
tuvių jaunimo darbuotojas. 

x Gen. Teodoro Daukanto 
Jūrų šaulių kuopos, Chicago, 
111., pirmininkas E. Vengians-
kas „Draugui" minint 80 metų 
gyvavimo sukaktį, ta proga 
atsiuntė 50 dol. programinės 
skelbimų knygos išleidimui. 
Malonu paminėti, kad Jūrų 
šaulių kuopa yra labai veikli, o 
taip pat įvairiomis progomis 
paremia aukomis dienraštį 
„Draugą". 

x Dailė 89 — jungtinė lie
tuvių meno paroda, Vasario 16 
proga atidaroma penktadienį, 
vasario 10 d., 7:30 v.v. Čiurlio
nio galerijoje. Visi kviečiami. 

(sk) 

x Norman Burstein, žino
mas kai l in inkas , 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 Filmas iš III-jų sporto 
žaidynių Australijoje, susipa
žinimas ir pabendravimas prie 
kavutės su medalius laimėju
siais sportininkais ir išvykos 
lėšų telkimo komiteto laimin
gųjų bilietų traukimas laukia 
visų atsilankant į šį penkta
dienį, vasario 10 d., 7:30 vai. 
vak. Jaunimo centro kavinėje 
vyksiančią vakaronę. Visuome
nė kviečiama atsilankyti ir kar
tu pasidžiaugti mūsų jaunųjų 
sportininkų veikla. 

x Margutis rengia solisčių 
Jennifer Cochran-Luiza (trečios 
kartos lietuvaitė), Aldonos 
Stempužienės ir pianisto Mark 
Gerge koncertą kovo 12 d. 3 vai. 
p.p. Jaunimo centro salėje. 
Koncerto bilietų platinimas pra
sidės vasario 11d. Bilietų bus 
galima įsigyti Vaznelių parduo
tuvėje ir Margučio raštinėje. 

x Kaziuko mugė, ruošiama 
Chicagos ir apylinkių lietuvių 
skautų ir skaučių, įvyks 
sekmadienį, kovo 5 d„ Jaunimo 
centre. Visi skautiški vienetai 
intensyviai ruošiasi šiam tradi
ciniam metiniam renginiui. 

x Lietuvių Respublikonų 
Illinois lygos metinis banke
t a s balandžio 15 d. ruošiamas 
Lietuvių centre Lemonte. 
Bankete bus pagerbti politinėje, 
visuomeninėje ir respublikonų 
veikloje pasireiškę lietuviai, 
įteikiant jiems atitinkamus 
žymenis. 

X Chicagos aukšt. lit. mo
k y k l a Nepriklausomybės 
šventę minės vasario 11 d., šeš
tadienį, 12 vai. vidudienį 
Jaunimo centre. Tėvai ir 
mokinių artimieji kviečiami 
dalyvauti. 

x Amerikos Lietuvių Tary
bos Cicero skyrius rengia Va
sario 16-tos minėjimą vasario 
12 d., sekmadienį. JAV ir Lie
tuvos himnus giedos sol. A. 
Pankienė, akompanuos muz. A. 
Prapuolenytė. Meninę pro
gramos dalį atliks sol. A. 
Pankienė ir Sofija Palionienė. 
Akompanuos muz. Manigirdas 
Motekaitis. Lietuvių visuomenė 
kviečiama dalyvauti Vasario 
16-tos šventės minėjime. 

x Lietuvių Jaunimo sąjun
gos Chicagos skyrius ruošia 
telefoninių skambinimų vajų 
vasario 13-14 dienomis ir 
budėjimą vasario 16 dieną Lie
tuvos Nepriklausomybės 
šventės proga. Telefoninių 
skambinimų vajus kreipiamas į 
vietovės dienraščius, kad jie 
spausdintų daugiau žinių apie 
įvykius Lietuvoje. Budėjimas — 
demonstracija bus miesto cen
tre. Sekite lietuvišką spaudą 
informacijai. Informacija 
skambinimam bus dalinama 
vasario 12 d. 

x Nijolės Kudirka ir Les 
Bridges gerai paruoštas, plačios 
apimties straipsnis buvo 
atspausdintas vasario 5 d. 
„Chicago Tribūne" dienraščio 
„Travel" sekcijoje. Straipsnyje 
aprašyta Beąuia sala. Karibų 
jūroje. Tame pačiame laikraš
tyje apie kitas Karibų jūros 
salas rašo John Rasmus. Gal, ko 
gero, lietuvis? 

x Dr. Vytautas Majauskas, 
nervų sistemos ir psichiatrijos 
žinovas, remdamasis mitologi
ne, tautosakine ir psichologine 
analize, kovo 15 d. St. Pe-
tersburge, FL, kultūrinėms 
popietėms parengti komiteto 
kviečiamas, skaitys įdomią 
paskaitą „Užburiančio žvilgsnio 
jėga". Po paskaitos klausimai, 
diskusijos ir pokalbis prie kavu-
tis. Kviečiami visi. 

Pedagoginio lituanistikos instituto absolventų išleistuvės Jaunimo centre sausio 28 d. Etnogra
finis ansamblis atlieka meninę programą. Iš kairės: Jonas Variakojis, Bronius Fabijonas. Gitą 
Gilvydytė. Daiva Viktoraitė, Linas Paulius, Asta Kazlauskaitė, Lidija Bilutė, ansamblio vadovė 
Dalia Polikaitytė, Vida Brazaitytė, Linas Buntinas, Vida Damijonaitytė, Jūratė Jankauskaitė 
ir Jane Shreckengostaitė. N u o t r J o n o Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Chicagos Liet. Moterų 
k lubas ruošia Vasario 16 
minėjimą trečiadienį, vasario 15 
d. 11:«30 v. ryto Baltia restorane. 
8100 S. Roberts Rd. Rezerva
cijoms skambinti: R. Kaveckas 
499-0687 po 6 v.v. ir A. Jurai-
tis 471-1937. 

(sk) 

x Lietuvių centre Lemonte 
vasario 12 d., sekmadienį, tuoj 
po šv. Mišių nuo 12 iki 3 vai. 
p.p. bus fotografijos paroda iš 
Lietuvos — Vilniaus demonst
racijos, Sibiro lietuvių gyveni
mas, Persitvarkymo sąjūdžio 
veikla ir kt. Kalbės trumpai 
Rita Dapkutė, dvejus metus 
buvusi Lietuvoje ir Vilniuje 
studijavusi. 

ŠVENTĖME 
PALAIMINTOJO 

JURGIO MATULAIČIO 
DIENĄ 

„Tautos didvyriai nėra vien 
minėjimams. Ir šventieji — ne 
vien altoriams. Jie yra tautoms, 
iš kurių jie kilę. Jie prašoka 
savo tautas, bet grįžta į jas. jei 
savieji juos įsileidžia. Jie 
sugrįžta juos kelti dvasia". Tai 
kun. dr. Kęstučio Trimako pa
mokslo žodžiai lietuviškų Mišių 
metu Šv. Antano bažnyčioje, 
sausio 29 d. švenčiant palaimin
tojo Jurgio mirimo dieną. 

Dažnai sekmadienio šv. Mi
šiose girdime palaimintojo 
vardą, prašome, kad būtų 
paskelbtas šventuoju. Bet ar 
žinome, kas po tuo vardu 
slepiasi? O jis bus paskelbtas 
šventuoju tiktai tada, kai, pasak 
kun. Trimako, įsileisime jį į 
savo tarpą. Bet kas gi nori su 
nepažįstamu bendrauti? 

Todėl pal. J. Matulaičio mir
ties sausio 27 d., penktadienį, 

x Kryžiaus keliai Šv. An
tano parapijoje Cicero, 111., yra 
kiekvieną gavėnios ketvir
tadienį 6:30 v.v. 

x Elzė Diminskienė, Hot 
Springs Village, Ar., buvusi 
„Draugo" artima bendradarbė, 
rėmėja. „Draugo" 80 metų 
gyvavimo sukakt ies proga 
atsiliepė i „Draugo" renginių 
komisijos laišką ir atsiuntė 100 
dol. programinės skelbimų 
knygos išleidimui. 

x Muzikė Giedra Gudaus
kienė, Los Angeles, Cal., 
„Draugui" minint 80 metų 
gyvavimo sukaktį atsiuntė 50 
dol. programinės skelbimų kny
gos išleidimui. Koncertas bus 
vasario 26 d., sekmadienį, 
Chicagos Marijos aukšt. mokyk
los salėje. 

x Lietuvių Fondas, Chi
cago, 111., įvairiomis progomis 
paremia „Draugą" didesnėmis 
aukomis. „Draugui" minint 80 
metu sukakties gyvavimą 
atsiuntė 100 dol. programinės 
sveikinimu knygos išleidimui. 
LF valdybos pirmininkė yra 
Marija Remienė, veikli visuo
menininke, kuri taip pat vado
vauja ir „Draugo" renginių 
komisijai. 

x „Širdelių" šokiai jau
nimui vyks šį šeštadienį, 
vasario 11 d.. 7-12 vai. vak. Lie
tuvių centro Lemonte salėje. Tė
veliai, atvežę jaunimą, kviečia
mi paviešėti jiems paruoštoje 
kavinėje. Rengia „Aušros Var
tų" tunto vyr. skaučių „Ga
bijos" draugovė. Jaunimas nuo 
14 metų kviečiamas pasilinks
minti ir pabendrauti. 

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų rėmėjos, paskatintos 
provinciolės sesers Bernadetos, 
susirinko šv. Mišių aukai Jė
zuitų koplyčioje, sužadinti ar 
sustiprinti savyje norą jį arčiau 
pažinti ir į savo tarpą priimti. 
Kun. Trimako aukojamų Mišių 
ir pamokslo metu atsivėrė 
paslaptis, kodėl arkiv. Matulai
tis buvo paskelbtas palaimin
tuoju. Pamokslo metu buvo 
atskleisti keli svarbūs pal. Jur
gio gyvenimo momentai ir dva
singumo bruožai: meilė Kristui, 
Marijai, Bažnyčiai, tautai ir 
žmogui, kas sukonkretizavo jam 
duodamus titulus jo litanijoje. 
Jo meilė buvo persunkta 
romumu, nusižeminimu, nuo
lankumu, taikdaryste, savęs 
išsižadėjimu. Jo gyvenimas 
buvo darbas ir malda. Jo 
gyvenimas buvo nuolatinė 
malda: maldos dvasioje darbas 
su kitais ir kitiems. Malda buvo 
jo gyvenimo variklis. Toks 
maldos dvasioje darbas būtinas 
ir branduoliniame amžiuje 
gyvenančiam, žmonių gerovės 
siekiančiam žmogui — taigi ir 
mums, iš kurių tarpo jis kilo ir 
į kurių tarpą grįžta. 

Rėmėjų suorganizuotos šv. 
Mišios yra sektinas pavyzdys ir 
kitoms organizacijoms. Reikia 
panaudoti ir net paieškoti progų 
rinktis ne tik pasidžiaugti, 
pokyliauti, vakarieniauti, bet ir 
kitomis progomis dažniau susi
burti ir neskubant pabūti kar
tu, pasimelsti prie papuoštų 
altorių, šv. Mišių metu giedant 
Dievui garbės ir padėkos 
giesmes. Puoselėjant tokias pa
maldas, ta didelė Mišių aukos 
privilegija gali tapti ir pras
mingu džiaugsmu ne tik vyres
niesiems, bet ir jauniems. 

Jėzuitų koplyčioje specialia 
proga atnašaujamų šv. Mišių 
metu garbinimo nuotaikai 
pakelti giedojimui vadovavo ir 
vargonais grojo Aldona 
Prapuolenytė, o giedojo Šv. An
tano parapijos choristės Jone 
Bobinienė, Aldona Baukienė, 
Aldona Markelienė, Stefa 
Markvaldienė, Lialė Sodei-

kienė, Gabrielė Ročkienė, 
Elena Račkauskienė ir Birutė 
Vindašienė. Skaitymus atliko 
Agnė Kižienė. 

Palaimintojo Jurgio mirties 
metinės buvo atžymėtos ir kun. 
dr. Jurgio Šarausko ad
ministruojamoje Šv. Antano 
parapijoje Cicero, 111., sekma
dienį, sausio 29 d. Kun. Šaraus
ko rūpesčiu ne tik sekmadienį, 
bet per visą savaitę priešais 
Mišių altorių buvo išstatytos 
palaimintojo relikvijos ir portre
tas. Vargonininkės Aldonos 
Prapuolenytės parinktos 
giesmės, tai progai pritaikytas 
kun. Trimako pamokslas, ko
mentatorės Aldonos Zailskaitės 
specialiai paruoštos tikinčiųjų 
maldos iškėlė pal. Jurgio didelį 
įnašą lietuviškam dvasiniam 
gyvenimui, palaimintąjį ir 
maldoje priartinant žmonėms. 

Mišioms šventišką maldos 
nuotaiką sužadino Mišių pra
dėjimas visos bendruomenės 
giedamais, 45 psalmės — 
„Dievas mūsų prieglauda" — 
parinktais posmais, garbinant 
Dievą už mūsų tautai suteiktas 
malones per pal. Jurgį. Si 
padėkos ir garbinimo nuotaika 
vėl pasikartojo parapijos chorui 
su sol. Laima Stepaitiene ir flei-
tiste Rima Polikaitytė giedant 
naujai lietuviškai išverstą Taizė 
„Laudate Dominum" — Gar
binkite Viešpatį, visos tautos, 
aleliuja! Padėkai po Komunijos 
bendruomenės giedojimui buvo 
parinkti keli posmai giesmės 
„Garbę ir šlovę". Nors ši giesmė 
Lietuvoje būdavo giedama tik 
kartą metuose per Devintines, 
šia palaimintojo šventės proga 
ji tapo priemone tikintiesiems 
išreikšti Dievui padėką ir jį pa
garbinti, priėmus jo Kūną Šven-
čiausiame sakramente. 

Tikrai, per šias pamaldas Šv. 
Antano parapiečiai džiaugėsi, 
garbino ir dėkojo Dievui — 
Kūrėjui ir palaikytojui už 
palaimintąjį Jurgį Matulaitį, 
prašydami jo pripažinimo 
šventuoju visuotinei Bažnyčiai. 

apr. 

JONAS PIEZA 
PAGERBTAS JAV 

ARMIJOJ 

Jonas Pieža, Shell benzino 
stoties savininkas, 47 ir Cali-
fornia, buvo oficialiai pereitą 
šeštadienį įvesdintas būrio 
vyresniuoju seržantu JAV armi
jos oro rezerve Glenvievv bazėje, 
Illinois. 

Stasio Piežos sūnus Jonas yra 
armijos helikopterių inspek
torius. Jis yra tarnavęs armijoj 
aviacijos divizijoj pereitame 
pasauliniame kare Berlyne ir 
Korėjoj. Būdamas Korėjoje j is 
susitiko su Sun Cha, kuri dabar 
yra Jono žmona. Jie gyvena Oak 
Lawn miestelyje su dviem 
sūnumis. 

Prieš aukštojo seržanto laips
nio gavimą Jonas turėjo studi
juoti tris mėnesius Fort Eustis, 
Virginia, kur gavo diplomą. 

Grįžtant namo automobiliu į 
Chicagą iš Fort Eustis, Jonas 
sustojo ant didžiojo tilto West 
Wirginia vieškelyje 77, kai 
pastebėjo bronzinę iškabą su 
„Stanley Bender Bridge". Jonas 
priėjo prie iškabos garbingai 
pasisveikino. Stanley Bender — 
Bendorius, kuris gyveno 
Chicagoje, pereitam pasau
liniam kare už heroizmą gavo 
Congressional Medai of Honor 
— aukščiausią JAV pagarbą. 
Stanley Bender-Bendorius, vie
nintelis lietuvis su Congres
sional Medai of Honor, gyvena 
su savo žmona Maryte Fayet-
teville, West Virginia. Stanley 
Bender Bridge — tai vienintelis 
Amerikoje valstybinis dalykas 
lietuvio pagarbai. 

S. P. 

VASARIO 16-TOSIOS 
MINĖJIMAS 

BRIDGEPORTE 

Bridgeporto Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje Vasar io 
16-toji diena bus paminėta va
sario 12 d. 8 vai. ryte. Kun. 
Albinas Kishkunas, klebonas 
emeritas, lietuviškai atlaikys 
šv. Mišias, tai dienai skirtas. Šv. 
Mišiose skaitymus atliks G. 
Eduardas Pilypas Perutis, Lie
tuvos Vyčių 16 kuopos pirmi
ninkas. Mišių metu giedos 
choras, vadovaujamas R. An
tano Raymondo Martin. 

Po šv. Mišių Lietuvos Vyčių 
16 kuopos sekretorė Agnietė 
Bernadetta Rainienė parapijos 
salėje pavaišins visus kava ir 
kepsniais. Šiame priėmime Rita 
Dapkutė trumpai pakalbės apie 
dabartinius įvykius Lietuvoje. 
Ji yra neseniai grįžusi po dvejų 
metų studijų Lietuvoje. 

Šv. Mišios ir p r i ėmimas 
globojamas Bridgeporte Šv. Jur
gio parapijos Lietuvos Vyčių 16 
kuopos, praneša Deborah Ona 
Martin. Lietuvos Vyčiai 
neseniai atšventė savo gyva
vimo 75 metų sukaktį. Taip pat 
100 metų sukaktį švęs Šv. Jur
gio parapija 1992m., nes tai yra 
seniausia lietuvių parapijos 
bažnyčia vidurinėje Amerikoje. 

- K. 

Akademikų krikštynose apklausinėja na 
Tomas Glavinskas ir senj. Tadas Stropu? 

:i:~ k inHida tu- l£ kaire: 

\ ,..'r Alido> Vi tn i t f s 

2000 NAUJŲ KATALIKU 

Chicagos katedroje vasario 12 
d. 12:30 vai. buvo pamaldos, 
kuriose dalyvaus apie 2000 
asmenų, pasiryžusių tapti ka
talikais. Dalyvaus ke le tas 
vyskupų. 

PELNINGA BENDROVĖ 

Chicago and North Westera 
transporto bendrovė paskelbė, 
kad ketvirtą 1988 metų ketvirtį 
turėjo 38.3 mil. dol. pelno. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kcdzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
£e<tad 9 v. r iki 1 vai. d. 


