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

Žinios iš parapijų 
R u d a m i n a (Lazdijų raj.). 

1987 m. vasario 5 ir 7 d. 
Rudaminos bažnyčioje buvo 
paminėtos a.a. kun. Juozapo 
Zdebskio žuvimo pirmosios 
metinės. 

Vasario 5-tos dienos pamal
dose dalyvavo apie 30 kunigų ir 
J .E. vysk. Vincentas Sladke
vičius. Po šv. Mišių vyskupas 
kar tu su kunigais bei tikin
čiaisiais procesijos būdu nuėjo 
prie šventoriuje esančio kun. J . 
Zdebskio kapo, kur visi drauge 
pasimeldė. Vysk. V. Sladke
vičius b e i k u n . Leonas 
Kalinauskas pasakė pamokslus. 

Vasario 7 (šeštadienį) j Ruda
minos bažnyčią atvyko daug 
tikinčio jaunimo bei suaugu
siųjų, kur ie dėl darbo ir mokslo 
negalėjo dalyvauti vasario 5 d. 
pamaldose . Šeštadienį šv. 
Mišias koncelebravo 7 kunigai 
ir J.E. vysk. Julijonas Stepo
navičius. Pamoksle, kurį pasakė 
J .E. vysk. J. Steponavičius, 
buvo iškeltos teigiamos a.a. 
kun. J. Zdebskio savybės, bei jo 
veiklos įnašas į Bažnyčios bei 
tautos istoriją. 

Po šv. Mišių vyskupas, kuni
gai, jaunimas apsirengęs tauti
niais r ū b a i s , bei t ikintieji 
susirinko prie kun. J. Zdebskio 
kapo. Po vysk. J. Steponavičiaus 
pravestų pamaldų už mirusįjį, 
keletą žodžių tarė Lazdijų deka
nas kun. Vincentas Jalinskas 
bei j aun imo atstovas. Visi 
d rauge sugiedojo Marija, 
Marija... 

* * * 

Žarėna i - Latveliai (Šiau
lių raj.). 1987 m. rugpjūčio 18 d. 
Šiaulių miesto liaudies teismas, 
vdovaujamas pirmininko V. 
Krūmo bei pavaduotojo A. 

Neverausko, nubaudė Žarėnų -
Latvelių parapijų kleboną kun. 
Algirdą Pakamanį 50 rub. 
administracine bauda. 
Rugpjūčio 18 d. nutarime 
pažymėta, kad kun. A. 
Pakamanis kal t inamas ir 
paskirta bauda už tai, kad be 
valdžios leidimo nuvyko į 
Varduvą ir ten atlaidų metu 
pasakė, jų žiniomis, nereliginio 
turinio pamokslą. Kun. A. 
Pakamanis, motyvuodamas, 
kad Religinių susivienijimų 
nuostatai neteisėti, nesude
rinami su kunigo sąžine, atsi
sakė mokėti paskirtą baudą. 
1987 m. sausio 3 d. Šiaulių liau
dies teismo vykdytoja L Jocienė 
raštu paragino kun. A. Paka
manį sumokėti baudą. Sausio 
10 d. buvo gautas pakartotinas 
paskutinis raginimas atvykti ir 
sumokėti 50 rub. baudą. Kadan
gi kun. a. Pakamanis atsisakė 
tai padaryti , j kleboniją 
prisistatė l iaudies teismo 
vykdytoja L. Jocienė, milicijos 
pareigūnas vyr. leitenantas Juo
zapavičius, Šakynos apylinkės 
vykdomojo komiteto pir
mininkas Valdemaras Meiliulis 
bei vairuotojas Pranas Belec
kas. Milicijos pareigūnas Juoza
pavičius paąiskuio^jog kun. A. 
Pakamanis, pažeidė tarybinius 
įstatymus ir teisingai nubaus
tas, kunigui atsisakius mokėti 
baudą, nurodyta pingų suma 
bus išieškoma, konfiskuojant as
meninius daiktus. Teismo vyk
dytoja J. Jocienė sustatė tur
to aprašymo aktą, pagal kurį iš 
kun. A. Pakamanio paimta 
automobilio „Moskovič" prieki
nio lango stiklas bei elektro
ninis laikrodis. 

(Bus daugiau) 

Kremliaus linija nepasikeitė 
Gorbačiovas pripažino Sovietų „žvaigždžių karo" programą 

Aštuonių prezidentų pasitarimai 
Acapulco. — Aštuoni Lotynų 

kraštų prezidentai atvyko į šį 
Pacifico rezortinį miestą pasita
rimams, kurių metu buvo svars
tomi įvairūs politiniai ir ekono
miniai t ų kraštų reikalai. Pirmą 
kartą tokiame viršūnių pasita
rime nedalyvauja Amerika. 
Prieš dvi dekadas Kuba buvo 
pašalinta iš to regiono valstybių 
sąjungos, bet dabar buvo sutar
ta vėl atgal pakviesti ją įsijungti 
tarp k i tų valstybių. 

Argentina, Brazilija, Kolum
bija, Panama, Peru, Urugvajus 
ir Venecuela dalyvauja šioje 
konferencijoje. Taip pat ir 
Seimininkė Meksika. Iniciatyva 
kviest i Kubą kilo iš Jose 
Samey, Brazilijos prezidento. 
Reikia visiškos integracijos 
įjungti Kubą į tarpamerikinę 
sistemą. Buvo diskutuojamos 
Centro Amerikos problemos ir 
Lotynų Amerikos skola užsie
niui, kuri siekia 400 bil. dol. 

Komunistų veikla 

Kuba iš Amerikos valstybių 
organizacijos buvo pašalinta 
1960 m. JAV iniciatyva. Kuba 
nepriklauso ir Amerikos bankų 
sistemai. Amerika visados buvo 
už Kubos izoliavimą diplomatiš
kai, nes ji priklauso Sovietų 
Sąjungos komunistų blokui. Iki 
šiol t ik Meksika iš visų Lotynų 
Amerikos kraštų teturėjo nor
malius ryšius su Kuba. Bet 
paskutiniu metu pradedami ry-

Lotynų kraštų prezidentų konferencijos metu veda diskusijas iš kairės: 
Brazilijos prezidentas Jose Sarney, Brazilijos užsienio reikalų ministeris 
Roberto de Abreu Sodra, Argentinos užsienio reikalų ministeris Dante 
Caputo ir Brazilijos Ekonomijos ministeris Bresser Pereida. 

Tebegalioja Hitlerio-Stalino 
paktas \ 

Maskva, — Kremliaus vadas 
Michail Gorbačiovas pirmą 
kartą prisipažino, kad Sovietų 
Sąjunga turi savo „žvaigždžių 
karo" programą ir ragino prezi
dentą Reaganą prisidėti prie jo 
ir uždrausti visus erdvės gink
lus. 

J is kalbėjo iš Kremliaus 
vienos valandos pasikalbėjime 
su NBC televizijos atstovu Tom 
Brokaw, kuris buvo perduotas 
milijonams klausytojų. Tai tar
si preliudas į viršūnių konferen
ciją ateinančią savaitę. Jis 
pasakė, jog yra pasiruošęs toliau 
kalbėtis ginklų sumažinimo 
klausimu, bet atmetė amerikie
čių reikalavimą, kad būtų leista 
laisva emigracija ir pasityčiojo 
iš Reagano administracijos susi
rūpinimo Nikaragva. 

Gorbačiovas to pasikalbėjimo 
metu pasakė, jog Reagano 
Strateginio Apsigynimo ini
ciatyva yra dar viena iliuzija, 
kad Amerika savo techno
loginiu pranašumu ir kom
piuterių galia galėtų kariškai 
viršyti . Jei viskas yra 
grindžiama technologija ir 
paprastai vengiama politinių 
sprendimų laiku, yra labai 

pavojingas žaidimmas, 
Gorbačiovas. 

sakė 

šiai ir kitų kraštų su komunistų 
vadu Fidel C astro. 

Bet diplomatai sako, jog pir
moji iniciatyva pakviesti Kubą 
kilo iš Urugvajaus prezidento 
Mario Sanguinetti, kurį stipriai 
palaikė Braziliją ir Peru. Tik 
Venecuela susilaikė nuo to kvie
timo. 

Pr ieš Amerikos 
nusistatymą 

Castro pasakė, kad jis mie
lai nori sugrįžti į to regiono 
valstybių organizaciją. Ši 
Lotynų Amerikos prezidentų 
akcija yra priešinga Amerikos 
nusistatymui. Iki šiol dar 
neteko girdėti jokio pareiškimo 
iš Washingtono, bet diplomatai 
nesitiki palankaus pasisakymo. 
Kubos dalyvavimas tuoj kelia 
Nikaragvos klausimą, kurią 
Castro komunistai remia. Tų 
kraštų prezidentai jau svarstė 
perkelti tos organizacijos centrą 
iš Washingtono į kokią nors 
Lotynų Amerikos valstybę. At
sirado opozicija šiam reikalui ir 
dar nebuvo padaryta sprendimo, 
bet kai kurie diplomatai sako, 
kad JAV praranda įtaką Lotynų 
kraštuose. 

— Egipto prezidentas lankėsi 
Izraelyje po to, kai daugelis 
arabų valstybių atnaujino diplo
matinius ryšius su Cairo vy
riausybe. 

Ok. Vilnius. — Nepaisant ofi
cialiųjų sluoksnių gyrimosi apie 
navją iš>*ai$kos ir viešų susirin
kimų „laisvę", dalyvauti Lietu
voje demonstracijose reikėjo 
daug drąsos. Demonstracijų da
lyviai buvo fotografuojami, fil
muojami, o minioje zujo persi
rengę saugumiečiai. Dalyviai 
daug kuo rizikavo: prarasti 
darbą, sužlugdyti karjerą, būti 
pašalintais iš aukštųjų mokyk
lų, ir patekti į KGB , juodąją 
knygą". 

Maskva jauč ias i 
nesaugi 

Oficialioji reakcija įvykius 
Pabaltijo sostinėse dar sykį 
parodė kaip nesaugiai Maskva 
jaučiasi šiuo klausimu. Įniršis ir 
istorinių faktų klastojimas buvo 
pagrindiniai pareigūnų, spau
dos, radijo ir televizijos at-# 
siliepimų bruožai. „Glasnost" 
šaukliai staiga susirgo amnezi
ja ir net nesušnabždėjo apie 
NKVD terorą, masinius išveži
mus, pabaltiečių kančias ir pa
sipriešinimą. Latvijos komu
nistų partijos vadovas Borisas 
Pugo neraudonuodamas tvir
tino, kad Stalino laikais žuvę 
tiktai „keli tūkstančiai" latvių. 
Ministeriai ir profesoriai (pvz., 
Žiugžda) rimtais veidais teigė, 
kad pasirąžydama paktą su 
naciais, Tarybų Sąjunga ap
saugojo Pabaltijo valstybes nuo 
Hitlerio. Nei vienas jų 
nepaaiškino, kodėl taip gražiai 
„apsaugojusi" Lietuvą, Latviją 
ir Estiją, Maskva joms negrąži
no nepriklausomybės? Nejaugi 
vilkas „apsaugoja" ėriuką jį 
prarydamas? K a i kur ie 
„kontrpropagandos" argumen
tai buvo sultingai komiški: 
latvių komunistų partijos Cen
tro komiteto narys ir dienraščio 
Ciną redaktorius Janis Britans 
paaiškino, kad Molotovo-Rib-
bentropo sutartis iki šiol nebuvo 
Sovietų Sąjungoje išspausdinta, 
nes Maskvos užsienio reikalų 
ministerijoje jau 48 metai negali 
atrasti jos tekstą..." 

Inkvizitoriaus pareiga 

Visai nekomiškas anot Eltos 
buvo demonstracijos išvakarėse 

„Tiesoje" išspausdintas straips
nis „Kaip ir kam spendžiami 
spąstai". Jo autorius, „glas
nost" eros žurnalistas Balys 
Vaitkus, žaidžia seną žaidimą — 
eina inkvizitoriaus ir saugumo 
organų parankinio pareigas. 
Aps imesdamas laisvu 
pašnekovu, j i s stengiasi 
sumenk in t i demonstracijos 
rengėjus ir išprovokuoti 
neseniai iš konclagerio sugrįžu
sį Antaną Terlecką, iš kurio 
atsargių ir netiesioginių atsa
kymų j is sudursto kreivą 
išvadą, jog ilgametis lietuvių 
tautos teisių gynėjas ir sąžinės 
kalinys, esą, paneigęs užsienio 
radijų pranešimus ir jau atsisa
kąs savo „klaidingų išvadų". 

Tebegyva sovietų — 
nacių sąjunga 

Kiek pastangų daroma 
įtikinti užsienį, kad Tarybų Są
junga jau esanti esminiai pasi
keitusi, bet vos tik drąsūs lietu
viai, latviai ir estai viešai 
iškelia Pabaltijo klausimą, 
„glasnost" šypsena pavirsta im
perialistine grimasa. Tarybų 
Sąjungos vadovybei Hitle
rio-Stalino paktas tebegalioja, 
dvasinė sąjunga tarp dviejų 
totalitarinių santvarkų tebegy
va — Goebbelsas būtų į pabal-. 
tiečių protestą atsakęs pana
šaus lygio argumentais. 

Pabaltiečių žygis turėjo didelį 
poveikį užsienyje. Straipsniai 
apie demonstracijas pasirodė 
pirmuose didžiųjų dienraščių 
puslapiuose. Pasauliui buvo 
dramatiškai priminta, kad Pa
baltijo tautos nemano susitai
kyti su joms primesta baudžia
va. 

Rugpjūčio 23 d. Pabaltijo 
sostinėse nuaidėjęs šauksmas 
perskrodė tylos uždangą, kuria 
Maskva stengiasi izoliuoti 
Pabaltijį. Lietuviai, latviai ir 
estai savo šalyse viešai pasisakė 
už savo teises, savo tiesą ir savo 
laisvę. Jų balso niekam nepa
vyks nutildyti. ( E l t a ) 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Pripažino savo 
„žvaigždžių k a r o " 

programą 
Kai buvo paklaustas, a r So

vietų Sąjunga turi savo „žvaigž
džių karo" programą, atsakė: 
„Tikrai, yra sunku pasakyti, ko 
Sovietų Sąjunga nedaro. Sovie 
tų Sąjunga praktiškai viską da
ro, ką Amerika daro ir aš prilei-
džiu, jog mes bandome, pagrin
dinai bandome, kas su tuo suriš
ta ir kas atitinka Strateginio 
Apsigynimo programai Ameri
koje". 

Vakarų karo reikalų specialis
tai jau seniai turėjo duomenų, 
jog Sovietų Sąjunga ruošia Stra
teginio apsigynimo erdvių prog
ramą ir bando laserio spindu
lius, radijo bangomis specialią 
programą ir kinetinės energijos 
ginklus, bet niekada aiškiai 
nežinojo, apie šią programą, kol 
pirmadienį to nepasakė Gorba
čiovas. „Bet mes nesiremiame 
strateginio apsigynimo pro
grama ir nenorime jos vykdyti, 
ir mes to paties norime iš 
Amerikos. Jei amerikiečiai at
sisakys mūsų reikalavimo, mes 
rasime atsakymą. Ir tai bus de
šimt ar šimtą kartų pigiau". 

— Fil ipinuose nusitęsusi 
audra užmušė 641 žmogų, suža
lojo daug namų ir pridarė ne
mažai nuostolių gyventojams. 

— Maniloje filipinu kariai, 
kurie prieš tris mėnesius vos 
nenuvertė Aąuinos vyriausybę, 
pažadėjo daugiau nebeprisidėti 
prie jokių komunistinių grupių 
nuversti teisėtą krašto vyriau
sybę, praneša sostinės laikraš
čiai. 

— Maskvoje sovietų Polit-
biuras pritarė raketų sutarčiai, 
kuri bus pasirašyta Washingto-
ne, kai Gorbačiovas atvyks 
gruodžio 7 d. Maskvos spauda 
rašo, kad, jei bus reikalas ir 
viskas vyks gerai, tai Gorba
čiovas gal dar pasiliks ilgiau 
Amerikoje, negu pradžioje buvo 
nustatyta. 

— Nevados vyriausias teis
mas nutarė, kad federalinis tei
sėjas Harry Claiborne, atlikęs 
17 mėnesių bausmę kalėjime už 
mokesčių nusukimą, gali ir 
toliau praktikuoti teisę 
Nevadoje. 

— Aus t r a l i j o s ir Vak. 
Europos privačios grupės per re
ligines organizacijas teikia pa
ramą Filipinų komunistams, 
praneša žvalgybos šaltiniai. 

— A c a p u l c o mieste, 
susirinkę aštuoni Lotynų kraštų 
prezidentai, kreipėsi į tarp
tautines organizacijas, prašy
dami palengvinti sąlygas pasko
loms. Pasitarime dalyvavo 
Argentinos, Brazilijos, Kolum
bijos, Meksikos, Panamos, Peru, 
Urugvajaus ir Venecuelos pre
zidentai. 

— Okdale kalėjime Loui-
sianoje, Kubos kaliniai paleido 
26 pagrobtus sargybinius, ta
čiau Atlantoje dar to nebuvo 
padaryta. 

— Haiti valstybėje praėjusį 
sekmadienį turėjo įvykti nauji 
prezidento rinkimai, kurių 
nebuvo 30 metų, tačiau įvyko 
riaušės ir vyriausybė juos at
šaukė. 

— Springfielde, Massachu-
setts valstijoje, vėl atvyko de-. 
monstruoti buvusio prezidento 
Carterio duktė Amy prieš Cent
rinės Informacijos agentūros 
veiklą Amerikoje ir užsienyje. 

Livermore National laboratorijoje. 
Califomijoje, vedami branduolinio X-
Ray laserio spindulių tyrinėjimo dar 
bai, kurie reikalingi Strateginio Ap 
sigynimo iniciatyvos programai. 

Ta pati Kreml iaus linija 

Gorbačiovo interviu atskleidė 
daug įdomių klausimų. J is 
pakartojo standartinę Krem
liaus liniją, kad Amerika turė
tų mažiau kreipti dėmesio į 
Sovietų vidaus gyvenimo reika
lus ir daugiau žiūrėti savo žmo
gaus orumo reikalų, rūpintis 
benamiais ir nedarbu. Jis gynė 
Sovietų žmogaus teisių 
klausimą ir pasakė, kad nėra 
reikalo, kad būtų ki ta politinė 
partija, užtenka Komunistų 
partijos. Jis paminėjo, kad šie
met yra gavęs iš amerikiečių 
80,000 laiškų. 

Jis taip pat pasakė, kad ame
rikiečiai skatina žydų intelek
tualų emigraciją, o ypač 
matematikų, kad j ie paliktų 
savo sovietinę gimtinę. „Visa. 
ką amerikiečiai organizuoja, 
yra smegenys, ir žinoma, mes 
apsisaugome save". Gorbačio
vas pasakė, jog tie žydai, kurie 
galėjo emigruoti pagal naują 
įstatymą, jau paliko Sovietų Są
jungą, išskyrus tuos, kurie „ne
gali išvykti dėl valstybinio 
saugumo dalykų. Nėra kito> 
priežasties". 

Buvo „pakviest i" 
į Afganistaną 

Afganistano reikalu Gorbačio
vas pasakė, kad jis yra pasiren
gęs diskutuoti sovietų kariuo
menės išvežimą iš Afganistano 
viršūnių konferencijos metu. 
Sovietai visados esą geri 
kaimynai, o Afganistanas taip 
pat yra sovietu kaimynas. Ten 
buvo pasenusi sistema ir įvyko 
revoliucija. Buvo padarytos jų 
vidaus gyvenime reformos, 
atėjo kita vyriausybė į valdžią . 
Ir jie kreipėsi į raus. savo kai
mynus, kad jiems padėtume, ir 
mes jiems padėjome", kalbėjo 
Gorbačiovas. Bet šiandien ten 
esanti ki ta situacija ir reikia 
surasti sprendimą, ir jei ameri
kiečiai norės tą problema išrišti, 
ji galės būti labai greitai su
tvarkyta. I klausimą, kaip grei
tai, Gorbačiovas atsakė: ,,Aš 
manau, mes galime apie tai kal
bėti su prezidentu". 

P lės ryšius su 
Pietų Amer ika 

Į klausimą, ar Sovietai ir 
toliau palaikys tuos pačius ry
šius su Kuba ir Nikaragva, 
Gorbačiovas atsakė, jog sovietai 
turi ne tik palaikyti gerus 
ryšius su Pietų Amerika, bet ir 
juos plėsti ir stiprinti. Ar bus 
daugiau siunčiama ginklų ir 
patarėjų Kubon ir Nikaragvon. 
jis atsakė, jog apie tai daug 
kalbama todėl, kad norima tą 
reikalą daugiau įtempti ir su
rasti atsiprašymu dėl savo in
tervencijos. Gorbačiovas sakėsi 
juokiąsis iš to, kai sakoma, jog 
Nikaragvos sandinistų režimas 
grasina Amerikos saugumui. 
Tai esą nerimta, ir Kongresas 
supran tąs , kad Nikaragva 
negalinti grasinti Amerikai. 
Kaip atrodo, parama ginklais 
bus dar labiau sustiprinta. 

Ekonominiai dalykai Sovietų 
Sąjungoje turi būti pagerinti per 
socializmo sistemą, bet naujais 
metodai^. 

Yeltsinas — 
no rma lus procesas 

Kai buvo pašalintas Boris 
Yeltsin, kuris kalbėjo Po'.itbiu-
re. jo kalba nebuvo atspausdin
ta. Bet kai pašalino, tai jis buvo 
viešai kritikuojamas. Daugu
mai amerikiečių tai atrodo, kad 
nesiderina su glasnost politika 
iš viso. Ar tai stalinizmo aidas. 
klausė jį televizijos atstovas. 
Gorbačiovas atsakė, kad ne. esą 
sekama perestroika tvirtai ir 
nuolat, einama demokratijos ke
liu ir reformomis, bet nelei
džiama nuotykių ieškojimo. Kas 
buvo su Yeltsinu, tai esą nor
malus demokratijos procesas. 
Jis priminė, kad ir Amerikoje 
daugel ministeriu Reagano ad
ministracijoje pasikeitė pasku
tiniu metu. 

Gorbačiovas pasakė, kad jis 
norės bendradarbiauti ir su 
nauja Amerikos vyriausybe po 
1988 m. rinkimų. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 2 d.: Liucijus, Au

relija, Silvija. Svirgaila, Skir
mantė. 

Gruodžio 3 d.: Pranciškus 
Ksaveras. Hilanja. Aumantas, 
Vingra, Algimantas. 

ORAS 

Saulė teka 6:58. leidžiasi 4:21. 
Temperatūra dieną 40 i., nak 

tį 25 L 



• 

DRAUGAS, trečiadienis, 1987 m. gruodžio mėn. 2 d. 

GLOBOJA CH1CAGOS SKAUTININKIU-KV RAMOVĖ 
Redaguoja v.s. Irena Regiene. 2652 W. 65th St.. Chicago, II. 60629 

VYDŪNO JAUNIMO FONDO 
DARBAI 

Jau trisdešimt penktą kartą 
Vydūno Jaunimo fondas išleido 
kalėdinių atvirukų rinkinį. Šį 
karta rinkinį sudaro dail. A. 
Kurausko Betlejaus prakartėlė 
ir P. Okienės (Baltimorė) šiau
dinukai. Nuotraukos Lino Mei
laus, Juozo Liubinsko ir Vyte
nio Statkaus. Džiaugiamės jų 
gražiais darbais ir dėkojame 
jiems už tai. Atvirukai jau iš
siuntinėti nuolatiniams fondo 
rėmėjams. Visi gavusieji atvi
rukų siuntinėlį yra prašomi jį 
priimti ir prisiųsti auką. kurią 
panaudosime Vydūno Jaunimo 
fondo darbams. Štai tie darbai: 

Vydūno Jaunimo fondas yra 
išdavęs 136.769 dol. paskolų 153 
lietuviams studentams, gyve
nantiems 12-koje pasaulio 
kraštų. Visi paskolas grąžino, 
išskyrus du skolininkus. 

Lituanistinių negrąžinamų 
stipendijų išmokėta 25,388.68 
dol. Jas gavo 46 lietuviai stu
dentai iš 3 pasaulio kraštu. Keli 
studentai šias stipendijas gavo 
2 ar 3 kartus! 

Buvo remta lituanistiniai se
minarai Fordhamc. Kento ir 
Illinois universitetuose. 

Visuomeninio darbo vasaros 6 
savaičių kursai įvyko keturis 
kartus. 12 šių kursų dalyvių 
susipažino su lietuviškomis 
problemomis', o taip pat turėjo 
progos susitaupyti lėšų žiemos 
studijoms. 

Visuomeninio darbo kursų 
dalyviai paruošė 5 skaitymų 
knygas lituanistinėms mokyk
loms ir jaunimui. 

Jaunimo organizacijos buvo 
remiamos paskolomis ir pašal
pomis 18.121.25 dol. sumoje, 
paremtos ir lietuviškos gimna
zijos Vokietijoje ir Lenkijoje. 

Metinės VJF premijos įteiktos 
11 laureatų, kurie pasižymėjo 
moksle, mene ar visuomeninėje 
veikloje. Daugelis jų jau yra 
vadovaujantieji lietuviškoje 
veikioje. Dr. Vinco Kudirkos 
žodžiais tariant — lietuvybės 
stulpai. 

Išleista Lietuvos istorija, 
redaguota A. Šapokos; Vydūno 
knygą vokiečių kalba išleido 
VJF. Abi šios knygos plačiai 
paskleistos pasaulio bibliote
kose ir tėvynėje. 

Skiriamos pašalpos knygų lei
dybai anglų kalba. 

Ruošiama nauja Lietuvos isto
rija anglų kalba, kuri numatyta 
išleisti su puošniomis iliustraci

jomis. Jau iš spaudos išėjo labai 
stambi V. Statkaus knyga 
„Ginkluotos Lietuvos Pajėgos". 

Vydūno Jaunimo fondas iki 
1987 procentaliai išmokėjo 10 
kartų daugiau už Liet. Fondą. 
VJF yra gavės 31,000 dol. aukų, 
o LF 3,500,000 dol. Vydūno 
Jaun imo fondas išmokėjo 
223,988 dol., o Lietuvių Fondas 
2,500,000 dol. 

Kaip matote. Vydūno Jauni
mo fondo darbais verta pasigė
rėti ir pasidžiaugti. Norėtume 
šiais metais sutelkti lėšų, kad 
susidarytų 100,000 dol. kapita
las. Mūsų darbams ir planams 
ta i daug padėtų. Su šiuo 
prašymu kreipiamės į mūsų 
malonius rėmėjus. Čekius 
prašome rašyti: VYDŪNAS 
YOUTH FUND, INC. vardu ir 
siųsti šiuo adresu: VYDŪNAS 
YOUTH FUND, INC., c/o L. von 
Braun. 7300 S. Albany Ave., 
Chicago, IL 60629. 

Aukos Vydūno Jaunimo fon
dui yra atleidžiamos nuo JAV 
asmeninių pajamų mokesčių 
šiuo pagrindu: CHI-EO-70-436. 

Pastabas ir pageidavimus 
labai vertiname ir iš anksto už 
jas dėkojame. 

Sveikiname visus ateinančių 
Šv. Kalėdų proga ir širdingai 
linkime laimingų ir gražių 1988 
metų! 

Dr. Romualdas Viskanta 
Tarybos prezidiumo 

pirmininkas 
Vytautas P. Mikūnas 

VJF valdybos pirmininkas 

VISI KVIEČIAMI 

Visi kviečiami gruodžio 13 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. atsilan
kyti į Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejuje, „Gintaro" salėje 
ruošiamas v. s. fil. Vytenio Stat
kaus knygos, J-.ietuvos Ginkluo
tos Pajėgos" sutiktuves. Knyga 
daugiau 1000 psl. gražiomis foto 
iliustracijomis, apimanti Lietu
vos kariuomenės istoriją nuo 
1918 m. iki Lietuvą ištikusių 
okupacijų. Šį monumentalų lei
dinį išleido Vydūno Jaunimo 
fondas. 

Ta pačia proga visi kviečiami 
apžiūrėti p. Gaidžio iš Baltimo-
rės atvežtą Lietuvos kariuome
nės ginklų parodą. Nepraleiski-
me progos (ypač jaunimas t arti
miau susipažinti su Nepriklau
somos Lietuvos kariuomene ir 
jos veikla. 

Lemonto veikiančios ..Nerijos' 
Kriaučeliūnu ūkyje. Stovi iš k.: 

tunto skautės vaišinasi po smagios iškylos dr. Leono ir Irenos 
vadovės gintare vair. Rasa Rauckinaitė, g.v.v. Viligailė Lendrai-

t ienė ir maloniai jaunąs ias v iešnias priėmusi Irena Kriaučeliūnienė. 
Nuotr. A. M a t u t i e n ė s 

VYRIAUSIA 
SKAUTININKE 

VIZITUOS CALIFORNIJĄ 

„NERIJOS" TUNTO 
SUEIGA 

SMAGI IŠKYLA 

Šį sekmadienį, gruodžio 6 d., 
įvyks iškilminga ,.Nerijos" jūrų 
skaučių tun to vadovybės 
pasikeitimo sueiga. Tėveliai 
prašomi būtinai atvežti seses į 
šią sueigą ir patys joje dalyvau
ti. 

9:15 vai. visos dalyvaujame 
šv. Mišiose Tėvų Jėzu i tų 
koplyčioje. Po pamaldų — 
iškilminga sueiga Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Visos 
dalyvaujame uniformuotos. Kad 
nesušaltume — apsivilkime ir 
tun to t r en inga i s ' „ swea t -
shirts"). 

KERNAVĖS TUNTO 
KŪČIOS 

,.Kernavės" tun tas rengia 
savo tradicines Kūčias, gruodžio 
13 d., sekmad., 4 vai. p.p. Jau
nimo centro mažojoje salėje ir 
maloniai kviečia visas dabar
tines ir buvusias kernavietps 
bei jų šeimas dalyvauti. 

Pasidžiaukime artėjančiomis, 
brangiomis Kalėdų šventėmis 
seseriškame būryje. 

CHICAGOS 
SKAUTININKIŲ 

DĖMESIUI 
(Jhicagos skautininkių drau

govės sueiga įvyks pirmadienį, 
gruodžio 7 d., 7 vai. vak. „Dai
nos" restorane, Marąuette Par
ke. Visos Chicagoje ir apylinkė
se gyvenančios skautininkės 
prašomos da lyvaut i . Apie 
dalyvavimą prašoma iš anksto 
pranešt i draugininkei , tel . 
471-0811. Draugovės narės da
lyvauja uniformuotos. 

SKAUTIŠKOS KŪČIOS 
DETROITE 

Detroito ..Gabijos" ir „Bal
tijos" tuntai gruodžio 6 d., 
sekmadienį. 5 vai. p.p. Dievo 
Apvaizdos parapijos salėje 
ruošia skautiškas kūčias. Kiek
viena šeima prašoma prisidėti 
prie kūčių stalo paruošimo, atsi-
nešant po lėkštę šiai šventei ati
tinkančio maisto. 

Šeštadienį, rugsėjo 26 d., po 
pamokų Lemonto Maironio 
lituanistinėje mokykloje, ten 
veikiančios jūrų skautės turėjo 
smagią iškylą. Mes važiavome, 
į dr. Leono ir Irenos Kriauče
liūnu ūkį. Atvyko ir sesės gin-
tarės Milda ir Taiyda Rudaity -
tės pamokyti irklavimo. Mes 
laiveliais plaukiojome ten esan
čiame ežerėlyje. Ten buvo ir 
keturi arkliukai. Mes visos 
buvome labai išalkusios ir lau
ke valgėme dešreles. Pavalgiu
sios ėjome ieškoti kiaušinių. 
Buvo labai graži diena ir mums 
buvo smagu. Pavargusios 
grįžom namo. Ačiū vadovėms ir 
dr. ir poniai Kriaučeliūnams. 

Erika Jokūbauskaitė 

LSS Seserijos Vyriausia skau
tininke vs tn Stefa Gedgaudie
nė gruodžio 2-17 dienomis vizi
tuos LSS Ramiojo vandenyno 
rajoną; dalyvaus metinėje RV 
sueigoje, susitiks su vietos 
vadovėmis, skautininkėmis ir 
skautininkais. Tikisi aplankyti 
ir San Francisco gyvenančius 
skautus ir skautes. 

LSS VADOVYBĖS 
PASIKEITIMAS 

LSS Korespondenciniam su
važiavimui baigiantis, nutarta 
LSS vadovybės pareigų perda
vimą — perėmimą pravesti 
Chicagoje 1988 m. sausio 23-24 
dienomis. 

Omahos Dariaus Girėno skautų vyčių būrelis. I eil . iš k.: S. Radžiūnas. R. Arnauskas. J. Lileikis , 
A. Antanėl is . L. Totilas. II ei lė . — E. Radžiūnas. R. Mickevičius, R. Reškevičius ir A. Antanėl is . 

Nuotr. S. M a r t i n k a u s 

Vyr. skaučių suvažiavime sesės planuoja tolimesnę savo veikla. 
Nuotr. V. B a c e v i č i a u s 

IŠ PALAPINĖS 
PRERIJOJE 

Omahoje, po ilgesnės pertrau
kos, spalio 25 d., sekmadienį, po 
lietuviškų šv. Mišių, įvyko Da
riaus-Girėno skautų vyčių bū
relio sueiga. 

Perskaičius paskutinės suei
gos ir vietininkijos štabo posė
džio aprašymus, brolis J. Li
leikis, skautų vyčių ir vyresnių 
skaučių sąskrydžio, spalio 9-11 
dienomis vykusio Beaumont, 
Ohio, dalyvis ir vienas iš va
dovų, pasidalino to įvykio įspū
džiais ir nutikimais. 

Pravedus būrelio vado 
r ink imus , balsų dauguma 
būreliui vadovauti išrinktas 
brolis Jonas Lileikis. Padėjėju 
jis pasirinko brolį R. Reškevičių. 

Tris su puse metų išbuvęs 
būrelio vadu brolis A. Antanė
lis , naujajam vadovui J. 
Lileikiui palinkėjo sėkmės pa
reigose, o brolis J. Lileikis pa
dėkojo visiems už pasitikėjimą. 

Visiems pasisakius, nutarta 
sueigas šaukti kiekvieno mėne
sio pirmą sekmadienį, po lie
tuviškų šv. Mišių. 

Toliau buvo aptarta stovyk
linė drausmė, uniformos, skau
tų vyčių tradicijos, papročiai, ir 
būrelio reikalai. 

Po skautų vyčių tradicinės, 
vieni išskubėjo namo kiti j choro 
repeticiją 

s. St. Radžiūnas 
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DR. JAMES V. HUOSON 
DR. LORETA V. STONCIUS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71«t St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

DR. VUAY SAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS UGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami ofise) 

Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 
2434 W. 71 Street, CMcajjo 
Tei. 424 0040 (veikia 24 vai.) 

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

Ofs. tel. LL 5-0348; Rez. PR 9-5533 

M . FRANCIS MA2BKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 - " ; antr 12-6; penkt 10-12; 1-6 

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

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILD1NG 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

SKAUTIŠKI ĮVYKIAI 

Chicagoje 

Gruodžio 6 d. — „Nerijos** 
tunto iškilminga sueiga 
Jaunimo centro maž. salėje. 

Gruodžio 7 d. Chicagos 
skautininkų draugovės sueiga 
..Dainos*' restorane. 

Gruodžio 13 d. — ..Kernavės" 
tunto kūčios Jaunimo centro 
maž. salėje. 

Gruodžio 13 d. - vs fil Vyte
nio Statkaus knygos „Lietuvos 
ginkluotos pajėgos'" sutiktuvės 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus ..Gintaro" salėje. 
Pradžia 3 vai. p.p. 

Sausio 23 ir 24 d. - LSS 
Vadovybės pareigų perdavimas 
— perėmimas. 

Sausio 31 d. — Jūrų skaučių 
ir skauttj iškilminga Klaipėdos 
dienos sueiga Jaunimo centre. 

Vasario 6 d. - „Lituanicos" 
tunto tradicinis balius. 

Detroite 
Gruodžio 6 d. Skautiškos šei

mos kūčios Dievo Apvaizdos pa
rapijos salėje. Ruošia „Gabijos" 
ir „Baltijos" tuntai. 

Dr. RoimiaMas Potilafflt 
DANTV GYDYTOJAS 

Tel. 767-7375 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai t vakarui nuo Cicero Ave.) • 
Valandos patai susitarime 

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

2*55 W. 00 St. 
-Tel. 770-0001 

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. - 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

JOKŠA 
VAIKI; LIGOS 

6441 S. Pu lask i R d . 
Valandos pagal sus i tar imą 

Ofs. t e t 471-3300; re * . 4 4 2 4 2 0 7 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
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Pirm., antr.. Ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagrvosis, Ltd. 
Marquette Medical Buiiding 

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 

6132 S. Kedzie Ave.. Chicago 
V\ A 5-2*70 arba 484-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS UC.OS 

KOSMETINĖ CHIRURGU A 
VaoMPs pa^.il susitarimą 

Namu 584-5527 
DR. ALfiSS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS l IGOS 

(HIRURG1IA 
6132 S. Kedzie. Chicago. I I I . 

Tel . 925-2670 
1185 Dundee Ave., Flfcin. I I I . H3I20 

Tel. 742-0255 
Valartdt«s p.iK.il -u-i t . inm.i 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Putaekl Roed. Te l . 545-2002 

Valandos pagal susitarimą 
PenKt . antr. Ketv ir penkt 

ReiKalu* esant atvažiuoju ir Į namus 

Tel. M-ftance 5-1011 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3028 Weet 90th Street 

Vai.: pirm , antr, Ketv. ir penKt. 
nuo 12-3 vai. popiet ir 4-6 vai. vaK 

Trec ir šefe uždaryta 

Tel . ofiso ir buto: O l y t np i c 2-415«» 

DR. P. KISIELIUS 
GVDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai vak 

išskvru' treč Ce*t ! 2 iki4 vai popiet 

DR. L D. PETRBRIS 
DANTV GYDYTO!A 
8104 S. Roberts Road 

I mvii.i i vakarus nuo H.irlerr: Avv 
Tel. 563-0700 

Valandos pat.il ••u>it.irim.i 

DR. FRANK PLECKAS 
'K.ilb.i lietuviukai1 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

..Cont.Ht lenses" 
2618 IV. 71st S«. - Tel . 737-5149 

Va! p.i>;.i'. susiturima U/darvta treč 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Specialvbė • C hirurRiia 
2454 VVest 71 st Street 

Tel. 434-1818 - Rez. 852-0889 
Va i : pirm . ar.tr . ketv -,r penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
Speitalybė — Vidaus ir plaučiu lisos 

3404 W. 71 t l Ot. C W l l | l , M. 
T«i.: 434-4104 
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DR. LEONAS SBMITtS 
INKSTU POSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai antr 1-4 pp ir ketv 2-5 p p 
Sėst pagal susitarimą 

Ofiso tel. 776-2880. rez. 448-5545 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHOOONTICS — karūnėles. 
tilteliai pioKsteles ir bendroji praktiKa 

2050 W. SO St. CMeege 
Tel. 470-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDTKIL IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUIIDING 
3200 VV. 81st Street 

Ofiso tel. RE 7-1168: 
Rezid. 385.4411 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Street 
Tol. 434-6777 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. Tumasonio o f i s i p e r e m e ^ 

DR.S. LAL 
SPECIALYBĖ - V IDAUS LIC.OS 

2454 VV. 71»t Street 
434-2123 

Tirm 2-7 Antr ir 
ketv 9-12. Penkt 2-7 

is V IUMS, MJn I X 
Specialybe — Vidaus liftų ftydytoias 

Kalbame lietuviukai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
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JOHN R. WAITKUS, M.O., FACS 
SPfCIAUSTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W. 46 St., Tet. 027-2221 
Kalbame lietuviškai 

w 0 ^ 0 • ^POO^HO^V 40^»a^W»#Me I I I V02 ^^WW WWw 

Ketv. Ir penkt. nuo #.7 v.e. 

http://pat.il
http://ar.tr


Sovietų propaganda ir jų 

KULTŪROS FONDAS 
ŽVELGIANT ATEITIN 

Paminėjus mūsų tautos krikščionybės 600 metų sukaktį 

Sovietų Sąjunga toli atsilikusi 
ekonominiame gyvenime ir 
technikoje. Pi l ieč ių teis ių 
reikalai pas juos kai kur netoli 
baudžiavos laikų, religinės lais
vės klausimas dar daugelį ti
kinčiųjų verčia išgyventi ka
takombų laikų grėsmę, o jų kul
tūros sritis dažnai slegiama cen
zūros. Tačiau dviejose srityse 
Sovietų Sąjunga itin pažangi: 
ginkų kalime ir propagandoje. 
Afganistane ir daug kitur vykdo 
militarinę agresiją. Tūkstančius 
tonų modernių ginklų gabena 
daugelio kraštų sukilėliams 
revoliucinius perversmus vyk
dyti, o jau propagandos srityje 
joks kraštas, jokia tauta nieka
da nėra taip stipriai ir agresy
viai pasireiškusi. Šiam užmojui 
panaudojamos visos galimos, 
leistinos ir neleistinos prie
monės, reikale nesivaržant var- Į 
toti ir grubią apgaulę. 

Vienas iš dabarties Sovietų 
propagandinės agresijos kelių 
Amerikoje yra bandymas supo
ruoti apie šimtą Amerikos mies
tų su Maskvos kontroliuojamais 
miestais. Čia veikiama gud
rumu ir klasta, bet ir grubumu. 
Kai Madisono lietuviai pasi
priešino Maskvos pastangoms 
suporuoti jų miestą su „sovie
tiniu" Vilniumi ir tuo pratinti 
amerikiečius prie Lietuvos 
įjungimo pripažinimo, vienu 
metu tie Sovietų tarnyboje esan
tieji poruotojai net išdrįso at
siųsti savo informacinę-propa-
gandinę medžiagą, ant siuntos 
užrašę, kad siunčiama „neo-na-
ciams". Gerai, kad Madisono 
lietuvių ryžtui tas nė kiek nepa
kenkė, tik parodė, kaip antroji 
pusė nevengia labai nekultū
ringų ėjimų. 
į Tie Maskvos poravimų 
užmojai vykdomi įvairiuose 
kontinentuose, organizuojant 
vadinamus bendrus radijo, tele
vizijos pasikalbėjmus, net ir 
spaudos pareiškimų pasikei
timus, nekalbant jau apie įvai
rių grupių abipusį lankymąsi. 

kos politiką". Šis sąjūdis leidžia 
mėnesinį žurnalą „Dvidešimtas j 
amžius ir taika", kuris išeina 
rusų, anglų, prancūzų, ispanų ir 
vokiečių kalbomis. Tam „tai
kos" sąjūdžiui aukos renkamos 
net ir užsienio kraštuose, ne
kalbant jau apie pačią Sovietų 
Sąjungą, kur net bažnytinės 
institucijos spaudžiamos prisidė
t i lėšomis prie ,,taikos 
užtikrinimo". 

Suminėkime keletą faktų, 
kaip „taikos" sąjūdis panaudo
jamas Maskvos interesams. K. 
Merkulov, KGB pareigūnas, 
dirbdamas kaip Sovietų amba
sados sekretorius Kopenhagoje, 
suagitavo 150 danų menininkų, 
kad pasirašytų reikalavimą, 
siekiantį skelbti laisvą nuo 
atominės gynybos Šiaurės zoną. 
Danų vyriausybė suvokėjo sie
kimus tarnauti Kremliui ir 
liepė išvykti iš Skandinavijos. 
Kitas maskvinis taikos apaš
talas A. Dumov, Novosti sovie
tinio spaudos biuro vadovas, 
1983 m. turėjo savo biurą Švei-
carioje uždaryti, nes pastebėta, 
kad jis taikos vardan vedė poli
tinę ir ideologinę indoktrinaciją, 
net planavo priešamerikietiškas 
demonstracijas. Šveicarai to ne
galėjo pakelti. 

Danija 1983 m. nedavė vizos 
% A. Kislovui, JAV-Kanados insti

tuto Maskvoje instruktoriui, 
kuris ruošėsi Danijoje pasakyti 
kalbas 23 taikos mitinguose. 
Maskvos puoselėjimo taikos 
komiteto pirmininkas H. Boro-
vik, baigęs Maskvos universite
tą, Novosti korespondentas, jam 
iškeltoj byloj Londone buvo iš
ryškintas kaip buvęs KGB 
agentas, tos institucijos tarny
bon verbavęs užsieno žurnalis
tus. Jo liniją gerai pavaizduoja 
faktas, kad jis drįso dėl karo 
Afganistane kaltinti JAV ir agi
tavo, kad rašytojai, moksli
ninkai, žurnalistai, aktoriai, 
dvasininkai darytų spaudimą į 
JAV vyriausybę, kad Amerika 
nustotų kariavusi Afganistane, 
žinoma, jis tylėjo apie ten pačios 
Maskvos vykdomą agresiją. 

Prie tų dalykų ilgiau sustojo
me priminti, kai Maskva net ir 
gražiausius sąjūdžius stengiasi 
panaudoti saviems, dažnai suk
tiems tikslams. Todėl neįma
noma pilnai pasitikėti tomis 
institucijomis, kurios yra Sovie
tų kontrolėje. Minėtieji faktai 
kelia kai kurių abejonių ir dėl 
okupuotoje Lietuvoje įsteigto 
Kultūros fondo. 

Viename mūsų išeivijos laik
raštyje buvo išspausdintas 

taika yra visiems patrauklus ir pasikalbėjimas su tuo kultūros 
svarbus dalykas, piliečiai leng- fondo pirmininku Česlovu Ku-
viau įtraukiami į taikos gynėjų daba. Čia pirmininkas, sumi-

Mūsų tautos krikščionybės 
600 metų sukaktis lieka jau 
kaip istorinis praeities faktas. 
Tiesa, kad ši sukaktis pasaulyje 
nuaidėjo plačiau ir garsiau, ne
gu mes patys tikėjomės besi
ruošdami tiems metams. Ne 
vien Romoje neužmirštamos die
nos. Ne vienoje vietoje tie me
tai buvo paminėti malda už Lie
tuvą, kur nėra lietuvių kolonijų. 
Ne vienoje vietoje vyskupai 
paragino visus savo tikinčiuo
sius paminėti maldos diena šią 
lietuvių tautos sukaktį. 

Mums lietuviams daugiau ne
gu dera kiekvienam paklausti 
save, ką šie metai mums davė 
ir kaip nusiteiksime ateičiai. 
Lietuviai tiems metams pasis-
kyrėme šūkį ir tikslą atsinau
jinti krikščioniškume. Ar šiems 
metams pasibaigus ir šis pasis
kelbtas siekimas liks tik kaip 
praeities epizodas? Tikras krikš
čioniškas subrendimas ar, kaip 
mes pavadinome atsinaujini
mas, nėra pasiekiamas nei ke
lių dienų rekolekcijomis, nei 
šiais besibaigiančiais metais 
turėtomis šventėmis. Šie metai 

mūsų pasiskelbtas tikslas 

VYSK. VINCENTAS 
BRIZGYS 

paskirtas kardinolu. 
Pilnas krikščioniškumas turi 

du pagrindinius reikalavimus taip vyko daug kur, kad krikš 
arba du pasireiškimo būdus, čionybe pirmieji skelbė ne apaš 

rios tada gal nebuvo didelės. 
Pirmieji krikščionys čia buvo 
žydai atbėgę iš Palestinos nuo 
persekiojimų, bet jau buvo 
krikščionių ir ne žydų. Pradžioje 

Šioje propagandos srityje labai 
gausių faktų pateikia neseniai 
JAV Valstybės departamento 
išleistoji knyga: „Soviet In-
fluence Activities: A Report on 
Active Measures and Propa
ganda, 1986-1987". Čia labai 
plačiai pateikiami duomenys 
apie Sovietų propagandinį akty
vumą, jų falsifikatų panau
dojimą įvairiose srityse ir įvai
riuose kraštuose. 

Šį kartą mums rūpi daugiau 
žvilgterti į Sovietų taikos komi
teto veikimą. Suprantama, kad 

ir 
turėtų būti pradžia mūsų krikš
čioniškumo ateičiai. 

Mums ir mūsų laikams tarsi 
vadovas krikščioniškam bren 
dimui yra Vatikano II susirin
kime nutarimai. Mūsų pasis
kelbtam tikslui kiekvienam yra 
ypatingai gerai žinotini dog
matinė Konstitucija apie Bažny
čią ir pastoralinė Konstitucija, 
„Bažnyčia mūsų laiko pasau
lyje" (lietuviškoje laidoje: 
Krikščionis gyvenime I tomas, 
psl. 15...ir psl. 169...). Šiuo 
mums gyvu ir svarbiu klausimu 
yra parašęs veikalą arkiv. Karol 
Wojtyla, dabar pop. Jonas Pau
lius B. Veikalas išverstas į ke
lias kalbas. Anglų kalba užvar
dintas: „Source of Renevval: 
The Implementation of Vatican 
H" (Harper and Row Publi-
shers). 

Apie šį veikalą ir jo autorių 
pravartu žinoti, kad Krokuvos 
arkiv. Karol Wojtyla Vatikano 
II susirinkimo metu buvo narys 
komisijos, kuri apsvarstydavo 
visas nuomones, pareiškimus, 
pasiūlymus ir redagavo nuta
rimų galutinius tekstus, kurie 
buvo pateikti susirinkimo daly
vių balsavimui. Taigi tos 
komisijos nariai ir arkiv. Karol 
Wojtyla gerai žinojo susi
rinkimo nutarimų tekstus ir jų 
prasmę. Minėtą veikalą arkiv. 
Karol Wojtyla parašė tuoj po su
sirinkimo, pirmiau negu buvo 

Vienas, asmens kirkščioniška 
proto orientacija ir kasdieninis 
gyvenimas. Krikščioniškumą 
reikia ne tik pažinti, žinoti jo tu
rinį, doktriną, bet juo gyventi. 

Šiuo metu yra daug tokių, ku
rie save laiko krikščionimis, 
kad formaliai priklauso ar nors 
mano priklausą kuriai nors 
krikščionių bendruomenei, bet 
permažai derina su krikščio
niškumu savo galvojimą ir kas
dieninį gyvenimą. Asmens 
krikščioniškumas yra ne tik for
malus priklausymas kuriai nors 
bendruomenei, bet krikš
čioniškos doktrinos žinojimas ir 
pagal ją gyvenimas. 

Antras reikalavimas, kad mū
sų krikščioniškumas būtų tik
ras ir pilnas, turi būti gyvas ta 
prasme, kad juo dalintumės su 
kitais. Savo krikščioniškumą 
saugoti tik sau būtų klaidingas 
supratimas krikščioniškumo 
prasmės. 

Nuo pat krikščionybės prad
žios jos skelbėjai buvo visi krikš
čionys, ne vien apaštalai. 
Atvykę pirmą karta į Romą 
apaštalas Paulius ir kiek vėliau 
apaštalas Petras jau rado čia 
krikščionių ne tik pavienių 
asmenų, bet bendruomenes, ku-

talai, vyskupai ar kunigai. Vė
liau atsiradę vyskupai ir kuni
gai daug kur tarnavo ne jų 
sukurtom ar išugdytom bend
ruomenėms, bet buvo skiriami 
tarnauti jau esančioms bendruo
menėms. Jos prasidėdavo ir 
išaugdavo pasauliečiams skel
biant savąjį tikėjimą kitiems jo 
nepažįstantiems. 

Ne tik apaštalai, bet ir pasau
liečiai krikščionys suprato 
krikščioniškumo vertę, ir dau
gelis jų savo krikščioniškumu 
dalinosi su kitais, skelbė jį ki
tiems mums neįsivaizduojamu 
uolumu. Krikščioniškumas yra 
didesnė vertybė, negu mokslas 
bendrai ar kitos žmogiškos 
vertybės. Jeigu reikia laikyti 
teigiamomis ar net būtinomis 
pastangas dalintis su kitais 
mokslu, kitomis žmogiškomis 
dvasinėmis ar žemiškomis 
vertybėmis, tai juo labiau reikia 
dalintis su kitais arba vieni ki
tiems perduoti krikščioniš
kumą. Taip vyko nuo krikš 
čionybės pradžios. 

Ir mūsų krikščioniškumas 
turi būti gyvas ta prasme, kad 
juo dalintumės su kitais visur, 
kur tik gali pasiekti mūsų 
įtaka. Krikščioniškai sąmonin

goje šeimoje vaikai yra mokomi 
nors elementarių tikėjimo tiesų, 
maldos, kitų religinių praktikų 
pirmiau, negu apie tai išgirs iš 
kunigo besiruošdami priimti 
sakramentus ar iš mokytojų 
pradedą lankyti mokyklą. Tai 
pavyzdys, kaip kiekvienas, sa
ve laikąs sąmoningų krikš
čioniu, turėtų jausti savo 
pareigą padėti savo artimui tap
ti sąmoningesnių krikščioniu 
papildant trūkumus, pataisant 
klaidas. 

I mūsų laiko katalikų tarpe 
pasireiškusias mintijimo ar 
gyvenimo neigiamybes ar 
netikslumus daug konkrečių 
pozityvių patarimų ar pa
aiškinimų yra davęs popiežius 
Paulius VI. Galime sakyti, kad 
trečiadieniais viešų audiencijų 
metu jo kalbos buvo sistemingas 
aiškinimas Vatikano II susirin
kimo nutarimų. Jis niekad 
neminėjo kur nors pasireiškian
čių klaidų, tas klaidas darančių 
ar skelbiančių asmenų, bet skel
bė pozityvią tiesą, palikdamas 
kiekvienam geros valios asme
niui palyginti savas mintis ar 
pažiūras su skelbiama tiesa ir 
taip save įvertinti. 

Kalbant mūsų krikščioniško 
atsinaujinimo tema, atsimintini 
du praktiški pop. Pauliaus VI 
patarimai ar pamokymai krikš
čioniškam atsinaujinimui ir 
gyvenimui. Doktrinoje ir 
praktiškame gyvenime nebūti 
savotiškais klaidžiotojais, o bū
ti sąmoningais nariais Kristaus 
Bažnyčios, kuriai priklausome. 
Įvairius klausimus taip suprasti 
ir priimti, kaip moko atitin

kanti kompetentinga Bažnyčios 
instancija. Aiškinti klausimus 
iškylančius iš Vatikano II 
susirinkimo nutarimų yra pas
tovi tam tikslui skirta komisija. 
Taigi tokius klausimus ar ne
aiškumus susipratę katalikai ir 
pateikia tai komisijai, o ne 
skelbia savo nuomones spaudoje 
ar kitokiais būdais, neišsi
aiškinę savo klausimo su 
minėta komisija. 

Savame asmeniškame gyve
nime ir veikloje kitų tarpe 
krikščioniškam atsinaujinimui 
būtų didelė klaida pasitikėti tik 
savo išmintimi. Ir savo asmeni
niame gyvenime ir veikloje kitų 
tarpe yra būtina Šventosios 
Dvasios pagalba. Tos pagalbos 
reikia prašyti, jausti ir suprasti 
jos veikimą ir tuo naudotis. 
Tiesa, kad Šventosios Dvasios 
veikimo yra daug kelių, bet tai 
atskira tema, kuria kalbėti čia 
būtų nepravartu. 

Mums lietuviams šie jubilie
jiniai metai tebūna mūsų laiko 
Sekminės. Juos užbaigę negrįž
kime „į senovę", o juos šven
čiant patirtas dvasinis paki
limas, patirtas proto apšvie
timas tegul gaivina ir stiprina 
mūsų visą ateitį, mūsų pas
tangas krikščioniškai gyventi ir 
būti krikščioniškumo apaštalais 
visur, kur tik galime pasiekti 
savo įtaka. 

eiles. Minėtas Valstybės depar
tamento leidinys atvirai skel
bia, kad, Gorbačiovui vado
vaujant, Kremlius yra išvystęs 
didelei pastangas įtraukti prie 
jokio bloko nepriklausančias 
valstybes, užsienio socialistus 

nėjęs ir eilę teigiamų dalykų, 
pažymi, kad vis dėlto „fondas 
kol kas veikia lėtai... Pati 
veiklos sritis nauja, nežinoma". 
Bet mes žinome, kad jokia in
stitucija, kuri yra Maskvos 
okupuotame kraite, negali būti 
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Nuotr. S. Dabkaus 

VASARIO 16-ĄJĄ JOKIOS 
DEMONSTRACIJOS 

NEBUS 

Lietuvių Informacijos centras 
praneša, kad Vi ln iaus 
saugumas tardymo metu įspėjo 
Petrą Cidziką, dalyvavusį 
demonstracijoj Rygoje Latvijos 
nepriklausomybės dieną, kad 
panašus reiškinys Vasario 
16-tąją Vilniuje yra griežtai 
draudžiamas. Cidzikui gresia ir 
pakartotinas priverstinis 
psichiatrinis gydymas. Čia 
pateikiame pranešimą iš Lietu
vos. Lapkričio 20 d. į KGB 
rūmus buvo iškviestas Petras 
Cidzikas. KGB pulk. 
Česnavičius jį barė, kad 
lapkričio 18 d. jis buvo Rygoje 
Latvijos nepriklausomybės 
šventėje. O labiausiai pyko, kad 
pasikvietė Vasario 16-tai dienai 
į Vilnių užsienio koresponden
tus. Pulk. Česnavičius pakeltu 
tonu šaukė: „Lietuvos saugumo 
komiteto vardu griežtai tave 
įspėju: pasakyk Terleckui, 
Bogušiui, Sadūnaitei ir Cid
zikui, kad Vasario 16-tąją 
Vilniuje jokios demonstracijos 
nebus, o tave, jeigu reikės, 
pagydysim!" 

tų orbitą, veikiančią taikos 
šūkiu, ir izoliuoti Jungtines 
Amerikos Valstybes. Sovietų 
taikos komitetui vadovauti ne
seniai paskirtas keliaujantis ko-

bei pacifistines grupes į Soyie- pilnai savarankiška, neatiduo-
danti duoklės Maskvai. Stebė
sime, kiek faktai parodys, kad 
šis fondas galės prasiveržti ir 
per Maskvos leteną. Maskva 
turi kitokią kultūros sąvoką, 

respondentas, įgudęs propagan- j^jp laisvasis pasaulis. Ten kul-
distas, komunistų partŲos narys tūra turi būti gerokai atmiešta 
Henrichas Borovikas. Sovietų marksizmo idėjomis. Tki šiol ki-
įkvėptas taikos sąjūdis gauna taip nebuvo, 
direktyvas i i komunistų par- Minėtame pasikalbėjime 
tuos centro Ju. nepasmerkia 8 i ū l o m a ^ ^ ^ ^ ^ u s 
agresgos Afganistane, nepaai- g i u 8 t i ^ fondui g j į i a . 

turime siųsti institucijoms, 
kurios nėra nusikračiusios oku
panto letenos, kai mes čia 
turime savo Lietuvių fondą 
mūsų tautos kultūros reika
lams. Kai Lietuva bus laisva, 
tada visi pasisakysime už savo 
kultūros rėmimą nepriklau
somoj tėvynėj. 

Juoz. Pr. 

ORIENTAS 
LIETUVIŠKOMIS 

AKIMIS 

eigoj laivai vežė įvairius prieskonius į Europą. Pa- šventyklas neturi skersinio balkio, tai lyg du stulpai, 
grindiniai patiekalai Bali susideda iš ryžių, kokoso visuomet įmantriai išskaptuoti, dvarpalų arba slibinų 
riešuto, žuvies, kiaulienos, žemės riešutų ir daugybės saugojami. Šventyklos pilnos gėlių, spalvotų kaspinų, 
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dažniausiai mums nepažįstamų prieskonių. Virėjai iš 
jų padaro įvairiausias kombinacijas, beveik gali būt 
tikras, kad per visą Bali viešėjimo laiką, nevalgysi du 
sykius to paties valgio. 

Būdami Bali, mes didelę laiko dalį skyrėm 
šventyklų lankymui. Išvažiuodavom anksti, kol dar 
saulė nekaršta, apie antrą valandą po pietų saulė jau 
kepina, rūbai limpa prie kūno, šventyklos pasidaro ne
besvarbios, galvoji tik apie šaltą baseino vandenį. 
Lankyti buvo ką, pagal kelionių vadovus, Bali 

sakė prieš 1J81 m. įvedamą 
karo stovį Lenkijoje, nepasmer
kė 1963 m. Sovietų įvykdyto Ko
rėjos lėktuvo su daugeliu kelei
vių numuiimo. 

Šis taikos komitetas visur 
stengiasi mobilizuoti pacifistus, 
žurnalistus, mokslininkus, net 
ir dvasiškius, ypač veikti prieš 
amerikiečių gynybos organiza
vimam ir paremti Sovietų „tai-

linguojančių bambuko stiebų, kurių galai papuošti 
palmės lapų pynėmis. Tai būdingas Bali papuošalas, 
matomas ne vien tik šventyklose. Prie stupų ir 
dvarpalų pridėliota mažų prutinėlių, lėkštutės formos, 
supintų iš banano lapo, jose mažas žiupsnelis ryžių, 
gėlytė, banano skiltis ir smilkalų balanėlė. Tai „nged-
jot" — kasdieninė auka dievams, Bali gyvenimo dalis. 
Negali nei žingsnio žengti nesusidūręs su ngedjot. 
Keldami anksti rytą mes sutikdavom merginą, nešiną 
pilnu krepšiu tų pintinėlių, kurias ji pagarbiai dėlio
davo prieš kiekvieną viešbučio koplytėlę, prieš 
kiekvieną trobelę, prieš kiekvieną statulą. Eini į 
viešbučio raštinę — ant stalo aukų pintinėlė, važiuoji 
samdytu automobiliu, ant šoferio palangės — aukų 
pintinėlė. Prie didesnių miesto šventyklų jų prikrauta 
kupetomis, dažnai jos nepagarbiai guli ant žemės. 

Vienam lauke bufalas brenda per vandenį trauk 
damas arklą, kitam lauke ryžių želmenys tankiai priskaičiuojama iki 20,000 šventyklų. Čia neįsiskaito 
sužėlę, kaip žalias kilimas. Trečiam lauke moterys j mažos koplytėlės, didumo kaip mūsų rūpintojėliai, kurių 
rauna želmenis ir sodina po vieną pėdos atstume į van- kiekvienas kiemas turi po tris. Kiekvienas kaimas 
dens apsemtą dirvą. Net iš tolo žiūrėdamas pajunti, privalo turėti bent po tris šventyklas, rytiniam pakraš 
koks tai sunkus, nugarą triuškinantis, jokia mašina ty, vakariniam ir kaimo vidury. Nėra uždengtų pasta-
nepakeičiamas darbas. Dar kitam lauke žmonių talka tų, baliniečiai savo dievus garbina po atviru dangum, g ^ į ^ į ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ™ 1 ^ » ^ ^ , ^ ^ a w ^ y d a m , . » " « - Šventyklų pastatą, s u d e d a , š „meru - ta, aukšti ^ į ^ s v7n t v agvstė . Dievai pasiima aukos esmę 
Kai bahniečiai pjauna prinokusius ryžius, jie pjautu- bokštą, ant kurių v,enas ant kito sustatyt, šiaudiniai m o m e n t u , k a i a u k a j i e m s duodama, toliau jau ne-
vu8 užmaskuoja idant neįsižeistų laukų dievybes, stogeliai. Aukščiausias ,š jų skirtas Brahmai, žemes-
Ryžiai visą laiką turi augti vandens apsemti, vanden- ni Višun ir Sivai. Didžiausiose šventyklose Brahmos 
tiekio sistema, atvedanti vandenį iš kalnų, siekia tūks- stulpas turi vienuolika stogelių. Višun — septynis, Siva 
tančius metų. Kiekvienas kaimas turi vandens teisėją, — penkis. Apie juos tūpčioja daugybė meru tik su trim 
tai pareigūnas, kuris prižiūri, kad vanduo būtų tei- stogeliais, jie, atrodo skirti žemesnėm dievybėm. Pilna 
singai paskirstomas. platformų — „stupų", kuriose nėra lygios vietos, visas 

Mes meldžiamės prašydami kasdieninės duonos, paviršius išskaptuotas gėlėmis, dievų ir demonų vei-
tačiau statistiškai žiūrint, mūsų planetos daugumos daisrVisur stovi „dvarpalos" — pilvotos žmogystos, bai-
žmonių pagrindinis maistas yra ne duona, o ryžiai, šios išvaizdos, su išsikišusiais dantim, ne dantim, o ii-
Baliniečiai ryžius valgo per pusryčius, pietus ir per tim ir taip išsprogusiom akim. kad atrodo, jog jos yra 
vakarienę. Restorano meniu beveik kiekvienoj eilutėj paskutinėj hiperthyrodizmo stadijoj ir reikalingos chi-
yra „naši" - ryžiai. Tačiau jie moka kiekviną valgį rurginio gydymo. Tai yra šventyklų sargai, saugantys 
padaryti skirtingai gardų. Nenuostabu, juk Indonezija nuo piktųjų dvasių. Kažkodėl jų stori pilvai būna pri
buvo ir tebėra „Prieskonių salos" iš kur šimtmečių dengti kvadratuoto rašto prijuostėm. Vartai į 

besvarbu, kas su tais ryžiais ir gėlėm dedasi. Visą rytą 
merginos eina ir deda pintinėles vieną ant kitos, vaka
re jos jau kaip šiukšlės būna suverčiamos į krūvas ir 
išvežamos. 

Pati pirmoji šventykla Tanch - Lot buvo viena iš 
įdomiausių. Ji buvo pajūry ant mažos uolos. Visa uola 
buvo šventykla, merusai kilo išjos kaip medžiai. Buvo 
atoslūgis taigi galėjom į ją nueiti šokinėdami nuo 
akmens ant akmens kojų beveik nesušlapę. Potvynio 
metu ji pasidaro sala, visai taip, kaip St. Michele pilis 
Normandijos pakrantėj. Prieš šventyklą, uolų plyšiuo
se gyvena šventi žalčiai. Piligrimai galėjo juos maitinti. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, trečiadienis, 1987 m. gruodžio mėn. 2 d. 

BOSTONO 2ENIOS 
MOSU KOL 

Racine, WI 

ONIJOSE 

PLJ KONGRESO 
REIKALAI 

Lapkričio 15 d. laidoje „Lais
vės Varpas" daug laiko skyrė 
Šeštojo pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso reikalams. 
Programos vedėjas Petras Viš
činis ryškino pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresų reikšmę, jų 
įtaką mūsų jaunimo veiklai 
ruošiantis tiems kongresams, o 
vėliau vykdant jų nutarimus. 
Šeštasis kongresas reikšmingas 
dar tuo, kad jis vyksta tolimojoje 
Australijoje. Tuo atkreipiamas 
dėmesys į mūsų jaunimą, atsi
dūrusį nuošalesniuose pasaulio 
kraštuose. Paruošta plati to 
kongreso programa rodo, kokiu 
uolumu ir rūpestingumu 
Australijos lietuvių jaunimas 
sutiks kitų kraštų mūsų jau
nimo atstovus. Tokių kongresų 
įtakoje laisvojo pasaulio lietuvių 
jaunimas bręsta platesnei lietu
viškai veiklai, ruošiasi dides
niems ateities darbams. Kaip 
Birutė Prašmutaitė pareiškė: 
„Mūsų tikslas — išlaikyti lietu
viškumo ugnį mūsų širdyse, 
mūsų darbuose — mūsų gyve
nime. Mes siekiame statyti til
tus, jungiančius visus lietuvius 
į vieningą galingą sąjūdį, kovo
jantį už Lietuvos nepriklau
somybę ir tautos lygiatei
siškumą tarp kitų pasaulio tau
tų". Kongreso šūkis: „Tautos 
likimas — mūsų atsakomybė". 

Šalia to dar perduotas Mel-
bourno lietuvių radijo pro
gramos vedėjo Gabrieliaus Žem
kalnio pasikalbėjimas su kon
greso talentų koordinatore dr. 
Rita Bar kute. 

SUSITIKIMAS SU POETU 
K.BRADŪNU 

Lietuvių Tautodailės institu
to Bostono skyrius lapkričio 15 
d. So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos antro aukšto salėje surengė 
poeto Kazio Bradūno poezijos 
rečitalį ir lėlių parodą. Tai su
darė įdomią kultūrinę atgaivą, 
į kurią susirinko gana daug tų 
Bostono ir apylinkės lietuvių, 
kurie dar domisi mūsų kultūri
niais reikalais. Rečitalį pradėjo 
ir apie lietuviškas lėles kalbėjo 
skyriaus pirmininkė Saulė Ša
tienė, informaciją apie Kazį 
Bradūną, kaip redaktorių, 
pateikė dr. Juozas Girnius, o 
nueitą savo poezijos kelią nuš
vietė pats poetas Kazys Bra-
dūnas, paryškindamas visus 
savo poezijos leidinius ir 
paskaitydamas iš kiekvieno jų 
atitinkamus pavyzdžius. Ilgoka 
programa išklausyta dideliu dė
mesiu, kuris reikštas taip pat lė
lių parodai, surengtai ekspona
tais, gautais iš Lietuvos. Ren
ginys sudarė retą progą arčiau 
susipažinti su poetu Kaziu 
Bradūnu ir pasigrožėti lietu
viškų lėlių menu, kuris Lie
tuvoje yra pasiekęs aukšto ly
gio. Poetui Kaziui Bradūnui mi
nint savo 70-tajį gimtadienį, 
renginio organizatorės jį pas
veikino ir apjuosė tautine gra
žia juosta. 

DVIEJŲ SUKAKČIŲ 
MINĖJIMAS KONCERTU 

Ateinančių metų kovo 13 d. 3 
vai. po pietų So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos trečio aukš
to salėje „Laisvės Varpas" ren
gia koncertą, kuriuo bus pami
nėtos dvi reikšmingos sukaktys: 
„Laisvės Varpo" veiklos 34-rių 
metų ir Lietuvių fondo 25-rių 
metų. Koncerto prcgramai at
likti pakviesti: sol. Birutė Viz
girdienė, sopranas, iš Los An
geles, sol. Ričardas Daunoras, 
bosas, iš Vakarų Vokietijos ir 
pianistas dr. Saulius Cibas iš 
Bostono. Tai bus jau 58-tas 
„Laisvės Varpo" kultūrinis 
renginys. 

LAISVĖS KOVOTOJŲ 
ŠVENTĖ 

Lietuvių karių veteranų 
sąjungos „Ramovės" Bostono 
skyrius lapkričio 22 d. suruošė 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
sukakties minėjimą, kuris buvo 
trijų dalių: speciali programa 
„Laisvės Varpo" laidoje, šv. Mi
šios Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje So. Bostone už žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės, iškil
mingas susirinkimas salėje po 
bažnyčia. 

Pirmoje minėjimo dalyje sky
riaus pirmininkas Aloyzas 
Astravas priminė visus kovoto
jus dėl Lietuvos laisvės, kaip 
Nepriklausomybės kovų sava
noriai, partizanai po Antrojo 
pasaulinio karo, Romas Kalan
ta, Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos leidėjai ir kiti. Pabai
goje jis kvietė sudrausminti 
tuos, kurie siekia bendradarbia
vimo su Lietuvos okupanto 
statytiniais, ruošia apskrito 
stalo konferencijas su oku
pacijos atstovais. Po jo kalbos 
įjungta Juozo Tallat-Kelpšos 
harmonizuota mūsų liaudies 
daina „Už aukštųjų kalnelių", 
akt. Henriko Kačinsko įkalbėta 
Juozo Krumino „Nežinomo 
kareivio naktis", partizanų 
daina „Stoviu aš parimus", 
„Laisvės Varpo" vedėjo Petro 
Viščinio mintys apie šventę ir 
ištrauka iš Vytauto Klovos ope
ros „Pilėnai" — Margirio arijos 
pabaiga „Ginam mes laisvę 
ateities kartų". Petras Viščinis 
pabrėžė, kad dabar Lietuvos 
kariuomenės šventė tampa 
mums Lietuvos laisvės kovotojų 
švente, o taip pat, kad turėtume 
kovoti ne tarp savęs, lietuvis 
prieš lietuvį, bet sutartinai 
nukreipti visas savo jėgas prieš 
okupantą ir mūsų priaugančių 
kartų nutautimą. Šią progra
mos dalį paruošė „Laisvės Var
po" vedėjas Petras Viščinis. Ja 
plačiai pasiekti Bostono ir apy
linkės lietuviai. 

Antroje minėjimo dalyje Šv. 
Mišių metu organizacijos daly
vavo su vėliavomis, sol. Bene
diktas Povilavičius giedojo, 
vargonais palydimas komp. 
Jeronimo Kačinsko, kun. Alber
tas Kontautas pasakė 
pamokslą. 

Trečioji minėjimo dalis vyko 
tuoj po pamaldų salėje po bažny
čia iškilmingo susirinkimo for
ma. Ten kalbėjo Lietuvių karių 
veteranų sąjungos „Ramovės" 
Bostono skyriaus pirmininkas 
Aloyzas Astravas, ryškindamas 
žuvusiųjų dėl Lietuvos laisvės 
auką, ypač savanorių, parti
zanų, Romo Kalantos ir kitų 
susideginusiųjų, pogrindžio 
spaudos darbuotojų. 

P.V. 

RENGINIAI 

Gruodžio 6 d. — Rankdarbių 
mugė Lietuvių Piliečių drau
gijos n aukšto salėje nuo 12 iki 
5 vai. p.p. Rengia Lietuvių Tau
todailės instituto Bostono 
skyrius. 

Gruodžio 19 d. Sv. Petro lie
tuvių parapijos salėje So. Bosto
ne tradicinė Bostono aukštes
niosios lituanistinės mokyklos 
Kalėdų eglutė. 

Kovo 13 d. 3 vai. po pietų So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
trečio aukšto salėje įvyks, .Lais
vės Varpo" pavasarinis koncer
tas, kuriuo bus paminėta „Lais
vės Varpo" veiklos 34-rių metų 
sukaktis ir Lietuvių fondo veik
los 25-rių metų sukaktis. Kon
certo programą atliks: sol. Bi
rutė Vizgirdienė, sopranas, iš 
Los Angeles, sol. Ričardas Dau
noras, bosas, operos solistas iš 
Vakarų Vokietijos ir pianistas 
dr. Saulius Cibas iš Bostono. Tai 
bus jau 58-tas Laisvės Varpo 
kultūrinis renginys. 

KOČIOS 

Prabėgo vasaros išvykos į 
gamtą. Tenka vėl grįžti į sales, 
į pastoges, kur prasideda pagy
vėjusi visuomeninė veikla. 

Po labai gerai pavykusio lietu
vių pasirodymo tarptautinėje 
mugėje lapkričio 20, 21 ir 22 
dienomis Milwaukee Lietuvių 
Moterų klubas pradeda mažes
nio masto lietuviškos veiklos 
ciklą. Tikiu, kad apie tarp
tautinę mugę parašys kiti 
korespondentai iš arčiau sekę 
pasiruošimo ir pravedimo dar
bus, kurie buvo net išsilieję už 
Wisconsino valstijos ribų. Mote
rų klubas ruošia tradicines 
bendras kūčias, kurios bus 
gruodžio 13 d. 3 vai. p.p., Šv. 
Kazimiero parapijos salėje, 815 
Park Ave., Racine, WI. Visi apy
linkės lietuviai kviečiami daly
vauti. Registruotis iki gruodžio 
6 d. skambinant 633-3913. Au
ka — 8 dol. asmeniui. 

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 

DLK Kęstučio šaulių kuopa 
ruošia Naujų metų sutikimą Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. 
Šampanas, šilti užkandžiai, 
linksma muzika. Registruotis 
pas L. Pliurą, skambinant 
632-3038 iki gruodžio 15 d. 
Pradžia 7 vai. p.p. Dalyvavimas 
— 15 dol. asmeniui. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS 

Naujas Racine Altos skyriaus 
pirmininkas Juozas Plečkaitis 
praneša, kad Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 70-jų 
metinių minėjimas bus 1988 m. 
vasario 21 d. 

9 vai. iš ryto pamaldos už žu
vusius dėl Lietuvos laisvės Šv. 
Kazimiero bažnyčioje. 3 vai. p.p. 
minėjimo iškilmingoji ir meni
nė dalys parapijos s etainėje. 

Visi yra kviečiami šiame 
minėjime dalyvauti. 

Jurgis Milas 

Kenosha, Wisc. 
BRONIUS JARAS -

SUKAKTUVININKAS 

Bronius Jaras gimė 
1902-XI-22 Šiauliuose. Lankė 
Šiaulių gimnaziją. 1919 stojo 
savanoriu į besikuriančias Lie
tuvos ginkluotąsias pajėgas. 
Grįžęs pradėjo dirbti pašto žiny
boje, kur ir pasiliko iki pasitrau
kimo iš Lietuvos. 1923 m. daly
vavo Klaipėdos sukilime. 1927 
m. vedė Jadvygą Ancevičiūtę. 
Abu mėgo teatrą bei vaidybą ir 
aktyviai dalyvavo Šiaulių 
miesto teatralų sambūriuose. 
Bronius taip pat mėgo rečita-
vimą. Jų pėdomis pasekė duk
tė Aurelija Paukštelienė, kuri 
mėgsta ne tik vaidybą, bet ir 
dainą. Ji yra įdainavusi ir išlei
dusi estradinės muzikos plokš
telių. 1944 m. šeima nuo karo 
veiksmų pasitraukė į Vokietiją, 
kur sulaukė karo pabaigos. Po 
įvairių vargų stovyklose 1949 
m. atvyko į JAV ir apsigyveno 
Kenoshoj, Wisc. Čia apsigyveno 
ir Broniaus jaunesnieji broliai 
Alfonsas, Antanas ir Adolfas. 

Kenoshoje Bronius ir Jadvyga 
greitai įsijungė į lietuvių visuo 
menini, o ypač scenos darbą. Su
darė vaidintojų ratelį, kuriam 
vadovavo Jadvyga, o Bronius 
talkininkavo ir vaidino. Jie pas 
tatė eilę veikalų Kenoshoje, Ra 
cine, Rockforde ir net Chicagoje 
Vaidintojų ratelio veikla susilp 
nėjo, kai susirgo vadove Jad 
vyga. Jai 1968 m. mirus, vaidin 
tojų būrelis nutraukė sav< 
veiklą. 

Bronius ne tik veiklus l ietu 
vis, bet ir aistringas keliautojas 

aplankęs platų pasaulį. Kur tik 
jo nebūta: Australijoje, Kinijoje, 
N. Zelandijoje, Pietų Amerikoje, 
Meksikoje, Europoje ir kitur. 
Laikui nepasiduoda. Visada 
optimistas, judrus, paslaugus, 
mielas svečias, vaišingas 
šeimininkas. 

Tos garbingos sukakties pro
ga žentas Vytautas Paukštelis 
ir duktė Aurelija pakvietė sole-
nizantą, jo brolius, gimines ir 
draugus į savo namus tą ne
eilinį įvykį paminėti. Sukak
tuvininką sveikino šeimininkas 
Vytautas Paukštelis ir orga
nizacijų atstovai. Visi linkėjo 
laimingų ir sveikų metų 
tolimesniame gyvenimo kelyje. 
Sugiedojus ilgiausių metų, 
sukaktuvininkas padėkojo vi
siems už linkėjimus ir šeiminin
kams už vaišių paruošimą. 

Jurgis Milas 

PROVIDENCE, R.I. 
ATNAUJINTA LB 

APYLINKĖS VALDYBA 
Lapkričio 15 d. įvyko sėk

mingas apylinkės narių visuo
tinis susirinkimas. Esamai 
vadybai atsistatydinus, išrinkta 
atnaujinta apylinkės valdyba. 
Pabrėžtina, kad pastaraisiais 
metais daugiau dėmesio atkrei
piame į prasmingą, visiems 
norintiems prieinamą realią LB 
veiklą. I valdybą ateina nauji 
apylinkės nariai. Sveikiname 
neatsisakinėjančius pareigų! 

Lapkričio 19 d., visuotiniame 
susirinkime išrinktieji nariai 
valdybon pasiskirstė parei
gomis: Aldona Kairienė — pir
mininkė. 46 Peckham Ave., N. 
Providence, R.I. 02908, tel.: 
(401) 8314270. Juozas Kiela -
vicepirmininkas, Marta Sau-
lėnienė — iždininkė, Antanas 
Valiuškis — sekretorius. 

a. v. 

CLASSIFIED GUIDE 

PADĖKA 
85-tasis mano gimtadienis liks mano atmintyje. Reiškiu 

nuoširdžiausią padėką asmenims ir organizacijoms, vienokiu ar 
kitokiu būdu prisidėjusiems prie šio jubiliejaus surengimo. 

Dėkoju Jubiliejaus Rengimo Komiteto pirmininkui Adolfui 
Armaliui ir to Komiteto nariams Kazimierui Vilniui, Alfui 
Snukiui, Genovaitei Puniškienei ir Povilui Jančauskui už valan
das praleistas posėdžiaujant, planuojant bei tuos planus vyk
dant, o Adolfui Armaliui už sklandų jubiliejaus pravedimą. Jo 
Ekscelencijai dr. Stasiui Bačkiui, LDS. Washingtone už sveiki
nimą ir linkėjimus. 

Mano jaunystės laikų bičiuliui Juozui Laučkai už 
atsilankymą ir išsamią mano gyvenimo įvykių santrauką. 

Pranciškonų Provincijolui kun. Placidui Bariui už turiningą 
pamokslą Šv. Vardo bažnyčioje, Jo Ekscelencijai vyskupui 
Pauliui Baltakiui; prelatui Francis Bulovai, dr. Kaziui Bobeliui 
ir kitiems už sveikinimus ir linkėjimus, o taip pat p. V. Voler-
tui, JAV LB krašto valdybos pirmininkui. 

Solistui Stasiui Citvarui ir muzikui Albertui Mateikai už 
išpildytą programą bažnyčioje ir pokylio metu. 

Gražinai Jezukaitienei už meniškai sukurtą adresą ir gimta
dienio tortą. 

Broliams kunigams už atsilankymą ir ko-celebraciją, o ypa
tingai Šv. Kazimiero Misijos vedėjui kun. Vytautui Zakarui. 

Mano giminėms, mane šia proga prisiminusiems ir savo 
dalyvavimu' mano džiaugsmą padidinusiems. 

Organizacijoms ir asmenims mane laiškais bei telegramomis 
šios sukakties proga sveikinusiems. 

Didžiausia mano padėka mieliems tautiečiams, taip skaitl
ingai dalyvavusiems bažnyčioje ir vaišėse. Jūs pripildėte mano 
širdį džiaugsmu. 

Dėkoju visiems, tegul Aukščiausias Jus laimina! 
Jūsų 
Prelatas Jonas Balkonas, PA. 

St. Petersburg, FL 

SUKAKTUVINIS MEDALIS 

Dar galima įsigyti LIETUVOS KRIKŠTO 600 METŲ 
SUKAKTIES MEDALĮ, kurį sukūrė skulptorius VYTAUTAS 
KAŠUBĄ. 

Medalis — vertinga istorinė dovana. Tinka šv. Kalėdų 
dovanoms šeimos nariams ir draugams, kad prisimintų šią 
sukaktį. Tinka ir bet kam jį įteikti įvairomis progomis. 

v/2 colio medaliai dabar gaunami papiginta kaina: 
V/i colio bronzinis $10.00 (buvo $15.00) 
V/2 colio sidabrinis $40.00 (buvo $50.00) 

(Fine .999 silver) 

3 colių medaliai sena kaina: 
3 colių bronzinis $30.00 
3 colių pasidabruotas $38.00 
3 colių paauksuotas $40.00 
3 colių sidabrinis..' $200.00 (tik 5 beliko) 

(Fine .999 silver) 

Persiuntimo išlaidoms pridedama $2.00. Užsakymus siųsti. 
DftAUOAS 

4545 W. 63rdSt. 
CMcago, IL. 00029 

arba Jubiliejaus Komiteto Medalio Pirmininkei 
Loretta I. ftukas 
234 SunSt Drtve. 

Watctwn>f, N J 97000 

IEŠKO NUOMOTI 

Chicagoje norintis savarankiškai gyventi 
pensininkas — blaivus, kilnus, ramus, 
asmuo, skubiai ieško kambarėlio: ant 
aukšto, pusrūsyje, arba miegamąjį. 
Pranešti tel 4714371, antrd. — penkt. 
nuo 10- 2 vai. 

M L L P W A N T E D 

Ctothing Mfg. Co. seeking experienced cut-
ter & pattern maker. Full time position. 
Located downtown West Loop. Pls call for 
apptmt. MS-SSOS. 

Ieškau moters prižiūrėti ligonę ir 
gyventi kartu Oak Lawn apylinkėje; 
bus duc '• -rias butas ir maistas. Susi
tart i dėl at lyginimo skambint i 
925-2082 savaitės dienomis po 7 vai. 
vakaro. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit u* 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 

Į mus. 

FRAMK ZAPOLIS 
32051* Wes' 95tf» Street 

Tel. - G A 4-0054 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

•99-2029 
KLAUDUUS PUMPUTI9 

šį mėn. specialus kilmių pardavimas. Pirki
te nevažiavę į krautuves! „Stain-resistant" 
mieg. kamb. kilimas ir jo pamušalas įklo-
jamaa už 179.00. 10 m. „wear-dated" 
kilimas su „premium" pamušalu įktojamas 
salone ir valg. kamb. už 325.00. „Special 
deai" laiptams. Naujai įklojami seni kilimai; 
pataisomos siūlės; kilimai ištempiami. 
Pilnai apdraustas patarnavimas. Skambinti 
po 6 vai. vakaro, palikti vardą ir tel. numerį. 
R. Dargia, tel.: 969-2349. 

T A I S O M O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

REAL ESTATE 

B AfUL KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL BACE REALTORS 

tttCOttf TAX — ttttVHANCt 
9529 S KEOZtE 

77S-M39 

ORSIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuotame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulatki 

767-0600 

PARDUODAMA SAVININKO 
DeLux Georgian mūrinis namas 

3531 W. 66th Street 
Šeši kambariai, 1V2 prausyklų. Kaina 
prieinama — $47,000. 

CALUMET CITY ON SIBLEV BUVO 
3 Stores, apart on 2nd flr 20 Yrs okJ 
868-3300. By owner. 

Please call in English 

PRIME REAL ESTATE 
460-0880 

Galim JUMS patarnauti Čikagoje ir 
visuose pietvakariniuose priemiesčiu©-, 
se. Ypač Lemonte ir Homer Township 

PRIME REAL ĖSTATE agentai JUMS 
vis parūpins geriausias sąlygas!! 

Linas Gylys 

Q. Petras 

Neapmokamai jkainuojam namus i 
S K A M B I N K I T 

P R I M E R E A L E S T A T E 
4 6 0 0 8 8 0 

l 
Tat. 9994924. BBS I ryte M 9 * .» . 

Kalbėti lietuviškai 

UTHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM 

Prof. dr. JUOZO ERETO vokiikai 
parašyta apie Lietuvą, išversta į anglų 
kalbą dr. Algio MtekOno. Antroji 
laida 1983 m. Išleido Kęstučio Butkaus 
fondas. Tai labai ge ra dovana 
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų jau
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istoriją 
ir dabartinę būklę komunistines Rusi
jos okupacijoje. Kaina su persiuntimu 
$4.50. Illinois gyventojai moka $4.75. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 
4546 W. ESM St. 
CMcago, H. 90629 

NUO BIRUTĖS KALNO 
Maironis 

Poema buvo parašyta lenkiš
kai, išversta Fausto Kiršos, re
daguota ir spaudai paruosta 
Bernardo Brazdžionio, gražiai 
iliustruota dail. Ados Korsakai-
tes-Sutkuvienės. Išleido 
„Lietuvių Dienos" Maironio 50 
metų mirties sukaktį minint. Lei
dinys didelio formato, turi 47 
psl. Kaina su perstūmimu 7.75 
dol. Illinois gyventojai moka 
8.25 dol. 

Užsakymus Siųsti: 

W. 6 3 r d S t . 
CMcago, IL 60628 

LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADICIJOS 
STASYS YLA X 

» "^togg&gągei 

Iliustravo dailininkės— 
ZITA SODEIKIENE ir 
IRENA MITKUTĖ 

182 psl.. didelio formato, kietais virše
liais su aplanku. Liuksusinis leidinys. 
Išleido Am. Lietuvių Bibliotekos Lei
dykla (Lithuanian Library Press). Spau
dė Morkūno spaustuvėje. 

§is leidinys skirtas Seimų t radic i joms, kur ios yra tur t ing iausios 
ir reikšmingiausios visose visų tautų ku l tūrose. Čia apsi r ibo jama 
šeimos kū r imo vyksmais, pradedant n u o pažint ies, e inant p r ie 
sutarties ir santuokos, baigiant santuok in iu vaisiumi — k ū d i k i u 
be i jo ugdymu. 

Kaina su persiuntimu 22 dol. Užsakymus siųsti-
DRAUGAS, 4545 VV. 63rd S t , Ch icago, IL 60629 

lllmoii gyvęnto/ai dar prideda 8% va/sf. mokesčio 

'• 



A.A. JERONIMAS CICĖNAS -
VILNIEČIŲ ŽADINTOJAS 

IR KOVOTOJAS 
; t Nuo 1966 metų sunkiai, be 
t vilties pasveikti (parkinsono 
' liga), sirgęs, 1979 m. dar per-
'. nešęs širdies priepuolį, pas-
• kutinius trejus metus jau iš pa 
* talo nesikėlęs, Jeronimas Ci-
J cėnas užgeso 1987 metų spalio 
! 21 dieną („... nežinau valandos 

... Buvo saulėtas pavakarys.", 
~ laiške rašė jo našlė Nelė). 
t Vilniaus krašto lietuviai, 
lenkų priespaudą ir perse
kiojimus visą dvidešimtmetį 

•kentę, Jeronimo vardą mini ir 
minės su didele pagarba. Jis 

;buvo kovotojas. Kovotojas 
plunksna, paveikesne už kardą. 
Jo žurnalistinis stilius panašėjo 
į grožinę prozą, o neretai ir į 

'lyriką. 
* Jeronimas gimė 1909 m. lie
pos 24 Garšvinės kaime, Dūkš
to vi., Švenčionių apskr. Baigęs 
Vilniaus lietuvių Vytauto Didž
iojo gimnaziją, Vilniaus un-te 
studijavo visuotinę istoriją, lite
ratūrą ir etnografiją. Nuo 1934 
iki 1936 m. mokytojavo Trakų 
-ir Vilniaus mokytojų semina
rijose, o 1936-39 metais buvo lie
tuvių kalbos lektorium Vilniaus 
Aukštojoje politinių mokslų 
mokykloje. Pirmajam bolše-
vikmety, 1940-41 m., dirbo Vil
niaus Liaudies universitete 
inspektorium mokslo reika
lams, o vokietmety, 1941-44 m., 
buvo Vilniaus radiofono lite
ratūros ir valandėlių vaikams 
redaktorium. Tai vis oficialios 
pareigos, teikusios pragy
venimą. Turėjo ir kitų, gal šird
žiai mielesnių įsipareigojimų: 
1928 m. - Vilniaus „Šviesos" 
redakcijos narys, 1934-36 m. — 
„Vilniaus žodžio" literatūros 
skyriaus redaktorius, 1936-39 
m. — „Kūrybos ir kritikos" 
redaktorius, 1939-40 m. — „Vil
niaus balso", 1940 m. dar ir 
,,Nove slowo" redakcijos narys. 
Tarp 1934-39 m. bendradar
biavo gudų, ukrainiečių ir len
kų spaudoje, rašydamas litera
tūros temomis. Po karo, Vokie
tijoj, išvietintųjų stovyklose, 
redagavo laikraštį „Kelyje tė
vynėn", buvo redakcijos nariu 
„Akiratyje" (ar „Akiračio") ir 
,.Nemuno". Čia turiu pastebėti, 
kad biografines žinias semiu iš 
LE IV tomo, tad apie reda
guotus leidinius jos tokios mig
lotos: nei kokiose stovyklose 
Vokietijoje jo redaguoti laikraš
čiai ėjo, nei kokios apimties bei 
tankumo jie buvo. 

Išspausdinti Jeronimo Cicėno 
darbai LE šitaip išrikiuoti: 1934 
m. — „Vilniaus tautosaka" ir 
„Daugėliškiu burtai", 1937 m. 
— „Dvaruose praėstos dienos", 
1944 m. — „Lietuva pro Vil
niaus žinias"', 1953 m. — „Vil
nius tarp audrų" ir 1954 m. — 
,,Omahos l ie tuvia i" . Apie 
pavergtam Vilniaus krašte bei 
okupuotoj Lietuvoj išleistuosius 

irgi lieka daug neaiškumų: ko
kios apimties, kokio tiražo jie 
buvo, kada ir kur platinti? La
biausia velionio vardą išgarsino 
„Vilnius tarp audrų", stambi, 
keleto šimtų puslapių knyga. 
Poetišku stilium, visu idealisto 
entuziazmu surašytas kalti
namasis aktas Vilnių okupa
vusiems lenkams su daugybe 
Vilniaus krašto lietuvių kančios 
faktų. Beje, ši knyga iš mano 
bibliotekėlės seniai dingo (kaž
kas pasiskolinęs negrąžino) ir 
pastangos ją vėl įsigyti liko tuš
čios, net ir pačiam autoriui 
negalint padėti. Nustebau, ve
lionio nekrologo rašytojo B.R. 
teigimu „Dirvoje" (XI-12 nu
mery), kad šis veikalas „dar ir 
šiandien gaunamas knygų plati
nimo rinkoje". Kad gi taip būtų! 
O kadangi nebegaunamas , tai 
siūlau, gal VKLS veikėjams, 
pirma proga išleisti jo papil
domą laidą. 

Mano rankose stambi pas
kutinė velionio knyga „Omahos 
lietuviai". Tarp jos 278 puslapių 
tikrojo vilnietiško Jeronimo 
Cicėno, deja, nedaug. Ne tik kad 
paskutinius 60 puslapių atima 
angliška Omahos lietuvių isto
rijos santrauka, bet ir lietu
viškoje poros šimtų puslapių 
dalyje dominuoja ne tekstas, o 
nuotraukos. Tų nuotraukų čia 
per 160! Labai gerų, ryškių ir 
nepaprastai didelių, užimančių 
po pusę, tris ketvirčius puslapio, 
net po puslapį ir pusantro pus
lapio. Tai gausiausiai iliustruo
ta knyga. O kur tik prakalba 
Cicėnas, tuoj ir džiaugiesi jo sti
liumi, tartum skaitytumei kurį 
„Vilniaus tarp audrų" skirsnį. 
Kaip štai: „(...) mielas skaity
tojau, prabridome, lyg ežia tarp 
rugių, per visą Omahos lietuvių 
praeitį. (...) kas nors dairysis ir 
rausis po faktus, kaip ir aš rau-
siausi, lyg blėstančioj ugniavie
tėj žarijas bežarstydamas. Bry
dės pabaigai dar kartą atsigręž
kime atgal į patį Omahos mies
tą ir jo fone, tarsi prie židinio 
blyksterėjimų ir priegesių, 
pavartykime, lyg kokiame šei
mos albume, laiko bėgmės 
nuosėdomis užnešamas ir savai
me primirštamas nuotraukas." 
(Omahos lietuviai, 155 p.). Tai 
tik atsitiktinė citata, po knygą 
nesirausus. Argi tai ne bele
tristo stilius? Tik labai nedaug 
žurnalistų šitaip vaizdžiai ir 
puošniai rašo. 

Tarp paskutinės knygos 1954 
ir pirmųjų ligos simptomų 
1966-siais, atrodytų, lyg būta 
tuščių 12 metų tarpo. Čia reikia 
prisiminti du dalykus: visą tą 
laiką velionis labai sunkiai dir
bo fizinius darbus Omahos 
Cudahy skerdyklose ; visą 
laisvalaikį sunaudodavo „Dienų 
skeveldroms". „Dienų skevel
dros" tai jo kūryba, deja, priei-

A.a. Jeronimas Cicėnas 

narna tik ne visų mėgiamo 
„Naujienų" dienraščio skaity
tojams. „Skeveldromis" mirgė
davo „N" puslapiai gal porą 
dešimtmečių, nes jas rašė jau ir 
sunkokai sirgdamas, tik rečiau 
ir trumpiau. „Skeveldrose" 
būdavo ok. Lietuvos, lenkų ir 
laisvosios lietuvių bei kitom 
kalbom spaudos citatos ir taik
lūs, it strėlės, puikaus cicėniško 
stiliaus komentarai. Visokiom 
temom, bet jau daugiausia tai 
vilnietiškom. Kas tik kur pa
lietė Vilnių, gerai ar blogai, 
„Skeveldrų" veidrody viską 
išvysdavom. Kad skaitytoją 
patrauktų, būdavo ir stulbinan
čių pavadinimų. Vienas tokių: 
„Ar naudotinasi paleistuvė
mis?" Pasipiktinę, kiti su šyp
sena, skaitytojai ieškojo auto
riaus patarimo. Ir sužinojo, kad 
paleistuvėmis naudotis neverta. 
Ne dėl tų baisių ligų, ne. Auto
riaus paleistuvės, pasirodo, ne 
moterys, o atostogos. Štai kaip! 
Autor ius , k iek atsimenu, 
„paleistuvėmis", taigi atos
togomis siūlė nesilepinti, bet jų 
metu ką nors naudingo nudirb
ti. Trumpai:, ,Dienų skeveldros" 
būdavo labiausiai laukiami 
skaitiniai. Kiek jos autoriui kai
navo, kiek tūkstančių valandų 
iš jo atėmė, daugelis skaitytojų 
negali nė įsivaizduoti. Reikėjo 
prenumeruoti kelis tuzinus laik
raščių, visus, kad ir apgraibom, 
perskaityti, pasirinktas citatas 
tiksliai nusirašyti, savo komen
tarus sugalvoti ir taip nuglu
dinti, kad visiems patiktų. Ir 
„Skeveldras", jei ne visas, tai 
bent dalį pačių geriausiųjų, kas 
nors turėtų iš „Naujienų" 
surankioti ir atskira knyga 
išleisti. 

Paliegęs, be vilties darbui ir 
kūrybai, velionis su šeima 
apsigyveno Sioux City, Iowos 
valstijoje, kur sąlygos buvo šiek 
tiek geresnės. Kol dar pilną 
sąmonę turėjo, daug skaitydavo. 
Retai kas provincijos užkampy 
jį aplankydavo, o kai kurie bu
vę draugai primiršdavo ir para
šyti. Buvo ir tokių, kurie 

f\vl midlcincl Padarai 
• • • r Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTEPĄRK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 & HARLEM AVE. 

598-9400 

EEE 
OUMNdEMC 
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kontakto su velioniu iki mirties, 
gal tiksliau iki pereitų Kalėdų, 
nenutraukė. Visą laiką hero
jiškai, pabrėžiu herojiškai jį 
globojo jo ištikimoji žmona Nelė 
(Petronėlė). Su beviltišku ligo
niu du dešimtmečiai, tai ne dvi 
savaitės! 

Apie laidotuves Nelė Cicėnie-
nė rašo: 

„Šeštadienio (spalio 24) pas
kutinį kart buvo atvežtas į lietu
vių šv. Kazimiero bažnyčią, o po 
pamaldų į amžino poilsio vietą 
Kalvarijų kapuose. Vėjas gai
niojo rudens lapus ir jie švelniai 
krito ant Jeronimo karsto ... 

„Visas pamaldas gražiai pra
vedė mūsų nenuilstantis kle
bonas kun. S. Morkūnas. 

„I šią paskutinę Jeronimo ke
lionę palydėjo nedidelis 
artimiausių šeimos narių ir 
draugų būrelis, nes diduma 
Jeronimo draugų iškeliavo žy
miai anksčiau už jį." 

Šio kuklaus rašinėlio autoriui 
velionio niekada neteko sutik
ti. Pažinau jį tik iš kūrybos, ku
ria grožėjausi ir jutau jam 
pagarbą. Kai trumpuose laiške
liuose vadindavo mane bičiuliu, 
jaučiausi labai pagerbtas. 

Gaila, kad jo kūnas atsigulė 
Amerikos Vakaruose, o ne Vil
niaus Rasų kalneliuose. Bet ... 
visa mūsų žemė argi ne grūdelis 
visatos kolose? ... 

Alfonsas Nakas 

MIRĖ ŠIMTAMETĖ 

Alice Hogger Baer, 101 metų 
amžiaus, buvusi Kohn mokyk
los direktorė, mirė lapkričio 25 
d savo namuose. 

Laiškas 
PATIKSLINIMAS 

Dažnai savo recenzijose apie 
koncertus ar iškilmingas pamal
das bažnyčioje tie, kurie rašo, 

i daro klaidas, klaidindami visuo
menę. Pvz. „Įspūdingai giedojo 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos ir operos jungtinis choras". 
Cia aš paneigiu visiškai. Jokių 
operos choro žmonių pas mus 
niekad nebuvo ir jų nėra. Mes 
esam visiškai savistovus viene
tas. Kad ir šio 600 metų mi
nėjimo iškilmingose mišiose 
Marąuette parko bažnyčioje 
giedojo grynai mūsų choras. 
Mes visiškai prisiimam, kas yra 
blogai, bet kas yra gerai, mes 
nenorim atiduoti kitiem. 

A. Linas, 
Choro dirigentas 

KALĖDINIS PARADAS 

Nežiūrint lietingo oro, Chica-
goje Kalėdinis paradas lapkričio 
28 d. įvyko vidurdienį, Michi-
gan gatvėj nuo Balbo iki 
Wackerio. Paradą vedė pasakų 
Pelenė, o gale žygiuojančių buvo 
Kalėdų senelis. Buvo daug 
gyvųjų paveikslų, orkestrų. 

NAUJOS KEPENYS 

Chicagos univers i te to li
goninėje 7 mėnesių mergaitei 
Amber Puckett buvo prigydytos 
naujos kepenys, helikopteriu, 
atskraidintos iš Nashville. 
Operacija tęsėsi 8 valandas. Per
sodinta dalis kepenų, bet ligonė 
yra pavojuje. 

DRAUGAS, trečiadienis, 1987 m. gruodžio mėn. 2 d. 

Mirus MOTINAI, UOŠVEI ir SENELEI, nuoširdžią 
užuojautą reiškiame dukrai BRONEI, žentui VYTAU
TUI ir vaikaičiams VIRGIUI ir VYTAUTUI 
VOLERTAMS. 

• 

• 

Kunigunda ir Kazys Gudėnai 
• 

A.tA. 
Dr. JONUI JURGILAI 

amžinybėn iškeliavus, giliai liūdinčią velionio žmoną 
STASĘ ir dukterį JOVITĄ su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame ir kar tu liūdime. 

Zita Rahbr su vyru 
Veronika Čarneckas su šeima 
Stasys Čarneckas su žmona 

Padėkos Dienos proga AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
sveikina visus savo klientus ir nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie 
pasinaudojo mūsų patarnavimais. Visiems skaitytojams linkime 
geriausios sveikatos, sėkmės ir tikimės jums greitu laiku 
patarnauti. 

Yra daug pasikeitimų kviečiant gimines iš Lietuvos, šiuo metu 
daug lengviau išleidžia gimines bei draugus apsilankyti Ameriko
je. Pasinaudokite proga!!! Taip sutvarkome skridimus atvykstant 
ir grįžtant į Lietuvą. 

Del smulkesnių informacijų apie keliones į Lietuvą 1988 metais 
ar per kvietimą giminių ar draugų iŠ Lietuvos, prašome kreiptis 
į AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. VVestern Ave., 
Chicago, IL 60643, arba skambinti tel.: (312) 238-9787. 

Numatytos keliones 1988 m. per 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 

Kelionė laivu į KARIBŲ SALAS 
MEKSIKA, TAXCO. ACAPULCO 

BRAZILIJA. ARGENTINA 
AUSTRIJA, VENGRUA 

JUGOSLAVIJA 
Kelionė laivu į ALASKĄ 

AUSTRALUA 

ARTIMIAUSIU LAIKU BUS PASKELBTA 
APIE 10 (VAIRIŲ KELIONIŲ Į LIETUVĄ!!! 

1. Sausio 30 iki vasario 16 
2. Vasario 17 iki kovo 01 
3. Balandžio 20 iki gegužės 05 
4. Gegužės 19 iki birželio 02 

5. Rugpjūčio 12 iki rugpjūčio 19 
6. Gruodžio 20 iki sausio 06 

A.tA. • 
MAGDALENA OBERJAT 

KOTOVSKY 

Gyveno Brighton Parke. 
Mirė 1987 m. lapkričio 29 d., 1:30 vai. ryto sulaukusi 73 

m. amžiaus. 
Gimė Vokietijoje. Amerikoje išgyveno 29 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Franz, marti An-

neliese, duktė Elizabeth Massaro. žentas Robert, sūnus An
um, anūkai Robert, Jr., Anton J., Gene, John, Mary ir Rebecca 
ir dvi seserys Europoje. 

Velionė buvo našlė a.a. Joseph Oberjat. 
Priklausė Brighton Parko Namų Savininkų draugijai, 

Tau ragės klubui, Medžiotojų-Meškeriotojų draugijai, 
Venecuelos Lietuvių klubui, Lietuvių Saulių sąjungai, Našlių 
klubui, Pensininkų klubui. Dzūkų draugijai. 

Kūnas pašarvotas gruodžio 1 d. nuo 2 iki 9 v.v. Gaidas-
Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks gruodžio 2 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus 
atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į šeimos kapus. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus, marti, duktė, žentas ir anūkai. 
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 523-0440. 

Mielam Tėvui ir Seneliui 

A.tA. 
SALIAMONUI TAMAŠAUSKUI 

mirus, dukrai dr. ALINAI ir jos vyrui, anūkams 
JONUI ir RIMUI su šeima reiškiame gilią užuojautą. 

S. ir E. Giedrikiai 
A. ir B. duriai 

Juno Beach, Florida 

R. Zotovienė 
E. Domijonaitienė 
M. ir K. Sodoniai 

GAIDAS-DAIMID 
. ; E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - 523-0440 i r 523-9862 
4605-07 South Hermi tage Avenue 

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

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 69 th S t r e e t - Tel . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H v* y. - Te l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - Tel . 430-5700 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 



DRAUGAS, trečiadienis, 1987 m. gruodžio mėn. 2 d. 

x Prel. Vytautas Balčiūnas 
iš Thompson. Conn.. buvo 
atvykęs į Lietuvos krikščiony
bės 600 metų minėjimo iškilmes 
ir Kat. federacijos kongresą Chi-
cagoje. Pirmadienį jis, lydimas 
J. Lungio. lankėsi ..Draugo" 
redakcijoje, painformavo apie 
savo darbus ir tolimesnius 
planus. Vakar jau išvyko atgal 
į savo pareigas. 

x Marytė Prunskytė-Cole-
man iš Pompano Beach. Fla., 
kur nuolat gyvena, lankėsi Chi-
cagoje vykusiame Lietuvos 
krikščionybės jubiliejaus 
minėjime, aplankė savo motiną 
dr. Albiną Prunskienę ir kitus 
artimuosius. Ji taip pat lankėsi 
„Draugo" redakcijoje, painfor
mavo apie savo projektą suor
ganizuoti Floridos bet kurios 
kartos išsisklaidžiusius lie
tuvius, nors jau ir nekalbančius 
lietuviškai. 

x Lietuvos Vyčių 112 
kuopa gruodžio 13 d., sekma
dienį, turės šv. Mišias už sąžinės 
kalinius okupuotoje Lietuvoje 
ar Sibire. Sv. Mišias organizuoja 
lietuviškų reikalų skyriaus 
vedėja Rita Zakarka Sacred 
Heart bažnyčioje, 4602 .So. Ho-
nore St.. Chicagoje. Šv. Mišios 
bus 4 vai. p.p.. o po to bus pri 
ėmimas ir pasikalbėjimas apie 
sąžinės kalinius. 

x Kun. Jonas Velutis iš 
Chicagos lankėsi „Draugo" 
administracijoje, pratęsė pre
numeratą vieneriems metams 
su visa šimtine. Kun. J. Velu-
čiui, kuris yra mūsų garbės pre
numeratorius, nuoširdus lie
tuviško žodžio rėmėjas, tariame 
nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Vladas Plečkaitis, To
ronto. Kanada, mūsų nuoširdus 
rėmėjas, pratęsdamas prenume
ratą, atsiuntė visą šimtine dien
raščio stiprinimui. VI. Pečkaitį 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už mielą auka labai 
dėkojame. 

X Ispanija-Portugalija-Fa-
tinia. 1988 m. balandžio 23 - ge
gužės 8 d. Autobusu Atlanto ir 
Viduržemio jūros pakraščiu, pro 
Pirenėjų ir kitus kalnynus 
Kraštai turtingi žavia gamta, 
menu. architektūra, istorija, 
šventovėm. Vadovas kun. dr. K. 
Trimakas. Rengia Travel Advi-
sers, Inc. 1515 N. Harlem Ave. 
Suite 110, Oak Park. IL 60302. 
USA. Telef. 312-524-2244. 

(sk.) 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Cibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak 
Št?štad 9 v. r. iki 1 vai d. 

x Jolanda Mockaitienė or
ganizuoja mažuosius lietuvius 
Sutvirtinimo sakramentui, kurį 
ateinančių metų balandžio 10 d. 
teiks vysk Paulius Baltakis. Jai 
reikia skambinti tel. 968-7377. 
Suaugusieji skambina kun. L. 
Zarembai tel. RE7 8400. Litu
anistinių mokyklų mokiniai 
užsiregistruoja pas savo tikybos 
mokytojus. 

x Kazimierui Oksui, lie
tuvių respublikonų pirmi
ninkui, Teisingumo departa
mento gen. prokuroro asistentas 
Mark M. Richard parašė Į prie
kaištus dėl OSI, kad svarstomas 
įstatymas, kuris padarytų va
dinamų ,,karo nusikaltėlių" 
medžioklės bylas kriminaliniu 
procesu teismuose. M. M. Ri
chard sako, kad bylos neliečia 
..nepripažinimo" politikos, kai 
tuo tarpu buvo užmiršta Estija, 
kad yra okupuota, o kalbėta tik 
apie Sovietų Sąjungą depor
tuojant Kari Linną. 

x Lietuvos Vyčių 36 kuopa 
gruodžio 5 d., šeštadienį, po 5:30 
vai. rengia vakarienę ir šokius 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
salėje Brighton Parke. Pradžia 
6:30 vai. Rezervacijoms reikia 
pranešti Evelynai Oželienei tel. 
254-7553. 

x L.K.V.S. Ramovės Chica
gos skyriaus narių susi
rinkimas ivyks gruodžio 6 d., 
sekmadienį, 12 vai. Jaunimo 
centre. 

x „Elta", Information Bu'ie-
tin, spalio 10 nr.. išėjo iš spau
dos. Tai informacija anglų kalba 
apie lietuvius ir Lietuvą. Šiame 
numeryje įdomus KGB viršinin
ko Eduardo Eismanto pasikal
bėjimas su rugpjūčio 23 d. de
monstracijose dalyvavusiu Vy
tautu Bogušiu. Plačiai duodama 
informacijų apie KGB veiklą, 
taip pat spaudos žinios apie 
demonstracijas Pabaltijo kraš
tuose. Papasakojama apie V. 
Skuodžio su šeima atvykimą į 
Ameriką, kurioje jis yra gimęs. 

x Sekmadienį, gruodžio 6 
d. įvyks kalėdinė mugė Ateiti
ninkų namuose, Lemont, 111. po 
11 vai. šv. Mišių. Bus par
duodami lietuviški rankdarbiai, 
gintaras ir įvairios kalėdinės 
dovanos. Kviečiame visus 
atsilankyti. 

(sk.) 

x Prieš 10 metų lapkričio 30 
dieną mirė vyras ir tėvas, L.K. 
kpt. Stasys Jurevičius-Ju-
ras. Už jo sielą atnašaujamos 
Gregorinės šv. Mišios. Jos pra
sidėjo lapkričio 12 d., pasibaigs 
gruodžio 12 d. Prašome visus, 
kurie Stasį pažinote, prisiminti 
jį savo maldose. 
Nuliūdusios žmona ir duktė 

(sk.) 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 89th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai vak 

Šeštadieniais ir vakarais 
pa^ai susitarimą 

x Grožvydas Lazauskas 
yra išrinktas Amerikos Lie
tuvių Tarybos valdybos pirmi
ninku. Dr. Jonui Valaičiui buvo 
padėkota už pirmininko parei
gų ėjimą. G. Lazauskas iki šiol 
buvo Altos generalinis sekre
torius, atstovauja Sandarai. Jis 
gimęs 1914 m. sausio 19 d. Yra 
tekstilės specialistas inžinie
rius, šiuo metu — pensijoje. 

x Lietuviai, ukrainiečiai ir 
kitų pavergtų tautų atstovai 
gruodžio 7 d. Chicagos Daley 
aikštėje 12 vai. ruošia de
monstracijas atvykstančiam 
Gorbačiovui priminti pavergtų 
kraštų teises ir žmonių laisvę. 
Parodykime, kad ne vien žydai 
susirūpinę savaisiais už geleži
nės uždangos, bet ir mes visi. 

x Marijos Nekalto Prasidė
jimo seselių rėmėjų ruošiama 
metinė vakarienė bus 1988 m. 
balandžio 24 d. Jaunimo centre. 

x Sylvijos Snarskytės ir 
Michael Egan užsakai eina 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje, Marąuette Par
ke. 

x „Draugo" lapkričio 24 d. 
laidoje, aprašant K. Donelaičio 
mokyklų madų parodą, turėjo 
būti „žvėrelių kostiumus supro
jektavo ir pasiuvo Vida Radick 
(ne Debbie). Už klaidą autorė 
atsiprašo. 

x J. Griškelis iš North Lake 
Shore Dr., Chicago, 111., mūsų 
garbės prenumeratorius, nuošir
dus ir didelis „Draugo" rėmėjas, 
pratęsdamas prenumeratą, pri
dėjo 150 dol. lietuviško žodžio 
palaikymui. Už mielą ir realią 
paramą tariame didelį ačiū. 

x Monika Obelienius su 
dukra Monica Leighfield, 
Tillsonburg, Kanada, buvo 
atvykusios į Chicagą ir jų gi
minaičio Zenio Buinevičiaus, 
Chicago, 111., lydimos lankėsi 
„Drauge" ir pasirinko įvairių 
knygų ir mokslo vadovėlių, 
kurie tinka panaudoti vaikams 
nekalbantiems lietuviškai. M. 
Leighfield ir kitos yra suorga
nizavusios panašią mokyklą, 
kurią pavadino „Gintarėliais" 
ir joje moko vaikučius lietuvių 
kalbą. 

x A. a. Kazimieros Brie
dienės dvejų metų mirties 
sukaktį minint, šv. Mišios užjos 
sielą bus atnašaujamos gruodžio 
6 d., sekmad., 11:00 vai. ryto 
Ateitininkų namuose, Lemont, 
IL. Giminės ir pažįstami pra
šomi prisiminti ją savo maldose. 
Vyras dr. Juozas Briedis. 

(sk.) 

x Dr. Kęstas Jučas veda 
medicinišką radijo programą 
apie alkoholizmą šeštd., gruo
džio 5 d., 1490 AM banga 7-8 
vai. ryto. 

Radafuoįa 

ŽVAIGŽDUTE 
Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos 

flSth PUce, Chicago. IL 60629 

Jonas Minelga 

GRIGO RATAI 

Grigo Ratai pajudėjo — 
Jau už Paukščių Tako. 
— Gero vėjo! Gero vėjo! 
Jiems Danguolė sako. 

Gražumėlis to vežimo ... 
Kas ten pasidarė? 
Grigas šaukė kol užkimo, 
Tingų žirgą barė. 

Gęsta žvaigždės gintarinės, 
Jau dienoti baigia. 
Ratai dunda link Aušrinės 
Daug lėčiau už sraigę. 

K A L A K U T A S 

Gyveno kartą kalakutas. 
Aplinkui sodas ir daržai. 
Kiemas visas lyg jo butas, 
Eik skersai ir išilgai. 

Gaidys draugystę jam palaikė 
Iškėlęs skiauturę aukštai, 
O ta paraudus, lyg aguona, 
Švietė prieš saulę raudonai. 

Kalakutas buvo storas. 
Kojos stiprios su nagais. 
Visas plunksnomis apaugęs, 
Plika galva nejuokais. 

Gaidys kalakutą klausia: 
— Liko laiko nedaugiausia, 
Greit tau plunksnas visas peš 
Ir į stalą kepsnį neš?! 

Kalakutas greit atsako: 
— Traukis, gaidy, man iš tako! 
Kol man plunksnas kas nors 

peš, 
Tave vanagas nuneš! 

Rausta gaidžio skiauturė, 
Medin šoka voverė. 
Kalakutui nelaba 
Gaidžio buvo ta kalba. 

Anksti rytą gaidys gieda, 
Vištoms ašarėlės rieda. 
Nesimato kalakuto 
Ir ant snapo skaros kuto. 

Plunksnas vėjas oru neša, 
Kalakutą kepsniui peša. 
Snapas, kojos ir nagai 
Liko vargšo palaikai. 

Alb. Kašiubienė 

Piešė Laura Lapšytė 

ŠVENTO KAZIMIERO 
MINĖJIMAS 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

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

Tel. 325-3157 
Valandos pagal sus;tar.m ; 

x 1988 m. vasario 17 d. 
ŠLUTU radijo programa ruo
šia 2 savaičių ekskursiją į Mek
siką, kur bus aplankyta Mexi-
co City, Taxco ir Acapulco. Dėl 
inform. kreiptis į American 
Travel Service Bureau, 9727 
W. Western Ave., Chicago, 111. 
60643; tel. (312) 238-9787. 

(sk.' 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX FIRST, Rimas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk.) 

x Siuntiniai į Lietuvą. 
Tiksliai žinant, kas pageidauja
ma, kiek ten įvertinama ir koks 
įvairių prekių muitas, galime 
jums sudaryti nebrangius, bet 
artimiesiems tikrai naudingus, 
siuntinius. Pas siuntėjus Chica
goje ir apylinkėse atvažiuoju į 
namus, siuntinius supakuoju ir 
išsiunčiu. Skambinti rytais 7-9 
vai., vakarais 4-6 vai Tel. 
430-4145. 

(sk.) 

(sk.) 
x Š.m. gruožio 5 d., šeštd., 9 

vai. ryto bus atnašaujamos šv. 
Mišios Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, Cicero minint a.a. 
Antano Dumčiaus mirties 
sukaktį. Kviečiu gimines, 
draugus, ir pažįstamus dalyvau
ti ir pasimelsti už jo sielą. Po 
Mišių visi kviečiami pusry
čiams. 1507 S. 49th Ct., Cicero. 
Liūdinti žmona Ona Dumčienė. 

(sk.) 

x Patria Gifts & Electro
nics iki Kalėdų bus atidaryta 
savaites dienomis 10-6 v.v., šešt. 
10-4:30 p.p. ir sekmad. 11-4 p.p. 
PATRIA, 2646 W. 71st St. Tel. 
778-2100. Sav. A. F. Siutai. 
Klausykite PATRIA skelbimų 
kiekvieną sekmadienį 7-8 vai. 
ryto per WCEV, M.50 A.M. ra
dijo banga. 

(sk.) 

x Darome nuotraukas* pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service Bu
reau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, 111.. 60634. Tel. 
238-9787. 

(sk.) 

Kai buvo švento Kazimiero 
minėjimas Toronte, aš buvau 
bažnyčioje. Mačiau apie dvi
dešimt kunigų, jų tarpe ir mū
sų kunigų iš Anapilio. Taip pat 
mačiau kunigą Kulbį, kurį 

pažįstu iš Romuvos skautų 
stovyklos. Bažnyčioje buvo apie 
2,000 žmonių. Man patiko Mi
šios. Mano draugai tarnavo Mi
šioms. Viskas buvo labai gražiai 
paruošta. Aš mačiau daug sve
timų žmonių-lietuvių, iš kitų 
vietovių atvykusių. 

Andrius P a i k u s 

Kai buvo švento Kazimiero 
minėjimas Toronte, aš buvau 
bažnyčioje iškilmingose Mišiose. 
Tą dieną mano mama mums 
paskaitė apie švento Kazimiero 
gyvenimą. Mano teta, ponia 
Ažubalienė, buvo Romoje. Ji ten 
dalyvavo švento Kazimiero 
iškilmėse. Ji mums i i Romos 
parvežė švęsto vandens. 

Marytė Kuncaitė 

Abu Toronto Maironio lit. m-
los mokiniai. Kanada. (Maironio 
mokyklos metraštis). 

PRISIMENU VASARĄ 

Šią vasarą mes trys sesutės 
buvome Londone, Ontario. Ten 
gyvena mano močiutė ir die
dukas. Aš, mano sesutės Lina ir 
Asta daug laiko praleidome 
žaisdamos. Mums pas senelius 
visada gera ir linksma. Sugrįžę 
į Ottawą, važiavome į kaimą. 
Ten turime namą ir daržą. Ne
toli namo yra didelis ežeras. Ten 
mes žuvavome. Darže rinkome 
daržoves, kad parsivežtume na
mo. Kaime išbuvome tik dvi 
dienas. Iš ten grįžome į Ottawą. 
Greit reikėjo eiti į mokyklą. 
Man patinka eiti į mokyklą. Mo
kykloje išmoko daug dalykų. 

Rasa Augaitytė, 8 metų 
Ottawos Dr. Vinco Kudirkos 

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

KOKIA JI GRAŽI IR 
NUOSTABI 

Nors ir nebuvau Lietuvoje, bet 
esu girdėjusi ir skaičiusi apie 
Lietuvą. Kokia ji graži ir nuos
tabi. Tenai miškai gražesni, 
paukščiai gražiau čiulba ir dan
gus mėlynesnis. 

Lietuvių kalba yra viena iš 
seniausių kalbų pasaulyje. 
Lietuvos praeitis labai įspū
dinga. Šiais metais švenčiame 
Lietuvos krikšto 600 metų 
sukaktuves (1387-1987). Min
daugas pirmasis Lietuvos kara
lius, kuris apsikrikštijo su 
namažu skaičiumi lietuvių, 
sujungė mažas kunigaikštystes 
ir padarė stiprią ir plačią Lie
tuvos valstybę. 

Kai aš būsiu vyresnė, sten
gsiuos pamatyti mūsų kraštą 
Lietuvą ir aplankyti mūsų 
gimines. 

Vita Mikelevičiūtė 

Marąuette Parko lit. m-los bu
vusi 8 sk. mokinė. 

ADATA 

Adata yra siuvimo įrankis, ta
čiau žmonės pritaiko ir kitiems 
dalykams. Pvz. Liežuvis tavo 
kaip adata, žiūrėk, kad nenu
lūžtų (taikoma tiem, kurie ap
kalba kitus). Na, tavo liežuvis 
lyg adata! Plonas kaip adata. 
Laibumo ji kaip adata (taikoma 
ne storiem žmonėm). Paslėpė 
kaip maiše adatą (kai nesu
randa kokio daikto). Ot tai užėjo 
kandulys (skausmas), visą kūną 
kaip adatom varsto. Kaip ada
tom bado šonus — a jau vėl gri
pas pradės imti (pradės sirgti). 
Jieško kaip adatos (labai atsi-

PADĖKOS DIENA 

Šią Padėkos dieną aš, tėtė ir 
brolis važiavome pas mūsų 
gerus draugus Sadūnus. Pas 
juos mes gerai praleidome laiką. 
Gaila, kad mano mamos nebuvo 
su mumis. Ji pasiliko su mo
čiute ir tėvuku. Aš jos labai 
pasilgau tą dieną. 

Pas Sadūnus mes žaidėme 
tenisą, krepšinį ir tinklinį. 
Prisisportavę, buvome alkani. 
Mes valgėme didelį kalakutą su 
duonos gabaliukais. Buvo labai 
skanu. Kai aš, mano brolis ir 
vienas iš vaikų pavalgėme, 
užlipome ant stogo. Iš ten mes 
matėme beveik visą miestą. Mū
sų draugas Antanas norėjo lip
ti žemyn, bet negalėjo. Už kelių 
minučių aš Antanui padėjau 
nulipti. 

Atėjo laikas grįžti namo. Aš 
dar norėjau ilgiau pabūti, bet 
reikėjo važiuoti. Truko tik pusę 
valandos grįžti į namus. Jau
čiaus pavargęs, tuojau ėjau į 
lovą. Man labai patinka Pa
dėkos diena. 

Darius Vitkus 

Mūsų šeima važiavo pas Ku
dirkas švęsti Padėkos dieną. 
Buvo labai daug maisto, užtai 
valgiau daug. Pavalgę, žiūrė
jome televiziją ir žaidėme su 
kaimyno šunimis. Davėm jiems 
ėsti. Netyčia porai valandų pra
radom vieną šunį. Pagaliau 
suradome. Tą naktį išvažiavome 
į Palm Springs. 

Tomas Viskanta 

Abu Los Angeles Šv. Kazi
miero lit. m-los mokiniai. 

(„Jaunystės garsai") 

LIETUVIŲ DIENA 

Kanados Lietuvių dienos 1984 
metais įvyko Hamiltone. 
Sekmadieni rytą visi Toronto 
Maironio mokyklos mokiniai — 
choristai susirinko ir ilgai repe
tavo. Po repeticijos buvo pamal
dos, kurios buvo laikomos Šv. 
Patriko katedroje. Po pamaldų 
visi dalyviai ir svečiai rinkosi 
salėn laukti koncerto pradžios. 
Toronto Maironio mokyklos 
choras dalyvavo programoje. 
Buvo tautiniai šokiai, daug 
chorų ir ilgas vaidinimas. Taip 
pat buvo rungtynės (sporto), 
kuriose aš nedalyvavau. Buvo 
jaunimo vakaras ir meno pa
roda. Tai buvo dvidešimt devin
toji Lietuvių diena. 

Jūratė Gaižutytė, 
Toronto Maironio lit. m-los 
mokinė. Kanada. (Maironio 

mokyklos metraštis). 

TEGUL VAGIA 

Kartą Stalinas sukvietė savo 
komisarus ir svarstė Rusijos 
valstybės vidaus reikalus. Tarp 
kitko vienas iš komisarų pa
sakė, kad reikėtų padidinti 
algas dirbantiesiems, nes dabar, 
iš algos negalėdami pragyventi, 
visi priversti vogti valstybės 
turtą. Stalinas paprašė apskai
čiuoti, kiek maždaug reikėtų 
skirti lėšų atlyginimų padi
dinimams, kad dirbantieji 
galėtų iš algos pragyventi. 

GALVOSŪKIO NR. 19 
ATSAKYMAS 

264528:24 bus 1122. Padidinę 
50 kartų gausite 56,100. 

GALVOSŪKIO NR. 20 
ATSAKYMAS 

Veiksmažodžio liepiamoji nuo
saka: Rašyk! Daryk! Eik! ir t.t. 

GALVOSŪKIS NR. 36 

(žiūrėkite piešinį) 
Šį kartą pasportuokite po van

deniu. Ten gyvena didelis 
aštuonkojis jūrų poly pas. Beke
liaudami nesusitepkite rašalu, 
nes tas poly pas turi daug prisi
gaminęs. Kai laimingai sugrį
šite, gausite 5 taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 37 

Pasiskaitykite literatūros ir 
atsakykite į šiuos klausimus: 1) 
Kaip pasidarė kalnai? 2) Kokios 
rūšies kalnų yra? 3) Ar kalnai 
yra amžini ar jie keičiasi? 4) 
Kur yra aukščiausi kalnai? 5) 
Ar Lietuvoje yra kalnų? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 38 

Kuris žymus muzikas: 
kompozitorius, pianistas pasi
traukė iš Lenkijos į Prancūziją? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 39 

Čia surašyta eilė žodžių, ku
riuos galima rasti įvairių JAV 
valstijų pavadinimuose. Su
raskite valstiją ir žiūrėkite, ku
ris iš duotų žodžių ten yra pasis
lėpęs. Pvz. koala galima rasti 
Oklahoma valstijoje (statė): 
DShinto, 2)slave, 3) mix, 4) 
north, 5) when, 6) sodden, 7) mi-
ner, 8) vote, 9) match, 10) rage, 
11) coast, 12) most, 13) wings, 
14) slap, 15) vista. 

Už gerai atliktą darbą gausite 
10 taškų, už apygeriai — 5 t. 

GALVOSŪKIS NR. 40 

dėjęs). Naginėja (įieškinėja) kaip Apskaičiavus pasirodė, kad rei-
adatos patamsy. Jieško kaip 
adatos Šiene (kai nėra gali
mybės ko nors surasti). Batai, 
kaliošai, lazda, kepurė, ploščius 
— viskas kaip tik nuo adatos 
(reiškia visai nauji). Visą laiką 
nerimsta, sėdi kaip ant adatų. 
Sėdi kaip ant adatų (labai nera
miai). Visi stovime kaip ant 
adatų (kai laukiame ir nesu
laukiame nustatytu laiku). 

ketų daug bilijonų rublių. Tada 
Stalinas sušuko: „Puskaj varu-
jut!" (Tegul vagia). 

GALVOSŪKIO NR. 17 
ATSAKYMAS 

Tikrieji gėlių pavadinimai: 
1) Astra, 2) Azalija, 3) Begonija, 
4) Katilėlis, 5)Vėdrynas, 6) Rau
donas gvazdikas, 7) Krokusas, 8) 
Geltonasis narcizas. 

(žiūrėkite brėžinį) 

Tarp šių raidžių yra paslėptas 
vieno Lietuvos kunigaikščio 
vardas. Reikės iš raidžių surasti 
ir parašyti. Kad lengviau būtų 
surasti, pasiskaitykite šiuos 
nurodymus: 1) Pirmoji raidė yra 
trikampyje ir apskritime. 2) An
troji — trikampyje. 3) Trečioji — 
apskritime, trikampyje ir kva
drate. 4) Ketvirtoji — kvadrate. 
5) Penktoji — apskritime. 6) Šeš
toji — kvadrate ir trikampyje. 
7)Septintoji — kvadrate ir. 
apskritime. 8)Aštuntoji —< 
trikampyje ir apskritime. 
9)Devintoji — kvadrate. 

(5 taškai) 


