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(Tęsinys) 

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

Jubiliejus 
ir neprašyti padėjėjai 

Per Lietuvą vilnija Lietuvos 
Krikšto 600 metų sukakties iš
kilmės. Tai tęsis visus jubilie
jinius metus. Atskirose para
pijose jos švenčiamos įvairiai, 
priklausomai nuo to, kiek į jas 
širdies ir darbo įdeda parapijų 
vadovai ir patys tikintieji. 

Centrinis Jubiliejaus minėji
mas įvyko birželio 28 d. Vilniu
je Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 
sumos metu. Tuo pačiu laiku 
minėj imai vyko penkiose 
Vilniaus bažnyčiose. Iškilmin
goms pamaldoms Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje vadovavo J.E. 
arkivyskupas Liudvikas Povilo
nis, Šv. Teresės bažnyčioje — 
vyskupas Romualdas Krikščiū
nas ir Vilnonus arkivyskupijos 
valdytojas Algirdas Gutauskas. 
Šv. Mikalojaus bažnyčioje — 
vyskupas Ju l i jonas Ste
ponavičius ir Panevėžio valdyto
jas Kazimieras Dulksnys. Svč. 
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
bažnyčioje — vyskupas Juozapas 
Preikšas . Dviejose Vilniaus 
bažnyčiose — Šv. Dvasios, kur 
vadovavo vyskupas Vladislovas 
Michelevičius ir Šv. Rapolo — 

vyskupas Vincentas Sladkevi
čius — iškilmingos jubiliejinės 
pamaldos buvo laikomos len
kiškai. 

Jubiliejaus iškilmėse dalyva
vo atvykę svečiai: Rygos vys
kupas, Provoslavų ir Pro
testantų Bažnyčių atstovai. 

Iš valdžios pusės pamaldose 
dalyvavo Sąjungos ir respubli
kos įgaliotiniai — Charčevas ir 
P. Anilionis. 

Pamaldų metu tikintiesiems 
buvo perskaitytas Lietuvos 
vyskupų ir vyskupijų valdytojų 
ganytojinis laiškas, specialiai 
skirtas šiai iškilmei, raginantis 
..išmokti vadovautis ir gyventi 
gyva krikščioniška dvasia — 
Šventosios Dvasios malone ir 
dovanomis". 

Bene šilčiausiai, dvasiškai 
pakilioje nuotaikoje minėjimas 
praėjo Šv. Mikalojaus baž
nyčioje. Tikintieji labai šiltai ir 
nuoširdžiai sutiko savo ganytoją 
J.E. vyskupą Julijoną Stepo
navičių, kuriam jau 26 metai 
neleidžiama grįžti į Vilnių. 

(Bus daugiau) 

Septyniolika senatorių 
prašo laisvės Gajauskui 

Washingtonas . — Septynio
l ika JAV Kongreso senatorių 
gruodžio 3 d. laišku paprašė 
sovietų Generalinį sekretorių 
Mikhail Gorbačiovą, kad jisai 
Balį Gajauską paleistų iš trem
t ies ir suteiktų jam progą emi
gruot i į JAV-bes, praneša 
Lietuvių Informacijos Centro 
Washingtono skyrius. Panašų 
prašymą Gorbačiovui pateikė 
108 Atstovų rūmų nariai, kurie 
lapkričio 24 d. tuo reikalu 
pasirašė laišką. 

G a j a u s k a s — Stal ino auka 

Senatorių laiškas buvo pa
siųstas į sovietų ambasadą Wa-
shingtone, kad pasiektų Gene
ralinį sekretorių jam besilan
kan t JAV sostinėje gruodžio 
7-10 d. Senatoriai teigiamai 
įvertina Gorbačiovo tvirtinimą 
lapkričio pradžioj įvykusiame 
bolševikų revoliucijos minėjime, 
kad Stalino nusikaltimai buvę 
,,milžiniški ir neatleistini". 
Senatoriai teigia, kad Balys Ga
jauskas, kaip tik buvo vienas iš 
Stalino aukų ir kad jis tebeken-
čia nuo stalinizmo liekanų. 

Tiems tvirtinimams paremti, 
senatoriai trumpai atpasakoja 
Gajausko „nusikaltimų" isto
riją. Pasak jų, viena priežastis, 
dėl kurios Gajauską įkalino 
1977 m., buvo, kad jis pas save 
turėjo vertimą Solzhenitsyno 
Gulag Archipelago, kuris „deta-
liškai apibūdina tuos stalinisti-
nius kraštutinumus, kuriuos 
Jus (Gorbačiovas) neseniai pa
smerkėte". 

Praei t ies sk r i auda 

Senatoriai sako, kad Gor
bačiovo ir Reagano susitikimo 
proga kaip tik derėtų parodyti 
sovietų valdžios ryžtą atitaisyti 
praeities skriaudas. Gajausko 
išlaisvinimas ne tik būtų to pa
siryžimo įrodymas, bet taip pat 

ir įprasmintų Stalino nusikal
t imų pasmerkimą. Kaip 
senatoriai pažymi, Gajauskas 
š.m. balandžio mėnesį pradėjo 
penkerių metų tremties baus
mę. Jo sveikata silpna. 

Pagrindiniai šio laiško auto
r iai yra senator iai David 
Durenberger iš Minnesotos ir 
T)onald Riegle iš Michigano, 
kurie pirmininkauja Lietuvos 
Katal ikų Religinės laisvės 
Grupei Senate. Šie senatoriai 
irgi pasirašė laišką: Frank 
Lautenberg, Richard Lugar, Al
fonse D'Amato, George Mit-
chell , David Pryor, Dale 
Bumpers, William Proxmire, 
Alan Dixon, Daniel Moynihan. 
David Karnes. Larry Pressler, 
Spark Matsunaga, Claiborne 
Pell, Frank Murkowski ir Paul 
Sarbanes. 

Uždraudė vykti į 
Maskvą 

New Yorkas. — KGB pagra
sino suimti du vilniečius, kurie 
tikėjosi dalyvauti neoficialioj 
žmogaus teisių konferencijoj 
Maskvoj, praneša Lietuvių In
formacijos centras. KGB pulki
ninkas Česnavičius gruodžio 8 
d. perspėjo į konferenciją besi 
ruošiančius vykti Antaną Ter
lecką ir Petrą Cidziką, kad. 
jeigu jie bandys vakare trau
kiniu važiuoti į Maskvą, jie bus 
sulaikyti ir Maskvos nepasieks. 
Terleckas ir Cidzikas buvo pain
formuoti, kad jie gali iš Vilniaus 
išvažiuoti tik gruodžio 15. kon
ferencijai jau pasibaigus. 

Konferenciją sukvietė Glas-
nost spaudos klubas, kurį 
sudaro buvusieji sąžinės 
kaliniai ir kiti žmogaus teisių 
gynėjai. Konferencijai visokiais 
būdais trukdoma. Trys ukrai
niečiai ir vienas armėnas Lvove 
buvo suimti traukiny pakeliui 
į konferenciją už tariamą narko 

Prezidentas 
tebekaltinamas nacių 

nusikaltimais 
Specialiai pagaminti dokumentai 

Gorbačiovai svečiuose pas prezidentą Reaganą ir io žmona Nancy Baltuosiuose rūmuose. ..Pakeisti 
Sovietų Sąjunga yra labai sunku"', sakė jis su stiki'j rankoje, „ir dabar mes turime paskutine 
proga". Gorbačiovas negali sulaukti proletariato '.aimėjimo, nežiūrint jo švpsenos. 

Maskva nervuojasi, 
kitaip aiškina pasitarimus 

Maskva. — Labai aiškiai 
susinervino Reagano Adminis
tracijos pare iškimu, jog 
Washingtonas pasakė, kad jis 
yra laisvas bandyti ir turėti 
Strateginio apsigynimo ginklus 
erdvėje, kalbėjo šią savaitę Gor
bačiovas, pažymėdamas, kad tai 
yra toli nuo klausimo išspren
dimo. Savo televizijos kalboje 
apie viršūnių konferenciją Gor
bačiovas įspėjo, jog kiekvienas 
žingsnis išvystyti strateginio 
apsigynimo branduolinių gink
lų sistemą erdvėse, bus pavoj
ingas ėjimas, kuris greitai gali 
sužlugdyti pasiektus laimėji
mus. 

Prezidentas ir kiti vyresnieji 
Administracijos pareigūnai 
sako, jog viršūnių konferencijoje 
buvo pasiektas susipratimas su 
Gorbačiovu, jog nėra suvaržymų 
SDI bandymams, išradimams ir 
erdvės sistemos įrengimams. 

Kaip jį pr iėmė Politbiuras 

Gorbačiovas, kalbėdamas apie 
tai, atrodo, bandė paneigti tai , 
apie ką jis kalbėjo Washingtone 
ketv i r tadienį pr ieš p a t 
išvažiuodamas iš Amerikos. 
Šiaip, jis sakė, pasitarimai su 
prez. Reaganu buvo skirtingi, 
negu anksčiau — daugiau pro
duktyvūs. „Yra per anksti kal
bėti apie pagrindinius Sovietų 
— Amerikos pagerėjimus", pa
sakė Gorbačiovas. Savo televizi
jos kalboje gyventojams j is 
neminėjo to, ką jis sakė Ame
rikoje, kad šis susitarimas „yra 
didelis įvykis pasaulio politikoje 
ir perėjimas į naują fazę sovie
tinių medžiagų laikymą. O kai 
rengėjai Maskvoj susirinko prie 
jų išnuomotos salės, ją rado 
užrakintą su iškaba „Uždaryta 
valymui". Nebuvo išduotos vi
zos visai eilei dalyvių, kurie 
būtų norėję atvykti iš Vakarų 
kelti žmogaus teisių klausi
mus, įskaitant Pabaltijo kraštų 
teisę į tautos apsisprendimą. 
Pagal New York Times, į konfe-
renciją susir inko apie 90 
dalyvių; jų tarpe žmogaus teisių 
gynėjai iš JAV-bių, Čekoslova
kijos ir Švedijos. 

tų — amerikiečių santykiuose". 
Užsienio žurnalistai mano, 

kad jis nebuvo entuziastiškai 
sutiktas Politibiure, kai jis 
sugrįžo į Maskvą. 

Jis savo žmonėms aiškino, jog 
kai kurie šaltiniai Amerikoje ir 
Vakarų kraštuose nenori, kad 
įvyktų pasikeitimai į gerą pusę. 
Jis sakėsi, jog kreipėsi į Vyriau
siąjį Sovietą — nominalinį So
vietų parlamentą, kad pasirašy
tas susitarimas Washingtone 
būtų priimtas. 

Amerikos komentara i bus 
vėliau 

Apie savo vizitą Amerikoje 
Gorbačiovas dar pridėjo, jog jis 
patyrė, kad amerikiečiuose 
didėja taikos idėjų palaikymas. 
Kalbėdamas apie regionalinius 
konfliktus, pasakė , jog 
„nežiūrint, kad mes nenuėjome 
toli šioje srityje, diskusijos apie 
tuos re ika lus paryškino 
situaciją ir leido toliau tęsti 
dialogą". Ekonominėje dalyje 
esą yra pozityvūs pasikeitimai 
ir bus dideli ryšių išplėtimai 
visame sovietų - amerikiečių 
ekonominių ryšių klausime. 
Baigdamas savo kalbą, Gorba
čiovas pasakė, jog jo pasitarimai 
su prez. Reaganu nebūtų buvę 
galimi, jei nebūtų daromi pasi
keitimai namuose. 

Valstybės departamento ats
tovė Phyllis Oakley pasakė, jog 
apie Gorbačiovo kalbą bus pasi
sakyta vėliau. 

Sovietai įteikė 
netikrą nuotrauką 

Washingtonas. - Naujoji ra
ketų sutartis turbūt bus pa
tvirtinta. Bet vienas dalykas 
dar nesutvarkytas. Sovietų 
Sąjunga dar turi pristatyti gerą 
savo SS-20 raketos fotografiją. 

Pagal sutart į , abi šalys 
privalo parūpinti savo raketų ir 
jų iškėlimo įrengimų nuotrau
kas, kurios turi būti sunaikin-
tos. Sovietų Sąjunga pristatė 
savo kitas nuotraukas, bet 
nedavė savo vidutinio nuotolio 
raketos SS-20 fotografijos. 

TRUMPAI 
IS VISUR 

— Wasningtone, kai iškilo 
Sovietų pažadėta pa rama 
apginkluoti sandinistų režimą 
Nikaragvoje. Senate vyko 
įvairūs išlaidų mažinimo bei 
pakeitimų posėdžiai. Kai iškilo 
paramos reikalas Nikaragvos 
laisvės kovotojams, tuoj buvo 
patvirtinta tartp 9 ir 10 mil. dol. 
humanistiniams Contras reika
lams tik rankų pakėlimu, nerei
kalaujant savo balsavimo lapelį 
įteikti raštu. 

— Concord, N. H. valstijos 
mieste Gary Hart paskelbė vėl 
savo kandidatūrą demokratų 
partijos sąrašą į prezidentus.-
Praėjusį gegužės mėnesį jis pa
sitraukė iš kandidatų dėl ryšių 
su modeliuotoja Donna Rice, bet 
dabar vėl nutarė bandyti savo 
laimę. 

— Varšuvoje žinių agentūros 
praneša, jog Gdanske policija 
pasipriešino Solidarumo demon
stracijai, kuri minėjo 6 metų 
savo sukaktį, kai komunistinė 
vyriausybė jai uždraudė veikti. 
Protestas prasidėjo, kai Lech 
Walesa pareikalavo narius 
kovoti už savo teises — laisvai 
veikti Solidarumui. 

Amerikiečių oficialūs asmenys 
niekad nematė tos raketos, kaip 
ji iš tikrųjų atrodo, bet ta nuo
trauka yra reikalinga patikri
nimui pagal pasirašytą sutartį. 

Amerikiečiams ši fotografija 
būtinai reikalinga, nes be jos in
spektoriai negalės nustatyti, ar 
nėra ta raketa ir toliau gami
nama. Būtina tą raketą pama
tyti, kaip ji atrodo. Administra
cija jos reikalavo ir tik paskutine 
valandą prieš sutarties pasira
šymą sovietai pristatė neaiškią 
per televiziją nufotografuotą ar 
padirbtą kopiją. Kad sutartis 
būtų pasirašyta ir išvengta 
gėdos, amerikiečiai sutiko. 
Amerika dabar reikalauja 
tikros SS-20 raketos fotografijos. 
Ambasadorius Jack Metlock 
Maskvoje turi tą nuotrauką iš
reikalauti iš soveitų. 

Kai sutartis bus formaliai pri
statyta Senatui tvirtinti, ta 
nuotrauka bus būtinai reika
linga. 

Viena. — Austrijos preziden
tas Kurt Waldheimas savo 
duotame pasikalbėjime spaudai 
pripažino, kad jis žinojo apie 
brutalų elgesį prieš jugoslavų 
partizanus, bet, kaip j is sako, 
niekada nedalyvavo jų naikini
mo veiksmuose. Įsakymai prieš 
juos kovoti egzistavo, sako 
buvęs Jungtinių Tautų gene
ral inis s e k r e t o r i u s . „ J i e 
ateidavo iš vyriausios karo 
įstaigos Berlyne. Tai buvo vi
siems gerai žinoma. Tik aš 
nebuvau į tai įsivėlęs", 

Tyr inė j imus v e d a 
t a r p t a u t i n ė komisi ja 

Tuo pačiu metu j i s vėl 
paneigė, kad dalyvavo žydų 
naikinime arba jų deportavime 
į koncentracijos stovyklas, ka i 
jis dirbo karo reikalų žvalgy
boje. Šiuo metu vyksta Wald-
heimo dokumentų investigacija, 
kurią atlieka tarptautinė ko
misija. Artimi šaltiniai šios 
komisijos darbui teigia, jog 
komisijos nar ia i mano, kad 
Waldhe imas žinojo a p i e / 
daromus žudymus, tačiau nė ra 
įrodymų, kad jis aktyviai juose 
dalyvavo. 

Waldhe imo p a s i s a k y m a s 

Būdamas savo įstaigoje Hof-
burge, jis sakė, kad tuo metu 
buvo 23 metų leitenantas, kurio 
darbas buvo surinkti duomenis 
apie kiekvienos dienos kariuo
menės dalinio veiksmus vokie
čių karo metais Balkanuose. 
Pagal kai kuriuos karo doku
mentus , W a l d h e i m a s buvo 
priskirtas žvalgybos vienetui 
Bosnijoje, kurioje buvo 450,000 
kar ių , kovojanč ių p r i e š 
jugoslavus 1942 m. Vyresniųjų 
buvo duotas įsakymas sušaudyti 
100 civilių už vieną nušautą 
vokietį, jei tai padarys jugoslavų 
partizanai. „Tai nebuvo jokia 
paslaptis. Kiekvienas kareivis 
tai žinojo. Būtų didelis skir
tumas, jei aš būčiau davęs 
įsakymus t a i atl ikti . Ir yra 
kvaila sakyti , kad aš turėjau 
viską žinoti. Aš neturėjau jokios 
įtakos tokiems sprendimams, 
nes nebuvau tokioje pozicijoje". 

padirbtus dokumentus Jugos
lavijoje, kuriuose buvo rašoma, 
kad aš daviau įsakymą žudyti 
pagrobtuosius Sarajeve. Bet 
visa tai buvo įrodyta, kad 
neatitinka tikrenybei". Dar vė
liau j ie sakė: , j i s turėjo žinoti". 

Re ika lau ja pas i t raukt i iš 
prez idento posto 

Austrijoje yra tam tikras judė
jimas, kuris nori, kad Wald-
heimas atsisakytų iš Austrijos 
prezidentų. Pavyzdžiui, kai 
Austrijos Žmonių partijos sek
retorius Michael Graff prancū
zų žurnalui pasakė, jog „kol 
nėra įrodyta, kad Waldheimas 
pasmaugė šešis žydus savo 
rankomis, jis nėra jokia pro
blema". Ši partija kaip tik 
nominavo Vv'aldheimą į prezi
dentus . Vėl iau Graff buvo 
priverstas atsisakyti partijos 
politinio posto. Carl Hoedl. Lin-
zo mero pavaduotojas, taip pat 
turėjo rez ignuot i , nes j is 
palygino, jog „Žydų Pasaulio 
Kongreso organizacijos kalti
nimai Waldheimui yra panašūs 
kaip, kad žydai nukryžiavo Jėzų 
Kristų". 

Didžiausias prezidento kriti
kas yra buvęs Austrijos kanc
leris Bruno Kreisky, kuris jį 
pasiūlė į Jungtinių Tautu gene
ralinio sekretoriaus postą ir 
kuris buvo už jo išrinkimą vals
tybės prezidentu. „Šiandien mes 
atrodome pasauliui kaip nacių 
r e z e r v u a r a s , ka ip mažas 
kraštas, kuriame nacizmas yra 
apėmęs visus gyventojus", 
pasakė Kreisky Grinzinge savo 
namuose. „Aš labai gailiuosi, 
kad aš palaikiau Waldheimą, 
todėl, kad jis pats įrodė, kad jis 
y r a melagis . J is melavo 
paskutinius 15 metų ir tai mano 
akyse yra žiaurus nusikaltimas. 
J i s negali būti Austrijos vals
tybės galva. Jis negali išlikti 
4% metų", kalbėjo Kreisky, 
kuris pats yra žydų kilmės. 

Kreisky dar pridėjo, jog Wald-
heimas turėtų atsisakyti prezi
dento posto, jei būtų įrodyti jo 
nusikaltimai. 

Žydų kalt inimai 

Kovo mėnesį Austrija minės 
50 m. sukaktį, kai Hitlerio Vo
kietija buvo prisijungusi Austri
ją. Waldheimas sako. kad tada 
bus proga jam pasisakyti apie 
savo antinacinį nusistatymą. 
,.Tai nebus man sunku, todėl, 
kad aš laikau šią aneksiją viena 
didžiausių tragedijų mūsų 
kraštui", pasakė užsienio žur
nalistams Austrijos prezidentas 
Kurt Waldheimas, vis iš naujo 
žydų organizacijų kaltinamas 
nacių nusikaltimais Antrojo 
Pasaulino karo metu. 

Kurt Waldheim, Austrijos prezi
dentas 

P a d i r b t i d o k u m e n t a i 
Waldhe imui 

Waldheimas kaltino spaudą 
p r i r a š i u s apie jį visokių 
nesąmonių. „Pirmiau jie sakė, 
kad aš buvau nacis, bet buvo 
įrodyta, kad tai netiesa. Vėliau 
j ie sakė , kad buvau karo 
n u s i k a l t ė l i s i r panaudojo 

KALENDORIUS 

Gruodžio 18 d.: Bazilijonas, 
Girdvilas. Eivilė. Gracijonas. 
Gotvilas. Žvaigždikis. 

Gruodžio 19 d.: Gregorijus. 
Faustina. Rimantė. Nemezijus, 
Rufas. 

ORAS 

Saulė teka 7:12, leidžiasi 4:21. 
Temperatūra dieną 38 i., 

naktį 23. 



DRAUGAS, penktadienis, 1987 m. gruodžio mėn. 18 d. 

/PORTO APŽVALGA 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname visus Šiaurės 
Amerikos lietuvius sportininkus, sporto vienetų vadovus, sporto dar
buotojus ir rėmėjus. 

1988-ieji metai bus reikšmingi lietuviško sporto gyvenime III-
siomis Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynėmis Australijoje. Tebūnie 
tai rimto pasiruošimo metai, kuriuos apvainikuosime lietuviško 
jaunimo gyvybingumo ir solidarumo švente. 

ŠALFAS s-gos Centro valdyba 

ŠALFAS S-GOS CENTRO 
VALDYBOS LAUKIA 

DARBINGI METAI 

ŠALFAS s-gos centro valdybos pirm. Valdas Adamkus pasitarime su vicepir
mininku Rimantu Dirvoniu. 

PASIGENDA LIETUVOS 
SPORTO ISTORIJOS 

Kaip ir prieš penketą metų, 
kai Chicagai teko organizuoti Il
sias Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynes, ŠALFAS s-gos centro 
valdyba buvo išrinkta iš 
Chicagos kandidatų, taip ir šį 
kartą prieš IlI-sias P.L.S. 
žaidynes Australijoje. Clevelan-
do Lietuvių namuose spalio 31 
d. įvykęs sąjungos metinis 
suvažiav'Tr>3* padarė panašų 
sprendimą ir vėl išrinko Chi
cagos kandidatus, daugumoje 
net tuos pačius asmenis. 

Nauja valdyba savo pirmame 
posėdyje gruodžio 7 d. šitaip 
pasiskirstė pareigomis: pirmi
ninkas Valdas Adamkus, vice-
pirm. Rimas Dirvonis, iždi
ninkas Aleksas Lauraitis, sek
retorius Algis Tamošiūnas, Vy
tautas Grybauskas — spaudos 
atstovas, Zigmas Žiupsnys — 
tinklinio sekcijos vadovas, 
nariai — Renata Žilionienė ir 
Romas Puodžiūnas. Generalinio 
sekretoriaus pareigoms bus 
kviečiamas Algirdas Bielskus iš 
Clevelando, šių pareigų eksper
tas per visus Sąjungos gyvavimo 
metus. Apygardų vadovų parei
goms pakviesti: Kanados — Al
fonsas Balnis iš Toronto, Rytų 
— Algirdas Veliuona iš 
Baltimorės ir Vid. Vakarų — 
Vytas Čyvas iš Clevelando. 

Metines sporto varžybas pa
vesta organizuoti ,,Lituanicos" 
ir „Neries" klubams. Tos varžy
bos vyks balandžio 30-31 d. 
Chicagoje. Bus varžomasi šiose 
sporto šakose: krepšinyje, tinkli
nyje ir šachmatuose. Netolimoje 
ateityje turi paaiškėti ar tuo 
j>ačiu metu Chicagoje bus or-
ganzuojamos ir ledo ritulio, 
kėgliavimo ir raketbolo varžy
bos. Šios varžybos žada būti 
vienos iš pačių gausiausių ir 
įdomiausių. Tai bus egzaminas 
visiems į Australijos III PLS 
Žaidynes vykstantiems klu
bams. 

už Š. Amerikos lietuvių rinktinę 
gastrolėse į Australiją ir į 
Europą, buvęs Neo-Lituanų ko
mandos vadovas ir žaidėjas, o 
dabar ,.Neries" jaunių koman
dos treneris. Jo pirmasis užda
vinys bus pakeisti mūsų krep
šinio varžybų jau atgyenusią ir 
netikusią pravedimo sistemą. Iš 
kitų naujai pakviestų sporto 
šakų vadovų dar laukiami 
atsakymai; jie bus paskelbti 
vėliau. 

Be abejonės, suvažiavimas ži
nojo, ką daro. Dabar centro 
valdyba ir išvykos į Australiją 
komitetas yra Chicagoje ir jo pa
grindinė dalis sudaryta iš tų 
pačių žmonių. Vis darbas vyks 
sparčiau ir sklandžiau, o tai 
ypač bus reikalinga, kai į 
Australiją jau ruošiasi keliauti 
12 krepšinio ir tinklinio koman
dų, didžiulis būrys golfininkų, 
šachmatininkų ir lauko teniso 
žaidėjų. Tikriausiai daugiau 
negu 150 sportininkų, 20 
vadovų ir trenerių net iŠ 7 atski
rų miestų. 

Belieka palinkėti geriausios 
sėkmės! 

V. 

VILNIAUS 
„ŽALGIRIO" 

PREMIJOS IR 
IŠVYKA KINIJON 

Po Sovietų Sąjungos futbolo 
pirmenybių yra įprasta teikti 
komandoms ir pavieniams 
žaidėjams premijas už įvairiau
sius pasižymėjimus. Tas premi
jas skiria laikraščiai, žurnalų 
redakcijos ir visuomeninės 
organizacijos. 

Vilniuje leidžiamo „Sporto" 
laikraščio spalio 20 d. laidoje, 
skyrelyje „Užsienio lietuvių 
sporto gyvenimas", atspaus
dintas aktualus V. Kašaičio 
straipsnis pavadintas „Jeigu 
gali pavieniai entuziastai". Šio 
straipsnio autorius, vertin
damas išeivijos lietuvių išleistas 
kelias lietuviškos sportinės 
veiklos knygas, priekaištingai 
pasigenda išsamaus Lietuvos 
sporto istorijos veikalo ok. Lie
tuvoje. Nors į išeivijoje išleistas 
knygas žvelgiama kritiškai, 
kaip į mėgėjiškas pastangas, ar
ba kaip „žaliavą" sporto is
torijos rašytojams, tačiau tie 
„mėgėjiški" išeivijos sporto 
entuziastai šioje srityje statomi 
pavyzdžiu profesionalams spor
to žurnalistams ir kitiems tos 
srities specialistams ok. Lietu
voje. 

V. Kašaitis straipsnį pradė
damas rašo: 

„Užsienio lietuviai yra išleidę 
jau ne vieną knygą, skirtą 
Lietuvos ir išeivijos sporto 
praeičiai. Tiesa, jų lygis labai 
nevienodas — greta profe
sionalių pastangų pastebimas ir 
literatūrinis mėgėjiškumas. Ta
čiau bet kuriuo atveju 
sukaupiama nemaža informaci
nės medžiagos, kuria kada nors 
galės pasinaudoti solidesnių 
leidinių autoriai". 

Toliau nagrinėjamos keturios 
atskiros išeivijoje išleistos spor
to istorijos knygos. Rašoma: 

„ 1966m. buvęs imtynininkas 
senosios ateivijos atstovas 
John Jakubs-Jakubauskas 
, surinko ir parašė' knygą 
, Amerikos l ietuvių 8porto 

pernykščių metų data .Išeivijos 
lietuvių istorija 1944-1984', be 
abejo, pranoksta panašius leidi
nius savo apimtimi, informaci
jos ir analizės galimybėmis. 
Knyga — 501 puslapio. Ją 
redagavo Kęstutis Čerkeliūnas, 
Pranas Mickevičius ir Sigitas 
Krasauskas. Išleidėjas — 
Šiaurės Amerikos lietuvių fi
zinio auklėjimo ir sporto 
sąjunga (ŠALFASS), kurios pa
skirtis — visuomeniniais 
pagrindais rūpintis svetur lie
tuvišku sportu. Knyga išspaus
dinta Kanadoje, Toronte. Kaip 
matyti, už iseiviškos sporto 
istorijos paliko išt isas 
ankstesnis laikotarpis, trukęs 
bene tiek pat, kiek ir pokarinis, 
tačiau reikšmingesnis pasie
kimais. Deja, taip jau įprasta 

| naujųjų, pokario, ateivių 
gyvenime, kad jiems pritrūks
ta noro, jėgų ir pastangų ati
džiau patyrinėti ką vienoje ar 
kitoje kultūros srityje nuveikė 
senesnieji, mažiau mokyti tau
tiečiai". 

Priekaištai dėl ok. Lietuvoje 
pastangų stoka* Lietuvos spor-
UT Istorijos parašymo reikalu 
ryškėja V. Kašaičiui minint J. 
Narbuto Kanadoje išleistas 
knygas. Štai kaip rašoma: 

Bet kas ir kada? Mes turime 
kai kurių sporto šakų istorijos 
knygas. Čia, be abejo, be jokios 
konkurencijos yra krepšinis, 
kurio istorijai skirtos jau bene 
trys knygos. Daugiau aptarta 
bent atskirais etapais irklavimo 
ir bokso istorija. Turime jau ne 
vieną išsamų informacinį 
žinyną, knygų apie mūsų 
dalyvavimą olimpinėse žaidy
nėse. Tačiau drauge yra sporto į 
šakų, kuriose mūsų pasiekimai 
ypač reikšmingi, kur turima 
gerai rašančių specialistų, bet 
stokojama padorios istorinės ap
žvalgos, ką jau bekalbėti apie 
leidinėlį — brošiūrą ar knygą... 
Pavyzdžiui, rankinis, futbolas, 
lengvoji atletika ir kitos popu
liariausios sporto šakos. Nejau
gi istorijos dar ilgą laiką reikės 
ieškoti spaudos komplektuose, 
kai turime leidyklą, privalančią 
parūpinti sportinės literatūros, 
specialiąją aukštąją sporto ir 
kūno kultūros mokyklą, 
nemažą būrį sporto žurnalistų. 
Kodėl svetur pavieniai entu
ziastai gali sudaryti ir 
išspausdinti, tegul saviveik
lines, mėgėjiškas lietuviško 
sporto istorijos knygas, o mes, 
turėdami tokias dideles jėgas ir 
galimybes, net nepradedame ir 
neplanuojame Tarybų Lietuvos 
sporto istorijos knygos (juk 
lietuviško sporto istorija 
praktiškai yra didžiąja dalimi 
tarybinė, kai jo iki 1940 m. 
raida primena plačią, įdomią 
įžangą...) 

Šį savo straipsnį V. Kašaitis 
baigia apeliuojančiu raginimu: 

„1990 metais Tarybų Lietuva 
švęs savo penkiasdešimtmetį. 
Ar tai neskatina vieną kartą 
sutelktomis jėgomis imtis ir 
mūsų sporto istorijos? 
Išeivišakai jos daliai, kaip 
matome, medžiaga arba bent 
žaliava surinkta". 

Baigiant, norisi pakartoti V. 
Kašaičio žodžius — „žaliava 
surinkta!" Ją ne tik surinko, bet 
laisvalaikius ir atostogas auko
dami, b z jokio užmokesčio rinko, 
redagavo ir savo pastangomis 
sutelktomis lėšomis išleido tie 
„pokario ateiviai, kuriems pri
trūksta noro, jėgų ir pastangų 
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Jei ką garbingo padarai — visi 
žino; bet jei ką gėdingo padary
tumei, ką padės niekieno neži
nojimas, jei pats žinai? 

Seneca 

DR. KENNETH J . YERKES 
OR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Uthuanian Ptaia Coort 
Tel. 925-8208 

Vilniaus „Žalgiriui", laimėju
siam trečią vietą pirmenybėse 
ir teisę dalyvauti Europos 
taurės varžybose, teko dvi pre
mijos: viena už daugiausiai 

Krepšinio vadovo pareigoms pergalių iškovotų dideliu skir-
pakviestas ir jau sutiko jas 
perimti Edas Modestas, žaidęs 

Jim Kirk. Australijos 200 m sukak
ties minėjimo komiteto pirmininkas. 
Jo vadovaujamas komitetas 4,000 
dol auka pareme IlI-sias Pasaulio 
Lietuvių Sporto žaidynes. 

tumu, o antra — už ryžtą laimėti 
varžovams pirmaujant. Dideliu 
skirtumu „Žalgiris" laimėjo 
prieš meistrą „Spartaką" net 
5-2, prieš Maskvos C ASK 3-0 ir 
prieš Maskvos „Dinamo" 4-0. 
Taip pat trys pergalės buvo 
pasiektos, kai rungtynių 
pabaigoje pasekmė dar buvo 
priešininkų naudai, kas de
monstravo „Žalgirio" ryžtą ir 
entuziazmą. 

Po pirmenybių dvi savaites 
„Žalgiris" viešėjo Kinijoje. Pir
mas rungtynes su Guančau pro
vincijos meistru laimėjo 5-0. An
trosios rungtynės vyko Pekin 
mieste prieš kariuomenės 
komandą, kuri Kinijos futbolo 
pirmenybėse tuo metu stovėjo 
pirmoje vietoje. Rungtynės 
baigėsi lygiomis 1-1, o 
„Žalgiris" paliko gerą įspūdį. 
Ypač išsiskyrė V. Ivanauskas, 
kuris jau pakviestas į Sovietų 
Sąjungos olimpinę rinktinę. 

istorija' , kur per 157 puslapius tiems, kas kada nors rašys tikrą 
pristato, — dažnai ir vos vienu Lietuvos sporto istoriją, 
faktu ar keliais bendrais žo
džiais, — daugelį JAV lietuvių, 
pasireiškusių bokse, imtynėse, 
amerikiečių futbole, beisbole, 
golfe, krepšinyje, plaukime, 
kėgliuose ir kt. Tačiau toje in
formacijoje labai stokojama 
nuoseklumo, tikslumo, atran
kos, ji neaptarta istoriškai, tai 
— įvairiai, stokojant net kva
lifikacijos, surankiota žaliava, 
bet užtat vienintelė. Tuo tarpu 
1957 m. čikagiečio Eduardo Su-
laičio redaguota knygelė 
, Lietuviškasis krepšinis' yra 
visais atžvilgiais rimčiau 
paruošta, turinti daugiau infor
macijos ir istoriškumo, nors 
redagavimas galėjo būti daug 
atidesnis, nuoseklesnis". 

Šiais metais džiaugėmės iš 
spaudos išėjusia „Išeivijos spor
to istorija". Ryšium su tuo mūsų 
spaudoje pasirodė keli kritiški 
straipsniai, bet tik dėl to, kad 
juos rašiusieji, vieno ar kito šioje 
monumentalioje knygoje pasi
gedo. Aplamai visa laisvajame 
pasaulyje gyvenanti lietuviškoji 
visuomenė džiaugėsi šios 
knygos pasirodymu ir su 
dėkingumu vertina visus prie 
jos parašymo, redagavimo ir iš
leidimo prisidėjusius. Štai kaip 
ši knyga vertinama V. Kadaičio 
straipsnyje: 

„Todėl šiemet pasirodžiusi 

atidžiau patyrinėti ką vienoje ar 
„Beje, taip pat Kanadoje kitoje srityje nuveikė senesnie-

maždaug prieš dešimtį metų ji, mažiau mokyti tautiečiai". O 
buvo išspausdintos dvi J. Nar- vis tik reikia pripažinti, kad jie 
buto parašytos knygos, kur daugiau padarė, negu ok. Lie-
chronologiškai ir padrikai tuvoje gerai apmokami profesio-
suregistruoti labai nevienodos nalai. Taigi ir mes išeivijoje 
vertės Lietuvos sporto įvykiai nekantriai laukiame ok. Lie-
iki Antrojo pasaulinio karo. tuvoje išleisto profesionališkai 
Tačiau šis sporto entuziastas tobulo Lietuvos sporto istorijos 
taip pat spėjo atlikti didelį veikalo. Deja, kol ten „pavie-
darbą, pateikdamas faktų n i ų entuziastų" veikla varžo

ma, tokio veikalo nesulauksim 
IR 

OR. VMAY RAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
(Augiai nuimami ofise) 

Priklauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, CMcaao 
Tat. B M M (veikia 24 vai.) 

antr. ketv.. perriet. nuo 12 iki 6 v.v. 

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

DU. L DRKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. tet. 471-3300; ras. 442-0207 
VIDAS J. NEMICKA8, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadzte Ave., 
CMcaao, IM. 00052 

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

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPCCIALYBE - AKIU UGOS 

2055 W. 09 St. 
Tai. 770-0001 

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

3000 W. 05 St. 
Tai. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medtcal Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

Ofiso te l . - 582-0221 
DM. JANINA JAKŠEVlCftJS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir rtemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Roatf. Tai. 505-2002 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt , antr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. 

Namu 584-5527 
M . AlStS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRLRC1IA 
6132 S. Kedzie, ChicaRO, III. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elpn, III. 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. M-ftame 5-1011 
WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3025 weet saoi eueei 

Vai.: pirm., antr, ketv ir penkt. 
nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai vak. 

Treč. ir sėst, uždaryta 
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-415« 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. SOth Ave., Cicero 
Kasdien 1 iki i* vai vak 

išskvrus treč Sėst 12 iki4 vai popiet 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHOOONTrCS — karūnėles 
tilteliai, plokštelės ir bendroji praktika 

2050 W. Si St. CMcego 
Tai. 470-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETRBKIS 
DANTŲ GYDYTOIA 
8104 S. Roberts Road 

I mvlia i vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

..Contatt lenses" 
2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą UJdarvta treč 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

i . nMMiM. ifi.u. 
Specialybė — Chirurgija 
2454 VVest 71st Street 

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

3 iki 7 v.v Tik susitarus 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
Specialybė - Vidaus ir plaučiu ligos 

2*3« w. net oi, 0OJaaįa> m. 
Tai.: 4344100 
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Chicagoje vykusiose Lietuvių Lauko teniso pirmenybėse pirmą kartą vyrų 
A klasėje laimėjęs Vaidas Čikotas džiaugiasi a.a. E. Bacinsko prisiminimui' 
skirta pereinamąja taura. Nuotr. B. Čikoto 

KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 VV. 81st Street 

Ofiso tel. RE 7-1168; 

Dr. Tumasonio ofi*a perėmė 
DR. S. LAI 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2494 VV. 71*t Street 

494-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12, Penkt. 2-7 

DR. LEONAS SOSUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGHA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai antr 1-4 p p ir ketv 2-S p.p 
šest pagal susitarimą 

Ofiso tel. 776-2480, rez. 444-S545 

N A N C Y STREITMATTER, M .D . 
KAROtOLOOt 

2454 W. 71 Street 
Tat. 4344777 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 4-5533 

DR. FRANCIS MAlBKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-4; antr 12-6; penkt 10-12; 1-0 

tšmmHt m«MS. RVB, S.C 
Specialybe — Vidau* liftu gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Auttin) 

Valandos pagal susitarimą 
T e l . 580-7766 

JOHN P. VVAmCUS, M.D., PACS 

Priklauso Hoty Cross ligoninei 
2700 W. 43 St, Tat. SS7-9S31 

Kalbame lietuviškai 
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Kovose su 

VĖJO MALŪNAIS 
Praėjusią savaitę „Drauge" 

pasirodė keistas pokalbis pa
vadintas „Mokslinė Teorija ir 
OSI realybė". Keistas todėl, kad 
pati dalyvavusi Ateities aka
deminiame savaitgalyje tokio 
dialogo negirdėjau, koks jis pasi
rodė 1987.XII.9-10 d. laikraš
tyje. Savaitgalio metu kalbėjo 
dr. Saulius Sužiedėlis. Jo tema 
buvo „Vokiečių okupacijos 
mokslinė metodologija ir OSI: 
Mokslinė, prokuratūrinė ir gy
nybinė istorija". Po jo paskaitos 
komentatorė buvo Rasa Razgai-
tienė. Jos komentarams tinka 
„pokalbiu" duota antraštė. Save 
pasisakymuose ji visai nelietė 
pirmų trijų ketvirtadalių dr. 
Sužiedėlio paskaitos apie tei
singo ir taisyklingo šaltiniu 
vartojimo svarbą, norint pada
ryti išliekantį įnašą į pasau
lio istoriją. Spausdintame po
kalbyje pasirodė tik iš konteks
to ištrauktos dalys dr. Sužie
dėlio 32 puslapių paskaitos, 
paimtos iš paskutinių aštuonių 
puslapių, ir tos pačios pristaty
tos ne ta tvarka, kuria buvo dės
toma dr. Sužiedėlio mintis, o ta 
tvarka, kuri geriau paremtų R. 
Razgaitienės tezę: kad 
Sužiedėlio istoriko darbas visiš
kai prašauna kovos su OSI 
tikslą, ir net jai kenkia. Ko
dėl taip istoriką užsipulti? 

Tikiuosi, kad artimoje ateityje 
„Draugo" skaitytojai turės pro
gos ir dr. Sužiedėlio paskaitos 
pilną tekstą paskaityti. Tada 
pamatys, kad dr. Sužiedėlis pri
statė vieną temą, o R. Razgai-
tienė referavo kita. Dr. Sužie
dėlio tema lietė moksliškos is
torijos vaidmenį teisingame is
torijos nušvietime ir kaip jos 
laikymasis praeityje ir net da
bartyje gali pasitarnauti mūsų 
kovai su sovietiniu mūsų tautos 
priešu — ir kaip prasižengimas 
su mokslinės istorijos dėsniais 
— tiek mūsų istoriografijoje, 
tiek ir amerikiečių bei kitų, pa
kenkia mūsų istorinei tikrovei. 

R. Razgaitienė, tuo tarpu, 
kalbėjo apie Amerikoje sklei
džiamą populiarų istorijos 
supratimą, pagal kurį po ka
ro imigravę pabaltiečiai su
plakami su naciais; kaip 
KGB tuo naudojasi ir per OSI 
vykdo savo politinius tikslus. 
Razgaitienė aiškiai pergyvena, 
OSI vykdomas neteisybes, kaip 
ir kiekvienas susipratęs lietuvis 
pergyvena. Tačiau vietoj puolus 
OSI ar KGB. ji pasinešė dar 
priedo dr. Sužiedėlio asmenį dis
kredituoti, ypač dėl jo trumpo 
darbo OSI įstaigoje. 

„Americans for Due Process" 
paruošto „pokalbio" įvade dr. 
Sužiedėlis apibūdinamas tiktai 
kaip buvęs OSI tarnautojas. 
Koks yra atsakingumas tiesai jį 
taip apibūdinant, kai iš jo 
beveik 25-erius metus besitęsu-
sio studijavimo bei darbavimosi 
istorijos mokslo srityje tik pen
kerius nepilnus metus išdir
bo įstaigoje, ir tuos pačius ne 
kaip koks aklai visus jų įsa
kymus vykdąs „tarnautojas", 
kaip ivade parašyta, o kaip is
torikas, atsakingai dirbąs su 
niekur kitur neprieinamais šal
tiniais, turįs teisę tuos šaltinius 
vertinti pagal savo įsitikinimus, 
ką jis ir darė. 

Kokiam naudingam tikslui 
pasitarnauja tendencingas išlei
dimas tos dr. Sužiedėlio paskai
tos dalies, kurioje jis nurodo, 
kaip žiauriai tokia pseudo-isto-
rija kaip Allan Ryan ir Sol Litt-
mano veika' .i išdarko faktus, o 
„pokalbyje" spausdinant tik R. 
Razgaitienės dėstymą tokios pat 
pseudo-istorijos daromos žalos, 
lyg tai ji viena tuo sielotųsi, o 
dr. Sužiedėlis ne? Savo argu
mente Razgaitienė jausmingai 
išdėsto tokios populiarios is
torijos daromą žalą, ir retoriškai 
klausia, „Kur tuomet buvo 

prelegentas su savo perma
tomais metodologijos stokos pa
vyzdžiais?" Tai tolygu obuolio 
klausti, kodėl jis neturi apel
sino savybių. 

VEIKLOS TIKSLAS 
IR ATEITIES NUMATYMAS 

Neeikvoti laiko, nes jis yra per trumpas 
ANTANAS JOMANTAS 

Panašiai lietuviškoje kovoje 
su sovietiniu priešu, mums bū
tina ir griežta, mokslinė istorija, 
ir mases pasiekianti populia
rioji. Su moksliška skaitysis 
tiek kiti mokslininkai, tiek stu
dentai savo darbams, tiek ir 
įvairios populiarios istorijos au
toriai, kurie pagaliau turės ne-
tendencingų šaltinių savo leidi
niams. Tačiau mums taip pat 
būtina populiari istorija, 
lengvai prieinama amerikiečių 
masėms. Populiari istorija, 
neparemta rimtais faktiniais 
pagrindais, negali tikėtis pa
tikimumo ir mūsų priešų bus 
lengvai diskredituojama. 
Tačiau taip pat tiesa, kad vien 
moksliniai veikalai, apleidžiant 
populiarios literatūros bei filmų 
frontą, mažai tesitamaus viešos 
opinijos pakreipimui į palan
kesnę mums pusę. 

Neaišku, iš atspausdinto „po
kalbio", kodėl iki šiol naudingai 
ir efektingai veikusi ADP, su R. 
Razgaitienė, dabar pasinešė 
vietoj sovietinį priešą puolę, 
pulti vieną savųjų. Galima tik 
spėti iš to, ką skaitau tame 
„pokalbyje": „Kaip į šią kri
tišką situaciją yra i eagavusios 
išeivijos viršūnės? ... JAV-ių 
Lietuvių Bendruomenė yra 
paskelbusi, kad OSI reikalui 
skiria 60,000 dol.... Tai stambi 
suma pinigų. Kaip ją numatoma 
panaudoti? Ogi istorijos knygos 
parašymui... Tam darbui atlikti 
pakviestas dr, Sužiedėlis". 
Tuomet ji sumini ADP norimus 
atlikti darbus — aiškiai taip pat 
svarbius ir skubiai darytinus, 
bet kuriems, atrodo, trūksta 
lėšų. 

Savo pasisakymus ji baigia 
stipriai, efektyviai, jausmingai 
argumentuodama ADP užsi
brėžtų darbų svarbumą bei 
remtinumą. Tačiau š.m. XII.3 
„Dirvoje" pasirodęs ADP Tary
bos narių Rasos Razgaitienės ir 
Daivos Kezienės užmetimas LB-
ei dėl šios knygos finansavimo 
sudaro vaizdą, kad jų supratimu 
LB nelaiko ADP projektų svar
biais, ar remtinais. 

Diskusijose po šių paskaitų 
Ateities akademiniame savait
galyje buvo priminta, kad ADP 
yra oficialiai skaitoma politinės 
veiklos organizacija ir kad LB 

negali lėšų naudoti politinės 
veiklos ar veiksnių paramai. 
Tai aiškiai nurodo priežastį, 
kodėl, norėdama jungtis į kovą 
prieš OSI daromą žalą, LB pasi
rinko skirti didelę sumą pinigų 
moksliniam darbui, neskirdama 
lėšų politiniam veiksniui. Iš to 
dar negalima daryti išvados, 
kad ji nepritaria ir nepalaiko 
politinių organizacijų darbų. 

Iš tikrųjų apgailėtina, 
kad nepakankamas lietuvių 
visuomenės susipratimas pa
lieka ADP svarbią veiklą be 
pakankamo finansinio užnu
gario. Bet dėl to kaltintina ne 
LB, o lietuvių visuomenės netu
rėjimas specialaus fondo svar
biai politinei veiklai remti. Raz
gaitienė efektingai argumen
tavo jo svarbą. Laikas pradėti 
tiems, kurie yra laisvi tokią 
veiklą remtąją remti. 

ADP organizacijai linkiu ne-
beeikvoti savo ribotų jėgų, ba
dant vėjo malūnus, o jas gal 
pašvęsti efektyviau telkiant 
savo veiklai paramą iš politinę 
veiklą galinčių remti vienetų, 
ar net steigiant lietuviškos 
politinės akcijos fondą. Vi
suomenė gi irgi turi suprasti, 
kad remtina ne tik kultūrinė 
veikla, bet ir politinė, ir kad 
politinės veiklos nerėmimas iš 
tikrųjų pasitarnauja priešui. 

a.j.z. 

Vienas lietuvių visuomenės 
veikėjas, ilgokai pakalbėjęs apie 
kelerių metų veiklą, pabaigoje 
teisingai pats sau prikišo: „Ne
eikvokime laiko, žiūrėkime į 
ateitį". Tai labai geras ir 
išmintingas pasakymas, kad 
mūsų veikla negali ir neturi 
būti tik praeities nagrinėjimas, 
tik apyskaitų davimas, bet 
pažvelgimas į ateitį, numa
tymas darbo planų, išryškini
mas tikslų, kurių šiose sąlygose 
visa išeivija ar bent jos dalis gali 
siekti. Pagrindinis siekimas yra 
laisvė pavergtai tautai, nors 
išeivija yra tik pagelbininkė, tik 
padėjėja, tik balsas laisvėje ir 
laisvuose kraštuose apie paverg
tųjų laisvę. 

Visos veiklos išeivijoje tikslas 
yra ateities numatymas ir 
dabartyje panaudojimas prie
monių, kad ateitis galėtų 
dabar pasiektu derlium nau
dotis. Tuo derlium turės nau
dotis ir tie, kurie dar savo 
paliktus kraštus atsimena, ir 
tie, kurie siekia laisvės tik tėvų 
raginami, tik savo artimuosius 
vergijoje prisiminę. Tai yra 
labai svarbu, — dalis tautos yra 
išeivijoje, o ji pamažu nyksta. 
Didesnė tautos dalis likusi savo
je žemėje, kuri taip pat pamažu 
naikinama. Čia nyksta nepalan
kioje aplinkoje, pavergtame 
krašte naikinama tauta 

okupanto užmačiomis, kad tik 
greičiau visos tautos būtų su
virškintos. 

Tikrovę reikia pažinti 

Su savęs pažeminimu lietuvių 
išeivija pradėjo vadintis sve
timųjų primestais vardais. Dar 
blogiau, kai jie pradėjo save 
vadinti tremtiniais, susilygin
dami su tikraisiais tremtiniais 
Sibire ar Rusijos taigose, atsi
sakydami politinio pabėgėlio ir 
sąmoningo politinio emigranto 
atsakomybės. Tikrosios atsako
mybės už paliktas tėviškes, 
apleistą tėvynę niekas negali 
nusiimti, net ir pabėgėlių 
vaikai. Juk karta atsakinga už 
praėjusią kartą, vaikai - už savo 
tėvus ir senolius. Jei atsakin
gumas ir yra asmeniškas rei
kalas, tai vis dėlto jis yra bent 
dalinai ir bendras šeimos ar 
tautos reikalas. 

Išeivijai ir jų bent pirmosios 
kartos vaikams net svetimose 
žemėse reikia pažinti tikrovę ir 
pamatyti tuos pavojus, kurie 
susidaro, vengiant atsakomy
bės už vergijoje kenčiančią 
tautą. Ar mes būtume jai padė
ję, jeigu būtume likę savo vie
tose ir nesitraukę iš tėvynės, 
šiandien nesunku atsakyti. Taip 

pat nesunku atsakyti, kad įsi
pareigojimai ir atsakomybė už 
savo tautos laisvę kovoti, jos 
reikalus ir troškimus skelbti 
laisvuose kraštuose, jų balsą 
praplėsti į tuos kraštus, kurie 
bent užuojautą pavergtiesiems 
reiškia, yra išeivijos pareiga. 
Tai žinoti turi kiekvienas, 
pažindamas savo gyvenamą ap
linką ir tas sąlygas, kuriose 
tenka veikti, kad lietuvybė būtų 
ilgiau svetimose žemėse išlai
kyta ir laisvės šauksmas sve
timiesiems ir saviesiems iš 
tautos pereitų į pasaulį. 

Reikia padėti tautos 
vadovams 

Lengva pasmerkti bet kurios 
organizacijos priešakyje sto
vinčius vadovus, bet nelengva jų 
vieton surasti tokius, kurie ne 
tik norėtų, bet ir sugebėtų dirb
ti. Išeivija, norėdama padėti 
savo pavergtai tautai, turi tiek 
darbo, kad per mažai rankų, 
kojų ir protų visą darbą aprėpti. 
Per mažai yra lėšų tiems dar
bams finansuoti. O mes žinome, 
kad išeivijoje niekas nėra apmo
kamas, nežiūrint, kokioje orga
nizacijoje jis dirba, niekas nėra 
net taip atlyginamas, kad jis tik 
už nuopelnų pripažinimą dirbtų. 
Visi darbininkai ir visi vadovai 
yra savanoriai ir dirba tik dėl 

Susipažinimas su redaktoriais Katalikų federacijos Kongrese, iš kairės: Irena Skuodienė, Daiva 
Skuodytė, kun. Leonardas Andriekus. „Aidų" redaktorius, ir kun. Juozas Vaišnys, „Laiškai lie
tuviams" redaktorius. Nuotr. Vidos Kuprytės 

laisvės savo tautai ir pavergtųjų 
brolių ir sesių naštai paleng
vinti. 

Mes taip pat žinome, kad ir 
organizacijų bei politinių 
vienetų, siekiančių tautos lais
vės idealą išlaikyti gyvą, 
vadovai eina senyn ar amžiny
bėn. Jie negali jau dirbti ir 
aukotis, nros ir turėtų 
geriausius norus. Reikia tad ir 
vadovus rengti dabartinėms 
organizacijoms, dabartiniams 
politiniams ar visuomeniniams 
vienetams, kad, pasitraukus 
vienam vadui, tuoj atsirastų 
naujas, „vienam stulpui išvir
tus, tuoj vietoj jo kitą statyti", 
kadaise sakė Vincas Kudirka. 
Bet, kad tai būtų galima 
padaryti, reikia iš anksto ruošti 
tai ar kitai vietą atitinkamą 
žmogų, autoritetą, norintį ir 
galintį dirbti. 

Autoritetus suniekinti ne
sunku, bet suniekinimą ati
taisyti nelengva. Niekas nenori 
dirbti ir už ta; gauti tik 
niekinimų, šmeižtų, nuverti
nimo užmokestį. Didesnių 
vienetų vadovų, ar jie būtų tik 
visuomeniniai ar politiniai, 
nėra lengva nei rasti, nei 
paruošti, nei į darbą įtraukti. 
Jiems visiems reikia pagalbos, 
ir tai visos išeivijos, kuri savo 
tautai dar nori laisvės, o išei
vijai — išsilaikymo savoje 
tautybėje. 

Auka ir aiškūs idealai 

Okupuotos Lietuvos komu
nistinis pareigūnas yra pasakęs 
privačiame pokalbyje, kad 
lietuvių tauta dabar labiausiai 
stokoja didvyrių, kurie 
nepabūgtų aukotis, net kraują 
pralieti ar gyvybę atiduoti už 
savo tėvynės laisvę. Partizanai 
aukojosi, bet jų tarpe buvo ir 
išdavikų. Jie pralaimėjo, bet 
pralaimėjo ir išdavikai, kai jais 
negalėjo pasitikėti nei likusieji 
gyvi tautos vaikai, riėi okupan
to pataikūnai. Jei išdavė vienus, 
tai gali išduoti ir kitus — 
bolševikų tarnus kitiems 
tarnams. 

Išeivijoje tos aukos ir pa
siaukojimo dvasios dar labiau 
trūksta, negu pavergtoje tė
vynėje. Jau galima matyti, kad 
daugelis pro „rezidencijas" ir 
„vilas" nemato savo kenčiančių 
artimųjų. Daugelis, neužmiršę 
palikto turto prie sienos, 
užmiršta, kad okupuotame 
krašte turi skurstančius tėvus, 
brolius ar bent artimus drau
gus. Tos pasiaukojimo savo 
broliams ir sesėms dvasios stoką 
matėme prieš kelias dešimtis 
metų, bet juo toliau, jo daugiau 
aukos trūksta. 

Ar išeivijose gyvenantieji 
tautos vaikai taip greitai 
paskendo svetimuose vande
nyse, ar jų atmintį prislėgė 
amžiaus našta,sunku atsakyti. 
Bet tie idealai, kuriuos skiepi
jo nepriklausoma Lietuva, 
nepriklausomos Lietuvos 
mokykla ir organizacijos, 
šiandien yra daugeliui ne
matomi, negirdimi ir iš minties 
išvaryti. Tos pačios organi
zacijos skiepija pasiaukojimo 
dvasią ir idealus dar išeivi
joje, juos skiepija jaunajai kar
tai, kurie jau yra pragniatiškes-
ni už savo tėvus, bet blogiausia, 
kad tų idealų nesiekia ir neskel
bia vyresnieji, bent jų dalis. Juo 
aiškesnis idealas, kurio siekia 
vyresnieji, kurio turi siekti 
jaunesniosios kartos, juo ir jo 
siekimas darosi aiškesnis ir 
daugiau savųjų apima. 

Naujas gyvenimas, 
naujos priemonės 

Jau vyresnieji gyvena nauju 
gyvenimu, nes sąlygos juos ver
čia prisitaikyti. Juo labiau nau
ju gyvenimu gyvena jaunimas ir 
vidurinioji lietuvių išeivijos kar
ta, jaunajai kartai išeivijos jau 
nebėra. Veiklai vyresnieji ir vi
durinioji karta turi pasiūlyti ir 
parodyti ne tik idealus, kurie 
vestų į tautos tikslą — laisvės 
siekimą ir išsilaikymą, bet ir 
tikslų siekimui priemones, 
kurios būtų naudingos šiuo 
metu ir šiose aplinkybėse. Kai 
iškyla naujo gyvenimo sąlygos, 
turi būti pritaikytos ir naujos 
priemonės veiklai, kad jos 
negriautų įprasto gyvenimo, bet 
visi naujomis priemonėmis 
galėtų siekti to paties tikslo. 

Svetimuose kraštuose gyve
nantieji ir dar savo tautą pri
simenantieji turi ieškoti žodžių 
ir darbų, kurie juos pačius į 
veiklą trauktu ir tuo pačiu 
skiepytų norą padėti paverg
tiesiems išsi laisvinti ir 
svetimuose kraštuose išsilai
kyti. Laisvės idealas visiems 
yra aiškus, bet ne visiems aišku, 
kaip jį pritaikyti, kad jis būtų 
suprantamas ir pavergtiesiems, 
juose keltų viltis ir tikėjimą 
išsilaisvinimu. 

Išsilaikymas svetimame kraš
te savoje tautybėje, ypač esant 
mišrioje šeimoje, — o tai vis 
daugiau vyksta, — yra tik pa
syvus reiškinys. Tautiškumas 
turi būti gyvas savo dvasia, savo 
įsitikinimu, savo darbu, auka ir 
pasiaukojimu, kartais net iki 
sunkumų pakėlimo. Niekas čia 
nereikalauja aukos iki kraujo 
praliejimo ar gyvybės atidavi
mo, bet aukos dvasios išeivijai 
reikia ne mažiau kaip Lietuvos 
partizanams. 

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS 
P. MELNIKAS 

Romanas 
Dabar nereikia, bet vėliau reikės, - ir staiga pasiūlo 

3 žemą kainą. 
Wbite ir Glowertis į ji sužiuro. Pritrenktas užsakovas sutinka. 
- Tuo tarpu išnuomokim kur nors pigią patalpą, Bet kaina vėliau dėl infliacijos jam vis tiek 

tegu jie ten dangoraiži išbraižo, o baigus projektą visos pakeliama. . 
atleisim. Tą patalpą uždarysim... Idealu? Reikalai yra reikalai. Jam visi buvo vienodai 

— Tai labai bjauru. Eis kalbos... svarbūs. 
— Nėra kitos išeities. 
- Tai nešvarus reikalas... Ar apsiimtum perimti 

Aukštas ir dailus kaip princas būdavo atsisėda su — Kodėl visuomet nebūni toks? 
busimu užsakovu ir tyli tarsi būtų nepatenkintas ir Tačiau jis nepajėgdavo tokiu likti. Jį traukė kar-
nelaimingas. Užsakovas tuomet kalbina, vaišina, sten- jera, jauni veidai diskotekoj ir su namų monotonija 
giasi įtikti, pralinksminti ir aiškina, kad tokio pasta- nesurištas judrus pasaulis, kuriame jis jautėsi jau
to jam kol kas nereikia! Devinskis išklauso ir tada nesnis, energingesnis. Tada jo „proto rateliai" sukosi 
tyliu, tingiu balsu puola: daug greičiau, negu būnant su Amelija ir Rita. 

— Kainos kils, o jūs tuo pastatu jau naudositės. Dukrelei Ritai jis buvo retas svečias. Ji nedrįsdavo 
net jo trukdyti. „Tėvelis pavargęs", perspėdavo ją 
Amelija, ir mergaitė, lyg paukštė, nušokdavo nuo jo 
kelių ir eidavo pas motiną ar į savo kambarėlį. De-
vinskiui tas durdavo į širdį, nors būtų ir labai pavargęs, 
norėtų tik ilsėtis. 

Amelija žinojo, kad jis sunkiai dirbo. Suprato, kad 
jis buvo pilnas idėjų. Jo darbą sudarė ne tik šnipi-

Kai per garsiakalbį buvo šaukiamas jo vardas, nėjimas, bet ir organizavimas, taip pat įvairūs kitokie 
Devinskis pakėlė telefono ragelį. Žmona praneša, kad tarnautojus baudžiantys veiksmai. Ir jį tas dažnai 
dukrelė Rita turi truputį karščio, veš pas daktarą, kankindavo, bet apie tai šnekėti jis negalėjo. Be reikalo 
Vakarienė jam būsianti paruošta vėliau. išduotų bendrovės užkulisius. 

— Pavalgysiu kur nors pakeliui į namus. Rita, — kartais atsileidęs jis pašaukdavo 
— Neužmiršk bent pasirodyti namuose, — prasėjo dukrelę, — eikše, tau paskaitysiu pasaką apie Rau-

Amelija. donkepuraitę, bet skaitant melagis vilkas jam pasi-
— Rita kliedinčiu balsu man vis kartoja: „Noriu rodydavo panašus į jį patį ir jis nustodavo skaitęs. 

tėvelio". Alanai, ar supranti? Susimąstydavo... 
— Šiandien neisiu į diskoteką. Gerai? — Tėveli, — ragindavo Rita. - o kaip toliau? 
— Lauksim... Pasakos pabciga Devinskiui tikrai nepatiko. Storas 
Devinskis Amelijai dainai nusileisdavo. Tai buvo vilko balsas jį išduodavo ir vilkas pasakoje pralaimė 

geriausia 'šeitis. Už karjeros ir diskotekos besi- davo. Kodėl? Vilkas yra vilkas. Tada Devinskis 
slepiantis vyras jai turbūt buvo gerokai įgrisęs, bet ji sugalvodavo kitokią pabaigą ir žiūrėdamas vaikų 
to nerodė. Jam jo netvarkingam gyvenime ji buvo knygelėn atpasakodavo Ritai, kaip vilkas visus suėdė 

^^ __ _ reikalingas ramstis ir stotis, į kurią po avantiūrų Bet Rita tai pastebėdavo, 
norint gauti darbųužsakymus. Užsakymams'mažėjant, sugrįždavo. Džiaugėsi žinodamas, kad ji jo neatstums. - Tėveli, ne taip. Ne taip! 
jis buvo siunčiamas pas galimus užsakovus. Ten jis gud- Po iširusios draugystės su jaunesnėm merginom, kai Devinskis juokdavosi kaip šelmis ir Rita bėgdavo 
risi kalbėjo sugebėdamas įtikinti ir bendrovei išprašy- dažniau pasirodydavo namuose, jis tapdavo meilesnis pas motiną skųstis, kad vilkas negalėjo visų suvalgyti 
davo naują darbą. Niekas neturėjo tokio apsukrumo jai ir ji, tarsi atspėdama kas atsitiko, džiaugėsi ir jam ^^ daugiau) 
kaip Devinskis. sakydavo: 

jį? Visą? Glowertis man reikalingas. 
- Kodėl ne? — sutiko Devinskis ir aptaręs 

smulkmenas pakilo ir nuėjo į savo kabinetą. 
„Švarūs ar nešvarūs reikalai?" prisėdęs galvojo. 

Jam atrodė, kad tokių nėra, „reikalai yra reikalai". 
Bendrovėse jam teko nemažai tokių darbų atlikti. Buvo 
ir gana nešvarių. Tačiau ir tokiems reikėjo sugebėjimo. 

Bendrovės kartais siųsdavo jį kaip šnipą dirbti prie 
statybų, kad suvoktų rangovų suktumą. Kartais sekė 
inžinierių ir braižytojų darbo spartumą, bet būdamas 
pats per daug užimtas — pavesdavo kuriam nors iš savo 
patikimųjų. Šnipinėjimo rezultatus pranešdavo direk
toriams ir būdavo už tai atlyginamas. 

Mažesnėse bendrovėse seniau reikėjo apsukrumo 
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KALĖDŲ SVEIKINIMAI 
SVEIKINAME SU 

ŠV. KALĖDOMIS IR 
NAUJAIS METAIS 

Sveikiname visus lietuvius 
tėvynėje ar svetur, kenčiančius 
sovietiniuose kalėjimuose, la
geriuose, ar nutrėmime. 

Praėjusieji metai savo įvykiais 
ir pasireiškimais ok. Lietuvoje ir 
svetur iškalbiai byloja pasauliui 
apie lietuvių tautos valią ir ryžtą 
būti laisvais ir nepriklausomais. 
Tą lietuvių tautos teisę išryškino 
ir patvirtino Europos Parlamen
tas bei Europos Tarybos Par
lamentinė Asamblėja savo 
1987-ais metais priimtomis 
reza:ueijomis. 

Sai o veiklai Europoje sustip
rinti. Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas. Pasaulinė 
Laisvųjų Latvių Sąjungą, ir 
Pasaulinė Estų Taryba įsteigė 
Strc - hourge. Prancū: joje, 
informacijos biurą. 

Nauji įvykiai reikalauja visų 
mūsų pasiryžimo bei pasi
šventimo ir toliau siekti Lietuvos 
suvereninių teisių atstatymo. 

T. ! su vilti f • visi jum. :mės, 
kas darbu, raštt.. žodžiu ar auka 
į šią šventą laisvės kovą. 

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo komitetas 

šaulyje, linkėdami sutelktomis 
jėgomis siekti Lietuvai laisvės ir 
nepriklausomybės, mūsų tarpe 
stiprinant bendrus ryšius vieni 
su kitais tautiniam išlikimui ir 
vieningai kovai už geresnę ateiti. 

Vytautas Kamantus 
Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenės valdybos 
pirmininkas 

Amerikos Lietuvių 
Taryba 

Šventoji Kristaus Gimimo die
na — Kalėdos — ir Naujieji Me
tai teuždega mumyse nepa
laužiamą laukimą nepriklau
somos Lu?tuvos atgimimo ir teuž-
kuria mumyse naują viltį ir nau
ją ryžtą besidarbuojant tautos 
laisi nimo fronte. 

Didžiųjų švenčių rimtis tesu
telkia ir tejungia mus visus. Pa
vergtos Lietuvos brolius ir išei
vijoje esančius, vieningai kovai, 
kad greičiau laisvės šviesa nu
švis! i okupanto iškankintai 
mūsų tautai. 
Amerikos Lietuvių Taryba 

Mieli Lietuviai ir Lietuvės, 
Baigiasi Lietuvos Krikščiony

bės Jubiliejaus metai, kurie ypa-
tin^, iškėlė Li- uvos var 'i.jos 
reikc u s ir sustiprino mu-> atei
ties darbams. 

Baigiame 1987-tus metus su 
Šeštuoju Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresu Australijoje ir 
žen^ įme i 196f> tus meti. - ruoš
damiesi Septima jam Pu»<.iulio 
Lietuvių Bendruomenes Seimui, 
Pasaulio Lietuvių Kultūros 
Kongresui ir Pasaulio Lietuvių 
Tautinių Šokių Šventei 
Kan doje. 

Kuiedų šiene tų ir Naujųjų 
1988-tų metu proga Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdyba 
sveikiname visus lietuvius, gyve
nančius bei kovojančius okupuo
toje rynėje ir <sisklaia:tusius 
bei tiii hmniius laisvajame pa-

M1ELI LIETUVIAI, 

Ši t metų šientes sutinkame 
keistų pasaulio nuotaikų 
aplinkoje. Tarsi lūkuriuojama, 
ar nesumažės žmogaus nieki
nimas, lyg žvalgomasi, ar 
stebuklu rytoj neišnyks fizinė ir 
dvasinė vergija 

Mūsų viltys — pasitikėjimas 
savimi. Mūsų šventinis džiaugs
mas — pažadas ramybei, atėjęs 
iš aukštumų. Telydi jis ne tik 
Kalėdose, bet ir ištisus atei-
naru uis 1988 •• etus. ypaė šven
čiant Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo septyniasdešimtają 
sukaktį. I 

Nuoširdžiausi sveikinimai vi
siems ir visame pasauly esan
tiem^ lietui :ms! Kalėdų 
nešama artuma žmogaus žmo
gui tesujungia mus vienon šei-
mon, išliekančion ištisus Lie
tuvos nepriklausomybės metus ir 
toli už jų 
JAV Lietuvių Bendruomenės 

krašto valdvba 

MIELIAUSIAI PRIIMAMA 
DOVANA 

Ir vėl atėjo laikas, kada do
vanos perkamos sau arba 
kitiems. Paskutinėmis prieš Ka
lėdas savaitėmis amerikiečiai 
tiesiog pakvaišta. Sutaupyti per 
metus Kalėdų klubo indėliai 
švaistomi, kaip išlipusio po ilgos 
kelionės girto jūreivio. 
Šventiška muzika, kuri lydi 
kiekvienam žingsny, įkyri iki 
kaulų. Pirkimo įkarštis daro 
įspūdį, lyg pinigai kišenėje 
degtų ir reikia jais nusikratyti. 

Laimei mes nebuvome prie to 
pripratę. Kalėdos buvo žiemos 
šventės, kada geros valios 
žmogus grįžęs iš Bernelių Mišių, 
sėsdavo prie Kalėdų stalo, 
pradėdamas švęsti Kūdikėlio 
Jėzaus gimimą. Kalėdinės 
dovanos buvo linkėjimų pasikei
timai. 

Grįžtant prie dovanų, nega
lima užmiršti jų paskirties. 
Vienos dovanos yra dvasiniam 
penui. Prie tos rūšies priklauso 
knygos, laikraščių bei žurnalų 
prenumerata, rimtos muzikos 
plokštelės arba rekorduotos 
muzikos juostelės, bilietai į 
teatrą ir pan. Praktiškų dovanų 
sąrašas yra ilgesni.-. Čia įeina 
pirštinės, kojinės, juostos, kak
laraiščiai ir t.t. Labai dėkinga 
dovana duoti arba gauti yra foto 
aparatas. Bet jų pasiūlymas yra 
toks didelis, kad nežinančiam 
sunku ir susigaudyti. 

Ne vieną kartą esu minėjęs ir 
ne vieną kartą priseis tą patį 

Clevelando „Neringos" tunto paukštytės iškilmingoje sueigoje. Vadovė vyr. 
skautė Rama Bublytė. 

Isuotr. V. Bacevičiaus 

tvirtinti: koks aparatas bebūtų, 
meistro nepadarys. Aparatas 
yrą tik priemonė vaizdų rekor-
davimui. Kol fotografas neiš
moks vaizdoieškyje matyti, 
galvoti ir sudaryti gerą vaizdo 
kompoziciją, tol jo nuotraukos 
nesiskirs nuo paprastų paveiks
liukų. Tai išmokęs, jis pamatys, 
kad pasiekti nuostabius rezul
tatus galima bet kokiu aparatu. 
Kitaip sakant, aparato paži
nimas, žinojimas, kaip juo 
naudotis, yra svarbiausi 
faktoriai. Neturėjusiam iš viso 
aparato, kuo paprastesnis ir 
pigesnis bus gera pradžia. Tokių 
aparatų ypatybė yra nesudė
tingas vartojimas. Nukreipti 
norima linkme, paspausti myg
tuką, viskas kas reikalinga 
gauti ganėtinai gerą nuotrauką. 
Su sąlyga, jeigu laikomasi ga
mintojo nurodymų. 

Kita grupė yra pažengusiems 
arba norintiems kontroliuoti 
užrakto greitį ir objektyvo 
diafragmą. Tai bus vienas iš tų 
aparatų su keičiamais objekty
vais ir greitesniais užraktais. 
Tai grupei priklauso „rimtoji 
klasė". 

Aparatų gamyba atsiliepia į 
jų kainą. Kietesnio metalo da
lių gamybos aparatas ne taip 
greit susidėvi. Patvaresnė me
džiaga užtikrina ilgesnį 
naudojimą. Norinčiam rimčiau 
užsiimti fotografija būtina, kad 
sviesomatis būtų įmontuotas ir 

LIETUVIŲ SODYBOS 
VEIKLA 

Sodybos^ gyventojai, jau nuo 
Padėkos dienos ruošiasi Kalėdų 
šventėms. Mūsų Sodybos prie
angį puošia Korp. Giedros 
padovanotas , jų pačių pa
gamintas šventiškas vainikas. 
Ačiū joms. 

Papuošę kalėdinėmis eglu
tėmis svetainę, laukiame mūsų 
skaučių ir skautų, atvykstančių 
į Sodybą su su kalėdinių gies
mių koncertu, gruodžio 21 d. 
7:30 v.v. Gi gruodžio 16 d., per 
gimtadienių vakarienę, pas mus 
giedos St. Mary Magdalene 
choras, kuriam priklauso ir 
mūsų Sodybos gyventoja. 

Kun. Gediminas Kijauskas 
mielai sutiko (jei ras laiko) So
dyboje atlaikyti prieškalėdines 
šv. Mišias ir išklausyti išpa
žinčių gyventojų, neturinčių 
progos, ar nepajėgiančių 
nuvykti į bažnyčią. Anksčiau, 
kai mūsų parapijoje buvo kun. 
Jonas Sukackas, jis kas antrą 
savaitę laikydavo šv. Mišias, 
Sodyboje. 

Buvo rodomi du šiam laikui la
bai t inkami filmai. Vienas iš 
600 metų Lietuvos Krikščiony
bės sukakties minėjimo iškil
mių Romoje, kitas apie Marijos 
apsireiškimus Medjugorje. 

Lietuvių Sodyboje gyvenimas 
yra judrus ne tik kalėdiniame 
laikotarpyje, bet ir per ištisus 
metus. Gyventojai, mėgstantie
ji pažmonį, kasdien dalyvauja 
Sodybos planuojamoje veikloje 
pačioje Sodyboje ir išvykose. 
Lake County turi labai gerai 
suorgan izuo tus , vyresnio 
amžiaus žmonėms užsiėmimus. 
Kiekvieną sava i t ė s dieną, 

sujungtas su diafragma, gali
mybė keisti objektyvus ir 
užrakto ribos būtų nuo vienos 
pilnos sekundės iki 1/500 dalies. 

P e r k a n t apara tą , žiūrėt i 
kokioj krautuvėj tarnautojai 
skiria daugiau laiko produkto 
a i šk in imu i . Ne visuomet 
didžiosios prekybos tur i tokį 
personalą. Dažnu atveju mažes
nis prekybininkas yra daug 
paslaugesnis klijentui. Taip pat 
jis tur i daugiau patyrimo.negu 
universiteto studentas nuo savo 
s tudi jų a t l i ekamu laiku. 
Kadangi kainų svyravimas 
konkurencijos išlaikimui yra 
labai mažas, tai neapsimoka 
gaišinti laiko ir energijos, 
ieškant kelių dolerių santaupos. 
Mažai nusimanančiam vengti 
pilkosios rinkos prekių. Tos 
prekės yra nelegaliai įvežtos ir 
neturi jokios garantijos. Vėliau 
atsiradusios problemos gali 
privesti prie didensių taisymo 
išlaidų. 

Baigiant, norisi priminti, kad 
foto aparatas yra viena iš 
mieliausiai priimamų dovanų. 

Edmundas Jakaitis 

galima veltui autobusu važiuo
t i į įvairias išvykas, kur pen
sininkai susirenka įvairiems 
užsiėmimams ar pabendra
vimui. Nustatytomis dienomis 
vykstama į didesnius ir įdomes
nius apsipirkimo centrus, į 
įdomesnias vietoves. Jei gyven
tojai pageidauja kur nuvažiuo
ti savo asmeniškais reikalais — 
pas gydytoją ar į krautuvę pa
vieniui, tada jiems kainuoja 
vienas doleris nuvykti ir vienas 
doleris sugrįžti namo. Šis 
patarnavimas galioja t ik ta i 
Lake County ribose. 

Prieš Sodybą pastačius apsi
pirkimo centrą su didele 
Heinens maisto krautuve, So
dyboje pasidarė labai patogu 
gyventi. 

Kitas, labai svarbus ir greitas 
patarnavimas yra greitosios pa
galbos prisistatymas. Reikalui 
esant, greitoji pagalba atvyksta 
dviejų su puse minučių laiko
tarpyje. Tai labai svarbu, ypač 
vyresnio amžiaus žmonėms. 

Šalia bendrų Sodybos 
renginių, kaip mankštos, rank
darbių, bingo, kortavimo, savai
tinių kavučių, bei mėnesinių 

vakarienių, kurių t ikslas 
visiems susiburti bendram 
suėjimui, pašnekesiams, lie
tuviai kartą mėnesyje turi savo 
atskirus susirinkimus. Čia 
vyksta pokalbiai, paskaitos, 
minčių pasidalinimas, vaiši-
namės ir net šokame, kad iš
miklintume sustingusius 
sąnarius. Po susirinkimo K. 
Vaičeliūnienė tikrina kraujo 
spaudimą. 

Turime savo knygyną, ku
riam geri žmonės dovanojo daug 
visokiausių knygų. Čia galime 
rasti romanų, įvairių mokslo bei 
meno senesnių ir visai naujų 
knygų. Knygynas labai gražiai 
savanoriškai vedamas, profesio
nalės knygyno vedėjos. Lietuviš

kos knygos turi atskirą skyrių. 
Knygyno vedėja švedė, apgailes
tauja, kad negali šių knygų 
surūšiuoti, nemokėdama lie
tuvių kalbos. 

Sodyboje gyvena žmonių, 
kurie neturi artimųjų, todėl 
šįmet viena Sodybos gyventoja 
pasisiūlė suruošti bendrus 
Kalėdų pietus, kad ir šie galėtų 
bendrai, kaip viena šeima švęsti 
Kalėdas. 

Ši plati veikla dažniausiai yra 
pačių gyventojų iniciatyva, 
tiktai su mažu Sodybos vadovy
bės paskatinimu, bei pagyrimu. 
Čia gyventojai yra laimingi ir 
džiaugiasi, visuomet prisimin
dami žmones, kurie gerokai 
pasidarbavo Sodybos statyboje. 

Dabartiniai Sodybos patikė
tiniai: Vytenis Čiurlionis — pir
mininkas, dr. Henrikas Brazai
tis — vicepirmininkas, Nijolė 
Maželienė sekretorė, Vincas 
Akelaitis — iždininkas, Alek
sandra Sagienė ir dr. Antanas 
Butkus. Sodybos administratorė 
Dana Čipkienė. Visi Sodybos 
darbininkai yra lietuviai. 

dc 

CLASSIFIED GUIDE 

— „AS-pasaulio šviesa. Kas 
seka manimi, nebevaikščios 
tamsybėse, bet turės gyve
nimo šviesą" (Jn. 8:12) 

— „Kas geria šitą vandenį, 
ir vėl trokš. O kas gers vande
nį, kurį aš duosiu, tas nebe-
trokš per amžius" (Jn. 4:13) 

— „Aš esu gyvenimo duona! 
Kas ateina pas mane, niekuo
met nebealks" (Jn. 6:35) 

STAN BALZEKAS, Ltd. 
PONTIAC - SAAB 

6621 W. OGDEN, BERVVYN 
312-768-5700 

SAAB CONVERTIBLE 
IN STOCK N0W! 

The mnst mtelligent cars ever bmlt. 

Immediate Delivery $27,115. 

R4SSBOOK 
SAVINGS... 

Q u a f t c r l f 

tyjOjNl fiiMHicing. 
AT OUft 10W IATB 

Mutual Federa) 
Savinas and Loan 

2212 W t S T C t R M A K ftOAD CHJCAOO. I L 

Roter Kaianauskas, rVes, Tai.: 647-7747 
M M i R M . N t . r f i . M HM*.»-t Set. 6»t 

ftRVINC CHICAGOLANO SINCE IMS 

H E L P W A N T I D MAL ĮSTATE 

• TRUCK & TRAILER MECHANIC 
Mušt be expenenced m dtesel engines. 

maintenance and complete tractor repair. 
• TRAILER MECHANIC mušt be ex-

perienced in ail types of trailers. 
Also need 

• TRUCK DRIVERSv«thminimumo( 
2 yrs. experience hauling stee) MUŠT 
SPEA< ENGLISH. 

36t-2S40b/t» 

~H. š a KOMPIUTERI!/ 
pagalba galite PIRKTI ar P AROUOTI 
MAMA mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACCVICtUS 
BELL-BACE REALTORS 

ITAM-l 
6529 S. KEtJZlE 

77S-tf33 

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 mokesn \a 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOUS 
3 2 0 8 * W e s ' 9 5 t h S t ree t 

T o l . — GA 4 - 8 6 5 4 

o—p mmįmmtm 
PATARNAUJAME PtRKMC 

M l PARDAVUSI NUOSAVYBIŲ, 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuo— 

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 
S. 

767-0600 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas T i 

Custom bmlt, 3 bdrm.. 1-3/4 bath, kje. fam. 
rm. with fireplace; formai din. area; on 1 
acre, Baltic Circle-Silvan Woods, off Le-
mont; $168.900. Call for appt. Irena Sta
niulis, Century 21 Tri-Star 460-1096. 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

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

666-2020 
KLAU JUS PUMPUTIS 

> Cerpeono 
šį mėn. specialus kilimų pardavimas. Pirki
te nevažiavę į krautuves! „Stain-resistarrt" 
mieg kamb. kilimas ir jo pamušalas įklo-
jamas už 179.00. 10 m. „wear-dated" 
kilimas su „premium" pamušalu (klojamas 
salone ir valg. kamb. už 325.00. „Special 
deal" laiptams. Naujai (klojami seni kilimai; 
pataisomos siūlės; kilimai ištempiami. 
Pilnai apdraustas patarnavimas. Skambinti 
po 6 vai. vakaro, palikti vardą ir tel. numerį. 
R. Derate, tel.: 660-2346. 

FORRENT 

Išnuomojamas 1 kamb. su baldais 
vyresnio amžiaus vyriškui Marquette 
Parko apylinkėje. Skambinti: 

476-2343 

Išnuomojamas mieg. kamb. su virtuves, 
šaW.. telef., skafb. mašinos ir buto privile
gijomis; taip pat 2 kamb. su atskiru įėjimu 
prie 71 ir Rodnvetl g-vės. Skambinti: 
925-7612 arba 776-0105. 

70226 .PULASKIM 

DANUTĖ ftCERBAITĖ M A Y I R 

2 S 4 - 1 8 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos popūti ariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
JCsrieNal Maysr M sąžiningo patar-V 
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

No. 626—64 Ir LeemdeJe: 7 kamb. mū
rinis su 3 dideliais mieg., prijungtas, puši
mis apkaltas TV kamb. arba 4-tas mieg., 
skiepe žaidimo kamb., didelis vaikams žais
ti kiemas, 2 auto garažas, naujas šikJ. 
pečius, stogas ir vandens katilas. 64-ta ir 
Lavrndale yra graži apylinkė su gerais 
kaimynais. Namas vertas prašomos kainos. 
Paskubėkite — skambinkite dabar. 

<•». 624 - 67 Ir laVBsafje 2 butų, 3 kamb. 
ir 1 mieg. kiekvienam butą; moderni virtuvė 
ir prausykla savininkui; atskiras 
apšildymas; nereikalingas remonto; 4 m. 
stogas ir žieminiai langai; naujas Th. auto 
su atidarymu garažas. Tiktai 645,900 pir
mam paskambinus - paskubėkite. 

Ne. 675 — 66 Ir PulasM: gražus 4 mieg. 
6 kamb. mūrinis namas; 1-% prausykla; 
įrengtas rūsys; 2Vi auto garažas; gerame 
stovyje; St. Trib's. Skambinkite dabar. 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai .jums patarnaus. Mas jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
v Ta i . — 434-7100 

Šventų Kalėdų proga sveikiname visus 
bičiulus, bičiules, jų seimas ir visus lietuvius ir 
linkime laimingų Naujųjų Metų, tikėdami 
sulaukti laimingesnių dienų mūsų pavergtai 
tėvynei. 

JAV ir Kanados LFBičiulių 
Centro Valdyba ir Taryba 

Vaikų labai mėgiama 
knyga 

JL CUKOVSKIO 

Daktaras Aiskauda 
jau išėjo is spaudos. 

Kaina su persiuntimu 4 dol. 
Illinojaus gyventojai moka $4.24 

Plauna t 
JAV LB ŠVIETIMO TARYBA, 

56*S0 8o. CUtremont, 
CMoago,lL 60636 

o> 
DRAUGAS, Ą5Ą5 W. 6$r4 8t., 

Ckicogo* IL 606*9 

ALOYZAS BARONAS 

Daiktai kasdl#)nlnim 
POEZUA 

rorninmis eiierasctų nraunys, mano 
Nijolė Baronienė savo vyro a.a. Aloyzo 
penkių moty mirties sukakčiai pami
nėti, iliustravo dail. Ona 
Stankartytė-Baužienė. 

Duotas ir pilnas A. Barono knygų 
sąrašas. 

Kaina su persiuntimu $6.00 
Illinois gyventojai dar prideda 40 et. 

valstijos mokesčio. 

Užsakymus siusti: 
DRAIKIAS. 4S4S W. SSral St. . 

R. 



Dalis joniškiečių prie Lietuvos Laisvės paminklo Jaunimo centro sodelyje. 

JONIŠKIEČIŲ IŠTIKIMYBĖ 
SAVO GIMTINEI 

Joniškiečių vieningumas, bro
l iškumas ir d raug iškumas , 
meilė savo gimtajai žemei — ne
rašytas, iš kartos į kartą per
duodamas, t radic i jomis 
papuoštas įsakymas. Kur du 

• -trys joniškiečiai, ten ir Joniškis 
» su prisiminimais, su gražiomis 
- lygumomis, derlingais kviečių 

žemės plotais. Pagailėjo Die-
; vulis šiai vietovei upių, ežerų, 
! ka lnų bei ka lne l ių , bet 
« nepagailėjo i š t ik imybės ir 
- meilės, prisirišimo jausmų. Nuo 
! senų laikų žinomi joniškiečių 
". junginiai buvo Petrapilyje, 
• Pennsylvanijoje. New Yorke. 
^_Chicagoje gyveną joniškiečiai, 

kurie su šeimos nariais viršija 
šimtinę, kasmet dideliu būriu 
susirenka atšvęsti tėviškėje 
įamžintus atlaidus, pasimelsti 
už žuvusius dėl laisvės bei 
mirusius tėvynainius, paben
drauti. Pirmasis šauklys buvo 
Aleksas Kasperavičius, kuris 
atvykdavo iš Pennsylvanijos 
ka lnų į Chicagą praleisti 
atostogas, organizuodamas, kad 
susibūrę joniškiečiai atšvęstų 
tradicines šventes, žymiuosius 
a t l a idus . I šk i lmingai buvo 
paminėtos Joniškio gimnazijos 
50 m. sukaktuvės, subūrusios iš 
Amerikos ir Kanados per 300 
joniškiečių. Ki t a i s metais 

minėsime Alekso 15-tas mirties 
metines. Susirinkę joniškiečiai 
savo tarme sako, kad reikia ir 
„skyles užkimšti bei užlopyti", 
atseit, esant būryje ir gerą 
darbą padaryti. Taip joniškie
čiai į atlaidų šventes suvažiavę 
Lietuvių fondui paaukojo apie 
1000 dolerių, per 2000 Jaunimo 
centrui, rėmė Balfą, spaudą, tė
vynainius. Džiaugėmės, kad 
buvęs Joniškio viršaitis Liudas 
Šimaitis šimtus darbo valandų 
praleido Jaunimo centro 
gerinimui. 

Jaukus buvo ir šio rudens 
tėviškės atlaidų minėjimas, 
kuriame dalyvavo per 100 
joniškiečių. Maldose prisi
minėme mirusius ir dėl laisvės 
žuvusius tėvynainius. Po 
pamaldų Jėzuitų koplyčioje visi 

PRAŠYMAS AUŠRININKO 
DR. JONO ŠLIŪPO 

ARCHYVO REIKALU 
Padaręs*sprendimą, kreipiuo-Mieli Lietuviai: Šiais metais 

padariau dvi keliones; pavasarį 
buvau Naujojoj Zelandijoj ir 

^Australijoje, o rudenį San 
Francisco, Los Ange les , 
Chicagoje, Clevelande, Flori
doje, Washingtone, o po to per
važiavau lietuvių „angliakasių 
slėnį" Pennsylvanijoje — Scran-
ton, Pittston, Wilkes Barre, 
Shenandoah , Po t t sv i l l e , 

"Frackville, Mahanoy City, Mi-
nersvi l le , Mt. C a r m e l i r 
Shamokin. Visur radau puikių 
lietuvių ir lietuviškos kultūros 
pėdsakų. Teko su daugeliu nuo
širdžiai išsikalbėti. 

Mano kelionių tikslas buvo 
surinkti, kiek begalima jos 
rasti, išsilikusią ir išsibarsčiu
sią arvhyvinę medžiagą apie 
mano tėvą aušrininką dr. Joną 
Šliūpą. Daugelis sutiktų tau
t iečių pageidavo, k a d , 

a rinkdamas medžiagą, praplėš
yčiau užsibrėžtą tikslą ir įsteig
č i a u AUŠRININKO DR. JONO 
<: ŠLIŪPO VARDO ARCHYVĄ, į 
••kurį būtų galima sutelkti ne 
' v i e n tik medžiagą apie Šliūpą, 
'.'bet ir kitas senovines knygas, is-
"torinius raštus, dokumentus, 
/svarbesnius straipsnius, foto-
' grafijas, prisiminimus. Vienas 
i lietuvis net sakė: „Vytautai , 
«įsteik savo tėvo vardu archyvą, 
: kur surinkta medžiaga liktų 
' lietuvių istorijai ir kad neat

sitiktų taip, kaip įvyko su kun. 
Miluko knygynu, kur is po mir
ties buvo dviem sunkvežimiais 
išvežtas į šiukšlyną". Ki tas 
sakė: „Po mano mirties, k u r 
dings mano knygos ir raštai — 
vaikai lauk išmes; o juk tiek 
daug turiu istorinių vertybių". 

Grįžęs namon pergalvojau 
siūlymus ir nutarimus įsteigti 
AUŠRININKO DR. J O N O 
ŠLIŪPO VARDO ARCHYVĄ, 
kuris pradžioje bus priglaustas 
mano namuose , o vė l i au 
perkeltas arčiau l ietuviškų 
centrų. P a d a r y s i u įpare i 
gojimus, kad po mano mirties 
archyvas atitinkamu laiku būtų 
pervežtas į Lietuvą. 

si į visus lietuvius, kurie turite 
medžiagos apie dr. Joną Šliūpą. 
P r a š a u perduot i istorinę 
medžiagą šiam Archyvui. Pa
rašykite ką turite ir susitarsime 
dėl persiuntimo. Mano adresas: 

Vytautas J . Šliūpas, P.E. 
P.O. Box 613300 
So. Lake Tahoe, CA 
95761-3300 
Archyvo pradžiai perleidžiu 

savo paties surinktą medžiagą: 

liečiančią medžiagą r inkt i ; 
Mart. Kleinaičiui, Pov. Aleknai 
ir dr. kun. E. Geruliui — Flo
ridoje; dr. Juoz. Gustaičiui ir dr. 
B. Kaslui — Scrantone; prof. J. 
Jakštui — Clevelande; J . Dai-
nauskui, Br. Kvikliui, Vyt. 
Mikūnui, M. Gudeliui ir dr. K. 
Pemkui — Chicagoje, A. Micke
vičienei — Sacramente ir St. 
Butkienei — Windsore. Ypa
tingą padėką reiškiu adv. A. 
Mauragiui — Australijoje, kuris 
ne tik parašė 60 puslapių savo 
prisiminimų apie dr. J. Šliūpo 
paskut inius tr is gyvenimo 
mėnesius 1944 m., pažadėjo 
Archyvui pervesti jo turimą dr. 

turimus dr. J . Šliūpo laiškus, J. Šliūpo lazdą, taipgi perduoti 
nespausdintus jo rankraščius, ir iš Šliūpo knygyno Palangoje 
keletą šimtų fotografijų, 27 
Šliūpo rašytas knygas, daugelio 
lietuvių parašytus asmeninius 
p r i s imin imus , laikraščių 
straipsnius (jų turiu apie 500), 
Šliūpo iš Lietuvos atsivežtas 

atsivežtų apie 20 istorinių 
knygų. 

Ačiū tiems, kurie prisidėjo ir 
taipogi ačiū visiems, kurie arti
moje ateityje su vertingomis is
torinėmis dovanomis prisidės 

kitų autorių knygas, savo paties prie AUŠRININKO DR. JONO 
knygyną ir kitokią istorinę ŠLIŪPO ARCHYVO praturti-
medžiagą. nimo. 

Esu dėkingas geraširdžiams Su pagarba, 
lietuviams, kurie mano kelionių Jūsų, 
metu padėjo dr. J. Šliūpą Inž. Vytautas J . Šliūpas 

Padėkos Ir Prašymo Pamaldos 
ruošiamos iv. Kalėdų mttu — 

gruodžio 25 d., Iki sausio 1 d. 
Marijonų koplyčioj prlo „Draugo 

Prašau įjungti mano atžymėtas intencijas į kalėdinės oktavos šv. Mišias 
ir maldas: 

Padėka Dievui už šiuos metus Z Prašant laiming. ateinančių metų 
Padėka Marijai už globą C Prašant sveikatos 
Padėka už gautas malones G Praiant ramybės šeimoje 
Padėka už taiką pasauly D Prašant santūrumo malonės 
Už lietuvius Sibire Zl Praiant Lietuvai laisvės 

- Už persėk, tikinčiuosius Lietuvoje G Prašant pasaukimu j dvasinį luomą 
r: Už vaikus C Ypatinga intencija 

Mano kalėdinė auka Oktavai 
Vardas, pavardė 
Adresas 

MARIAN FATHERS, 6336 t . KHbotim Ava. 
CMoaao, IL 60629 

susirinko pr ie Laisvės 
paminklo. Iš čia važiavo į Dai
nos restoraną tolimesniam pa
bendravimui, pasikalbėjimui. 
Lankę Joniškį papasakojo savo 
įspūdžius. Buvo daug kalbų, 
maloniai praleidome kelias 
jausmingas valandas, bet joniš

kiečių vaišių tradicinio geltono 
gintar inio a l a u s nebuvo . 
Gaivinomės Vytauto Ripskio 
vynuogyne labai geros kokybės 
pagamintu vynu, kur iuo jis 
visados pavaišina susibūrusius 
tėvynainius . Vyno žinovai 
t ik ina , kad tok ios geros 
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gamybos vyno gali pavydėti ir Joniškiečiai ateinančią vasarą 
žinomiausi gamintojai. Jonis- planuoja apžiūrėti Ripskių 
kiečių sambūrio vadovai yra vynuogyną ir pasimokyti jų au-
Vytautas Ripskis, Jonas Stasiu- ginimo. 
lis ir Juozas Vaineikis. 

Vyt K. 

T 

I A.tA. 
VINCENTAS MARČIUS 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parke. 
Mirė 1987 m. gruodžio 15 d., 11:30 vai. ryto, sulaukęs 68 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anna Langutė, 

dukros: Mary Aurience, žentas Patrick, Donna Kent, sūnūs: 
Walter Feiferis, MVilliam Feiferis, marti Catherine, penki 
anūkai ir sesuo Zuzana Lietuvoje. 

Priklausė Lietuvių Saulių sąjungai, Pensininkų klubui, 
Tauragės klubui. 

Kūnas pašarvotas gruodžio 17 ir 18 d. nuo 2 iki 9 v.v. Pet
kus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks gruodžio 19 d. Iš koplyčios 10 vai. ryto, 
po apeigų koplyčioje, bus nulydėtas į Lietuvių Tautines 
kapines. 

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

Nuliūdę žmona, dukros, sūnūs ir anūkai. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A . tA . SIMONAS K O N T R I M A S 

Šių metų gruodžio mėn. 23 d. sukanka dveji metai kaip 
prieš pat šventes, visai šeimai suvažiavus švęsti Kalėdas, 
iš šio pasaulio a.a. Simonas iškeliavo Amžinybėn. Jo liga 
buvo nepagydoma, todėl mirtis nebuvo netikėta. Tačiau ji 
mus giliai sukrėtė, priversdama pagalvoti apie gyvenimo 
prasmę ir Amžinybę. 

Simonas mirė Ormond Beach, Floridoje. Palaidotas 
Nekalto Prasidėjimo Marijos seserų kapinėse, Putnam, 
Conn. 

Šiai liūdnai sukakčiai paminėti, velionio intencija bus 
atnašaujamos šv. Mišios Putname ir kitose vietovėse 
Amerikoje ir Lietuvoje. 

Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti velionį 
Simoną savo maldose. Tegul Dievas būna gailestingas jo 
sielai. 

Nuliūdusi žmona ir sūnus su šeima 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
Atgyvenome amžių — 
Savo įnešėm dalį. 
Palaimink, Viešpatie, kelionę, 
Suteik mums ramybę. 

Šių metų gruodžio 21 d. sueina vieneri metai , kai 
iš mūsų tarpo išsiskyrė mūsų mylimas Vyras, Tėvelis 
ir Senelis 

A.tA. ALEKSAS MASKOLIŪNAS 
Šv. Mišios už jo sielą bus atnašaujamos Los Angeles 

Šv. Kazimiero parapios bažnyčioje gruodžio mėn. 20 d., 
8 vai. ryto. 

Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti a.a. 
Aleksą savo maldose. 

Melanija Masko l iūn i enė 
Baipšių i r Gr iga ič ių še imos 

A.tA. 
PRANUI RAČIŪNUI 

mirus, liūdinčius žmoną STAFANIJA ir mie lus drau
gus dukterį DANUTĘ MIKŠIENĘ ir sūnų ROMA bei 
j ų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir k a r t u l iūdime. 

Edvardas ir Dana Skopai 
Liudas ir Aldona Kriaučiūnai 

A.tA 
JONUI STREPEIKIUI 

Lietuvoje mirus, giliai liūdinčią seserį ELENUTĘ 
PEČIULIENĘ ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir 
ka r tu liūdime. 

Genė Baradienė 
Juozas Saluga 

A.tA. 
Dail. MIKAS ŠILEIKIS 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parke. 
Mirė 1987 m. gruodžio 17 d., 4 vai. ryto, sulaukęs 94 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 72 m. 
Velionis buvo a.a. Paulinos vyras. 
Laidotuvėmis rūpinasi Domas Adomaitis. 
Priklausė Lietuvių Dailininkų sąjungai (pirm.), buvo 

vienas iš Čiurlionio galerijos steigėjų, tos galerijos meno 
tarybos pirmininkas ir daugelio organizacijų narys. 

Kūnas pašarvotas šeštadienį, gruodžio 19 d. nuo 4-9 v.v. 
ir sekmadienį, gruodžio 20 d. nuo 1 iki 9 v.v. Petkus Marąuette 
koplyčioje, 2533 W. 71st St. Atsisveikinimas gruodžio 20 d. 
7 v.v. 

Laidotuvės įvyks pirmadieni, gruodžio 21 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

Mūsų mielai sponsorei 

AtA. 
ADELEI ŠVERECKIENEI 

mirus, jos dukrą GENUTĘ su vyru VITALIŲ ir jų 
šeimą, sūnus JUOZĄ ir JONĄ ŠVERECKIUS su šei
momis giliai užjaučiame ir k a r t u l iūdime. 

Sofija ir Vladas Polikauskai 

/ 

GAIDAS-DAIMID 
E U D EI K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S . Califoraia Avenue 
Telefonai — 523-0440 i r 523-9852 
4605-07 South Hermitage A v e n u e 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. Cal i fora ia A v e n u e 

Telefonas - 523-0440 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St . , Ch icago 
Telefonas — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 S o . 50th Av., C i c e r o 
Telefonas — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir S Ū N Ū S 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberto Rd. - 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 — 662-1003 
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x Jėzui tų koplyčioje šv. 
Kalėdų vidumakt} šv. Mišiose 
giedos sol. Aldona Buntinaitė. 
Per 10:15 vai. šv. Mišias giedos 
sol. Dana Stankaitytė. Po 11:15 
šv. Mišias gros Herkulis Strolia. 
Prie vargonų per visas Mišias 
bus muz. Manigirdas Motekai-
tis. 

x Dainavos ansamblis ruo
šia tradicinį Naujų Metų su
tikimą Jaunimo centro ka
vinėje. Svečiai turės progą 
gražioj aplinkoj linksmai 
praleisti vakarą, pašokti ir bus 
skaniai pavaišinti. 

x JAV LB Kultūros tary
bos skelbto radijo konkurso 
juostos ar kasetės turi būti iš
siųstos Kultūros tarybai ne 
vėliau gruodžio 21d. Šiuo kon
kursu norima kultūros istorijai 
palikti garsinę juostą apie Lie
tuvos krikšto 600 metų jubi
liejų, ypač apie iškilmes vyku
sias Vatikane. Vilniuje ir Wa-
shingtone. Konkursu norima 
taip pat ugdyti radijų programų 
kūrybingumą. Teisėjų komisija 
bųs netrukus paskelbta. Juostas 
prašome siųsti JAV LB Kul
tūros tarybai: 23430 Harms 
Rd.. Richmond Hts. OH 44143. 

x Olga Sakas , Lake VVorth. 
Fla., pratęsė „Draugo" prenu
meratą 1988 metams, pri
dėjo visą šimtinę su tokiu prie
rašu: „Sveikinu .Draugo" 
administraciją, redakciją su Šv. 
Kalėdom ir Naujais 1988 Me
tais, linkiu Jums sveikatos bei 
negęstančio užsidegimo, kad 
.Draugas' ir toliau būtų švie
sos ir tiesos nešėju į kiekvieno 
lietuvio namus". Olgą Saką 
skelbiame garbės prenumera-
tore, o už mielą auką ir 
linkėjimus labai dėkojame. 

x Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejaus krautuvėje. 
6500 S. Pulaski Rd.. Chicago, IL 
60629, galima gauti įvairiu 
knygų: žemėlapių: gražiausių 
gintarų, kristalo vazų, bokalų. 
taurių su vyčiu ar rūtom; 
keramikos liet. lėlių, vazų ir 
bokalų: liet. lėlių (austais taut. 
drabužiais); liet. vėliavų ir 
vėliavėlių: medžio drožinių, 
koplytėlių, kryžių, žvakidžių, 
rankšluostinių, grybų: šiau
dinukų; vaikams medinių kala
dėlių: žaislų ir daug kt. Skam
binti: 582-6500 kasdien (ir 
sekmd.i 10-4 p.p.; pirmd. 10-7 
v.v. 

(sk.) 
x „Meškiukas Rudnosiu-

kas", žodžiai Vytės Nemunėlio. 
tapo vaidinimas vaikams, nes 
komp. muz. Giedra Gudauskie
nė parašė pritaikytą muziką. 
Leidinėlis gražiai išleistas, ori
ginalaus formato, su iliustraci
jomis. Taip pat, kompozitorė pa
rašė ir išleido atskirais lei
dinėliais ..Stilizuotos lietuvių 
liaudies dainos jauniesiems pia 
nistams ir dainininkams ..lie
tuvių ir anglų kalbomis ir ..No
rėčiau skristi" — naujos dainos 
mažiesiems ir jaunimui. Visi 
trys leidinėliai, graži kalėdinė 
dovana mažiesiems, gaunami 
Gifts International — Vaznelių 
prekyboje, 2501 W. 71st St., 
Chicago, IL 60629. (sk.) 

x Gifts In t e rna t iona l -
Vaznelių prekyba, visų patogu
mui, bus atidaryta šį sekma
dienį, gruodžio 20 d., 10-5 vai. 
vakaro. (sk.) 

x Albinas Kurkulis, akcijų 
brokerjs, dirbąs su Rodman & 
Renshaw, Inc., patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. 
Duodu komisų nuolaidą! Susi 
domėję skambinkite 977-7916. 

(ak.) 

x Lore t t o l i gon inės di
r e k t o r ė ses. Marion. Šv. 
Kazimiero seserų vienuolijos 
narė. prieš šventes išreiškė savo 
dėkingumą ir sveikinimus 
visam medicinos štabui, tarnau
tojams ir patikėtiniams. Šie 
sveikinimai ir padėka skiriami 
už šių metų darbą ligoninėje ar
ba ligoninės jrerovei. 

x Loyolos gailestingųjų se
serų :nurses> mokykla skelbia, 
kad skiria vieną pilną ir dvi po 
pusę stipendijų vienerių 
1988-89 metų studijoms šioje 
mokykloje. Reikia kreiptis į 
Loyolos universiteto gailestin
gųjų seserų mokyklą, 6525 N. 
Sheridan Rd.. Chicago. 111. 
60626. 

x „Tėvynėn", Venecuelos 
Lietuvių Bendruomenės žinia
raštis, spalio 11-12 nr., išėjo iš 
spaudos ir pasiekė redakciją. 
Šiame numeryje yra informa
cijos iš Venecuelos lietuvių 
gyvenimo, taip pat straipsnių 
apie Lietuvos krikščionybės 600 
metų sukakties minėjimus įvai
riose vietovėse. 

x Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje gruodžio 29 d., 
antradienį, 7 vai. vak. bus 
pokalbis apie vizualinį meną. 
Diskusijas remia Chicagos 
meno institutas. 

x Lietuviu Opera visiems 
l ietuviams l inki malonių 
Kalėdų švenčių ir laimingų bei 
sveikų Nauju 1988 Metų ir ypač 
su giliu dėkingumu šių švenčių 
proga atsimena Operos mecena
tus bei rėmėjus. Operos vado
vus, solistus ir choristus. Vi
siems nuoširdžiai linkime malo
nių švenčių! 

x Leonas ir Laima Bildu-
šai, Chicago, Iii., Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų 1988 Metų proga svei
kina mieius gimines ir draugus, 
linkėdami malonių švenčių, 
laimingų ir sveikų Naujųjų Me
tų. Vietoj kalėdinių kortelių au
koja „Draugui". 

x Bronė B a n i o n i s , Chi
cago. 111., artėjančių Šv. Kalėdų 
ir Naujųjų 1988 Metų proga, 
sveikina savo gimines, draugus 
ir pažįstamus, linkėdama geros 
sveikatos ir lamės. Vietoj 
kalėdinių kortelių skiria 25 dol. 
auką „Draugui". 

x Dr. K. J u č a s ir dr. S. P . 
Tummala atsakinės į radijo 
klausytojų klausimus apie šir
dies vainikinių (coronary) arte
rijų ligas, šeštd. gruodžio 19 d. 
7-8 vai. ryto, 1490 AM banga. 

(sk.) 

x Kantatos „Kryžių ir Rū
pintojėlių Lietuva", (žodžiai 
Henriko Nagio. muzika Alek
sandro Stankevičiaus^ kasetę, 
įrašyta premjeros metu Montre-
alyje, galima įsigyti kreipiantis 
šiuo adresu: Vilnius Records, 
5400 Louis Badaillae Street, 
Carignan, P.Q. Canada J3L 
4A7. Siunčiant užsakymą, pri
dėkite čekį arba pašto perlaidą, 
išrašytą Vilnius Records vardu. 
C.O.D. nebus siunčiama. Kaina: 
$10.00 ~ $2.50 už persiuntimą. 
viso $12.50. Norintieji gauti 
lietuviškojo teksto fotokopiją, 
prašomi apie tai paminėti. 

(sk.) 

x Prieš Kalėdas atsilan
kykite Lovable & Edible Gifts 
parduotuvėj, 3211 W 63rd St. 
Tel.: 436-7558. Sav. Violeta ' 
K a r o s a i t ė . Parduotuvėje 
didelis pasir inkimas retai 
užtinkamų dovaninių prekių. 
Atidaryta: kasdien 10-8 v.v., 
šeštd. 10-6 v.v., sekmd. 12-5 p.p. 

(sk.) 
x Greit pa rduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX F I R S T , R imas 
Stankus, tel. 361-5950 arba 
6364169. 

(sk.) 

x LB Kul tū ros t a r y b o s 
gruodžio mėn. skelbtas spaudos 
vajus vyksta apylinkėse. Tad ra-
ginam visus šį mėnesį užsi
sakyti bent vieną lietuvišką 
laikraštį. 

x J u z ė Ivašauskienė, Chi-
;ago, 111., sveikina visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1988 Me
tų proga, linki visiems geros 
sveikatos ir Aukščiausiojo 
palaimos. Vietoj kalėdinių kor
telių aukoja „Draugui" 40 dol. 

x Ligia i r J u l i u s Bar-
dauskai, Chicago, 111., sveikina 
savo gimines ir draugus Šv. 
Kalėdų ir Naujųjų 1988 Metų 
proga. Vietoj kalėdinių kortelių 
aukoja Jaunimo centrui. 

x Vita Baleišytė ir Amelija 
Ba le i š i ene , Chicago, 111.. 
sveikina savo gimines, draugus 
ir pažįstamus su artėjančiomis 
Kalėdomis ir Naujais 1988 Me
tais, linkėdamos geros sveikatos 
ir laimės per 1988 metus. Vietoj 
kalėdinių kortelių skiria auką 
„Draugui". 

x Adelė Pu le ik ienė , Le-
mont, 111.. Kalėdų ir Naujų 
metų proga sveikina savo 
gimines, draugus, pažįstamus ir 
linki geros sveikatos ir laimės 
per 1988 metus. Vietoj kortelių 
aukoja „Draugui" 25 dol. 

x Kun. V. Pavalkis, Church 
of St. John the Baptist, Milpitas, 
Cal., nuoširdus dienraščio rė
mėjas, garbės prenumeratorius, 
pratęsė prenumeratą su 160 dol. 
čekiu su prierašu. „Draugo" 
prenumerata i ir spaudai 
palaikyti". Už mielą auką ta
riame nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Irena Alantienė, Redford, 
Mich., atsiuntė 20 dol. auką su 
prierašu: „Nuoširdžiausi sveiki
nimai „Draugo" redakcijai. 
Ačiū už gražias lietuviškas kor
teles ir kalendorių". Ačiū ir 
Jums. 

x Stella Sheputis, Cicero, 
111., mūsų garbės prenumera-
torė, nuoširdi „Draugo" rėmėja, 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių atsiuntė 25 dol. ir kitą 25 
dol. „Draugo" palaikymui, 
palinkėdama visiems linksmų 
švenčių. Nuoširdus ačiū. 

x Už. a.a. Olimpiją Kie-
sylienę trečiųjų mirties metinių 
proga šv. Mišios bus laikomos 
Tėvų Marijonų koplyčioje gruo
džio 22 d. 7 vai. ryto. Mišias 
užprašo Oskaras Kiesylis iš St. 
Petersburg, Floridoje. 

(sk.) 

x Didelis pasirinkimas įvai
rių dovaninių prekių Kalėdoms! 
Apsilankykite Optical Studio, 
2620 W. 71st St., tel.: 778-6766. 
Atidaryta kasdien 10-6 v.v., 
šeštd. 10-4 p.p. Pirmd. uždaryta. 

lok.) 
x Ateitininkų kūčios šį sek

madienį, X.20 3 v. p.p. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Į jas 
kviečiami visi. Vietas savo 
šeimai ir savo draugams rezer-
vuojam dabar pas p. Ireną 
434-2243. 

x „Lietuvos Atsiminimų" 
radijas, vad. dr. J. Stukas, 
ruošia ekskursiją į gamtos 
grožiu žavingą A l i a s k ą . 
Ekskursantai išskris 1988 m. 
rugpj. (Augusta 21 d., sekmd. į 
Vancouver, Kanadą. Iš ten 
liuksusiniu REGENT STAR lai
vu plauks Aliaskos pakraščiais 
7 dienas ir naktis. Laivui 
pasiekus Anchorage miestą, bus 
sustojama vienai pa ra i . 
Grįžtama rugpj. 29 d. Kaina as
meniui $1945 (dviese kam
baryje). Keliautojas, greitu 
laiku prisiuntęs $200 užstatą, 
gauna $50 nuolaidą. Kelione 
rūpinasi HOLIDAZE Agentūra, 
810 Belmar Plaza, Belmar, N.J. 
07719, tel.:(201)280-1120. 

(sk. 

x Parduodu lėles aprengtas 
tautiniais drabužiais. Galite 
duoti savo lėlę aprengti. Skamb. 
tel.: 776-0035. . . , 

(sk.) 

„Grandies" ansamblio globėja Irena Kriaučeliūnienė su „Grandies" vadove I. Smieliauskiene 
ir ansamblio šokėjais. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
DAUŽVARDŽIO FONDO 
P R E M I J O S JAUNIMUI 

Daužvardžio fondo valdyba 
gruodžio 13 dienos posėdyje 
nutarė skirti septynias premijas 
šiais metais labiausia nusipel
niusiems jauniesiems (iki 35 
metų amžiaus) lietuviškos spau
dos ir radijo programų bendra
darbiams. 

L ie tuv i škos spaudos bei 
žurnalų redaktoriai yra prašomi 
pristatyti kandidatus Ritonei 
Rudaitienei, 5620 W. lOOth St., 
Oak Lawn. IL 60453. 

Lietuviškų radijo programų 
vedėjai prašomi apie savo 
uoliausius ir geriausius bendra
darbius pranešti Petrui Petru-
čiui, c/o Margutis. 2615 W. 71st 
St., Chicago, IL 60629. 

Kandidatams pristatyti ter
minas baigiasi 1988 m. vasario 

•1 d. 
Ri tonė Rudai t ienė 

JAUNIMO CENTRO 
MOT. KLUBAS 

Laikas auksas, laikas turtas. 
Laikas lekia lyg užburtas... 

P r i s i m i n i m a i iš pradžios 
mokyklos suolo. Tada atrodė 
taip juokinga — nei lekia, nei 
ką, o dabar nebespėji dienų 
skaičiuoti. Praėjo Jaunimo cen
tro Moterų klubo susirinkimas, 
o su juo ir pažadas ką nors apie 
tai parašyti. 

Susirinkimą, kuris buvo kaž

kada lapkričio pradžioj (geriau 
vėliau, negu niekad), pradėjo 
pirm. S. Endrijonienė. Buvo ap
svarstyti einamieji reikalai. 
Kaip paprastai, perskaitytas 
protokolas, pajamos, išlaidos. 
Atrodo, susirenkam, pašnekam, 
pajuokaujam, o tačiau didesni 
a r mažesni pagerinimai — tai 
Jaunimo centro Moterų klubo 
narių dėka. 

Spalio 9 buvo suruošta „Laiš
k ų l ie tuviams" vakaronė. 
Skaidres iš paskutinės kelionės 
po Europą ir Romos iškilmes 
rodė ir aiškino St. Žilevičius. 

Nežiūrint, kad kugelis tikrai 
nėra pusryčių patiekalas, spalio 
18 dienos Jaunimo centro pus
ryčiai praėjo labai sėkmingai. Ir 
t a ip buvo nupirktos kėdės 
mažajai salei, nebereikės nešio
t i iš kitur. Jau nupirkti buljonui 
puodukai ir pirmą kartą buvo 
panaudoti lapkričio 22 d., per 
Kariuomenės šventės minėjimo 
pietus. Nauji ąsočiai vandeniui 
arba sunkai ar vynui irgi jau 
yra. Ledo gabaliukams ketur
kampiai kibirėliai buvo „pa
krikštyti" Jaunimo centro vaka
rienės metu. Kibirėliai su įrašu 
„Jaunimo centrui 30 metų" — 
tai Adomo ir Reginos Vait
kevičių dovana. Ir taip po trupu-
t į palengva ger inama ir 
gražinama. Ir ačiū visiems 
talkininkams. 

Sekmadieniais Jaunimo cen
tro klubo narės budi krautu
vėlėj, kur gaunamos lietuviškos 

knygos, tarp jų ir „Mūsų virimo 
paslaptys", plokštelės, medžio 
drožiniai, gintaro dirbiniai, stal
tiesės ir juostos, net ir tautiniai 
drabužiai yra. Taip pat galima 
gauti ir krikščionybės jubilie
jaus komiteto išleistus medalius 
ir metalinius ženkliukus atsi
minimui. Krautuvėlė atdara 
sekmadieniais nuo 10 vai. ryto 
iki 1 vai. p.p. 

Maždaug porą savaičių prieš 
Kalėdas turim savo kalėdinį 
susirinkimą, kada užmirštami 
protokolai ir sąskaitos, niekas 
nešneka apie tai, kas numa
toma artimoj ar tolimesnėj atei
ty. Pasivaišinam, pajuokaujam 
ir, palinkėjusios viena kitai 
malonių švenčių, skirstomės 
namo kitų darbų dirbti. 

Al. Likander ienė 

i KRISTANAVIČIAUS 
FONDO VAKARIENĖ 

IŠ ARTI IR TOLI 
JA VALSTYBĖSE 

- Dail. J u o z a s Sodaitis iš 
Daytona, Fla., buvo atvežęs apie 
30 darbų ir išstatęs parodoj St. 
Petersburgo lietuvių klube, 
kuriame buvo ir LB tarybos 
susirinkimas. Visi žavėjosi pa
roda. 

- Lietuvių Įdubas St. Pe-
tersburge, Fla. išsirinko naują 
valdybą ir revizuos komisiją. 
Valdybon išrinkti pirm. A. Kar-
nius, vicepirm. K. Vaičaitis, 
sekr. A. Krulikienė, ižd. J. Kir
tiklis, fin. sekr. A. Kaselis, di
rektoriais — A. Aleksiejūnas, J. 
Balnius, J. Gerdvilienė, A. Gra
bauskas, S. Kreivėnas, M. 
Kuchelema ir J . Švedas. Re
vizijos komisijon išrinkti V. 
Mažeika, J. Mikaila, K. Miklius 
ir J. Žvynys. Jie pareigomis 
pasiskirstys patys. 

- Seattle, Wash., lietuvių 
akademin i s sambūris susi
rinks sausio 21 d. 7:30 vai. vak. 
Bray namuose. Washingtono 
universiteto prof. Ilse Cirtau-
tienė kalbės apie senovės Lie
tuvos istoriją. Norintieji daly
vauti turi paskambinti Inai 
Bray tel. 523-1620. 

— I r e n a B l e k y t ė buvo 
pakviesta Eastshore Unitarian 
bažnyčios studijų grupės pra
nešti apie Lietuvą. Savo kalboje 
lapkričio 10 d. I. Blekytė davė 
geografinių ir istorinių žinių 
apie Lietuvą, taip pat kalbėjo 
apie dabartinius ok. Lietuvos 
disidentus. I. Blekytė tai kalbė
jo un i ta rų grupei Seatt le , 
Wash., mieste. 

— Universi ty of Wasbing-
ton lingvistikos profesorius Lew 
Mickelson yra gerai išmokęs lie
tuvių kalbą, laisvai kalba lie
tuviškai, susirašinėja su kalbi
ninku prof. A. Klimu, Rocheste-
rio un-to profesorium, skaito 
„Tėviškės Žiburius". Pas jį stu
dijuoja lietuvių kalbą Paulą 
Bray, Tamara Dunaravich, 
Jeanette Norris ir Rasa Raišy-
tė. Profesorius yra perskaitęs 
visą Lietuvių Enciklopediją. 

Kr. Donelaičio lit. mokyklų madų parodoje lapkričio 8 d. 
modeliuoja V Radick, R. Gierštikas ir N. Gieritikienė. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

Esame susir inkę laisvojo 
pasaulio lietuvių centre, kurį 
pastatė lietuvių Jėzuitų provin
cijolas a.a. kun. Bronius Krist a-
navičius. Kun. Krištanavičius 
atidavė savo visas jėgas, savo 
paskut ines jėgas Jaun imo 
centrui. 

Žiūrint į pačio Krištana-
vičiaus asmenybę, mes žiūrime 
į praeities laimėjimus, kurie 
mums dar tebeduoda dabarties 
gėrybes. O žiūrint į Krištana-
vičiaus vardo fondą, mes 
žiūrime į ateitį. Prieš 5 metus 
Krištanavičiaus fondas buvo 
įsteigtas padėti išlaikyti Litu
anistikos tyrimo ir studijų 
centrą. Studijų centro užmojis 
yra išsaugoti mūsų tautos kul
tūrines vertybes ateities kar
toms. Jau 5 metai kaip Pasaulio 
lietuvių archyvas, Pedagoginis 
lituanistikos institutas, Lie
tuvių istorijos draugija ir Žile-
vičiaus-Kreivėno muzikologijos 
archyvas dirba kar tu tame 
Studijų centre. 

Graži pradžia, bet Studijų cen
tro darbai ir projektai reikalaus 
daug moralinės ir materialinės 
paramos iš lietuvių visuomenės. 
Mes negalime pasitikėti pagal
ba iš kitataučių. Jei lietuvy
bės išlaikymo darbai tęsis sun
kiose ir besikeičiančiose sąly
gose, jų administravimas bei fi
nansavimas turi pasilikti mūsų 
pačių lietuvių rankose, nes tiktai 
mes patys galime spręsti tautos 
ateitį laisvame pasaulyje. Kriš
tanavičiaus fondas, pagrįstas 
demokratiškais ir visuomeniš
kais pagrindais, ateina į pagal
bą šiandien ir ateityje. Mūsų 
ryžtingumas ir susirūpinimas 
ateitimi matyti, kai pasižiū
r ime, kad ge ra s skaičius 
asmenų Studijų centre ir Kriš
tanavičiaus fonde dar net 
nebuvo gimę, kai šios patalpos 
buvo pastatytos. O ši naujoji 
karta yra pasiruošusi sekti tėvų 
ir protėvių pėdas. 

Krištanavičiaus fondas turėjo 
sėkmingus 1987 metus. Mūsų 
narių, o ypač mūsų vajaus 
vedėjo fondo steigėjo, kun . 
Vaclovo Gutausko dėka Fondo 
kapitalas peržengė 250,000 dol. 
ribą, o bendra vertė jau daugiau 
kaip 300,000 dol. Šįmet fondo 
taryba įsipareigojo išmokėti Li
tuanistikos tyrimo ir studijų 
centrui beveik 14,000 dol. įvai
r iems lietuvybės išlaikymo 
darbams. 

Daug kas priekaištauja fon
dams, teigdami, kad pinigai 
reikalingi dabar, o ne nenuma
tomai ateičiai. Bet pažvelkime 
į Lietuvių fondą. Prieš 25 metus 
daug kas atmetė dr. Antano 
Razmos siūlymą steigti mili
joninį fondą. O šiandieną tas 
fondas stato ketvirtą milijoną ir 
be jo paramos būtų sunku mus 
išlaikyti lietuvių veiklą ir tautą. 

Matome, kad fondų paskirtis 
yra praktiška, įmanoma ir ver
tinga. Vasario mėn. paskel
bėme Krištanavičiaus fondo 
dešimtmečio vajų, būtent už 10 
metų, t.y. 1997 metais, turėti 
pagrindinio kapitalo vieną 
milijoną dolerių. Susipratusių 
lietuvių dėka mes tą tikslą 
galėsime pasiekti ir galėsime 
tęs t i l ietuvybės išlaikymo 
darbus. 

Dėkoju mūsų fundatoriams, 
nariams, jėzuitams, spaudai ir 
plačiajai visuomenei už paramą 
Kr i š tanav ič iaus fondui ir 
tikiuosi, kad bendrai dirbant 
mūsų ateitis gali būti šviesi ir 
laiminga. 

Rober tas Vitas 

Advokatai Jonas Gibaitis 
6247-8. Kedste Avenue t 

Chicago, IL 60629 ] 
Tel. — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.1 

Seštad. 9 v. r. iki 1 vai. d. 


