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„LKB Kronika” Nr. 74

(Tęsinys)

Tos pačios dienos vakare, 
maždaug 21 vai., (apnuodyta 
vaistais, spėjama, jog narkotiku 
scopolomin) N. Sadūnaitė buvo 
antrą kartą iškviesta tardymui. 
Šį kartą kabinete jos laukė ge
nerolas J. Vaigauskas, tardymo 
skyriaus viršininkas Baltinas ir 
prokuroras Bakučionis. Vėl 
sekė eilė klausimų apie „LKB 
Kroniką” Nr. 73, kurios 
egzempliorių kratos metu N. 
Sadūnaitė spėjo suplėšyti; į 
klausimą, kodėl suplėšė, tar
domoji paaiškino, kad, 
„Kroniką” perskaičius, ją reikia 
duoti kitam, ji areštuojama, o 
saugumas tikrai „Kronikos” 
neplatins, todėl ir sunaikino. 
Čekistai aiškino N. Sadūnaitei 
apie kažkokią moterį, kuri, 
neva, suimta, o pas ją rasta 
Nijolės ranka perrašytas „Kro
nikos” Nr. 73 egzempliorius; 
graudeno, jog tos moters likimas 
jos rankose — jei pasirašys po 
prokuroro Bakučionio duodamu 
tekstu, minėta moteris ir ji bus 
išleistos į laisvę.

Tekste buvo parašyta, kad N. 
Sadūnaitė areštuota, įtariant 
padarius nusikaltimą pagal BK 
199-1 str., kadangi nusikalti

Kratos ir tardymai

KATALIKAI PASAULYJE
IŠLEIDO ŠANGHAJAUS 

VYSKUPĄ
Vakarus pasiekusiomis žinio

mis, Kinijoje esąs išlaisvintas 86 
m. Šanghajaus vyskupas 
Kung-Pin —mei, kuriam taip 
pat esančios sugrąžintos 
politinės ir pilietinės teisės. 
Vyskupas Kung -Pin -mei iš
kalėjo ištisą trisdešimtmetį, nuo 
’55-ųjų ligi ’85-ųjų metų, už išti
kimybę Romos popiežiui, kurio 
jis niekada neatsižadėjo, 
pastaruosius dvejus metus jis 
gyveno sąlyginėje laisvėje.

Drauge su vyskupu Kung — 
Pin -mei nemažai kitų kinų 
katalikų liko ištikimi Romai, at
sisakydami įsijungti į valdžios 
aprobuotą vadinamąją „Tautinę 
Kinijos Bažnyčią”. Kinijoje, be 
kitų tikinčiųjų, tebėra 
kalinamas 80 m. amžiaus 
Paoting vyskupas Fan Xueyan, 
nuteistas dešimčiai metų lais
vės atėmimo užtai, kad slaptai 
įšventino kelis kunigus. 
Filipinų kardinolas Sin, 
praėjusių metų lapkričio mėnesį 
lankydamais Kinijoje, buvo 
paprašęs valdžios leidimo 
aplankyti kalinamą vyskupą 
Fan Xueyan ir kitus tikin
čiuosius, bet leidimas kardi
nolui nebuvo duotas.

NAUJAGIMIAI
KRIKŠTIJAMI
BAŽNYČIOSE

Net oficialioji sovietinė 
spauda pripažįsta, kad tarp de
šimties ir dvidešimties procentų 
Sovietų Sąjungos piliečių yra 
praktikuojantys religinių bend
ruomenių nariai. Tai reiškia, 
kad praktikuojančių tikinčiųjų 
Sovietų Sąjungoje yra tarp 
28-nių ir 56-ių miiįjonį gg g 
žvalgininkai mano, nau 
skaičius yra didesnis. Sovietinė 
spauda taip pat atkreipia dė
mesį, kad vis daugiau nauja
gimių yra krikštijami bažny
čiose, kad krikštų priima net 
mokyklinio amžiaus jaunimas ir 
suaugusieji.

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

mas sulaikytas, ji išleidžiama į 
laisvę. Apsvaiginta N. Sadūnai
tė kelis kartus skaitė tekstą, po 
to bandė klausti, kodėl ją išlei
džia, jei ji nieko saugumui ne
pažada, galiausiai lyg ne savais 
pirštais, stambiu raštu pasirašė 
ir buvo išleista. H. Vaigauskas 
išreiškė viltį, kad apie jų vėlyvą 
pokalbį niekas nesužinos.

Kiek vėliau N. Sadūnaitė 
pareiškimu kreipėsi į prokurorą 
Novikovą, reikalaudama grą
žinti kratos metu paimtus daik
tus (maldyną — psalmyną, 
užrašų knygutę su religinėmis 
mintimis ir adresais, keletą 
nuotraukų, laiškų ir t.t.) arba 
bent duoti kokį nors pakvitavi
mą, kad jai priklausantys 
daiktai tikrai yra saugume.

Gegužės 18 d. N. Sadūnaitė 
buvo iškviesta į saugumą, kur 
tardytojas Stepučinskas grąžino 
jai priklausančius daiktus, pasi
liko tik kunigų A. Svarinsko bei 
S. Tamkevičiaus nuotraukas, 
esą jas paėmęs prokuroras 

Bakučionis, mat, ant nuotraukų 
yra užrašęs „Už Dievą ir Tėvy- 
nę .

(Bus daugiau)

MARONITAI IR 
STAČIATIKIAI

Rusų stačiatikių Bažnyčios 
kvietimu Maskvoje lankėsi Li
bano katalikų patriarchas 
Pierre Sfeir. Jis išbuvo Sovietų 
Sąjungoje visą savaitę. Vizito 
tikslas buvo pagerinti ir išplėsti 
Libano katalikų maronitų 
Bažnyčios santykius su rusų 
stačiatikių Bažnyčia, taip pat 
paraginti sovietų vyriausybę, 
kad padėtų išspręsti Libane te- 

i besitęsiančią krizę. Maronitų 
į patriarchas Sfeir Maskvoje 
pasimatė su stačiatikių patriar
chu Pimen, dalyvavo Libano 
ambasados surengtame priėmi- 

' me, į kurį buvo pakviesti 
! Maskvoje akredituoti arabų 
' kraštų ambasadoriai ir sovietų 
I užsienio reikalų ministerijos at-
! sakingi pareigūnai.

NAUJA BAŽNYČIA
Lenkijoje buvo iškilmingai 

pašventinta viena didžiausių ir 
gražiausių pastaraisiais laikais 
krašte pastatytų bažnyčių. Ji 
yra pastatyta Zdunska Wola 
mieste, Wloclaweko vyskupijo
je, kuriame gimė šventasis 
kankinys Maksimilijonas Kolbė 
ir kuriame 1923 italas palai
mintasis kunigas Orione įkūrė 
pirmuosius Lenkijoje jo įsteigtos 
vienuolijos namus našlaičių ir 
varguomenės vaikų globai. 
Vėlesniaiais metais šis centras 

1 smarkiai išplito, prie jo 
įsteigiant taip pat teologinį 
institutą. Senos bažnyčios vieto
je dabar yra pastatyta didelė ir 
graži nauja bažnyčia, kurią 
pašventino Don Orione vienuo
lijai priklausantis vyskupas 
Dombrowski, dalyvaujant vie
nuolijos atstovam ir tikin
tiesiem iš visos Lenkijos.

— Vienoje vyriausybė pra
neša, kad išdavė apie 6,000 
vizų Irano žydams, kurie ne
patenkinti ayatolos Chomeini 
režimu, išvykimui į Austriją.,
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JAV kabineto nariai pasitinka prezidentą Reaganą, kai jis ateina pasakyti jiems metinę kalbą 
Konstitucijos salėje. Iš kairės matyti Auklėjimo bei švietimo reikalų sekretorius William J. Ben- 
nett, Transportacijos sekretorius James H. Burnley IV, Sveikatos sekretorius Otis R. Bowen, 
Prekybos sekretorius William Verity, Vidaus reikalų sekretorius Donaid P. Hodel, Valstybės 
sekretorius George P. Shultz, Iždo sekretorius James A. Baker III, ir Generalinis prokuroras Ed- 
win Meese III.

Kritikuoja Hitlerio — Stalino paktą
Dvi teisybės”Varšuva. — Gen. Wojciechas 

Jaruzelskis kritiškai pasisakė 
apie sovietų vaidmenį 1939 m. 
Lenkijos padalinime ir Stalino 
įvykdytus lenkų komunistų par
tijos „valymus”. Anot Nevv 
York Times, Jeruzelskio straips
nis ,,70-sis Didžiosios So
cialistinės Spalio Revoliucijos 
Jubiliejus” buvo išspausdintas 
CK žurnąle „Komunist” ir 
rugpjūčiui baigiantis pasirodė 
Varšuvos laikraštyje „Nowe 
Drogi”.

Apie Hitlerio — Stalino pak
tą Jaruzelskis rašo miglotai ir 
netiesioginiai, bet lenkų ir kitų 
Rytų Europos tautų skaityto
jams jo pasisakymai aiškūs: 
„Tuometinius Sovietų vyriau
sybės politinius ir karinius 
žingsnius lydėjo antilenininė 
frazeologija, priešinga Lenkijos 
teisei būti nepriklausoma”. 
(Istoriniu atžvilgiu netikslus 
posakis, nes Leninas stengėsi 
sunaikinti Lenkijos, kaip ir 
Lietuvos, nepriklausomybę jau 
1918-1920 metais. Red.). 
„Tūkstančiai lenkų buvo 
represuoti ir deportuoti”, rašo 
Jaruzelskis. (Iš tikrųjų — mili
jonai. Red.).

Užsimindamas apie beveik 
visišką Lenkijos komunistų par
tijos sunaikinimą Stalino 
įsakymu, Jaruzelskis pareiškia: 
„Kominternas 1938 metais 
panaikino Lenkijos komunistų 
partiją, pasiremdamas nepa
grįstais, provokaciniais kal
tinimais. Jos vadovybė buvo 
išnaikinta”.

Lenkijoje buvo kalbama, jog 
Jaruzelskis pasisakysiąs ir apie 
Katyno žudynes, bet ši 
jinga tema taip ir 
nepaliesta.

„Molotovas kalbėjo 
neteisybę

Netiesioginiai Hitlerio — Sta
lino paktą pakritikavo ir 
Georgijus Smirnovas, sovietinės 
KP Centro Komiteto Marksiz
mo — Leninizmo Instituto direk- 
torius. Maskvoje išspaus
dintame straipsnyje jis 
pareiškė, jog Molotovas kalbėjo 
neteisybę, kai jis 1939 metais 
pavadino Lenkijos vyriausybę 
„biauriu Versalio taikos sutar
ties pavainikiu”. Paneigdamas 
įprastinius oficialiosios sovietų 
istorijos tvirtinimus, Smirnovas 
rašo: „Nuo pačios pradžios šis 
karas Lenkijai buvo gyvybinio 
pobūdžio, teisingas karas”.

Įdomu, kad Jaruzelskiui 
pagaliau buvo leista kritiškai 
pasisakyti apie kai kuriuos Mo
lotovo - Ribentropo pakto po
žiūrius kaip tik tuo metu, kai 
Maskva sužinojo apie pabaltie
čių planus demonstruoti savo 
sostinėse. Šiuo metu, atrodo, Į 
egzistuoja dvi „tarybinės” 
istorijos — aukštiesiems lenkų 
ir sovietų pareigūnams galima 
sakyti dalį teisybės apie 
Molotovo — Ribentropo paktą, 
bet už imperijos sienų 
uždarytiems lenkų kaimynams 
Pabaltijyje tebėra uždrausta 
kritiškai atsiliepti apie Maskvos 
ir Berlyno sąmokslą. 
Jaruzelskiui „Komunisto” 
žurnale sąmokslą kritikuojant, 
artinis istorikas Robertas 
iugžda jį „Izvestijoje” liaup

sino. Prieš šį „didįjį melą” ir 
buvo nukreiptos demonstracijos 
Pabaltijo sostinėse.

Elta

Uždrausta minėti
Vasario 16-ją

Muenchenas. — Europos 
žinių pranešimu, okupuotos 
Lietuvos komunistų saugumo 
policija KGB uždraudė paminėti 
Vasario 16-ją — Lietuvos nepri
klausomybės šventę.

Vilniuje lapkričio 20 d. į KGB 
rūmus buvo iškviestas Petras 
Cidzikas. KGB pulk. Česnavi- 
čius jį barė, kad lapkričio 18 d. 
jis buvo Rygoje Latvijos nepri
klausomybės šventėje. O labiau
siai pyko, kad pasikvietė Vasa-

pavo- ri0 16-tai dienai į Vilnių 
liko užsienio korespondentus. Pulk. 

Česnavičius pakeltu tonu 
šaukė: „Lietuvos saugumo 
komiteto vardu griežtai tave 
įspėju: pasakyk Terleckui, 
Bogušiui, Sadūnaitei ir Cid
zikui, kad Vasario 16-tąją 
Vilniuje jokios demonstracijos 
nebus, o tave jeigu reikės — 
pagydysim!”

— Madride po ilgų pasita
rimų pranešama, jog Amerika 
pažadėjo iš Ispanijos išvežti 72 
F-16 kovos lėktuvus. Tačiau 
Ispanijos ministeris pirmi
ninkas Felipe Gonzalez pažadėjo 
tartis dėl naujos gynybos sutar
ties su Amerika. Tai bus didelė 
spraga NATO vasltybių apsigy
nimo plane, sako Gynybos 
departamentas.

TRUMPAI 
IŠ VISUR

— Europos žinių pranešimu, 
sąžinės kalinys Viktoras Petkus 
rugsėjo mėnesį buvo atvežtas iš 
Ulan Ude kalėjimo į Bagdarino 
gyvenvietę trejų metų ištrėmi
mui. Išvežant iš kalėjimo jam 
nebuvo atiduoti priklausantys 
daiktai — knygos, bibliografinio 
jo sudaryto žinyno rankraštis, 
skutimosi įrankiai ir artimųjų 
rašyti laiškai. Esą tuo metu 
negalėjo surasti sandėlininko. 
Dabar sužinota, kad V. Petkui 
po trijų mėnesių laukimo su
grąžinti visi jo turėti daiktai.

— Vienoje pranešama, jog 
praėjusiais metais 8 tūkst. žydų 
emigravo į Vakarus. Žydai 
emigrantai paprastai atvyksta 
į Vieną, kur yra įsteigtas jų 
globos centras. Iš tų žydų 
emigrantų tik 2,000 išvyko į 
Izraelį, kiti apsigyveno Europos 
kraštuose ir Amerikoje.

— Pekinge naujoji kinų 
komunistų vyriausybė apgailes
tavo Formozos prezidento mirtį. 
Partijos vadas pareiškė 
užuojautą jo šeimos nariams ir 
saloje gyvenantiems kinams. Be 
to, jis pareiškė viltį, kad bus 
pradėti pasitarimai sujungti 
visus kinus į vieną Kinijos 
valstybę.

— Ok. Lietuvos baletas 
pastatė naują Čaikovskio baleto 
„Spragtukas” spektaklį. Diri
gavo D. Samėnas, choreografas 
buvo V. Brazdylis, o dailininku 
A. Kariniauskas. Pagrindinius 
vaidmenis atliko V. Kudžma, L. 
Bartusevičiūtė, V. Chlebinskas,
J. Katakinas, A. Semionovas, P. 
Skirmantas, V. Algutytė, R. 
Maskoliūnas ir J. Valeikaitė.

— Skokie mieste, Illinois 
valstijoje, yra duodamos paskai
tos apie holokaustą. Šias studi- 

| jas veda dr. Leon Stein, kuris 
yra Roosevelto universitete is
torijos departamento vedėjas.

— Buenos Aires Argentinos 
vyriausybė pradėjo Jozef 
Schwammberger bylą, kuris 
kaltinamas nacių karo metu 
nusikaltimais. Jam ruošiamasi 
atšaukti Argentinos pilietybę, 
praneša Pasaulio Žydų Kongre
so vadovybė.

—■ Rietave komunistinė 
valdžia įrengė specialų 
technikumo mechanizatoriams 
kiemą, kuriame bus galima 
vienu metu remontuoti šimtą 
traktorių. Ten bus du apšildomi 
garažai automobiliams, naftos 
produktų saugykla ir kiti 
pastatai.

r—   —. • \ Nr. 15

jM.Mažvydo biblioteka

Tikrasis
„Jonas Žiaurusis”

Nepriimami OSI dokumentai
Jeruzalė. — Jono Demjan- 

juko teismo trumpa dviejų 
valandų sesija buvo sausio 11d. 
Jos metu jo advokatai įteikė 
kelis papildomus dokumentus 
teismui.

Vienas iš jų buvo informacinis 
dokumentas, rastas Jungtinių 
Tautų archyve, kuris buvo 1948 
m. pasiųstas iš Lenkijos. Tai yra 
Alfred Billitz tikras dokumen
tas. Demjanjuko advokatai 
sako, kad Billitz yra tikrasis 
„Jonas Žiaurusis”.

Pagal Reuterio žinių agentū
rą nieko daug apie Billitz nėra 
žinoma. Blondinio vyro fotogra
fija su aukšta kakta yra 
Treblinkos albume iš 1943 
metų. Pagal koncentracijos 
stovyklos išlikusius duomenis, 
jis buvo vadinamas „Jonu”. 
Billitz paskutinį kartą buvo 
matytas Treblinkoje.

Papildomi dokumentai iš 
Lenkijos

Reuteris taip pat praneša, jog 
trijų žmonių, išlikusių gyvais 
Treblinkoje, liudijimu, kurie 
buvo rasti Jungtinių Tautų 
papkėse, Billitz ir kiti du vyrai 
brutaliai elgėsi su žmonėmis ir 
vedė juos į dujų kameras 
kirsdami su botagais.

Trijų teisėjų tribunolas, vedąs 
šią Demjaųjuko bylą, nutarė, 
kad Jungtinių Tautų duomenys, 
kaip tokie negali būti priimtini 
dėl to, kad informacijos atrodo 
yra ne pilnos ir ne preciziškos. 
Bet teisėjai paliko atviras duris, 
kad būtų pristatyti papildomi 
dokumentai, įskaitant 57 
liudininkų pareiškimus, kurie 
atpažino Billitz kaip „Joną 
Žiaurųjį savo liudijimuose, 
atliktuose 1948 m. Lenkijoje, 
kada nors vėliau. Kaltintojai ir 
gynėjai sutiko, kad tai būtų pa
daryta.

Išvadų sudarymas
Tą dieną buvo pranešta, jog 

Demjanjuko advokatas Yoram 
Sheftel kreipėsi į Vyriausiąjį 
Teismą, prašydamas, kad būtų 
duota daugiau laiko pasiruošti 
ir susumuoti ginamojo asmens 
bylai. Teismas atsisakė per
žiūrėti bylą, sakydamas, jog 
teisėjai, kurie veda šio teismo 
sesijas, turi teisę nuspręsti kada 
bylos apibendrinimas turi būti 
padarytas. Todėl Demjanjuko 
bylos apibendrinimas arba 
susumavimas turi prasidėti 
sausio 25 d. Kaltintojas pirmas 
pristatys savo apžvalgą. Pagal 
Jerusalem Post, po to ginamo
jo advokatai po savaitės turėtų 
pristatyti savo visą argumen
taciją.

Mirtis arba laisvė
Jerusalem Post reporteris er- 

nie Meyer rašo: „Po to, kai abu

— Literaturnaja Gazeta
Maskvoje praneša, jog žemės 
ūkio viršininkas A. Adylov 
Sovietų Centrinės Azijos dalyje 
suorganizavo savo reikalams 
požeminį kalėjimą, kuriame 
laikė apie tūkstantį vergų 
darbininkų, juos terorizuo
damas įvairiausiais būdais. Tie, 
kuriems pavykdavo pasiskųsti, 
vėliau pražūdavo arba patek
davo į valstybinį kalėjimą. Ant 
tų požeminių buveinių jis buvo 
pastatęs Lenino paminklą, kad 
nebūtų įtarimo, kas vyksta 
požemiuose.

vadovaujantys advokatai pasa
kys savo paskutinį žodį šioje 
byloje, trys teisėjai — Dov 
Levin, Dalia Dorner ir Avi Tai 
pasitrauks keliems mėnesiams 
nuošaliai ir išstudijuos labai

| atidžiai visą bylą ir tik po to 
padarys sprendimą. Reikia at
siminti, kad negali čia būti 
vidurio kelio.

Jeigu sprendimas bus, kad 
kaltinamasis kaltas — jam bus 
mirties bausmė. Jei sprendimas 
bus, kad kaltinamasis nekaltas 
— kaltinamasis turi būti 
išleistas”.

Iki sausio pirmos dienos, kaip 
rašo Meyer, šioje byloje yra pri
rašyta 8,800 puslapių 
hebrajiškai ir 11,600 puslapių 
angliškai, kas yra versta iš 
hebrajų į anglų kalbą.

Prijungti ir kiti 
dokumentai

Taip pat šioje trumpoje sesijoje 
teisėjai sutiko prie įrodomosios 
medžaigos prijungti ir tokius 
dokumentus, kuriems nesiprie
šino ir prokuroras: du puslapius 
iš Geodor Gedorenko teismo 
bylos Floridoje, tai yra Miriam 
Radivvker liudijimą; to teismo 
kambario išmatavimas — 12 
kvadratinių metrų, nes vienas 
liudininkas negalėjo Fedorenko 
tame teisme atpažinti; laiškus 
tarp amerikiečio Armand Ham- 
mer ir Shimon Pėrės; Amerikos 
inverstigatoriaus Bernard 
Dougherty pranešimą apie jo 
pasikalbėjimą su Sheffler 1979 
m. lapkričio 16 d.; dokumentų 
eksperto Albert Leiter liudi
jimą, kai jis rado jog tas rašalas 
ant Travvniki kortelės foto yra 
tas pats kaip ir vertėjo, kuris 
užrašė savo pastabas ant akmens 
kortelės; ir Izraelio vyriausybės 
reikalavimas Sovietų Sąjungai, 
prašant papildomų dokumentų 
iš Trawniki stovyklos.

Nepriėmė OSI dokumentų
Nežiūrint prokuroro nesuti

kimo, teisėjai, papildomai taip 
pat priėmė bylon 20 liudininkų 
liudijimus, kurie negalėjo 
atpažinti Demjanjuko iš foto
grafijos, kurias rodė OSI įstaiga, 
20 puslapių iš telefono knygos, 
kurioje yra panašios pavardės 
kaip Demjanjuko ir vokiečių 
sargo Muenzberger liudijimą, 
kad „Ivan” dirbo Treblinkoje 
nuo 1942 m. vasaros iki 1943 m. 
rudens. Šios datos nesutinka su 
kitais dokumentais.

Teisėjai atsisakė priimti: Kurt 
Streibel ir Gideon Epštein liudi
jimus, OSI teismo eksperto 
liudijimą, OSI ir Sovietų 
vyriausybės susirašinėjimus ir 
OSI pastabas ant fotografijos.

KALENDORIUS
Sausio 23 d. Ildefonsas, Vad 

maras, Gailys, Tautvile.
Sausio 24 d.: Pranciškus Sal., 

Damilė, Mažvydas, Rainis, Gai- 
vilė, Teorogita.

Sausio 25 d.: Paulius atsv., 
Ananijas, Agapė, Viltenis, 
Žiede, Rimgaila.

Sausio 26 d.: Timotiejus ir 
Titas, Paulė, Rimantas, Singa.

ORAS

Saulė teka 7:12, leidžiasi 4:53.
Temperatūra šeštadienį 15 L, 

sekmadienį 24 1., pirmadienį 25 
1., antradienį 24 1.
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Kaip greitai laikas bėga! 
Kalėdų šventės, rodos, dar tik 
vakar, o jau visas mėnuo praėjo 
nuo Chicagos Ateitininkų 
kūčių. Tai didelis veiklos metų 
įvykis, ir gal pats svarbiausias, 
nes į kūčias žmonių nereikia 
raginti ir graudenti, kad reikia 
dalyvauti — patys žmonės 
veržiasi ir rūpinasi, kad vietų 
jiems ir jų šeimoms kūčiose 
užtektų. Tai didelis renginys, 
nes kūčių dalyviai sklidinai 
pripildo visą didžiąją Jaunimo 
centro salę. Stalai lūžta nuo 
tradicinių kūčių valgių, kurias 
jau daugelį metų paruošia gabi 
šeimininkė Ona Norvilienė su 
Chicagos sendraugių ateitinin
kų skyriaus ponių talka.

Kūčios įvyko gruodžio 20 d. 
sekmadienio popietę. Prasidėjo 
šv. Mišiomis, kurias atnašavo 
kun. Vytautas Bagdanavičius, 
MIC. Prie altoriaus patarnavo 
Aras Norvilas ir Tomas Pabe
dinskas. Mišių skaitytojais buvo 
Juozas Baužys, Asta Kazlaus
kaitė ir Vėjas Liulevičius. Mišių 
giesmes pravedė ir akordeonu 
palydėjo Audrius Polikaitis.

Po Mišių simbolinę vėlių sta
lelio žvakę uždegė paėmęs 
liepsną nuo altoriaus žvakės 
Vytautas Skuodis. Kunigui 
Bagdanavičiui sukalbėjus mal
dą, laužėm kalėdaičius ir lin- 
kėjom geriausių švenčių ir lai
mingiausių Naujųjų Metų. 
Ragavom tradicinius kūčių 
valgius ir giedojome kalėdines 
giesmes, Dariaus Polikaičio 
akordeono palydimi.

Scenoje pamatėme avis ir 
piemenis: tai vaidinimas 
„Kalėdinė pasaka”, kurį 1962

Jaunučiai klausosi programos ateitininkų kūčiose Chicagoje.
Nuotr. J. Kuprio

KVIEČIAME

Kun. A. Lipniūno moksleivių 
ateitininkų kuopos tradicinis 
„Pončkų balius” įvyks sausio 30 
d., (šeštadienį), 7:00 v.v., Jau
nimo centro mažojoje salėje. Visi 
kuopos nariai atliks humoris
tinę operetę „Burtininkas Ber
nardas”, kurią režisuoja Rasa 
Poskočimienė. Po programos 
bus tėvelių paruoštos vaišės, o 
paskui šokiai, kuriems muziką 
parūpins gerai žinomas D. J. — 
Liudas Stankaitis.

Kviečiame visus Chicagos 
ateitininkiškos šeimos narius 
dalyvauti šiame pokylyje ir 
paremti mūsų kuopos veiklą. 
Mes jums gražiai pavaidinsime, 
jus skaniai pavaišinsime ir 
palinksminsime!

Dar kartą, kviečiame visus —

metais parašė Jadvyga Damu- 
šienė (ir tais metais buvo pa
statytas Detroite). Vaidino: 
Marija — Vida Kazlauskaitė, 
Juozapas — Tauras Gaižutis, 
Piemenys — Marius Polikaitis, 
Tomas Marchertas, Avinai — 
Linas Dailidė, Vytukas Dailidė, 
Kovas Norvilas, Darius Norvi
las, Angelai — Venta Norvilai- 
tė, Vida Gaižutytė, Lina Damu- 
šytė, Trys karaliai — Aras Nor
vilas, Marius Tijūnėlis, Rimas 
Gaižutis, Pasakotoja — Jadvyga 
Damušienė. Kun. Alfonso Lip- 
niūno moksleivių ateitininkų 
kuopos globėja studentė Dalia 
Polikaitytė pagelbėjo scenoje. 
Vaidintojų daugumą kostiumų 
pasiuvo Jadvyga Damušienė. 
Ypač nuotaikingai atrodė avinė
liai.

Salę paruošti, stalus padeng
ti ir papuošti — tai nejuokai. Čia 
daug valandų kartu su šeimi
ninke Ona Norviliene plušo: dr. 
Aldona Juozevičienė, Jūratė 
Norvilienė, Venta Norvilaitė, 
Sofija Pleinienė, Irena Poli- 
kaitienė, Marytė Saliklienė, 
Alina Vadeišienė, Agota Valai
tienė ir kiti. Scenos ir altoriaus 
papuošimu rūpinosi Jadvyga 
Damušienė ir Adolfas Damušis. 
Didelis darbas buvo priimti 
vietų kūčiose užsakymus 
telefonu —- tą svarbų darbą 
atliko Irena Polikaitienė.

Žvelgiant atgal — malonu 
prisiminti gerai pavykusias 
Chicagos ateitininkų kūčias. 
Linkime Chicagos sendraugių 
ateitininkų skyriui, kad dar 
daug metų tęstų šią gražią tra
diciją.

J. Klumpė

sendraugius, studentus, moks
leivius, jaunius, jaunučius ir 
visus svečius! Mes Jūsų labai 
laukiame.

Garbė Kristui!
Kun. A. Lipniūno kuopos 

valdyba ir nariai

STUDENTŲ DĖMESIUI

SAS 101, Studentų ateiti
ninkų savaitgalis Dainavoje, 
įvyks sausio 29-31 d. Visi stu
dentai ateitininkai, kurie 
norėtų praleisti kelias dienas 
lietuviškoje aplinkoje su savo 
draugais, yra kviečiami daly
vauti. Turėsime progos pasi
kalbėti su Viktoru Naku, 
dirbančiu Religinės šalpos infor
macijos skyriuje Washingtone, 
D.C., ir Bill Huff, politiniu ak-

Ateitininkų studijų dienose Dainavoje tarp paskaitų gražia gamtos aplinka gėrisi J. Kazlauskas, 
Ateitininkų tarybos narė N. Balčiūnienė, Ateitininkų Federacijos vadas J. Polikaitis ir D.
Staniškienė. „ ... .

Nuotr. D. Stamskio

NUOSTABIOJI VASARA - 
O KAS TOLIAU??.

Dar vis tebegyvename Lie
tuvos krikščionybės 600 metų 
sukakties minėjimo nuotai
komis. Iškilmių Romoje dalyviai 
tikrai jų niekad neužmirš. Vi
siems paliko gilų įspūdį Šv. Tė
vo draugiškumas ir prielanku
mas lietuviams. Gera klausytis 
ir patirti, kaip stipriai jis palie
tė ten dalyvavusių jaunuolių 
širdis: vienos, jį iš arti pamačiu- 
sios mergaitės žodžiais — jis 
tikrai nuostabus žmogus...

Tuo pačiu metu Washingtone, 
D.C., vykusiose iškilmėse ir 
man teko dalyvauti; tai buvo tai 
pat gražus ir neužmirštamas 
pergyvenimas, teikęs progą 
jungtis maldoje su švenčiančiais 
Romoje bei pavergtoj Tėvynėj. Iš 
Lietuvos atkeliaujančiuose laiš
kuose skaitome, kaip jie gaudė 
kiekvieną žinutę perduodamą 
radijo bangomis; kaip jie džiau
gėsi iškilmėmis Romoje; su ko
kiu stipriu tikėjimu meldėsi ir 
ruošė minėjimus Tėvynėje...

Štai kaip rašoma viename 
laiške: „Visų jūsų pergy
venimus tose istorinėse mūsų 
tautai dienose čia mums vaiz
dingai perdavė vysk. Vaičius 
savo pamoksle Marijampolės 
(dabar Kapsukas) bažnyčioje. Ir 
čia buvo labai įspūdingas mi
nėjimas Palaimintojo kūno 
perkėlimo į naują altorių proga. 
Turbūt, dar niekad miestas ir 
bažnyčia ten nematė tiek „svie
to” ir tiek džiaugsmo, ir vargu 
ar matys. Per visą mūsų mažą 
Tėvynę tie minėjimai banguoja 
per ištisus šiuos metus. Ir mes 
savo miškuose paskendusioj 
bažnytėlėj tas iškilmes šven
tėme 12-14 birželio...”

Liepos 26 d. turėjau gražią 
progą lankytis Putname, kur 
vyko metinė šventė — gegužinė, 
į kurią suvažiuoja daug lie
tuvių, ir kur vyko Neringos sto
vyklautojų pasirodymas, taip 
pat skirtas Lietuvos krikšto 
jubiliejui paminėti. Iškilmingas 
šv. Mišias gamtoje aukojo vysk. 
Baltakis, kurio pamokslo žo
džiai įstrigo giliai širdin. Jis taip 
pat džiaugėsi gražiai praėjusiais 
minėjimais, bet neužmerkė akių 
ir nerimą keliantiems reiški
niams. Vysk. Baltakis apgailes
tavo, kad švenčiant šią ypatingą 
mūsų tautai sukaktį daug ener
gijos, daug brangaus laiko pa
švęsta ginčams spaudoj ir vi-

tyvistu, susidomėjusiu Lietuvos 
padėtimi. Padiskutuosime 
Australijoje įvykusį Jaunimo 
kongresą ir jo reikšmę lietuvių 
jaunimui. Bus laiko tarpusavy
je pabendraut ir paišdykaut!

Savaitgalio kaina — tik 31.99 
dol. Registracijos formas galite 
rasti Centro valdybos aplink
raštyje, arba skambinkite 
Dariui Polikaičiui (312 — 434 - 
2243), ar Gyčiui Barzdukui 
(313 - 996-5980).

Pasimatysime sausio gale!

suomenėj dėl krikšto datų ir 
kitų dalykų... Tuo tarpu ar gana 
laiko paskirta, ar gana stengta
si asmeniniam dvasiniam atsi
naujinimui? Į tą klausimą tik 
kiekvieno asmeniška sąžinė te
gali atsakyti... Vysk. Baltakio 
nuomone — per mažai...

Rugpjūčio 4 d. „Drauge” Bro
nius Kviklys rašo apie naujus 
pažadus grąžinti tikintiesiems 
Klaipėdos bažnyčią. Jau tiek 
metų Lietuvos tikintieji neatlai
džiai rūpinasi, renka parašus ir 
kaupia pastangas ją atgauti. Ir 
Lietuvos krikšto 600 metų 
jubiliejaus proga savo prašyme 
jie rašo: „Prašysime ir rašysime, 
kol mums padarytoji skriauda 
bus atitaisyta”. Koks nuostabus 
tikėjimo ir vilties pavyzdys 
mums!

Šį okupuotos tautos stiprų 
tikėjimą taip pat kėlė ir Vikto
ras Nakas savo paskaitoj atei- 

i tininkų studijų dienose Dai
navoj šių metų rugsėjo 4-7 d. 
Kalbėdamas apie ateitininkus 
išeivijoj ir dabartinę Lietuvą jis 
teigė, kad lietuvių tautos 
likimas yra tampriai susijęs su 
Bažnyčios likimu. Rugpjūčio 23 
dienos demonstracija Lietuvoj 
taip pat turėjus stiprų religinį 
atspalvį. Jis kėlė mintį, kad šiuo 

1 metu ateitininkams religinis 
momentas turėtų būti pats svar
biausias. Kiek iš mūsų ateiti
ninkų su tuo sutiktų? Kai ku
riems šių jubiliejinių metų dva
sinis atsinaujinimas prasidėjo ir 
baigėsi kelione į Romą. Gi visos 
šios mintys vertos mąstymo ir 
diskusijų. Ateitininkai turėtų 
atkreipti rimtą dėmesį į studijų 
dienose išdalintus lapus, užvar
dintus „Pasiūlymas ateitininkų 
atsinaujinimui”. Ten siūlomų 
rekolekcijų, maldos būrelių ir 
susitelkimų organizavimas sa
vose kolonijose yra gyvybinis 
reikalas atsiliepiant į šių dienų 
problemas ir mūsų pačių dvasi
nį stovį.

Baigdamas savo kelionę po 
JAV-es, Šv. Tėvas Mišiose Pon- 
tiac, Michigan Silverdome, sa
vo gilų ir viltį keliantį bei ska
tinantį pamokslą baigė mintim, 
kad Dievo Karalystė yra čia, 
dabar, mūsų pačių širdyse... Gi 
kada su 94,000 Mišių dalyviais 
jungėmės į lietuviškai skaitomą 
tikinčiųjų maldą: „Už lietuvius, 
kurie švenčia 600 krikščioniško 
tikėjimo metų; duok nuolatinės 
drąsos ir stiprybės jiems, išsklai
dytiems po visą pasaulį, o ypač 
tiems, kurie yra varžomi ir ne
gali laisvai praktikuoti savo
tkėjimo.”........ pajutau ne tik
pasididžiavimą, nuostabą ir 
viltį, bet ir nerimą: nors esame 
laisvi praktikuoti savo tikėjimą, 
ne visada savo tikėjimo tiesas 
įgyvendinam kasdieniniam 
gyvenime...

Jubiliejaus šventė Romoje, 
Washingtone, Tėvynėje praėjo, 
šventasis Tėvas grįžo atgal į 
Amžinąjį Miestą. Perskaitę visų

iškilmių aprašymus, sudėję nuo
traukas ir atvirukus į albumus 
nepaskęskim vėl pilkoj kas
dienybėj, belaukdami kito 
didelio įvykio, minėjimo ar eks
kursijos. Ieškojimas atsakymų, 
tikėjimo stiprinimas, malda — 
tai kasdieninė duona, ne metinė 
puota... Tai mūsų pačių pastan
gų vaisius, ne kažkieno pateik
ta vienkartinė dovana...

Tebūna šios vasaros įvykių 
gražūs prisiminimai ir paverg
tos Lietuvos tikinčiųjų stipraus 
tikėjimo pavyzdžiai paskatas 
ateitininkų vienetams imtis or
ganizavimo įvairių dvasinio po
būdžio renginių, sudarant pro
gą nariams ir kitiems dvasiniai 
stiprėti.

Dalia Staniškienė

Tautos civilizacijos lygį i 
galima spręsti iš to kaip ji 
elgiasi su savo kaliniais.

Sir Winston Churchill

DR. JAMES V. HUDSON 
DR. LORETA V. STONCIUS

DANTŲ GYDYTOJAI
27S0 W. 71 St St. 

434-0201
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida
6132 S. Kedzie Avė., Chicago 

VVA 5-2670 arba 489-4441
DR. K. A. JUČAS

ODOS LIGOS 
KOSMETINĖ CHIRURCIIA 
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

TRADE CENTER BUILDING 
9525 So. 79th Avenue, Hickory Hills 

(Ant 95th St. 1 blokas į rytus nuo Roberts Rd.) 
Tai. 598-8101 Vai. pagal susitarimą

--------------------------------------
DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS

DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Roberts Road 

Hickory Hills 
Tel. 598-2131

Valandos pagal susitarimu

DR. VILIUS MIKAITIS
Šeimos daktaras ir chirurgas

Family Medical Cllnlc 
217 E. 127 St. — Lemont, IL 60439
Priklauso: Palos Community Hospital ir 

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą

Tai. 257-2245

Dr. Romualdas Povilaitis
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5750 Archer Avė.

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Avė.) 
Valandos pagal susitarimą

DR. LINAS A. SIDRYS
AKIŲ LIGQS, CHIRURGIJA

2636 W. 71 st Street
Priima trečiadieniais, 

ketvirtadieniais ir penktadieniais 
Susitarimui skambint 436-5566

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS

DANTŲ GYDYTOJAI 
I Pensininkams nuolaida
i 2436 W. Lithuanian Plaza Court

Tel. 925-8288

Ofs. tai. 586-3166; namų 381-3772 
DR. PETRAS ŽLIOBA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 Waat 63rd Street

Vai.: pirm., antr., ketv. Ir penkt. 3-6; ; 
iaitadlanlals pagal susitarimą

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
DR. EDMUND L CIARA

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

Tel. — 476-2400
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 1-7; 

antr. ir penkt. 10-4; šešt. 10-2 vai.

DR. ARVYDAS J. DAILIDE
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 VV. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Fields, III.

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą

DR. VIJAY BAJA/. M.D., S.C.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
ir odos chirurgija 
(Augliai nuimami ofise)

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago
Tol. 434-5849 (veikia 24 vai.)

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

Ofs. tel. 471-3300; rez. 442-0297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kedzie Avė.,
Chlcego, III. 00652

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

V. - • .

Cardiac Diagnosis, Lt d.
Marąuette Medical Building

6132 S. Kedzie
Chicago, IL 60629

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

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

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS 
gydytojas ir chirurgas 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS

2655 W. 69 St.
Tel. 776-9691

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

3900 W. 95 St.
Tel. 422-0101

Valandos pagal susitarimą

Namų 584-5527
. DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS — 
CHIRURCIIA

6132 S. Kedzie, ChicaRo, III.
Tel. 925-2670

1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120
Tel. 742-0255

Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. — 582-0221
DR. JANINA JAKSEVICIUS

JOKŠA
VAIKŲ 1IGOS

6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą

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

1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė. '
Tel. 563-0700

Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

„Contact lenses"
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

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

ir hemoroidų gydymas
5540 S. Pulaski Rdad. Tel. 585-2802

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus. Dr. Tumasonio ofisą perėmė
T. RAMA, M.D.

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

Tel. RE-liance 9-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

Lietuvis gydytojas
3925 VVest 59th Street

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

Treč. ir šešt. uždaryta DR. ANTANAS G. RAZMA
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos

2838 W. 71«t St., Chicago, III.
Tai.: 435-0100

11000 Southwaat Hlghway
Paloa Helghta, III. 80483

312) 301-0220 >312) 301-0222
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1443 So. SOth Avė., Cicero

Kasdien 1 iki 8 vai. vak. 
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DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA 
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DR. LEONAS SEIBUTIS
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Vai.: antr. 1-4 p.p. ir ketv. 2-5 p.p
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DR. IRENA KURAS
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NANCY STREITMATTER, M.D. 
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2454 W. 71 Street
Tel. 434-6777

Valandos pagal susitarimą

Dr. Tumasonio ofisą perėmė
DR. S. LAL
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434-2123
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ketv. 9-12, Penkt. 2-7

Edmundas Vižinas. M.D„ S.C
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Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tel. 685-7755

Ofs. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9.5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4255 W. 63rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 
- -6 9' antr 12~6; Penkt. 10-12; 1-6.

JOHN P. WAITKUS, M.D...FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS
Priklauso Holy Cross ligoninei

2700 W. 43 Si., Tel. 927—3231 
Kalbame lietuviškai

Vol. pagal ausitarlmą pirm., antr. 
Ketv. Ir penkt. nuo 3-7 v.v.



Vienybė širdyse —

VIENYBĖ GYVENIME
DARBINGOS STUDIJŲ DIENOS Rimties valandėlei

Nuo šios savaitės pradžios yra 
minima krikščionių vienybės 
savaitė. Tai noras, kad išsisky
rusi ir pasidalinusi krikščio
niška Bažnyčia vėl taptų viena 
ir ta pati Jėzaus Kristaus 
Bažnyčia, kurioje gyveno apaš
talai, mirė daugelis kankinių, 
tikėjimu gyveno išpažintojai. Ta 
vienybė seniai svajojama visų 
krikščionių, kurie dvasiniu 
būdu myli savo Išganytoją ir 
Mokytoją, bet ne visuomet tie 
patys krikščionys nori to paties 
dalyko, nors vienybe vadinamo. 
„Cor Unum” — vienos širdies 
institucija, kuriai vadovauja 
vienas kardinolų, jau seniai 
stengiasi vieną savaitę 
paminėti vienybės reikalą ir 
bent maldoje susijungti su skir
tingai tikinčiaisiais ar skirtin
gai praktikuojančiais Kristaus 
mokslą krikščionimis.

Nuomonių skirtumų buvo nuo 
pat krikščionybės pradžios. Jau 
apaštalas šv. Paulius kovojo 
prieš iškreipiančius jo skelbia
mą Evangeliją ir grasė net 
angelo skelbiamu skirtingu 
mokslu tikintiesiems atskyrimu 
nuo bendro susirinkimo — nuo 
Bažnyčios. Iš istorijos galime 
prisiminti pirmąjį krikščionių 
susirinkimą Jeruzalėje, kurioje 
nustatė visiems krikščionims 
susilaiyti tik nuo kai kurių 
valgių, bet jau liepė nesilaikyti 
žydų įstatymo. Vėliau iškilo ki
tos herezijos, kurios tai paneigė 
Kristaus žmogišką kūną, tai jo 
dievišką prigimtį, tai reikalavo 
kentėti už krikščionišką 
tikėjimą, nesislepiant nuo per
sekiotojų, o jiems tiesiog pasi
duodant. Juk atsimename to
kius vardus, kaip ario.nus, 
nestorionus, donatistus, Pela- 
gijaus sekėjufe ir kt. Tai vis 
krikščioniškos herezijos, kurios 
pasirėmė vienu kuriuo Kristaus 
pamokymu, bet nežiūrėjo visojo 
mokslo ir jo gyvenimo.

Jėzus Kristus buvo vienas, 
kaip vienas Dievas Tėvas, 
vienas tikėjimas, viena meilė ir 
viltis tame pačiame žmogaus ir 
pasaulio F arėjuje. Bet žmogus 
gyvena pagal savo įsitikinimus. 
Jis nėra kaltas dėl savo klai
dingo tikėjimo, jeigu jį paveldėjo 
iš tėvų ir vyresniųjų.

Negalima norėti, kad visi 
žmonės būtų šventi, tobuli, geri. 
Kartais tai lemia prigimtis, kar
tais auklėjimas, o kartais 
nelemtos aplinkybės, kuriose 
gyvena tas ar kitas jaunuolis ar 
net suaugęs. Nereikia norėti 
taip pat, kad visi būtų vienos 
nuomonės visais dalykais, ku
riuos gyvenime sutinkam. Taip 
pat ne visi kartu gyveną žmonės 
yra vienodų gabumų, vienodo 
sugebėjimo ir vienodų fizinių 
jėgų. Tas pats yra ir tikėjime. 
Vieni iš mažens išmokyti to 
tikėjimo, tų tradicijų, tos prak
tikos, kuria gyveno jų tėvai. Jie 
ir mano kad nėra pakeičiama, 
kad nėra geresnio gyvenimo, 
nors tuo pačiu metu kiti gyve
na ir tiki skirtingai tik dėl to, 
kad taip išmoko.

Pagarba kitaip manančiam, 
juo labiau kitaip tikinčiam yra 
būtina. Būtina yra ir tolerancija 
kito atžvilgiu. Nereikia manyti, 
kad kitas lengvai įsitikins klys- 
tąs, jeigu jis iš mažens tuo tiki 
ir tai laiko šventu dalyku. Juo 
labiau tai yra taikytina krikš
čionims, kurie garbina tą patį 
Kristų, tą pačią Šventąją Dva
sią, tą patį Dievą Tėvą. Jie taip

Biografija tai to amžiaus Kartais Dievas savo vaikų
rykštė. Visi didieji žmonės turi 
savo mokinius, tarp kurių atsi
randa Judas ir parašo jo 
biografiją...

O. Wil.de

pat tiki, kad Dievas yra vienas, 
bet pasireiškia trimis asme
nimis, kuriuos mes vadiname 
skirtingais vardais.

Bet skirtingas prie Dievo 
priėjimas, skirtingas dvasinis 
ryšys su savo Kūrėju ir Išgany
toju atskiria vienus krikščionis 
nuo kitų. Dėlto jau nuo Va
tikano II susirinkimo niekas ne
vadinami heretikais, o tik atsi
skyrusiais broliais. Jų atstovai 
galėjo dalyvauti susirinkimo po
sėdžiuose ir stebėti, kaip ka- 

; talikai sprendžia savo tikėjimą, 
i kaip liečia savo ydas, kaip mė
gina užgydyti žaizdas, kurias 
patys savo netinkamu elgesiu
yra užtraukę Bažnyčiai.

Meilė, einanti iš tikros krikš
čioniškos širdies, yra visų krikš
čionių vienų su kitais vienybės 
pagrindas. Malda į tą patį Dievą 
yra bendravimas ir meilės iš
reiškimas Šventojoje Dvasioje. 
Tik Šv. Dvasia gali paveikti, 
kad vieni kitus geriau 
pažintume, vieni kitus labiau 
mylėtume, vieni kitiems nuošir
džiau padėtume ir vieni su ki
tais artimiau bendrautume.

Krikščionių vienybės savaitė 
nėra ir neturi būti tik formalus 
susitikimas skirtingų krikščio
niškų Bažnyčių atstovų ar for
malios maldos, kartu pagarbi
nant savo dievišką Mokytoją. 
Ta savaitė turi būti tikra pras
me ekumeninė, tai yra,apimanti 
visuotinai visus meilėje ir 
maldoje, kad visi būtume viena 
Kristuje. Šv. Paulius kadaise 
pasakė, kad nėra nei žydo, nei 
graiko, nei laisvo, nei vergo, nei 
vyro, nei moters, bet visi lygūs 
Jėzuje Kristuje, nes tik jis vie
nas savo gyvybės auka yra 
laimėjęs visus žmones. Ekume
ninė savaitė ir turi būti prisimi
nimas, kad visi krikščionys 
gyvena Jėzuje Kristuje, nors 
skirtingu keliu prie jo eina ir 
skirtingais būdais jo Evangeliją 
savo gyvenimams taiko.

Šiandien krikščionys, nežiū
rint jų konfesinio priklau
somumo, susitinka vienybės 
savaitėje. Jie nemano, kad anie 

. yra blogesni, o tie geresni, bet 
! visi lygūs prieš Dievą. Ta krikš- 
f čioniška meilė, kurios labiausiai 
ir nuolat iš savo apaštalų reika
lavo Kristus, yra tikroji 
ekumeninė žymė, kurios ne
reikia nei slėpti, nei demonst
ruoti, nei žodžiais pasakyti. Ji 
turi būti gyvenimas, bendra
vimas vienų su kitais, malda už 
vieni kitus ir bendra malda. 
Niekas taip visokių skirtybių 
nesujungia, kaip tikra meilė ir 
tikra malda. Bet niekas taip ne
išskiria, kaip nepakantumas ki
taip manančių ir tikinčių, kaip 
panieka tiems, kuriuos va
diname atsiskyrusiais broliais.

Krikščionių vienybės savaitė 
turi pasižymėti pamaldomis ir 
suėjimais. Bet labiausiai turi 
pasižymėti tikru krikščioniš
kumu, kuris pasireiškia ne žo
džiais, bet gyvenimu, ne for
maliu savaitės atlikimu, bet 
tikru bendravimu. Negali būti 
vienybės ten, kur nėra žmoniš
kumo, negali būti krikščionių 
vienybės, kur nėra tikro krikš
čioniškumo. Šv. Dvasia turi būti 
visų tarpe, kad ją ir jos dovanas 
pajustume, nepaisant kurio, 
tikėjimo išpažinėjais būtume. 
Svarbiausiai reikia atsiminti, 
kad vienybė nėra vienos savai
tės apimtis, o visas gyvenimas 
ir jo krikščioniškumas.

Pr. Gr.

akis nuplauna ašaromis, kad jie 
aiškiau galėtų perskaityti Jo 
Apvaizdos patvarkymus ir Jo 
įsakymus.

T. L. Cuyler

Pasaulio lietuvių jaunimo šeš
tojo kongreso atidarymo ir susi
pažinimo renginiams užsibai
gus, liko dar vienas atidarymas. 
Gruodžio 21 dieną kraštų jauni
mo atstovai kėlėsi į „Naama- 
roo” Studijų dienų atidarymui. 
Šiuo aborigenišku vardu pava
dintos suvažiavimų patalpos 
Sydnėjaus Chatswood priemies
tyje priglaudė 120 atstovų 
keturioms dienoms. Tai labai 
patogios, modernios, patalpos, 
apsuptos australiška gamta. 
Įvairi Australijai būdinga aug
menija ir įdomūs paukščiai, 
kaip linksmosios kukaburos, 
ten duoda pasijusti tikrai esant 
Australijoje. Tačiau Studijų 
dienų administratorė Audronė 
Stepanienė darė viską, kad 
svečiai jaustųsi kaip namuose.

Dauguma atstovų negalėjo 
gražiąja gamta pasidžiaugti. Jie 
labai stropiai dalyvavo Studijų 
dienų programoje, kurioje nebuvo 
daug progų išeiti į lauką. Ren
gėjai buvo nusistatę, kad šios 
Studijų dienos bus rimtos ir dar
bingos. Kita priežastis, kad pir
momis dienomis ištisai lijo. O 
saulei pagaliau išlindus, kai kas 
gal pabijojo tų siaubingų mir
tinai nuodingų vorų ir gyvačių, 
dėl kurių jie buvo perspėti. 
Bailiems buvo žymiai sau
giau sėdėti paskaitų salėje ir 
domėtis diskusijomis. Studijų 
dienų atidarymo metu mūsų 
įžymieji bendruomenės darbuo
tojai visai kita prasme pasakė 
daug padrąsinančių ir paska
tinančių žodžių. Kalbėjo Studijų 
dienų ruošėjas Antanas Stepa- 
nas, buvęs atstovas Pirmame

Lietuvių šaulių centro valdybos pirmininkas M. Abarius, Vytauto D. rinktinės 
pirm. V. Išganaitis ir E. Vengianskas, Šaulių namuose prieškalėdiniam
renginyje. Nuotr. A. Aleksandravičiaus

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS
P. MELNIKAS

Romanas
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Aivarui baigus pareiškimą, Dobilas jį palydėjo ko
ridorium prie lifto ir šnektelėjo apie senas dienas. Jaus
mingos ir didelės Aivaro akys nuo to net sužibo.

— Gyvuok, — Dobilas paspaudė jo ranką, — ir lauk. 
Gal iš čia tau telefonuos, pašauks.

Grįžęs prie savo stalo Dobilas jautė: „ Su tokiu būtų 
malonu čia dirbti”. Ir gerą nuomonę Devinskiui užrašė 
ant Aivaro pareiškimo. Gal priims ir pasodins šį 
talentingą ir malonų žmogų prie Maikio stalo.

Saulė jau buvo nusileidus, kai sėdo ant kėdės prie 
lango, bet buvo tamsoka. Žvilgterėjo į lubas. Lempos 
viršuje buvo silpnos. Tada užsidėjo akinius ir greitai 
braižė Vaino radijo garsų palydimas.

IX

Net ant greitkelio pasiutusiu greičiu važiuojant 
karšta, vairuodamas galvojo Devinskis.

Reikėtų daug ką patikrinti. Pažiūrėti kiek 
dangoraižio braižybos jau padaryta Grand pastato 
šeštam aukšte. Svarbiausia centre reikėtų prižiūrėti 
Prūso tabeles, kad paskubėtų. Apsigalvoti, ką iš dar
bo pareiškimų dar priimti vietoj atleistojo Maikio.

Iš Dobilo komentarų ir pasikalbėjimo su keliais 
ieškančiais darbo bus lengva apsispręsti. Kuris nors 
gal tiks prie Maikio stalo.

Gerai padarė pašalindamas Maikį, nusprendė 
prakaituodamas Devinskis, gerai... Dabar visi tik

PLJ kongrese. Taip pat kalbėjo 
vysk. Paulius Baltakis, PLB 
pirm. V. Kamantas, PLJ 
sąjungos pirm. Gintaras Grušas, 
šeštojo kongreso vadovas Hen
rikas Antanaitis.

Studijų dienose kiekvienam 
kalbėtojui buvo duota tam tikra 
laiko riba pasisakyti. Šiuo būdu 
visos paskaitos, simpoziumai ir 
diskusijos vyko tvarkingai, 
nenukrypstant nuo temos, ne
gaišinant laiko. Rezultatas: 
daug gerų nutarimų ir konkre
čių ateities veiklos projektų. 
Tuos projektus rengėjai turėtų 
paskelbti atitinkamu laiku.

Buvo savotiškai įdomu iš 
jaunimo išgirsti visokias nau
jas lietuvių kalbos tarmes, nors 
be abejo, rimtas kalbininkas, 
lietuvių kalbos švarintojas, 
būtų galėjęs jais pasipiktinti. 
Pietų Amerikos lietuvių iš
tarimas ypatingai egzotiškai 
skambėjo. Nuostabu tai, kad ir 
silpnai lietuviškai mokantys 
atstovai visur dalyvavo su di
deliu užsidegimu. Kai kuriems 
reikėjo vertėjų. Vieni kitiems 
mielai sutiko vertėjauti. 
Vienintelė Švedijos atstovė 
Regina Čalnerytė, gražiai 
kalbėdama lietuviškai, prisi
pažino esanti iš mišrios šeimos 
ir tik pradėjusi mokytis lietuvių 
kalbą trumpai prieš kongresą. 
Kai kurie Pietų Amerikos atsto
vai buvo išmokę lietuvių kalbą 
tiktai belankydami Vasario 
16-tos gimnaziją. Urugvajietis 
Alberto Kaluževičius netgi pa
reiškė, kad sugrįžęs iš Vasario 
16-tos jaunimas taip užsidegęs,

jog praveda Pietų Amerikos lie
tuvių „renesansą”. Lietuvių 
kalbai mokytis taip pat daug 
pastangų daro Amerikos Vyčiai, 
taip pranešė dvi šios organiza
cijos atstovės Rima Kartvigaitė 
ir Rita Zakarkaitė, kalbėdamos 
apie Vyčių veiklą.

Buvusių jaunimo kongresų 
apžvalgos buvo įdomios. Jas pa
teikė tuose kongresuose daly
vavę asmenys; Jūratė Reizgytė 
išsamiai atpasakojo Pirmo 
PLJK eigą. Dabartiniams atsto
vams tai tikrai turėjo skambėti, 
kaip istorija. Juk tai vyko prieš 
21 metus, tai dauguma jų dar 
nebuvo gimę. Jiems tikriausiai 
buvo naujiena tuo metu plačiai 
išgarsintas įvykis, kai Jūratė 
apgavo sovietinės Lietuvos pre
zidentą J. Paleckį, išgaudama iš 
jo parašą po peticija, prašant 
grąžinti Lietuvai laisvę. Antro 
PLJK apžvalgą padarė kun. An
tanas Saulaitis. Trečio — 
australietė Birutė Prašmutaitė 
ir argentinietis Nestoras Ruplė
nas. Kęstutis Ivinskis ir Eglė 
Juodvalkė, abu iš Vakarų 
Vokietijos, kalbėjo apie ketvir
tąjį kongresą, o penktojo 
kongreso eigą apibūdino Tomas 
Bartusevičius iš Vakarų 
Vokietijos.

Daug laiko buvo skiriama Pa
saulio lietuvių jaunimo 
sąjungos ir Pasaulio lietuvių 
bendruomenės reikalų svars
tymui, buvusių kongresų 
nutarimų įvertinimui, iš kraštų 
atsivežtų veiklos projektų svars
tymui. Buvo gvildenama jau
nimo tautinio apsisprendimo 
motyvai bei lietuvių kalbos 
svarba ir švietimas. Didelis 
dėmesys buvo atkreiptas į tai, 
kad gilesnis lietuvių kalbos 
pažinimas — būtina sąlyga išei
vijos kultūrinei veiklai. Poetė 
Eglė Juodvalkė išreiškė rūpes
tį, kad nėra gana jaunimo, kuris 
skaitytų lietuvių kūrybą. Ji ra
gino visus nuvažiuoti į Lietuvą 
savo kalbai patobulinti.

Lietuvių vaikų darželių, 
šeimų stovyklų ir savaitgalio 
mokyklų temomis įdomių ir 
naudingų minčių pateikė tose 
srityse patyrę atstovai. Vasario 
16-tos gimnazijos svarbą iš
reiškė atstovai lankę ją. Kiti 
aiškino apie Chieagos peda
goginį institutą, Lituanistinę 
katedrą, Lituanistinius semi
narus Kent State universitete.

Pasilinksminimui visi buvo 
nuvežti autobusais į vieną Syd
nėjaus restoraną, kur šokami 
australiški kaimo šokiai. Buvo 
Kūčios ir Kalėdos, o po to 
Studijų dienų tęsinys Australi
jos sostinėje Canberroje.

Ieva Arienė

skuba ir braižo pilnu tempu. Maikis atleidimo iš dar
bo tikrai nesitikėjo, net išsižiojo! Tačiau Grand pasta
te dabar ramu ir tylu kaip bažnyčioj. Viskas eina kaip 
buvo planuota.

Reikėtų dar statybininkus paspausti: rangovas su 
ekskavatorium jau išgręžė skyles ir supylė cementą į 
kolonų duobes, o tie nespėja su pamatų 
apskaičiavimais!

Vaino dar neapsisprendžia. Dėl vidaus korio ir 
pastato kiauto Glowertis su White dar nesutinka. 
Architektai dėl to knibinėjimo vėluojasi.

Tegul jį velnias griebia, tą suomį! White su juo, 
atrodo, kada nors susitvarkys.

Tai bus ne mano reikalas...
Kai rūpesčiai užgriūna, Devinskis čiupdavo už ragų 

tuos, kurie jam stovėdavo ant kelio. Kai gerai 
nesisekdavo, jis prisimindavo Leną ir tada jo bloga nuo
taika kiek atslūgdavo. Kai buvo pasimetęs, ji jam pasi
rodydavo. Tada rasdavo atsakymą, būdavo linksmes
nis ir pakilesnis.

Su ja tokiom mintim net dalindavos:
— Būk visuomet mano gyvenime, Lena, — pasakė 

viešbutyje ją apkabinęs. — Jei mane myli, aš turiu įeiti 
į tavo galvutės vieną mikroskopinę celę: tą, kurioje 
prasideda meilė ir aistros. Jos gimsta galvoje, štai tarp 
šitų dviejų ausų, Lena.

Tačiau ji atstūmė jį ir atsargiai pasakė:
— Tu drąsus. Aš visuomet galvoju apie tave, 

Alanai. Ar to neužtenka?
— Tu nesi dar pribrendusi.
— Esu.
— Netikiu, bet neskubinu tavęs, Lena. Jei kada 

tikrai būsiu tavo mintyse, tai ir tavo kūnas manęs 
norės.

Nuleidus galvą ji priartėjo. Pakėlė veidą ir žiūrėjo

SĖJIKAS IR DIEVO ŽODIS
Šiame palyginime Kristus 

kalba apie Dievo karalystės 
skelbimą. Bet tas skelbimas 
duoda nelygius vaisius, nes 
nelygus yra žmonių nusistaty
mas tuos skelbimo žodžius 
priimti.

Bet pirmiausia paklausykime, 
kaip skamba Kristaus paly
ginimas.

„Štai sėjėjas išsirengė sėti. 
Jam besėjant, vieni grūdai 
nukrito prie kelio, ir atskridę 
paukščiai juos sulesė. Kiti 
nukrito ant uolų, kur buvo 
nedaug žemės. Jie netrukus 
sudygo, nes neturėjo gilesnio 
žemės sluoksnio. Saulei pate
kėjus, daigai nuvyto ir, 
neturėdami šaknų, sudžiūvo. 
Kiti grūdai nukrito tarp 
erškėčių. Erškėčiai išaugo ir 
nusmelkė juos. Dar kiti nukrito 
į gerą dirvą ir davė derlių: vieni 
šimteriopą grūdą, kiti šešias
dešimteriopą, dar kiti trisde
šimteriopą. Kas turi ausis, 
teklauso!” (Mat. 13, 3-9).

Palyginimo esmė yra ne pats 
sėjikas, bet nelygus pasėtos 
sėklos likimas. Pats palygi
nimas Jėzaus klausytojams 
buvo labai suprantamas. Sėti 
laukus yra kasmetinis Pales
tinoje reiškinys. Palestinoje 
javai sėjami tuojau po pirmojo 
gausesnio lietaus, tai yra 
lapkričio mėnesį. Pasėliai 
gausiai lietaus laistomi kovo ir 
balandžio mėnesį javus ne tik 
išaugina, bet ir subrandina taip, 
kad gegužės mėn. pradžioje jau 
prasideda pjūtis.

„Vieni grūdai nukrito prie 
kelio”. Palestiniečių dirvos 
nėra, kaip Europoje, atskirtos 
tvoromis, ežiomis, apsaugotos 
nuo keliaujančių ir pasidaran
čių takus, kur tik patinka. 
Palestinoje dirvos atžymimos 
tik akmenimis. Pasibaigus 
pjūčiai, keliauninkams atsi
veria laukai, kuriais jie eina, 
norėdami sutrumpinti kelią. 
Taip pasidaro nauji keliai, 
takai. O atėjus sėjos laikui, 
grūdai beriami visur, nepaisant 
per dirvas padarytų takų. Bet 
javams sudygus, jau negalima 
eiti skersai dirvas.

Dėlto galima suprasti, kad 
sėjant vieni grūdai nukrinta ant 
tokių išmintų takų arba nukrin
ta tiesiog ant kelio ir keliaujan
tieji juos sumina, bet paparastai 
paukščiai sulesa. Ką tai reiškia, 
pats Kristus paaiškina: „Pas 
kiekvieną, kuris girdi kalbant 
apie karalystę ir nesupranta, 
ateina piktasis ir išplėšia, kas 
buvo pasėta širdyje. Tai yra 
pasėlys prie kelio” (Mat. 13,19).

į ji, lyg nesuprasdama.
— Tu toks aukštas. Mes nelygūs ir čia. Ir turbūt 

nelygiai mylim vienas kitą.
— Kaip mes mylim vienas kitą? Kai aš esu šalia 

tavęs, tai tavo balso tembras, tavo kūno artuma ir 
palietimai many sukelia įvairiausias sensacijas. Tau 
noriu gero, noriu visada būti arti tavęs, noriu dalintis 
viskuo ir taip pat gauti.

— Aš žinau, kad tu mane myli.
- O tu?
Ji sukuksėjo. Verksmas be ašarų jai užgniaužė 

gerklę, po akimis atsirado raudonos dėmės. Ji stipriai 
jį apkabino, bet greitai šmurkštelėjo iš jo glėbio, kaip 
statula atsisėdo ant lovos ir įsižiūrėjo į grindų kilimo 
piešinį.

Devinskis prisėdo šalia.
— Kai mano kūnas bus labai arti tavęs, Lena, ir 

mano siela, tikėk, pilniau tau atsivers. Tau atsiskleis 
daugiausia pažeidžiamas mano esybės centras. Tik 
tada matysi, koks aš esu. O aš? Priimsiu tave, kokia 
esi. Juk žadėjau — vesiu...

— Man gėda. Tau nepatiksiu, — ji atsikalbinėjo.
— Nesigėdink. Tame užsimiršimo momente, kai tu 

būsi mano sieloje, nieko nereikš, jei man atrodysi išsi
gandusi, mažutė, jauna ar patyrusi... Tokie dalykai 
nieko nereikš. Juk tave myliu.

Tokiais švelniais žodžiais jis bandė jai įkalbėti, kad 
jam atsiduotų. Tiek pastangų dėjo iškalboj ir minčių 
pasirinkime! Stengėsi, kad ji juo patikėtų. Laukė mo
teriško atsidavimo žodžių, bet ji nė nejudėjo. Sėdėjo net 
nežiūrėdama į jį.

Ji pasijuto nusidėsianti. O gal kažkada jau buvo nusi
dėjusi? Bet ji nebuvo linkusi pasakotis, kaip jis, ir apie 
tai kalbėti...

(Bus daugiau)

Kitais žodžiais tariant, grūdas 
— žodis krinta į jų širdis, bet ne- 
prigyja, neauga, nes nesigilina 
į Dievo žodį ir nenori pagal jį 
savo gyvenimą tvarkyti. Tai ap
sileidimas ir nenoras suprasti 
Dievo žodžio. Tokie Jėzaus 
laikais buvo fariziejai ir Rašto 
mokytojai, atviri Jėzaus priešai, 
kurių ausis pasiekė Dievo žodis, 
tačiau jų širdys to žodžio 
nepriėmė. Bet savo palyginime 
Jėzus mintyje turi ne tik farizie
jus, bet ir visus, kurie 
sąmoningai užkemša savo ausis, 
užmerkia akis, kad negirdėtų ir 
nematytų. Į juos Dievo žodis 
krinta lyg ant viešo kelio vien 
tik praeinantiems sumindžioti, 
paukščiams sulesti.

„Kiti nukrito ant uolų”. 
Paties Kristaus aiškinime — 
„pasėlys ant uolų — tai tasai, 
kuris girdėdamas žodį, tuojau su 
džiaugsmu jį priima. Tačiau jis 
be šaknų — nepastovus žmogus. 
Ištikus kokiai negandai ar per
sekiojimui dėl žodžio, jis lengvai 
atpuola” (Mat.13, 20-21).
Šiuo atveju Dievo žodis 
išklausomas ir su džiaugsmu 
priimamas, tačiau dėl klausyto
jo nepastovumo jis lieka be
vaisis: neturi gilesnių šaknų, 
kaip tas grūdas, kuris nukrito 
ant uolų. Didelė Palestinos dalis 
yra kalnuota ir uolota. Lygumos 
labai derlingos yra tik Vidur
žemio jūros pakraštys ir Jor
dano slėnis. Šiaip, kad ir dir
bama žemė, yra pilna akmenų, 
uolų. Suprantama, kad sėjėjas, 
berdamas grūdą, pataiko, kad 
dalis nukrinta ant uolų, 
padengtų vos plonų derlingos 
žemės sluoksniu. Suprantama, 
kad pasėlys negali giliau 
suleisti šaknų ir, saulei 
pakaitinus, nuvysta ir 
nudžiūsta. iš

Tokie, be gilesnių šaknų, tik 
laikinai susižavėję Kristaus žo
džiais, buvo dauguma jo 
klausytojų. Jie mesijanine vil
timi apsvaigę, uoliai sekė 
Kristų, stebėjosi jo stebuklais. 
Tačiau, išgirdę ne apie žemišką, 
o dvasinę karalystę, nuėjo kas 
sau. Tai tie, kurie šaukė Jėzui 
„Hosanna”, o po kelių dienų, 
fariziejų raginami, jau šaukė 
„Prie kryžiaus jį!”. Apie tokius 
teisingai rašo knygos „Kristaus 
sekimas” autorius: Daugelis 
seka Jėzumi ligi duonos 
laužymo, bet maža kas lig; 
kančios taurės išgėrimo. 
Daugelis gerbia jo stebuklus, 
bet maža norinčių kryžiaus 
išjuokimus kentėti. Daugelis 
Jėzų myli, ligi neištinka per
sekiojimai” (11,11). j y

Wil.de


4 DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. sausio mėn. 23 d.

HORIZONTAI
UNIKUMAS LIETUVIŲ ' 

SPAUDOJE

Per čia rašančiojo rankas 
pereina kuone visi išeivijoje 
leidžiami laikraščiai bei žurna
lai ir dalis okup. Lietuvoje lei
džiamos tarybinės spaudos. Ten
ka pabrėžti, kad tarybinė spau
da darosi įdomesnė, kartais lei
džianti jos bendradarbiams at
viriau pareikšti savo nuomones. 
Tik nežinia, kaip ilgai tai tęsis...

Toli gražu visų autorių tiek iš
eivijos, tiek tarybinėje spaudo
je straipsnius neįmanoma per
skaityti. Tad pasirenki tuos 
autorius, kuriuos labiausiai 
mėgsti ir kurie savo straips
niuose komentuoja vienokius ar 
kitokius bėgančio gyvenimo 
įvykius, niekam nepataikau
dami ir nieko negarbindami. 
Tokių autorių tarpe yra ir Pr. 
V., dažnas „Draugo” kultūrinio 
priedo, „Akiračių” bendradar
bis. Manau, kad Pr. V. yra 
žinomo literatūros ir aplamai 
kultūrinių įvykių apžvalgi
ninko bei kritiko Prano Visvydo 
vardo ir pavardės inicialai. Ta
čiau Pr. V. „Draugo” 
1987.XII.31 nr. paskelbtas 
straipsnis „Su raibuoju sakalu 
į Kaliforniją” mane visiškai 
sumaišė.

Tarp kitko tame straipsnyje 
rašoma: „Klausytojus su poetu 
supažindino Pranas Visvydas. 
Kalbėjo ilgiau nei reikia ir ne
pasakė to, ko reikėjo. Net 
neužsiminė, kad Henrikas 
Nagys dalyvavo garsioje Žemės 
antologijoje, išleistoje kaip tik 
Los Angeles Lietuvių dienų lei
dyklos 1951 metais. Prelegentas 
papraščiausiai pasiklydo Žalia
kalnio prisiminimų gatvėse, 
jkažką nufilosofavo apie Nagio 
poezijos tapybiškumą, apie 
broliškumo, draugiškumo pras
mes. Aiškiai persistengė...”

Bet aš tą straipsnį perskaitęs 
ir toliau tebetikiu, kad jį parašė 
Los Angeles gyvenantis Pranas 
Visvydas. Nors save neva ir 
vanojo (kas yra unikumas lietu- 

ių spaudoje), bet kartu ir 
aikliai bei visvydiškai apibū

dino Henriko Nagio „poezijos 
tapybiškumą, broliškumą, drau
giškumo prasmes...”

Tokio braižo straipsniai 
skaitytoją tikrai džiugina.

VODKOS TOSTAS
Žurnalistas James Conaway 

dienraščio „Washington Post” 
š.m. sausio 2 d. magazine tokia 
antrašte paskelbė straipsnį 
neseniai įvykusio pirmojo 
Sovietų Sąjungos vadovo 
Michailo Gorbačiovo apsi
lankymo VVashingtone proga. 
Straipsnis pusiau politinis, 
pusiau informacinis ir daliniai 
humoristinis.

Žurnalistas Conaway įžangoje 
rašo: „Man, kaip amerikiečiui, 
rūpi ginkluotės sumažinimo 
sutartis, kurią pasirašė 
Reaganas su Gorbačiovu. Taip 
pat rūpi ir klausimas, kodėl 
derybų metu buvo tiek mažai 
išgerta vodkos?...”

Šia proga žurnalistas 
iškėlė kelis aspektus:

„Tų viešbučių baruose, kur 
Sovietų pareigūnai buvo 
apsistoję, rusiškos vodkos 
pareikalavimas nebuvo dides
nis, negu normaliai būna...

„Prezidentas Reaganas ir Gor
bačiovas pakėlė tostui ne vodką, 
bet gerą žaižaruojantį vyną...

„Valstybės departamente vy
kusiame Gorbačiovų priėmime 
vodka buvo tik vienas iš 
daugelio ten servuotų gėrimų... 
f „Senato daugumos lyderis Ro
bertas Byrdas, kalbėdamas per 
radiją, atvirai pasakė: ,Mes, 
derėdamiesi su šituo vadovu, 
turime būti blaivūs’...”

* Toliau žurn. Conavvay 
samprotauja: „Nors vodka, kaip 
Atrodo, aukščiausio lygio

vadovų konferenicjoje Wa- 
shingtone buvo tik podukra, bet 
vietinėje rinkoje ji yra vienas iš 
šviesesnių objektų. Viešai 
pradėjus kelti alkoholio žalingą 
poveikį žmonių sveikatai, disti
liuoto spirito pardavimas 
Amerikoje sumažėjo. Tačiau 
vodkos, ypač importuotos, 
pareikalavimas per paskutinius 
metus čia gerokai padidėjo...”

Pasak žurnalisto, jis nežino, 
kiek vodkos, kuri rusų kalboje 
reiškia „vandenį”, parduodama 
Sovietų Sąjungoje. Tačiau JAV 
per metus parduodama netoli 
100 milijonų galionų, jų tarpe 
netoli 6 milijonų importuotos ir 
užsienio vodkos.

Populiariausia yra Sovietų 
Sąjungoje gaminama vodka var
du Stolichnaya, kurios litras 
kainuoja apie 11 dolerių. Sto
lichnaya su įvairiais priesko
niais yra pora dolerių bran
gesnė.

Tačiau žurn. Conaway 
pastebi: „Stolichnaya nebėra 
šiuo metu populiariausia impor
tuota vodka. Ją pralenkė iš Šve
dijos importuojama Absolut 
vodka. Jos pardavimas ypač 
pakilo po to, kai sovietai 
numušė pasiklydusį Pietų 
Korėjos keleivinį lėktuvą...”

Iš savo pusės norėčiau patiks
linti žurnalistą Conaway, kad 
daug rusiškos Stolichnaya vod
kos buvo išgeriama Chicagos 
Mąrąuette Parko lietuviškose 
užeigose, ypač pas populiarų 
„Draugo” skaitytoją Vladą 
Andrijauską. Bet jaunimas 
Stolichnayai paskelbė visišką 
boikotą, po to, kai sovietai prieš 
aštuonerius metus įvedė savo 
karines pajėgas į Afganistaną 
ir, nors karą su partizanais 
žiauriai pralaimi, tačiau dar ir 
iki šios dienos iš Afganistano 
neišeina. Ar ir dabar to boikoto 
Mąrąuette Parke ir kitur lie
tuviai, o ypač jaunimas, tebe
silaiko, negaliu pasakyti, nes 
Chicagoje jau kuris laikas ne
begyvenu. Tačiau tikiu, kad tai 
žino Vladas Andrijauskas, Adol
fas Lietuvninkas ir kiti biz
nieriai, nors jie dabar mieliau 
siūlo suomišką Finnlandijos 
vodką.

Grįžkime prie žurn. J. Cona- 
way straipsnio. Jis rašo: 
„Ironiška, kad JAV daugiausiai 
parduodamą Smirnoff vodką, 
kurią gamina Amerika, daug 
kas laiko Rusijos produktu. Jos 
per metus čia parduodama apie 
20 milijonų galionų...”

Tačiau, kaip toliau pastebi 
žurnalistas, „Smirnoffų istorija 
yra akivaizdus pavyzdys apsi- 
krėtimo kapitalistinėmis 
idėjomis, apie kurias yra 
kalbėjęs Gorbačiovas. Iki 
revoliucijos Smirnoff vodka 
buvo geriama imperialistinėje 
Rusijoje. Revoliucijai kilus, 
Smirnoffai pabėgo į Paryžių ir 
ten toliau gamino vodką. 
Prancūzai ja nesidomėjo, tačiau 
vodką pirko taksių vairuotojai, 
kurių dauguma buvo rusai 
pabėgėliai ir taip Smirnoffų 
šeima emigracijoje užsitikrino 
pragyvenimą...”

Smirnoff vodkos receptą 
vėliau už 14,000 dol. nupirko 
amerikiečiai biznieriai ir il
gainiui jiems atsidarė tikros 
aukso kasyklos.

Žurnalistas straipsnį baigia 
tokia išvada: „Stolichnaya gal 
būt visada bus laikoma auten
tiškiausią vodka, nes ji yra 
Rusijos produktas, o Smirnoff 
gal ir toliau liks maloniu pir
kiniu, nes ji yra Amerikoje ka
pitalistų gaminama”.

LIUTERONŲ VADOVAS

Nauju Chicagos regiono liu
teronų evangelikų dvasios 
vadovu išrinktas vysk. Sher- 
man G. Hicks, juodukas. Jo va
dovybėje esą 131,000 liuteronų.

Svečias iš ok. Lietuvos kun. P. Račiūnas, Alytaus klebonas, tarp Los Angeles jaunimo ansamblio 
šokėjų. Antroji kairėje stovi — ansamblio vadovė Danguolė Varnienė.

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
kilėlių neišgąsdino ultima
tumas ir jie laimėjo. A. Mažeika, 
kalbėdamas ALT vardu>solida- 
rizavo šio organizacinio junginio 
apimtyje su kitais kalbėjusiais. 
A. Devenienė - Grigaitienė, iš
kviesta kalbėti Valstiečių liau
dininkų vardu, sakė, jog niekas 
jos neįgaliojęs kalbėti. Ji 
prisiminė, kai ankstyvoje 
jaunystėje su tėvais gyveno 
Vilniuje, jų šeimoje lankydavosi 
filosofas Vydūnas, kuris kaip 
vegetaras, buvo vaišinamas ... 
riešutais. Su tėvu kalbėdavęs 
apie Didž. ir Mažosios Lietuvos 
sujungimą. Mažosios Lietuvos 
bičiulių pirm. žurnalistas V. 
Bakūnas kalbėjo Klaipėdoje 
praleidęs savo gražiausias gy
venimo dienas ir ją palikęs 1944 
m., kai karo velkamai buvo pri
artėję prie miesto: Jis sakė, jog 
Klaipėda reikalinga ne tik 
todėl, kad Martynas Jankus , 
Zauniai, Donelaitis, Vanagaitis 
ir kiti kalbėjo lietuviškai, bet 
reikalinga kaip išėjimas jūrų 
keliais į platų pasaulį. 
Negalėdama dalyvauti asmeniš
kai, minėjimą pasveikino raštu 
A. Nelsienė, LB Vakarų apygar
dos pirmininkė.

Išklausyta paskaita istoriko 
V. Trumpos, kurią jis pradėjo S. 
Stanevičiaus eilėračiu „Ką 
amžiai pagadino yra laikas 
pataisyti”. Sukilėliai su sa
vanoriais iš Didž. Lietuvos 
nesunkiai susidorojo su 
prancūzų įgula ir vokiška polici
ja, žuvo tik 20 sukilėlių. Bet dip
lomatinė kova buvo sunki, nes 
Klaipėdos krašto įjungimas 
buvo apnarpliotas įvairiomis 
konvencijomis, todėl lietuvis čia 
negalėjo jaustis šeimininku. 
Diplomatinę kovą vedė Ernes
tas Galvanauskas (tada 40 
metų), Bronius Balutis (43), 
Petras Klimas (vos 30). Didelė 
talka buvo Oscaro Milašiaus, 
nustebinusio derybų dalyvius 
puikia prancūzų kalba ir stilis
tika. Ne amžiai kalti, prelegen
tas kalbėjo, tik žmogus gali 
pagadinti ir pataisyti. Jo žo

MAŽOSIOS LIETUVOS 
NEPAMIRŠK, LIETUVI!

Kadaise, nors vėlokai, įsis
teigusi Lietuvos Vakarų 
sąjunga rūpinosi pagilinti 
kultūrinius ryšius tarp 
Didžiosios ir Mažosios Lietuvos 
gyventojų, gaivinti jūrines 
lietuvių tautos tradicijas, or
ganizuoti Klaipėdos vadavimo 
sukakties minėjimus. Šiemet 
sausio 10 d. Los Angeles šauliai 
ėmėsi iniciatyvos surengti 
Klaipėdos krašto išsivadavimo 
ir prisijungimo prie Lietuvos 65 
metų sukaktį. Uniformuoti, su 
vėliavomis, dalyvaujant ka
riams veteranams, iš Los An
geles Šv. Kazimiero parapijos 
kiemo, kur buvo pakeltos vė
liavos, jie atžygiavo į Šv. Kazi
miero par. bažnyčią pamaldoms, 
o vėliau vyko į salę, kur buvo 
minėjimas.

Scena buvo gražiai papuošta 
Klaipėdos miesto herbu ir 
Mažosios Lietuvos simboliais. 
Įvado žodį tarė J. Pažėra, J. 
Daumanto šaulių kuopos pir
mininkas, sakydamas, jog 
minėdami Klaipėdos krašto 
prijungimą, negalime užmiršti 
ir žemių, buvusių lietuvių ap
gyventų į pietus nuo Nemuno. 
Minėjimą vesti jis pakvietė 
nusipelniusį šaulį K. Karužą.
Pakviestas kalbėti konsulas V. 

Čekanauskas, pasveikinęs susi
rinkusius, atkreipė dėmesį į 
Vokiečių spaudoje paskelbtą 
straipsnį apie kilusių iš 
Mažosios Lietuvos gyventojų 
ekskursijos įspūdžius, kurie 
ieškojo Memel, o rado Klaipėdą. 
Atkreipė dėmesį ir į ekskursan
tų pavardes: Kapschnowski, 
Steputis, Sprogies, Plennis. j 
Straipsnio autorius jas vadina ! 
senoviškom vokiškom pavar
dėm, kurios dažnai sutinkamos 
šiame krašte?!. Ramovėnų pirm. 
V. Šimoliūnas sakė, kad Klai
pėdos kraštui, atskirtam nuo 
Vokietijos, grėsė pavojus, kad jis 
gali patekti lenkų įtakon. Su- i

INTERNATIONAL *1 INDUSTRIES 
Algis Grigas, pirmininkas

NAUJAS PATARNAVIMAS
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE
Jūsų giminės bei artimieji gali sėdėti už naujos Volgos 

ar Žiguli vairo už penkių dienų! Arba: be palydovo, jiems pa
togiu laiku gali apsipirkti užsienio valiutos parduotuvėje 
Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje už jūsų nurodytą sumą—taip 
pat penkias dienas po jūsų įmokėjimo.

Šis patarnavimas siūlomas nuo lapkričio 1 d. iki 
balandžio 1 d.

Kreipkitės — atsakysime visus jūsų klausimus.

International Industries 
10401 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074

džiais, pykti reikia ant savęs ir 
savo tautos. Čia pasikvietęs 
poetą J. Aistį, nusikėlė į tuos 
laikus, kai „Ant žydro Dunojaus 
pilis statė”, kai kunigaikščiai 
ieškojo garso prie Juodųjų 
Marių, o prarado žemes ir 
nematė savo narių... 1413 m. 
Vytautas^susitikęs su vokiečių 
magistru Kuchmeister, supykęs 
kalbėjo: „Prūsai yra taip pat 
mano protėvių žemė, ir aš 
reikalausiu jos iki pat Osos, nes 
ji yra mano tėvų palikimas”.. 
Kas nebuvo tada pataisyta, 
šauliai ir kariai pataisė, ką 
amžiai pagadino. Lietuvai teko 
94 km pajūrio ruožas. Jei 
Nepriklausomoj Lietuvoj buvo 
vartojamas šūkis „O Vilniaus 
nepamiršk, lietuvi”, turėtum 
dabar įsirašyti šūkį „Mažosios 
Lietuvos nepamiršk, lietuvi”. 
Kai 19 šimtmetyje Lietuvoje 
buvo uždrausta spauda, Mažojoj 
Lietuvoj buvo leidžiami lietuvių 
kalbos žodynai, knygos ir laik
raščiai.

JAV-ių, Mažosios Lietuvos ir 
Tautos himnus, pritariant 
visiems dalyviams, sugiedojo 
solistas A. Polikaitis.

Meninėje dalyje solistas A. 
Pavasaris padainavo „Užburti 
gintarėliai”; komp. O. 
Metrikienėsjr Kastyčio ariją iš 
operos „Jūratė ir Kastytis”, 
komp. K.V. Banaičio. Solistė J. 
Čekanauskienė atliko „Tykiai, 
tykiai” (liaud. dainą), har
monizuotą B. Budriūno, ir 
„Okeanas” (žodž. P. Lemberto), 
komp. G. Gudauskienės. Duetus 
„Sėdžiu po langeliu” (liaudies 
dainą) harm. S. Šimkaus, ir 
„Pražydo sodai”, komp. J. Stan
kūno atliko sol. J. Čekanaus
kienė ir A. Pavasaris. Akom-
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panavo komp. R. Apeikytė. Sce
nos dekoracijos buvo dail. A. 
Petrausko. Solistai, publikai 
karštai plojant, buvo apdovanoti 
gėlėmis. Gėles L. Mažeikienė 
prisegė ir pulk. J. Andrašūnui, 
buv. Klaipėdos komendantui, 
garbės gen. konsului V. 
Čekanauskui ir savanoriui 
kūrėjui M. Barauskui. Po 
iškilmių visi buvo pakviesti 
vaišėms.

Ig. M.

„SPINDULIO” VEIKLA 
IR PLANAI

LB jaunimo ansamblis „Spin
dulys” 1987 m. pradėjo savo 
viešą pasirodymą išvyka į 
Phoenix, Arizoną, kur buvo 
pakviestas vasario 7-8 d. atlikti 
tautinių šokių programą Lietu
vos nepriklausomybės paskel
bimo minėjime. Savaitę vėliau 
buvo pakviestas, tarpininkau
jant dr. Z. Brinkiui, latvių salėje 
pademonstruoti lietuvių tauti
nius šokius amerikiečių 
gydytojų suvažiavimo daly
viams, o vasario 15 dalyvavo 
Los Angeles surengtame Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo minėjime. Nors dainų 
programą atliekant dirigavo 
muzikas A. Jurgutis, nes an
samblio vadovė Ona Razutienė 
buvo tik neseniai grįžusi iš 
ligoninės ir minėjime dalyvavo 
pasyvia stebėtoja, ji buvo 
iškviesta pravesti dainą 
„Dainuokim visada”. Po šios 
dainos publika jai sukėlė dideles 
ovacijas, džiaugdamosi jos svei
katos pagerėjimu ir grįžimu prie 
pamėgto ansamblio darbo.

Tai sukėlė joje didesnį entu
ziazmą ir vasario 28 vadina
mam blynų (Užgavėnių) baliuje 
diriguodama apalpo ir staiga 
mirė. Ansamblio nariams, jų 
akivaizdoje mirus vadovei, buvo 
didelis smūgis, nes ji daugelį 
metų mokė jaunimą, paruošė 
daugelį programų, dalyvavo 
daugelyje išvykų net tolimuose 
kontinentuose: Europoj, Austra
lijoj, Pietų Amerikoj.

Pergyvenęs šį liūdną įvykį, 
„Spindulys” savo veiklos 
nesulėtino, nes toliau vado
vaujamas D. Razutytės-Var
nienės, gegužės 2-3 d. šoko Las 
Vegas International Food Fair”, 
o to pat mėnesio 16-17 d. vyko 
į San Francisco, kur LB pava
sario baliuje atliko tautinių 
šokių ir dainų programą. 
Birželio 7 įvyko 38-ji tradicinė Į 
jaunimo šventė, suderinta su 
Šv. Kazimiero lituanistinės 
šeštad. mokyklos mokslo metų 
iškilmingu užbaigimu.

Po vasaros mėnesių pertrau
kos, rugsėjo 16 matėme „Spin-
uunu narius tautinėje apran
goje Dodger stadione pasitin

Pietų Amerika: 5 d. Rio, 1 Iguassu Falls, 4 Buenos Aires balandžio 7-18 
Lietuva 15d., Maskva 2 d., gegužės 16-birželio 3.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d. Amsterdamas 3 diena 
birželio 13-29.
Lietuva 10d., Maskva 1 d., birželio 14-26.

Lietuva w o Maskva 1 d., Len.ngradas 1 d., Amsterdamas 3 diena 
liepos 18-rugpjučio 3.
Lietuva 10 d., Maskva 1d., liepos 19-31.
Lietuva 10 d Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Amsterdamas 3 diena 
rugpjūčio 15-31.
Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 16-28.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 1 d., Vakaru Vok 
(Oktoberfest) 5 d., rugsėjo 19-spalio 7. J -'
Lietuva 9 d., Maskva 2, rugsėjo 20-spalio 2.

G.T. INTERNATIONAL, INC. 
10401 SOUTH ROBERTS ROAD 
PALOS HILLS, ILLINOIS 60465

TEL.: (312) 430-7272

kančius popiežių Joną Paulių II. 
Tuoj po to ansamblis dalyvavo 
kasmetiniame Valleyermo Fall 
festivalyje — International Faii 
St. Andrews Priory. Spalio 3-4 
d. su šokių ir dainų programa 
„Spindulys” gražiai pasirodė 
LB Lietuvių dienose. Į šias 
dienas pirmą kartą pamėginta 
pakviesti ir kitataučius, iška
binant anglų kalba reklamas 
viešose vietose. Atrodo, kad šis 
užmojis pavyko ir ta linkme 
manoma ir toliau eiti. Pagaliau 
lapkričio 22 ansamblis atliko 
šokių programą Lietuvos krikš
čionybės sukakties minėjime 
New Otani viešbutyje, Los 
Angeles.

1988 m. „Spindulio” planuose 
yra numatyta tęsti šias progra
mas: vasario 13 bus Užgavėnių 
blynų balius, o birželio 5 —jau
nimo šventė. Ansamblis yra 
pakviestas dalyvauti Lietuvos 
nepriklausomybės 70 metų 
paskelbimo sukakties minėjime 
Sv. Kazimiero parap. salėje, 
atliekant dainų programą. 
„Spindulys” paminės jo vadovės 
Onos Razutienės mirties metinę 
sukaktį, dalyvaudamas vasario 
27 d. Šv. Kazimiero bažnyčioje 
Mišiose ir antkapio pašventi
nime. Kitą dieną, sekmadienį, 
mirusioji Ona Razutienė bus 
prisiminta Šv. Kazimiero parap. 
salėje. Į šį prisiminimą yra 
kviečiama visa lietuviškoji vi
suomenė.

Jau dabar „Spindulys” 
ruošiasi vykti į VHI-ąją tautinių 
šokių šventę Hamiltone, 
Kanadoje, kuri įvyks liepos 3 d. 
Žada dalyvauti daugiau negu 
100 „Spindulio” šokėjų: vaikų, 
jaunių, jaunimo ir veteranų 
grupėse. Tęsiamas aukų rinki
mas išleisti numatytai „Spindu
lio” ir jo vadovės Onos 
Razutienės monografijai. Moky
toja Ona Razutienė, visą 
gyvenimą iki pat mirties 
paskyrusi darbui su jaunimu, 
yra nusipelniusi tokio prisi
minimo.

Ig. M.

AUTOBUSAI INVALIDAMS

Teismas nusprendė, kad dalis 
autobusų Chicagoje turi būti 
aprūpinti specialiais įtaisais 
įkelti invalidus, nes ligšiolinis 
patarnavimas jiems specialiais 
automobiliais nėra pakan
kamas. Tas miestui kainuos 
milijonas naujų išlaidų.

RŪKAS UŽDARĖ 
AERODROMĄ

Toks rūkas sausio 18 d. užgulė 
O’Hare aerodromą, kad kuriam
įaiKui turėjo būti sustabdytas 
susisiekimas lėktuvais.



AUSTRALIJOS IR KONGRESO 
PIRMI ATGARSIAI

A-tstovai bei dalyviai ir turistai 
iš visų įvairių kraštų ir 
miestų

U-rugvajus, viena iš VII PLJ 
kongreso vietovių

S-aulaitis, kun. Antanas; pra
ėjusių kongresų pirmininkas, 
dalyvis, rengėjas, patarėjas ir 
viso jaunimo draugas

T-rakų Trimitas, stovyklinis 
laikraštėlis, pasirodęs net 4 
numeriais

R-oseworthy Agricultural Col- 
legę, kas gali šią vietą už
miršti?

A-lvydas Saplys, naujas PLJS- 
gos pirmininkas iš Kanados

L-ietuviškumas ir lietuvių 
kalba, jungiantis siūlas per 
visą kongresą

{-spūdžiai ir nuotykiai parvežti 
iš Australijos į visus pasaulio 
kraštus.

J-aunimo kongresas, jaunimas 
ir nauji draugai

A-yers Rock ir AHce Springs 
(ekskursija B)

IR
Kengūros, koalos, kupranuga- Į 

riai, krokodilai ir kookaburos 
(gyvūnija, kurios beveik 
nematėm Australijoj)

O-svaldas Levanavičius, iš Ar
gentinos, kuris labai gerai 
išmoko groti Australišku 
liaudies instrumentu

N-aujų Metų Balius St. Ber- 
nard’s Sports Centre prie 
Adelaidės

G-intaras Grušas, buvęs PLJS 
pirmininkas, kuris labai ge
rai šoka „limbo”

R-egistracija, kurią vykusiai ar 
nevykusiai pravedė Syd- 
nėjaus ir Melbourno žmonės 
(tai kieno čia kaltė buvo???)

E-kskursįjos po įvairius Austra
lijos miestus

S-tudijų dienos, kurios vyko net 
10 dienų dvejose vietose — 
Namaroo ir Canberroj

A-ntanaitis, Henrikas; VI PLJ 
kongreso pirmininkas

S-tovykla — kiek iš viso ten 
tikrai buvo žmonių? Kiek sto
vyklautojų sąžiningai lankė 
visas paskaitas ir dalyvavo 
darbo būreliuose? Kas nema

suruoštus „Bush” šokius fone matyti dainuojantis jaunimas,

Nuotr. R. Likanderytės
ūmo Kongreso Sydnėjuje 
besišnekučiuojantis.

tė Adelaidės miesto? Kuo di
džiuojamės? Kur susipažinom 
daugiausia žmonių?

* * *

VI Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso uždarymo bankete Melbourne 
nusifotografavo susidraugavę lietuviai iš Vokietijos, JAV ir Kanados.

Nuotr. R. Likanderytės

„Šiandien rytą per valstybinę 
Adelaidės radijo stotį (ABC) 
buvo pranešta apie VI Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso 
stovyklą, kuri vyksta Rose- 
worthy Agricultural College. 
350 lietuvių kilmės jaunuolių iš 
viso pasaulio susirinko Austra
lijon plačiau susipažinti su savo 
tėvų žeme, jos problemomis po 
Sovietų Sąjungos okupacijos, pa
sakė stovyklos programos 
vedėja Birutė Prašmutaitė”.

„Populiariausias būrelis sto
vyklautojų tarpe yra Lietuvos 
pažinimo. Į jį užsirašė 98 sto
vyklautojai. Vien tai parodo šios 
stovyklos naudą ir kongreso 
reikšmę užsienio lietuvių gyve
nime”.

(Ištraukos iš VI PLJ kongreso 
stovyklinio laikraštėlio „Trakų 
Trimitas”, 1988 sausio 3, nr. 2.)

* * *

„Vakar stovyklautojai susi
būrė, bendra dvasia statydami 
kryžius ir dalyvaudami proce
sijoje. Asmeninių kryžių buvo 
be galo daug rūšių ir neišpa
sakyto grožio. Prie jų prisidėjo 
ir didesni kraštų ruošti kryžiai, 
kiekvienas pastatytas ypatingai

intencijai — štai tos intencijos, 
mums primenančios kryžių 
kalno grožį ir prasmę.

Argentina — už Lietuvos jau
nimą. Australija — kad visi lai
mingai grįžtume namo. Bra
zilija — padėka už gyvybę, 
sveikatą, mokslą. Didž. Bri
tanija — tremtiniams, kanki
niams. JAV — padėka Austra

lijos lietuviams už priėmimą, 
paramą, vaišingumą. Kanada — 
kad dvasiniai augtume ir gyve
nimu tikėtume. Kolumbi- 
ja/Prancūzija/Švedija — už pa
saulinę taiką. Urugvajus — už 
mūsų tėvus, senelius, šeimas. 
Vak. Vokietija — vienybėje su 
Lietuvos jaunimu ir visais, 
kurie Kryžių kalne stato kry
žius”.

(Ištraukos iš „Trakų Trimito” 
1988 sausio 3 ir 4, nr. 3).

* * *

PAVYKUSI
DEMONSTRACIJA

Gerai atsimenu, kai atvažia
vau į Sydnėjų dalyvauti kongre
se. Po registracijos Audronė 
Stepanienė man pasakė, kad 
vienas iš kanadiečių labai do
misi politiniais reikalais. Jis 
nori paruošti peticiją ir apie ją 
paskelbti spaudos konferencijoj.

Turiu pasakyti, kad į tą 
reikalą žiūrėjau gana skep
tiškai, nes žinojau, kaip yra j 
sunku pritraukti australų spau- j 
dą į mūsų parengimus. Bet 
kanadietis Rimas Čuplinskas 
buvo tiek entuziastiškas, kad

negalėjau atsispirti jo argumen
tams.

Per Studijų dienas buvo kal
bama, kad, norint atkreipti 
australų visuomenės dėmesį į 
Lietuvos padėtį, reikia suruoš
ti įspūdingą demonstraciją. Bet 
tik atvažiavus į Canberrą buvo 
pradėta rimtai kalbėti, kaip 
tokią demonstraciją suruošti.

Pagrindinis demonstracinis 
tikslas buvo pagarsinti Moloto- 
vo-Ribbentropo 1939 sutartį, pa
gal kurią Lietuva ir kiti rytų 
Europos kraštai buvo padalinti 
tarp nacių valdomos Vokietijos 
ir Sovietų Sąjungos. Pagal tą 
sutartį Lietuva pateko į sovie
tų sferą ir 1940 m. buvo jų 
okupuota.

Demonstracija įvyko gruodžio 
31 d. Iš vakaro atstovai rim
tai repetavo su vėliavom ir pla
katais prie Popiežiaus Jono 
XXIII bendrabučio, kuriame 
buvo apsistoję atstovai ir vyko 
Studijų dienos.

Mūsų peticija rėmėsi 1979 me
tais 45 asmenų pasirašytą 
peticiją Estijoje, Latvijoje ir Lie
tuvoje prieš Molotovo-Rib- 
bentropo sutartį, kuri buvo 
įteikta visiems kraštams, pasi
rašiusiems Atlanto Chartą ir 
solidarizavo su demonstracija 
Vilniuje.

Eisenoje , kuri prasidėjo nuo 
senųjų parlamento rūmų, daly
vavo VI Pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso atstovai su savo 
kraštų vėliavom (Argentinos, 
Australijos, Brazilijos, Didžio
sios Britanijos, JAV, Kanados, 
Kolumbijos, Prancūzijos, Šve
dijos, Vakarų Vokietijos). Taip 
pat buvo nešami šūkiai „Free
dom for Lithuania”, „Peace 
with Freedom” ir „Freedom for 
the Baltic States”.

103 delegatai pradėjo žygiuo
ti nuo parlamento rūmų apie 
9:30 v.v. Visą kelią, apie 2.5 km 
iki Sovietų Sąjungos ambasa
dos, tvarkingai žygiuojančią 
eiseną lydėjo policija, kuri, 
reikalui esant, sustabdydavo 
pašalinį judėjimą. Žygiuojantys 
atstovai dainavo lietuviškas 
dainas ir skandavo obalsius 
anglų kalba.

Atvykus prie ambasados visa 
grupė greitai sudarė pusratį 
viduryje kelio esančiame ąžuo
lyne. Petras Kružas perskaitė 
visų atstovų pasirašytą peticiją, 
kurią prie Sovietų ambasados 
pašto dėžutės nunešė buvęs 
Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos pirmininkas Gintaras 
Grušas, naujai išrinktas PLJS 
pirm. Alvydas Saplys, ALJS 
pirm. Andrius Vaitiekūnas ir 
Lietuvių informacijos centro di
rektorė Gintė Damušytė.

Prieš medžio, esančio priešais 
ambasadą, buvo padėtas 
spygliuotos vielos vainikas su 
viduje esančia lietuviška tri
spalve.

Petrui ir Marinai Coxaitei, 
apsirengusiems tautiniais rū
bais, skaitant sovietų nusi
kaltimus Lietuvoje prieš žmo
gaus ir tautos teises, buvo 
paleisti 48 juodi balionai, 
simbolizuoją 48 metus sovie
tinės okupacijos.

Sprendžiant iš australų medi- 
jos parodyto susidomėjimo, de
monstracija pavyko puikiai. 
Vietinės ir visos Australijos 
televizijos stotys, laikraščiai ir 
radijo stotys turėjo savo atsto
vus ir filmavimo priemones.

Vakarinėse žiniose per 
Australijos SBS TV (etninė) 
buvo rodoma dviejų minučių 
vaizdinė žinia apie tą rytą 
įvykusią demonstraciją. Pana
šiai rodė ir kiti televizijos 
kanalai Sydnėjuje ir Melboume.

Tarptautinėje plotmėje taip 
pat buvo atgarsio. Švedijos at
stovė Regina Calnarytė pra
nešė, kad jos tėvas apie šias 
demonstracijas jau girdėjo 
namie per radiją.

J. Mašanauskas, jun.

(Straipsnis iš „Trakų 
Trimito”, VI Pasaulio Jaunimo 
kongreso stovyklos laikraštėlio, 
1988 sausio 2, nr. 1.)

INFOTINKLAS DĖL i DRAUGAS, šeštadienis, 1988 m. sausio mėn. 23 d.

ŽMOGAUS TEISIŲ
Buvo laikas, kada spaudoje 

tik retkarčiais pasirodydavo 
trumpos žinutės apie Sovietų 
Sąjungą. Pastaruoju metu 
reikalai žymiai pasikeitė. 
Dabar, beveik kasdieną mūsų 
laikraščiuose ir televizijoje 
plačiai kalbama apie sovietų 
persitvarkymą, apie naująjį 
atvirumą (glasnost). Bendrai, 
vakarų pasauliui teikiamas 
pozityvus Sovietų Sąjungos 
vaizdas, rodomas besišypsantis, 
„rock” muziką dainuojantis, 
naujai žmoniškas veidas.

Praeityje, kada žinios apie 
Sovietų Sąjungą, bei jos oku
puotas šalis buvo retesnės, 
sunkiau prieinamos, turėjome 
pareigą informuoti spaudos 
atstovus ir valdžios pareigūnus 
apie įvykius Lietuvoj ir apie 
Lietuvos istoriją. Dabartinis 
spaudos susidomėjimas Sovietų 
Sąjungos persitvarkymu stato 
mums lietuviams naujų 
uždavinių. Kad nebūtų 
žvelgiama į Sovietų Sąjungą su 
neužtarnautu pasigėrėjimu, kad 
nebūtų užmarštin nustumiami 
Lietuvos persekiojamieji kovo
tojai už žmogaus teises, turime 
atsakomybę reaguoti į spaudo
je perduodamus netikslumus.

Esame grupė jaunimo iš 
įvairių lietuviškų organizacijų: 
Darius Čuplinskas, Indrė Čup 
linskaitė, Rūta Girdauskaitė, 
Dana Grajauskaitė, Daina Ka- 
lendraitė ir Mirga Šaltmiraitė.

New Yorko Lietuvių Jaunimo sąjunga surengė visuomenės susitikimą su prof. Vyt. Skuodžiu 
ir jo šeima. Iš k. N.Y. Jaunimo sąjungos valdyba T. Klimas, pirm. Jolita Gudaitytė, Arūnas 
Čiuberkis ir Gintė Damušytė. Kalba prof. V. Skuodis, sėdi Irena Skuodienė ir dukra Daiva.

POLITINĖS AKCIJOS 
KONFERENCIJA

Washington, D.C., JAV 
Jaunimo sąjungos skyrius ruo
šia antrąją metinę politinės 
akcijos konferenciją 1988 m. 
vasario 5-7 d. Washingtone. Šių 
metų konferencijos tema: 
„Rezistencijos priemonės 1988 
metais”. Konferencija taikoma 
jauniems profesionalams, jau 
baigusiems universitetus ir dir
bantiems savo profesijoje, bei 
universitetų studentams.

Pirmoji konferencijos dalis 
įvyks Kapitolio patalpose, šalia 
Senato ir Atstovų rūmų. Kalbė
ti yra pakviesti kongresmenai 
John Miller (R—WA) ir Ed- 
ward Feighan (D—OH), bei 
senatorius Donald Reigle (D— 
MI). Be to, yra planuojamas in
formacinis supažindinimas, 
„Briefing”, Baltųjų rūmų 
patalpose.

„Klumpės” šokėjai šoka Kalėdų parade Milwaukee. WI. Iš k. Antanas Binder, Violeta Špokaitė 
ir Rita Valkiūnienė. Festivalio karalaitė Ramunė Kubiliūtė jais džiaugiasi.

Jolita Gudaitytė ir Arūnas Čiuberkis pristato programą per N.Y. Jaunimo 
sąjungos surengtą susitikimą su Skuodžių šeima.

Nuotr. V. Maželio

Mus riša bendras susidomėji
mas žmogaus teisių klausimais, 
bei noras paremti Lietuvos 
sąžinės kalinius. Nors esame 
susipažinę su Lietuvos istorijos 
ir dabartinės padėties bendry
bėmis, kartais jaučiame 
konkrečių duomenų, bei 
gilesnių įžvalgų stoką. Toks 
trūkumas žymiai apriboja 
veiklos už žmogaus teises 
efektyvumą.

Kaip tik šiai spragai užpildyti 
nutarėme steigti informacijos 
tinklą,per kurį būtų prieinamos 
vėliausios žinios apie įvykius

Registracijos mokestis 40 dol. 
Konferencijos dalyvių skaičius 
ribotas. Prašome registracijos 
čekius rašyti „Assoc. of Young 
Lithuanian — Americans, Wa- 
shington, DC Chapter” ir siųsti 
šiuo adresu: 5792 Dunster Ct., 
#272, Alexandria, VA 22311. Po 
sausio 27-tos dienos registraci
jos mokestis — 50 dol. Konferen
cijos informacijai skambinti 
Algiui Šilui, tel. 703—931-5670 
arba po 7 v.v. 202-863-8816.

JAUNIMO RENGINIAI

Sausio 16 — Lietuvos Vyčių 
choro balius Šaulių namuose, 
Chicagoje.

Sausio 23-24 — Lietuvių 
skautų sąjungos vadovybės pa
reigų perdavimas Jaunimo cent
re Chicagoje.
Sausio 30-31 — Politinių 

studijų savaitgalis Šv. 
Kazimiero parapijos salėje Los 
Angeles, Californijoje. Ruošia

Lietuvoj, istoriniai duomenys, 
bei įdomesni straipsniai apie 
Lietuvą ir „persitvarkymo” 
raidą Sovietų Sąjungoj ir 
„Lietuvių jaunimui INFO
TINKLAS dėl žmogaus teisių”. 
Medžiaga bus renkama iš 
įvairių mokslinių periodinių 
leidinių bei kai kurių platesnės 
apimties žurnalų.

Jei turite informacijų, pasiū
lymų, ai' norite būti mūsų tinklo 
sąraše, prašom rašyti: INFO
TINKLAS 1021 College St., To
ronto, Ontario M6H 1A8, 
Canada.

Nuotr. V. Maželio

LB apygarda, Jaunimo sąjunga, 
Lietuvių Fronto bičiuliai ir Bal
tų Laisvės lygos lietuvių sekcija.

Sausio 31 — Jūrų skautų ir 
skaučių iškilminga Klaipėdos 
dienos sueiga Jaunimo centre 
Chicagoje.

Vasario 5-7 — Politinis se
minaras Washington, DC, ren
giamas LJS Washingtono sky
riaus.

Vasario 16 — 70 metų nuo 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Atstatymo akto paskelbimo.

Vasario 16 — Vasario 
16-tosios minėjimas Jaunimo 
centre Chicagoje.

Vasario 18 — Vasario 16 
dienos minėjimas — priėmimas 
svetimtaučiams Illinois univer
siteto Chicagoje patalpose 6 v.v.

Kovo 6 — Kaziuko mugė 
Jaunimo centre Chicagoje.

Kovo 13 — Grandies an
samblio koncertas Jaunimo 
centre Chicagoje.
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Laiškai

TIKRAS VĖJO MALŪNAS
Neseniai „Drauge” pasirodęs 

vedamasis „Vėjo malūnais”, 
tikrai mane nustebino. Jei tai 
būtų buvęs laiškas redakcijai, 
tai būčiau vertinusi jį kaip 
vieno skaitytojo nuomonę. 
Tačiau, kada šios mintys tilpo 
„Draugo” vedamųjų skyriuje, 
turiu vertinti jas kaip laikraščio 
redakcijos nuomonę.

Lig šiol „Drauge” yra tilpę 
visa eilė vedamųjų bei straips
nių gerai išryškinančių OSI 
įstaigos sukeltų problemų rei
kalą. Užtat nuostabu, kad šis 
paskutinysis šia tema vedama
sis, ginantis dr. Saulių Sužie
dėlį, pristato gan klaidinantį 
vaizdą skaitytojams.

Nors neteko dalyvauti 
minėtame „Ateities” akademi
niame savaitgalyje, iš kurio yra 
cituojami pareiškimai, tačiau 
esu ištisai išklausiusi abiejų 
prelegentų — Rasos Razgaitie- 
nės ir dr. Saulio Sužiedėlio — 
pareiškimus garsinėje juostoje. 
Dr. Sužiedėlio paskaitos pra
džioje padaryti pareiškimai apie 
teisingo ir taisyklingo šaltinių 
vartojimo svarbą pasaulio isto
rijai yra tikslūs ir neargu- 
mentuotini. Gaila, kad prele
gentas nepildo savo paties 
įsitikinimų.

Išdirbus penkerius metus OSI 
įstaigoje istoriku ir neatkreipus 
visuomenės dėmesio į šios 
organizacijos ir jos tarnautojų 
daromą žalą, iškreipiant lietuvių 
bei kitų pabaltiečių istoriją, yra 
nepateisinama.

Kur buvo dr. Sužiedėlis, kai 
holokausto istorikas dr. Raul 
Hilbergas liudijo Juozo Kungio 
teisme, kad Lietuvos partizanai 
buvo banditai ir žudikai? Kur 
buvo dr. Sužiedėlis, kai 
Hilbergas pareiškė teisme, kad 
yra nesąmonė tikėti, kad 1941 
m. birželio 23 d. gausūs lietuvių 
būriai sukilo prieš sovietų 
okupantą ir pajėgė išvyti rau
donąją armiją iš Lietuvos? Dr. 
Sužiedėlis tyliai sėdėjo Kungio 
teismo salės gale, prokuratūros 
pusėje, kada šio laiško autorei 
teko liudyti teisėjui DeBevoise 
apie Amerikos valdžios nepri
statytus Sovietų vertėjų klai
dinančius vertimus. Tai padary
ti buvo Amerikos prokuratūros 
legali pareiga. (Šie vertimai 
buvo liudijimu, kurie buvo 
įrašyti į vaizdajuostę Lietuvoje 
ir rodomi Amerikos teisme kaip 
valdžios įrodymai prieš Juozą 
Kungį). Turiu prileisti, kad dr. 
Sužiedėlio tuometinės pareigos 
šiame teisme nebuvo istoriko, 
bet OSI tarnautojo — vertėjo 
pastebėti vertėjavimo klaidų, 
kad prokuratūra galėtų atkirsti 
mano liudijimą. Dr. Sužiedėlis 
yra prisipažinęs, kad jis buvo 
paskirtas patikrinti Lietuvoje 
užrekorduotus liudijimus Kazio 
Palčiausko byloje ir kad jis buvo 
suradęs visą eilę vertimo klai
dų. Šią informaciją gynyba būtų 
galėjusi panaudoti savo naudai 
ir tuom gal nulėmusi teismo 
sprendimą. Šių pataisymų 
valdžia nepristatė teisme, o 
Palčiausko teismo sprendimą 
visi žinome. Tas pats grei
čiausiai būtų įvykę ir Kungio 
byloje, jeigu privati iniciatyva 
(trijų savaičių darbas be jokio 
užmokesčio) būtų neatskleidus 
Sovietų vertėjų klaidinančius 
vertimus teisėjui. Galime 
logiškai prileisti, kad dr. 
Sužiedėliui ar kuriam nors 
kitam lietuvių kalbos vertėjui 
buvo paskirta ir Kungio bylos 
liudijimus patikrinti. Tačiau 
OSI nesiteikė jų pataisą 
pristatyti teismui. Teisėjas 
DeBevoise savo sprendime atsi
žvelgė į sovietų vertėjų 
„iškraipytus vertimus” ir šiuo 
vertimų patikslinimas prisidė
jo prie Kungio bylos teigiamo 
sprendimo. Kada vyksta toks 
neteisingas dabartinės istorijos 
iškraipymas, ar ne sąžiningo

istoriko pareiga tą informaciją 
pateikti visuomenei tuo laiku, 
kai ji vyksta ir gali teisingai 
nušviesti istorijos eigą?

Dr. Sužiedėlis savo paskaito
je nurodo Allan Ryano knygą 
„Tykūs kaimynai” kaip pseu- 
doistorijos pavyzdį. Kur jis buvo, 
kada ta knyga išėjo? Tada buvo 
laikas tą knygą recenzuoti ir 
kritikuoti, o ne dabar, kai jau 
yra padaryta žala mūsų istori
jai ir suklaidinta visuomenė. Jo, 
kaip OSI istoriko, kritiškas tos 
knygos įvertinimas būtų grei
čiausiai atkreipęs didžiosios 
spaudos dėmesį ir sukėlęs toje 
knygoje vartotų šaltinių bei 
pareikštų nuomonių nepasiti
kėjimą. Dabar keleriems 
metams praėjus po knygos pasi
rodymo, jo kritika lietuvių 
visuomenei yra bevertė ir tolygi 
tikinčiųjų įtikinimui.

„Draugo” vedamais kritikuo
ja Rasos Razgaitienės puolimą 
dr. Sužiedėlio, kaip vieną iš 
„savųjų”. Kaip „Draugas” žūri 
į dr. Sužiedėlio pareiškimą, kad 
mūsų tarpe yra kaltų ir mes 
neturėtume jų ginti (PLB politi
nėje konferencijoje 1987 m. 
spalio mėn.). Ar dr. Sužiedėlis 
staiga surado įtikinančios ir 
patikimos medžiagos, kurią mes 
galėtume panaudoti surasti tuos 
kaltuosius? Mes, kurie siekiame 
teisybės per „due process” ir 
teisingą konstitucinę teismo 
procedūrą? Lig šiol šie teismai, 
mano nuomone, tik pajuokia 
konstitucinius principus ir yra 
tolygūs raganų medžioklei, kuri 
ieško simbolinių aukų. Atrodo, 
kad istorikas Sužiedėlis yra 
pasiryžęs dėl šventos ramybės 
paaukoti' keletą vadinamų 
„savųjų’*.

Apgailestautina, kad per daž
nai pasitaiko, jog talentingi ir 
brangūs mūsų tautos žmonės 
neišnaudoja savo talento mūsų 
tautos ir jos žmonių gerovei.

Daiva Kezienė

Gruodžio 19 d. 1987 m. 
„Drauge” buvo atsikirtimas 
Rasai Razgaitienei kažkokio 
a.j.z. Esą Razgaitienė kovoja su 
vėjo malūnais. Tai netiesa: čia 
yra iškėlimas viešumon to 
lietuvio, kuris dirbo 5 metus 
mūsų priešų naudai, išduoda
mas savo brolius lietuvius. 
Gaila, kad tam pačiam asme
niui Vyt. Volertas, JAV krašto 
valdybos pirmininkas, pavedė 
parašyti knygą apie nacius 
Lietuvoje 1941-1944. Ne apie 
rusus. Jam bus duota viso 
60.000 dol. Tai mūsų lietuvišku 
mastu didelė suma. Be to, 
nežinoma, ką jis parašys. Nebus 
jokios kontrolės. Iš viso, ar tos 
knygos reikia? Prof. Bronis Kas
ias parašė angliškai gerai doku
mentuotą knygą: „USSR — Ger- 
man aggression against Lithua
nia”. Ten parašoma ne tik ką 
naciai darė, bet ir rusai 
komunistai. Tai puikus, pilnas 
veikalas. Kam reikia naujo ir 
tokio brangaus? Kai Bendruo
menės prašo pinigų ginti 
lietuvius nuo OSI, atsako, kad 
neturi pinigų. Tai kodėl turi tai 
nereikalingai knygai? Kam mes 
dedam pinigus Vasario 16 
Lietuvių Bendruomenei, jei ji 
neremia tų, kurie gina 
lietuvius nuo OSI.

Gaila, kad tenka Bendruo
menei daryti tokius kaltinimus, 
bet ji to nusipelno ir tegu 
pasiaiškina.

Kun. Antanas Kardas

MAŽIAU PARDAVĖ

Chicagos apylinkėse naujų 
automobilių pardavimas gruo
džio mėnesį sumažėjo 33%. 
Parduota 29,065 nauji JAV 
gamybos automobiliai .

Beverly Shores klubo nariai gamina cepelinus. Iš kairės: M. Vilutienė, L. Nekus, Z. Mickevičienė, 
M. Rulienė, A. Dagienė ir J. Dambrauskienė.

LIETUVIAI
Daytona Beach, Fla.

RUOŠIAMĖS VASARIO
16-TOSIOS MINĖJIMUI

Šiais metais laisvojo pasaulio 
lietuviai iškilmingai su 

1 priderama rimtimi geromis 
programomis minės Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 70 
metų sukaktį. Sukaktis 
reikšminga lietuvių tautai, tad 
patys minėjimai turėtų būti ne
šabloniški.

Mūsų didelė, bet gyva 
nausėdija šiam įvykiui taip pat 
ruošiasi. Lietuvių klubo 
valdyba, vadovaujama Jono 
Daugėlos, šiam minėjimui 
skiria išskirtiną dėmesį ir 
planuoja įdomią programą.

Minėjimas įvyks vasario 14 d. 
Minėjimą pradėsime iškil
mingomis pamaldomis Prince of 
Peace katalikų bažnyčioje Or- 
mond Beach, 2:30 vai. p.p. Šv. 
Mišias atnašaus kun. dr. 
Kazimieras Ruibys. Pamaldų 
metu giedos gražias lietuviškas 
giesmes, dienos progai pritai
kytas, choras „Siety^Hš4’, vado
vaujamas muziko Antano Skri
dulio. Tuojau po pamaldų salėje 
minėjimo akademinė dalis. Bus 
kalbėtojas, o meninę dalį atliks 
taip pat choras „Sietynas”, 
kuris dabar sparčiai ruošia 
naujų dainų programą.

Minėjimo metu bus, kaip jau 
įprasta, renkamos aukos mūsų 
veiksniams Vlikui, LB ir Altai. 
Aukotojas pats apsisprendžia 
laisva valia, kam aukas 
atiduoti. Geras principas ir 
mūsų nausėdija jo laikosi. Visi 
veiksniai reikalingi, visi gerai 
dirba, tad juos ir remkime savo 
auka, ypač didesne šiais metais, 
nes minime mūsų valstybės ne
priklausomybės labai reikš
mingą sukaktį.

SMAGU SAVŲJŲ TARPE

Kalėdų laikotarpyje šiaurėje 
siautėjo šaltas oras, sniego 
pūgos, o Floridoje švietė sau
lutė, temperatūra Kalėdų laiko
tarpyje siekė iki 85 laipsnių šili-

VĖL 15 DIENŲ LIETUVOJE!

1987 m. mūsų kelionių agentūra pirmoji vežė Amerikos lietuvius į 
Lietuvą 15 dienų. Keliavę su ta ekskursija, kaip ir visi tie, kurie per beveik 
30 metų naudojosi AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU patarnavimu 
važiuojant į Lietuvą, gali paliudyti, kaip gerai ir organizuotai tvarkomos 
mūsų kelionės, šįmet mūsų kelionių agentūrai vėl leista organizuoti 15 
dienų keliones į Lietuvą. Tokių grupių 1988 m. turėsime net keturias. Vyks
tantys jų sudėtyje turės galimybę lankyti gimtas vietas, praleisti ne vieną 
dieną pas gimines ir artimuosius. Kaip visada — garantuojame įdomią 
programą ir gerą aptarnavimą.

1988 metų 15 dienų kelionės Į Lietuvą:
1. Gegužės 24 d. 2. Birželio 20 d. 3. Rugpjūčio 8 d. 4. Rugsėjo 6 d.

1988 metų 10 dienų kelionės Į Lietuvą:
1. Birželio 14 d. 2. Liepos 5 d. 3. Liepos 12 d. 4. Rugpjūčio 

16 d. 5. Rugpjūčio 29 d. 6. Rugsėjo 27 d. 7. Spalio 4 d.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU grupės naudosis Pan 
American, Finnair, Swissair oro linijomis, bus apsistojama patogiuose 
viešbučiuose Vilniuje, Maskvoje ir kituose Europos miestuose.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminių ir 
draugų iškvietimo iš Lietuvos dokumentus, daro vykstančių į Lietuvą pasų 
ir vizų nuotraukas. Perkame giminėms Lietuvoje automobilius, tvarkome 
palikimus.

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU primena, kad vietų skaičius 
grupėse ribotas. Prašome paskubėti užsisakyti keliones.

Dėl registracijos ir informacijų skambinkite 1-312-238-9787 arba 
užeikite (rašykite) AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 S. 
VVestern Avė., Chicago, III. 60643.

FLORIDOJE
mos. Daug kas pasuko Kalėdas 
praleisti Floridoj. Ir į Daytoną 
Beach iš Philadelphijos atvyko 
gražaus lietuviško jaunimo 
būrelis — 8 studentai ar jau 
bebaigę universitetą. Tai Dana 
Tautkutė, Stepas Tautkus, 
Viktorija Dantaitė, Tomas Dan- 
ta, Robertas Danta, Vincas 
Krakauskas, Paulius Krakaus
kas ir Paulius Dainora. Visi 
gražiai kalba lietuviškai, 
elgsena pavyzdinga, linksmi,

dr. Alfonso Kisieliaus (iš Sidney, 
Ohio) kondominiume ant pat 
Atlanto kranto. Čia pat žavus 
Atlantas, gražus paplūdimys. 
Tad atostogauti žavu. O jauni
mas mėgsta bangas, tad buvo 
smagu jose ir panardyti.

Apie jų buvimą sužinojo 
viduriniosios kartos lietuviai — 

i prof. dr. Sigita ir inž. Vytenis 
Ramanauskai, gyveną netoli jų 
apsistojimo vietos ir studentus 
pakvietė Kalėdų švenčių pie
tums į savo gražius namus ant 

1 didžiosios Halifax upės kranto.
Čia jie susitinka ir šioje 

nausėdijoje jau įsikūrusią 
rašytoją Birutę Pūkelevičiūtę. 
Užsimezgą nuoširdūs, atviri, 
kupini jaunatviškos nuotaikos 
pokalbiai. Rašytoja Birutė 
Pūkelevičiūtė įdomiai papa
sakoja Kalėdų ir Kūčių lietuvių 
tradicijas, papročius, o jaunimas 
su rimtimi klausėsi pasakojimų. 
Po to visi bendrai pokalbio temą 
aptarė, diskutavo. Tai buvo 
tikrai kultūrinė valandėlė su 
lietuviškuoju jaunimu.

Be to, jaunimas čia maudėsi 
vėsiame ir šildomame basei
nuose, gėrėjosi gražia aplinka ir 
smagiai praleido Kalėdas.

Pažymėtina, kad šie jaunuo
liai aktyviai reiškiasi ir lietuvių 
veikloje. Dana Tautkutė ir 
Tomas Dantas nuoširdžiai tal
kina „Aušrinės” tautinių šokių 
grupės vadovui Eimučiui Ra
džiui, Philadelphijoje besiruo
šiant tautinių šokių šventei 
Kanadoje.

Jaunimas nuoširdžiai dėkojo 
Ramanauskams už svetingą

priėmimą, už sudarymą sąlygų 
jaukiai ir maloniai praleisti 
Kalėdų šventes lietuviškoje 
aplinkoje. Argi reikia gražesnio 
pavyzdžio, kaip šis, gražiam, 
lietuviškam pabendravimui.

PASKAITOS 
NEW ORLEANS

Prof. dr. Sigita Ramanaus
kienė vasario pabaigoje yra 
pakviesta į New Orleans, Lusia- 
noje, skaityti paskaitą meti
niame American Association of 
Colleges of Teacher Education 
suvažiavime. Taip pat vasario 
mėn. vyksta į Pensacolą, Flori
doje, kur posėdžiaus kelias 
dienas su specialiai išrinkta 10 
asmenų komisija. Jos tikslas 
yra pakeisti nuostatus Floridos 
valstijos mokytojų egzaminų, 
kuriuos turi išlaikyti visi baigę 
mokytojų kursus Floridoje ir 
patyrę mokytojai, atsikėlę iš 
kitų valstijų į Floridą ir norį čia 
dirbti.

Prof. dr. Sigita Ramanaus
kienė dažnai vadovauja kur
sams Daytona Beach, kur 
mokytojai pasiruošia minėtiems 
egzaminams. Ji priklauso 
Florida Association for Teachęr 
Educators organizacijai ir yra 
šios organizacijos iždininkė.

Prof. dr. Sigita Ramanaus
kienė, jeigu yra kviečiama, 
mielai talkina ir lietuviškoje 
veikloje. Be to, praktikuoja 
nekilnojamo turto pardavimo 
srityje ir mielai patarnauja 
lietuviams, norintiems Daytona 
Beach įsigyti nuosavybes.

Drauge tenka pažymėti, kad 
čia įsikūrimo lietuviams sąlygos 
geros, nuosavybės nebrangios ir 
graži prie Atlanto vietovė.

Jurgis Janušaitis

VVAGNER and SONS
TYPEVVRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
- Virš 50 metų patikimas jums

patarnavimas ■ }

5610 S. Pulaski Rd., Chicago \ 
PHONE — 581-4111

MASTER PLUMBING 
COMPANY

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius.
BEN SERAPINAS 636-2960

VALOME
KILIMUS, BALDUS 

ir
GRINDIS

J. BUBNYS 
737-5168

,--------- ;------------------- ;----
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

f MIGLINAS TV
2346 W. 69 St.
Tel. 776-1486

VENCKAUSKAS, Ine. 
Builders & Remodeling

• Porches & Decks • Floor & Wall Tile į
• Aluminum Siding & Trim • Kitchen & Baths
• Masonry *Rec Rooms į
• Additions •Insurance Repairs i

Joe (312) 582-7606 >
Peter (312) 371-7499

• • ________________ "

CLASSIFIED GUIDE
- -—

REAL ESTATE REAL ESTATE

For sale
brick home in Oak Lawn 10128 S. 
53rd Avė.; 3 bdrms, new garage: full 
finished bsmt.; carpeting, centrai air 
& gas heat. By appt. only. Call
630-1635.

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

J. BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS

INCOME TAX - INSURANCE
6529 S. KEDZIE

778-2233
FOR RENT

For rent 2 beautiful cottages in nice, 
quiet area; 1 bl. from lake; pvt. beach, 
linens incld.; seasonal or monthly 
availab. Lakeside, MI. Call Rita:
312-445-4465.

HELP VVANTED 

Help v/anted
small mfg. c needs exprnced., 
agressive individual vvith fork truck 
oprtg. expr. VVarehouse and dock 
expr. and gen. plant duties desirable. 
Salary commenciate vvith ability. Call 
285-0416. Ask for Matt.

MISCELLANEOUS

A VILIMAS 
MOVING** V

Tel. 376-1882 ar 376-5996

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit uz 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus.

Fr ANK ZAPOLIS
3208Va Wes' 95th Street 

Tel. — GA 4-8854

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

436-6937
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai.
Vytautas Taras

------------------------------ Į—.........

ELEKTROS 
(VEDIMAI — PATAISYMAI

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

655-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Burbank Manor 
6345 W. 79th St., Burbank, IL

2 banąuet halls, 50-600 people, for wed- 
dings, christenings, shovvers and other oc- 
casions. Lithuanian & American cuisine. 
Low prices. Free vvedding cake; big park- 
ing lot. Information 599-2500.

INCOME TAX 
SERVICE

Šiais metais pajamų mokesčių 
užpildymas labai pasikeitęs!

Pranas G. Meilė, CPA
2649 VVest 63 Street
Chicago, III. 60629 

Tel.: Raštinė — 776-5163 
Namų — 636-5347

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis Į Hermis Dsckys 

Tel. 5S5-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v.
Kalbėti lietuviškai

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadienį ir 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos. Antrad. ir trečiad. susikalbėsit 
lietuviškai.
3314 VVest 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ.
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600

By ovvner, single family brick, 3 
bdrm. house; 21/2 car garage vvith 
opener; price in middle 70-ties. 
Narrganset—63rd St. area. Call for 
appointment 229-1125.

CenfuiK21 KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER

284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaitel Meyer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo.,.

Namas apžiūrėjimui sekmadlenĮ, 
sausio 24 d. 1-4 p.p., 3730 W. 63rd PI.
Naujas „raised ranch”, 3 mieg., 1 % prau
syklos; ištisas rūsys; ąžuolinės spintelės; 
daug įvairių patogumų. 63rd ir Hamlin. 
Skambinkite dabar.
No. 107 — 79 Ir Homan- Labai gražus 3 
mieg. kmb. mūrinis namas rsu didele 
virtuve-dinette; moderni prausykla; ištisas 
rūsys; 2% auto mūrinis garažas; aluminio 
apkalimai; daug patogumų; gerame stovy
je. Skambinkite dabar.

No. 975 — 55 Ir Pulaski: gražus 4 mieg. 
6 kamb. mūrinis namas; 1-% prausykla; 
įrengtas rūsys; 21/z auto garažas; gerame 
stovyje; St. Trib’s. Skambinkite dabar.

AR NORITE PARDUOTI?
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar.

O’BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100

PRIME REAL ESTATE 
460-0880

Galim JUMS patarnauti Čikagoje ir 
visuose pietvakariniuose priemiesčiuo
se. Ypač Lemonte ir Homer Tovvnship

PRIME REAL ESTATE ageptai JUMS 
vis parūpins geriausias sąlygas!! 

Linas Gylys 
Algis Lleponis 

G. Petras Lleponis 
Bronius Nainys 

Rūta Sušlnsklenė
Neapmokamai įkainuojam’ namus 

SKAMBINKIT 
PRIME REAL ESTATE 

460-0880

ir* t 
Republic 
Realty, Ine.

Pardavime ar pirkime nuosavybes, rezi
dencinės ar komercinės paskirties dėl 
greito ir sąžininge patarnavimo 
skambinkite

VALDAI PAŠKUS 
499-2912 arba 857-7187

RE/MAX
REALTORS

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba .norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai.



A.A. PETRONĖLĖ 
PETRAUSKAITĖ 

(1914.XII.20-1988.L10)
1988 m. sausio 10 d. Šv. 

Kazimiero kapinėse buvo 
supiltas dar vienas kapas — 
Petronėlės Petrauskaitės pomir
tinio poilsio vieta. Į kapines ją 
palydėjo mokytojai, bendradar
biai, draugai bei kaimynai.

Petronėlė Petrauskaitė gimė 
Kauno apskrityje, Ciekiškės 
kaime. Baigusi mokytojų semi
nariją, dirbo pradžios 
mokyklose Rokiškio apskrityje 
ir pačiame Rokiškyje. Artėjant 
raudonajai lavai, pasitraukė į 
Vakarus — į Vokietiją. Čia 
Karlsruhėje pabėgėlių stovyklo
je vadovavo lietuvių pradžios 
mokyklai. Be to, laisvalaikiais 
lankė ir baigė vokiečių 
botanikos kursus.

Iš Vokietijos emigravo į Kana
dą ir Albertoje baigė reigstruo- 
tų slaugių kursus (Alberta 
ciation of Registered Nurses). 
Lietuvoje buvo baigusi Raudo
nojo Kryžiaus kursus. Pagy
venusi Kanadoje apie dešimt

metų, persikėlė į Jungtines 
Amerikos Valstybes ir čia 
gyveno iki mirties 1988 m. sau
sio 10 d.

^v- Tomas Kempietis savo 
,,Kristaus sekime” įrašė; 
reikšmingus žodžius: „In cruce 
salus” — išganymas tiktai 
kryžiuje.

Šie žodžiai nuostabiai gerai 
nušviečia a. a. Petronėlės gyve
nimo kelią, kuriame jai buvo 
lemta daug kentėti. Trumpai Ji 
pergyveno tris automobilių 
nelaimes, iš kurių paskutinės 
nelaimės metu neteko vienos 
akies ir viena koja pasiliko 
sužalota visą likusį gyvenimą. 
Nuo 1984 metų pabaigos iki 
mirties buvo suparaližuota ir 
patalpinta California Gardens 
prieglaudos namuose. Be to, tris 
mėnesius prieš mirtį buvo 
paguldyta ligoninėn, kurioje 
kęsdama didžius skausmus, bai
gė savo gyvenimo dienas 1988 
m. sausio 10 d.

A.A. VET. DR. PETRAS 
RADVILA

Neseniai atėjo žinia, kad Ber
no mieste Šveicarijoj 1987 m. 
gruodžio 26 d. mirė vet. dak
taras Petras Radvila. Gimęs 
1903 m. rugpjūčio 22 d. Marti- 
nonių k., Alytaus apskr. Mokėsi 
„Žiburio” gimnazijoj Prienuose, 
kurią baigęs 1927 m. įstojo į Lie
tuvos universitetą Kaune studi
juoti veterinarinę mediciną 
Vėliau, kaip stipendininkas, 
išvyko studijų tęsti į Berno 
universitetą Šveicarijoje. Čia 
1932 m. studijas baigė, gau
damas veterinarijos daktaro 
laipsnį.

Grįžęs į Lietuvą ir atlikęs 
karinę prievolę kariūnu 
aspirantu, P. Radvila buvo 
pakeltas ats. j. leitenantu. Dir
bo vyr. asistentu valst. vete
rinarijos bakteriologijos ins
titute. Buvo išvykęs į užsienį 
(Vengriją ir Austriją) specia
lizuotis serumų ir skiepų 
gamyboje. Tada buvo paskirtas 
to paties instituto serologijos 
skyriaus vedėju.

1936 m. įsteigus Vilijampo
lėje, Kauno priemiestyje, 
Veterinarijos akademiją ir prie 
jos serologijos institutą, kur 
buvo gaminami skiepai žmonių 
ir gyvulių reikalams, paskirtas 
šio instituto direktorium. 1944 
m. su dauguma Veterinarijos 
akademijos mokomojo persona
lo narių pasitraukė į Vokietiją, 
o iš ten išvyko į Šveicariją. Apsi
gyveno Berno mieste ir dirbo 
serumų ir skiepų institute, kol 
išėjo į pensiją. Bendradarbiavo 
profesinėj spaudoj. Kaip moksli
ninkas buvo gerai žinomas 
Šveicarijoj ir Vokietijoj, ypač 
pasižymėjo kaip specialistas 
ekspertas tetanus skiepų 
gamyboje.

Kol sveikata leido, P. Radvila 
dalyvavo Šveicarijos lietuvių vi
suomeniniam gyvenime, ilgesnį 
laiką buvo to krašto Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas. 
Prenumeravo ir skaitė lietu
višką spaudą. Palaikė artimus 
ryšius su giminėmis Lietuvoje 
— net šešis kartus ten lankėsi.

Praėjusią vasarą, grįždamas iš 
Romos po krikščionybės jubilie
jaus iškilmių, jį buvo aplankęs 
inž. J. Mikaila (mokęsis toje pa
čioje gimnazijoje Prienuose) su

A. a. Petronėlė Petrauskaitė

Savo laidotuvių pamoksle 
kun. V. Mikolaitis prasmingai 
paryškino, kad Petronėlė, kan
triai kentėdama, atsiduodama 
Dievo valiai, ir aprūpinta sak
ramentais, puikiai pasiruošė 
peržengti amžinybės slenkstį. 
Taigi Petronėlė atliko savo 
misiją, kiek jėgos bei gabumai 
jai leido.

Mes, pasilikusieji čia tarsi 
užburto laiko sūkuriuose, 
draugiškai sakome jai „iki pasi
matymo” amžinoje tėvynėje.

P. Žibūnas

žmona iš Floridos, stebėjosi, kad 
sulaukęs tokio amžiaus velionis 
Petras dar buvo vikrus kalnų 
laipiotojas.

Palaidotas gruodžio 30 d. 
Bremgarteno kapinėse Berne. 
Šveicarijoj liko du jo sūnūs 
Petras ir Andrius, abu daktarai, 
su šeimomis, Lietuvoje sesuo 
Anelė Pašukonienė su šeima, 
kiti tolimesni giminės ir visam 
pasaulyje daugelis pažįstamų ir 
draugų, su kuriais jis mokėsi 
gimnazijoje Prienuose, dirbo 
specialybės srityje ar dalyvavo 
visuomeninėje veikloje.

Ig. Medžiukas

Ona Keraminienė, Rockforde, Ilk, propaguojanti lietuviškus tautodailės dar
bus, pasiruošusi demonstruoti tautinius drabužius amerikiečių mokykloje.

Mielam Prieteliui

A.tA.
MIKALOJUI NAUMANUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai 
mielai ONYTEI, dukrai GENUTEI su šeima ir 
kitiems artimiesiems. Prisiminsime Jį maldose.

Zigmas ir Teofilė Mišauskai

70 metų aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTE PARK
2657 VVEST 69th STREET 

925-7400

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470

bridgeview
8929 S. HARLEM AVĖ. 

598-9400

10UM HOLBJMG
LENOER

A.tA.
JUSEFA SKUČIENĖ

Gyveno Lakeside, Michigan; anksčiau Marąuette Parko 
apylinkėje.''

Mirė 1988 m. sausio 21 d., 5 vai. v., sulaukusi 84 m. 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 37 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Paulina Mikštienė, 

žentas Antanas: anūkai Aldona Sterba su vyru George, Vytau
tas Bernotas su žmona Helen ir Renius Bernotas; keturi 
proanūkai ir kiti giminės.

Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai, Anglijos Lietuvių 
klubui, Marąuette Parko Lietuvių Namų savininkų draugijai.

Kūnas pašarvotas šeštadienį, sausio 23 d. nuo 3 iki 9 v. 
v. ir sekmadienį, sausio 24 d. nuo 1 iki 9 v.v. Petkus Marąuette 
koplyčioje, 2533 W. 71st St.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 25 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

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

Nuliūdę duktė, anūkai ir proanūkai.

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

PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

A.tA. 
PETRAS

AUGUSTAUSKAS

Š. m. sausio mėn. 25 d. sueina penkeri metai, kai 
mano mylimas Vyras atsiskyrė su šiuo pasauliu.

Šv. Mišios už jo vėlę bus atnašaujamos sausio 25 
d. 6:30 v. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje.

Prašau gimines, draugus ir pažįstamus prisimin
ti velionį Petrą savo maldose.

Nuliūdusi žmona Bronė

PADĖKA

A.+A.
PETRONĖLĖ PETRAUSKAITĖ

Mirė 1988 m. sausio 10 d. Palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse.

Velionės brolio Petro Petraičio, gyv. Australijoje, vardu 
dėkoju visiems, kurie a.a. Petronėlę lankė slaugymo namuose, 
taip pat tėv. jėzuitui K. Raudeliūnui lankiusiam velionę 
ligoninėje.

Dėkoju kun. V. Mikolaičiui už velionės lankymą, šv. Mišių 
atlaikymą, jautrų pamokslą ir palydėjimą į kapines.

Ačiū karsto nešėjams, visiems skyrusiems aukas šv. Mi
šioms bei Tautos Fondui (velionės atminimui), o taip pat 
laidotuvių direktoriui S. Lack už tvarkingą ir nuoširdų 
patarnavimą.

Stasys Pulkauninkas

Brangiai motinai

A.tA.
ILMARAI GULBINSKIENEI

mirus, jos dukteris MILDĄ LENKAUSKIENĘ ir NI
JOLĘ GRAKAUSKIENĘ bei jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu jungiamės maldoje.

Irena ir Jonas Pabedinskai 
Danguolė ir Juozas Poškai 
Giedrė ir S. P. Žumbakiai 
ir P. Žumbakis

Mielam
A.tA.

agr. ANTANUI MUSTEIKIUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną ELENĄ, sūnų 
VYTAUTĄ ir kartu liūdime.

Elena ir Antanas Kvedarai, > 
dukterys su šeimomis 
ir Antanas Čirvydas 

Savannah, Georgia
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PADĖKA

A.tA.
LIONĖ SKEIVELIENĖ

(ZARAKAUSKAITĖ)

Mirė 1987 m. lapkričio 27 d. ir buvo palaidota lapkričio 
30 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Širdingai dėkoju kan. V. Zakarauskui už apsilankymą ir 
maldas koplyčioje, gedulingas pamaldas bažnyčioje ir atlik
tas religines apeigas kapinėse.

Dėkoju Lietuvos Dukterims, ypač Pirmininkei ir Kapelio
nui už atsisveikinimą ir maldas.

Dėkoju visiems aplankiusiems a.a. Lionytę koplyčioje, už 
pareikštas užuojautas, aukas ir už velionės palydėjimą į 
amžino poilsio vietą.

Dėkoju karsto nešėjams.
Ypač esu dėkingas Verutei, Stasiui, Algiui Mykolaičiams 

ir Janei, Ramūnui Merkiams už a.a. Lionytės lankymą jos il
gos ligos metu, guodusiems ją, daug padėjusiems man sunkioje 
valandoje ir velionės karstą papuošusiems gražiomis gėlėmis.

Dėkoju marčiai Shirley ir anūkei Erikai, kurios nepabijojo 
ilgos kelionės ir atvyko palydėti brangią močiutę į- amžino 
poilsio vietą.

Dėkoju velionės pusseserei Zosei ir a.a. Laisvūno uošvei 
Morrison už užprašytas šv. Mišias ir prisiųstas gėles.

Dėkoju sol. Jonui Vazneliui už gražų giedojimą bažnyčioje 
ir parapijos vargonininkui.

Dėkoju laidotuvių direktoriams Petkams už nuoširdų 
patarnavimą.

O tave, brangi Lionyte, tegu Dievulis priima į amžinąjį 
džiaugsmą.

Nuliūdęs vyras Antanas
i ■■■■

A.tA.
POVILUI TALANDŽIUI

mirus, jo sūnui JONUI bei visiems kitiems jo šeimos 
nariams gilią užuojautą reiškia

Lietuvių Opera

GAIDAS—DAIMID
E U D E I K I S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE

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

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

Telefonas — 523-0440

PETKUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS

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

1410 So. SOth Av., Cicero 
Telefonas — 863-2108

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213
11028 Southwest Hwy. — Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. — Tel. 430-5700

VASAITIS —BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003
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I1

x Palaimintojo arkiv. Jur
gio Matulaičio šventė bus atei
nančią savaitę sausio 27 d., tre
čiadieni. Lietuviai savo 
palaimintąjį tą dieną sek
madienį prieš šventę ar po 
šventės turėtų prisiminti ir su 
palaimintuoju Jurgiu bei jo 
gyvenimu artimiau susipažinti.

x Vasario 16-tosios mi
nėjimą rengia Chicagos Lie
tuvių Taryba Marijos aukšt. 
mokyklos salėje vasario 14 d., 
sekmadienį. Iš vakaro, vasario 
13 d., bus vėliavų pakėlimas ir 
žuvusių už laisvę pagerbimas 
prie paminklo Žuvusiems už 
Lietuvos laisvę Jaunimo centro 
sodelyje. Programą prie pa
minklo atliks aukštesniosios 
lituanistinės mokyklos mo
kiniai, vadovaujant direktoriui 
Juozui Masilioniui.

x Prof. dr. Feliksas Palu
binskas šeimyniškais reikalais 
iš Los Angeles, Cal., buvo at
vykęs į Chicagą. Ta proga 
aplankė „Draugo” redakciją ir 
administraciją. Jo viena duktė 
šiuo metu dirba Washingtone 
Jungtiniam Pabaltiečių komi
tete ir veikia lietuvių jaunimo 
tarpe. Kita duktė studijuoja 
Notre Dame universitete South 
Bend, Ind.

x Marijos aukšt. mokyklos 
religijos skyrius rengia su moki
niais paminėti gėdingą Aukš
čiausiojo teismo sprendimą — 
leidimą daryti abortus ir žudyti 
negimusius kūdikius. Minėji
mas bus sausio 25-29 dienomis. 
Pamaldos, kurias laikys prel. 
J.J. Egan, bus sausio 29 d., 
penktadienį.

x „Draugo” adm. 1988 ge
gužės mėn. vidury organizuo
ja dviejų savaičių ekskursiją į Eu
ropą, aplankys Vieną Austrijoj, 
Budapeštą Vengrijoj, Zagrebą, 
Dubrovninką ir MetĮjugorie Ju
goslavijoje. Kelionės techniki
nius reikalus tvarko American 
Travel Service Bureau, 9727
S. Western Avė., Chicago, IL 
60643, tel. 312-238-9787. Išvy
kimo data ir kita platesnė 
informacija bus paskelbta

x 1988 m. balandžio 28 d. 
LAIŠKAI LIETUVIAMS ruo
šia 2 savaičių ekskursiją į Pie
tų Ameriką. Bus lankomasi Rio 
de Janeiro, Sao Paulo, Iguassu 
Falls ir Buenos Aires. Grįžtama 
gegužės 12 d. Kreiptis: Ameri
can Travel Service Bureau, 
9727 S. Western Avė., Chicago. 
IL 60643. Tel. 312-238-9787.

(sk.)
x Baltic Monumentą, Ine., 

2621 W. 71 Street, Chicago, III. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kai
nos, geriausiomis sąlygomis.

(sk.)

x Akiniai siuntimui j Lie
tuvą. Kreiptis į V. Karosaitę 
— Optical Studio, 2620 West 
71 Street, Chicago. III. 60629. 
Telefonas 778-6766.

(sk.)
x Darome nuotraukas pa

sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service Bu
reau, 9727 S. Western Avė., 
Chicago, III., 60634. Tel. 
238-9787.

(sk.)
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — Tel. 
VI 7-7747.

(sk.)

x Irena Skuodienė, nese
niai atvykusi iš Lietuvos, vasa
rio 28 dieną 2 vai. p.p. Lietuvių 
Tautiniuose namuose kalbės 
apie moters gyvenimą da
bartinėje Lietuvoje. Ruošia Liet. 
Taut. namų valdyba.

x Po 8 metų pertraukos į 
radiją grįžta nuolatinė laida 
„Labanaktis, vaikučiai”. 
Dešimties minučių pasaka bus 
girdima kas šeštadienį, pra
dedant sausio 23 d., nuo 10 v.v. 
iki 10:10 v.v. iš WPNA stoties 
1490. Visi mažamečiai kvie
čiami pasiklausyti, o jei patiks, 
parašyti Pasakų senelei adresu 
408 South Oak Park Avenue, 
Oak Park, IL 60302.

x Šen. Frank Savickas, Illi
nois valstijos senato narys, 
šiuose rinkimuose nekandida
tuos į demokratų partijos komi
teto pirmininkus — Ward Com- 
mitteeman. Pirminiai rinkimai 
bus kovo 15 d. Lietuvių res
publikonų kandidatas 15 warde 
yra Marąuette Parko gyven
tojas Juozas Kulys.

x Lietuvių Vasario 16 gim
nazijos Metraštis, 1986-87 
metams išėjo iš spaudos Vak. 
Vokietijoje ir pasiekė „Draugo” 
redakciją. Šiame Metraštyje yra 
plati veiklos ir finansinė 
apžvalga, mokytojų ir mokslei
vių veikla organizacijose ir pla
čiame lietuviškame pasi
reiškime, kaip Vienos de
monstracijose, Lietuvos krikšto 
600 metų sukaktyje Romoje. 
Metraštį paruošė Bronė Lipšie- 
nė, Ona Šiugždinienė, Marija 
Šmitienė ir direktorius Andrius 
Šmitas. Leidinys yra 72 psl.

x Nemokate pukankamai 
lietuvių kalbos, tačiau 
domitės lietuvių kultūra?' 
Maloniai peršoksite ta kliūti, iei 
pasiklausysit kas šeštadienį 
„Žemę L”, transliuojamą anglų 
bei lietuvių kalbomis, per 
WPNA 1490 AM nuo 10:10 v.v. 
iki vidurnakčio.

x Sukaktuvinė 30 metų pa
roda Čiurlionio Galerijoje Jau
nimo centre. Atidarymns sau
sio 29 d. 7:30 v.v. (ne sausio 22, 
kaip buvo anksčiau paskelbta). 
Ta proga dail. Pranas Lapė at
vyksta į Chięagą iš Maine.

(sk.)

x Lietuvos krikščionybės 
jubiliejui Romoje ir Čikagoje 
paminėti pagaminta vaiz
dajuosčių. Jos gaunamos šiais 
adresais: Romos iškilmių (po 
37 dol.) pas jubiliejaus komiteto 
ižd. Br. Polikaitį, 7218 S. Fair
field, Chicago, II 60629, 
312-434-5719; Čikagos iš
kilmių: Mišių Šv. Antano baž
nyčioje (po 35 dol.) — St. Antho
ny Rectory, 1515 S. 50th Avė., 
Cicero, IL 60650,312-652-0231; 
Mišių Švč. M. Murijos Gimimo 
bažnyčioje, Šv. Vardo katedroje, 
taip pat Sv. Antano bažnyčioje, 
ir simfoninio koncerto (po 40 
dol.; tik garso — po 10 dol.) — A. 
Plėnys, 3701 W. 65th Place, 
Chicago, IL 60629, 
312-585-6581. (sk.)

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

(sk.)

x Dėmesio! Jeigu ruošiatės 
pirkti ar parduoti namą Cicero, 
Berwyn, Riverside, Westchester 
ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į Alex 
Realty, 5727 W. Cermak Rd., 
Cicero, IL. Tel. 656-2233. įstai
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus Viktoras. Viktoras Ša
tas — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. įvertina pali
kimus. Jo patarnavimu naudo
jasi bankai, taupymo bendrovės 
ir privatūs asmenys. Jeigu mes 
negalim parduoti: mes galim 
putys nupirkti!

(sk.)

Washingtono Lietuvių jaunimo politinio seminaro organizacinis komitetas — seminaras vyksta
vasario 5 . d. Iš kairės: Arūnas Gudaitis, Kasa Avižienienė, Ginta Palubinskaitė, Ginta Remeikytė,
M.D., Alius Meilus, Laura Lauciūtė, pirm. Rūtų Virkutytė, Tomas Girnius, Ph.D., Kristina
Lukaitė, Rita Bureikaitė, seminaro organizatorius Algis šilas. Bus susitikimai Kongrese ir
Baltuose Rūmuose. XT . * - „ .Nuotr. Arūno Pemkaus

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
KLAIPĖDOS KRAŠTO 

ATVADAVIMO 65-IŲ METŲ 
PAMINĖJIMAS

Prieš 65-ius metus Mažosios 
Lietuvos atvadavimo sukilėlių, 
savanorių, karių ir šaulių 
ryžtingo žygio, pasiaukojimo bei 
pralieto kraujo ir gyvybės aukos

x P. Žilinskas, Lyndhurst, i 
Ohio, pratęsė prenumeratą, pri- 
dėjo 30 dol. dienraščio paramai 
ir 10 dol. už kalėdines korteles 
ir kalendorių. P. Žilinską 
įrašome į garbės prenumera
torių sąrašą, o už auką labai 
dėkojame.

x Stasys Kybartas iš Chi
cagos aplankė „Draugą” ir su 
20 dol. auka pratęsė prenume
ratą 1988 metams. St. Kybartą 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už auką labai 
dėkojame.

x Pranas G. Meilė, CPA
sąžiningai užpildo Income Tax 
formas. Šiais metais yra labai 
pasikeitęs pajamų mokesčių už
pildymas. Ar jūs žinote ir 
suprantate visus pasikeitimus? 
Skambinkite 776-5163.

(sk.)
x Balzeko Lietuvių Kultū

ros muziejus ieško apmokamų 
bibliotekos tarnautojų 2-3 
dienoms savaitėje. Reikia 
mokėti rašyti mašinėle. Skam
binti muziejaus direktoriui: 
582-6500 nuo 10 vai. r. iki 4 vai.
p.p. (sk.)

x Vertingi siuntiniai ir 
kargo į Lietuvą. Atvažiuoju, 
supakuoju, išsiunčiu. Giminėms 
iškvietimus sudarau veltui. 
Nemokamai siunčiu naudingą 
informaciją apie stereo, video 
aparatūros naudojimą Lie
tuvoje. Pasiskaitykite prieš per
kant, išvengsite nuostolingų 
klaidų. Rašykite: IMPEX, 9040 
S. Roberts Rd., Hickory Ilills, 
IL 60457. Skambinkite rytais 
7-9 vai., vakarais 4-6 vai. tel.: 
430-4145.

(sk.)
x American Travel Service 

Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą, Los 

Angeles, Cleveland, ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sutinka 
atvykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patį paturnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis į Americun Travel 
Service Bureau, 9727 S. Wes- 
tern Avė., Chicugo, III. 60643. 
Tel. 1-312-238-9787.

(sk.)
x Ligos draudimas atvyku

siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A & L 
Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Avė., Chicago, III. 
60609. Tel. 1-312-523-9191.

(sk.)

dėka jaunutei, nepriklausomam 
gyvenimui priskeliančiai 
tėvynei Lietuvai buvo atidary
tas langas į platųjį pasaulį. Po 
vos kelias dienas užtrukusių 
kovų 1923 m. sausio 15 d. Bal
tijos pajūryje, Klaipėdos uoste 
mūsų tautos pasididžiavimui 
suplevėsavo sukilėlių iškelta 
lietuviškoji trispalvė, skelb
dama pergalę, kad Lietuva 
įsijungia į Europos jūrinių vals
tybių gretas. Tą dieną Klai
pėdos kraštas, miestas ir uostas, 
kaip nepriklausomos Lietuvos 
dalis, prisijungė prie Didžiosios 
Lietuvos laisvam ir nepriklau
somam gyvenimui.

Šis svarbus mūsų tautai ir į 
valstybei įvykis visada buvo mi-! 
nimas nepriklausomoje Lie
tuvoje, nebuvo pamirštas išei- 
vijon žengiant, prisimenamas ir 
dabar, mums toli nuo Baltijos 
jūros pakrantės gyvenant. 
Sausio 17 d. Chicagos rajono 
jūrų šaulių „Nemuno” rinktinė, 
jungianti Chicagos Gen. T. Į 
Daukanto ir Cicero Klaipėdos 
jūrų šaulių kuopas, Šaulių na
muose surengė Klaipėdos 
krašto atvadavimo ir pri- > 
jungimo prie Didžiosios Lie
tuvos šešiasdešimt penkerių 
metų sukakties minėjimą.

Minėjimas, kurį pravedė „Ne
muno” rinktinės pirmininkas E. 
Veng.anskas, buvo pradėtas 2 
vai. p.p. organizacijų vėliavų 
įnešimu. Komanduojant j.š. A. 
Ašokliui, buvo įneštos JAV-bių, Į 
Lietuvos, Mažosios Lietuvos, 
LKVS „Ramovės” Šaulių mo
terų, Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės, Gen. T. Daukanto ir 
Klaipėdos jūrų šaulių kuopų 
vėliavos. Vėliavas įnešus ir vi
siems sugiedojus Lietuvos 
himną, buvo invokacija, kurią 
sukalbėjo kun. J. Borevičius. 
Visiems stovint, minutės susi
kaupimu buvo pagerbti Klaipė
dos atvadavimo kovose žuvę 
sukilėliai, savanoriai, kariai ir

Raidyno kaladėlės (2 skyrius) su mokytoja Ieva Varnaitiene pasiruošę žygiuoti j sceną Lemonto 
mokyklą

šauliai. Prisegant Klaipėdos 
krašto vėliavos spalvų juosteles 
minėjime dalyvavusiam Lie
tuvos kūrėjui savanoriui, akty
viam Klaipėdos krašto kovų 
dalyviui J. Tamuliui ir Mažosios 
Lietuvos rezistencinio sąjūdžio 
pirm. V. Žiobriui, buvo pri
siminti visi pavergtoje Lietuvoje 
ir išeivijoje gyvenantieji dar 
gyvi tų kovų dalyviai. Toliau 
buvo trumpas rezistento V. 
Žiobrio žodis ir pagrindinė šiam 
minėjimui skirta prof. B. 
Račkausko kalba.

Prof. B. Račkauskas savo žo
dyje trumpai nusakė Mažosios 
Lietuvos istorinius bruožus ir 
amžių eigoje mažlietuvių pa
stangas kovoje dėl lietuvybės 
išlaikymo. Kalbėdamas apie 
vėlesnius laikus, paminėjo 
Tilžės akto paskelbimo, prilygs
tančio Vasario 16-sios aktui, 
reikšmę, aptarė Klaipėdos 
krašto padėtį antrojo pasaulinio 
karo išvakarėse ir kalbėjo apie 
dabartinę padėtį raudonojo sli
bino naguose. Nurodė, kad atei
tyje, kai Lietuva kelsis nepri
klausomam gyvenimui, teks vėl j 
kovoti su mūsų buvusiais- 
Liublino unijos sąjungininkais 
— kaimynais lenkais dėl Klaipė
dos uosto ir ragino jau dabar iš 
anksto tam ruoštis. Baigdamas 
savo mintis prelegentas prof. B. 
Račkauskas patarė nepamiršti 
Klaipėdos krašto bei uosto 
reikšmės Lietuvai ir visada būti 
pasiruošus kad ir ginklo kovai, 
kuri bus neišvengiama.

Prelegento įdomios, karingos 
ir giliai prasmingos mintys 
buvo susirinkusių gausiais plo
jimais palydėtos, o rinktinės pir
mininkas, visų dalyvavusių var
du išreiškdainas padėką, prof.
B. Račkauskui prisegė Klaipė
dos krašto vėliavos spalvų juos
teles.

Oficialioji minėjimo dalis buvo 
baigta Tėviškės parapijos kle
bono kun. Dumpio baigiamosios

IŠ ARTI
JA VALSTYBĖSE

— Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos klebonas kun. dr. Alg. 
Olšauskas Los Angeles, Cal., 
savo biuletenyje padėkojo už 
pereitais metais gražiai pami
nėtą Lietuvos krikšto 600 metų 

jubiliejų, bet ir priminė, kad jis 
dar nesibaigė. Dabar visi turi 
melstis, kad būtų iš lietuvių 
tarpo daugiau pašaukimų į 
kunigus, nes kunigų jau trūksta 
lietuviškoms parapijoms.

— Vidos Reginos Slapely- 
tės ir David Joel Elner dukterį 
gruodžio 26 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje pakrikštijo 
prel. V. Bartuška, Lauros Ali
nos vardais. Kriškto tėvai buvo 
Eilėn Svviersky ir Ričardas 
Kruplikas. Taip pat buvo pa
krikštyta Daivos Jasulaitytės ir 
Joseph Keichline duktė Kotry
nos Marijos vardais. Krikšto 
tėvai buvo Gintė Jasulaitytė ir 
Thomas Keichline. Buvo Šv. 
Kazimiero bažnyčioje Los Ange
les pakrikštytas Rūtos Onos Mo
tiejūnaitės ir Paul Wagner 
sūnus Justino Max vardais.

— Los Angeles arkivysku
pas Roger Mahony laikė 
sausio 3 d. pamaldas imigrantų 
dienos proga. Pamaldose daly
vavo 20 skirtingų tautybių, tarp 
jų ir lietuvių. Lietuviams atsto-

minties maldos žodžiais. Buvo 
išneštos iš salės vėliavos. Pra
dėta minėjimo trumpa meninė 
dalis, kurią atliko naujai susi
organizavęs vyrų kvartetas, B. 
Variakojienės vadovaujamas.

Programoje B. Variakojienė 
padeklamavo Klaipėdos krašto 
kovų dalyviams pagerbti skirtą 
jos pačios sukurtą patriotinį 
eilėraštį „Savanorio motina”, o 
dainininkai V. Liauba, M. 
Mikutaitis, A. Marma ir L. 
Žiurlys padainavo penkias 
dainas — „Rambyno pušys” 
(Rimavičiaus), „Vakaro daina” 
(Bražinsko), „Gegutėlė” (než. 
partizano) ir „Norėčiau aš ke
liauti”. Programos atlikėjams 
plojimais buvo atsidėkota.

Baigiant minėjimą, „Nemu
no” rinktinės pirm. E. Ven- 
gianskas išreiškė padėką kun. 
J. Borevičiui ir kun. Dumpiui už 
maldas, Mažosios Lietuvos re
zistencinio sąjūdžio ir draugijos 
pirm. V. Žiobriui už tartą žodį, 
prof. B. Račkauskui už įdomią 
pagrindinę kalbą, organi
zacijoms LKVS „Ramovei”, 
Mažosios Lietuvos Lietuvių dr- 
jai, Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinei, moterims, Jūrų 
šaulių kuopoms, atsiuntusioms 
į minėjimą vėliavas, Vytauto 
Didžiojo šaulių rinktinės vado
vybei ir pirm. V. Išganaičiui už 
leidimą pasinaudoti sale, 
visiems bet kuo prisidėjusiems 
prie šio minėjimo organizacinių 
bei pravedimo darbų ir gausiai

IR TOLI
vavo dr. Danutė Giedraitienė,

' Alfa Pažiūrienė, Jūratė Venc
kienė, Dalilė Polikaitienė ir
Teresė Giedraitytė. Tikinčiųjų 
maldas lietuviškai skaitė Linas 
Polikaitis. Arkivyskupas savo 
pamoksle priminė ir lietuvius.

— Skautės, vadovaujamos 
Rimvydos Baipšienės, atliko 
gerą darbelį — papuošė Šv. Ka
zimiero bažnyčią Los Angeles 
Puošime dalyvavo Daina Petro- 
nytė, Rima Navickaitė, Ryman- 
tė Vizgirdaitė, Andrytė Giedrai
tytė, Dalytė Navickaitė ir Nida 
Gedgaudaitė.

— Sausio 23 d. 1 vai. Ka
talikų vyrų apaštalavimo 
sąjunga Clevelande rengia šeštą 
rožinio procesiją atsilyginti už 
visuotinį nusikaltimą — abor
tus. Nuodėmė, kuri šaukiasi 
dangaus keršto. Politinė akcija 
yra svarbi, bet vieša malda yra 
dar svarbesnė. Procesija bus 1 
vai. p.p. Kardinolo Mindszenty 
aikštėje (East 12 — Lakeside 
Avė.), 1:15 vai. pradedama pro
cesija į Public Sąuare, kalbant 
rožinį. 1:45 vai. atvykstama į 
Public Sąuare ir baigiamas roži
nis. Daugiau informacijų 
galima gauti 6585 Mandalay 
Dr., Cleveland, OH 44130, tel.

i 884-9070 arba 842-2167.

dalyvavusiems. Minėjimas buvo 
baigtas visiems sugiedojus 
Mažosios Lietuvos himną „Lie
tuviais esame mes gimę”.

Po minėjimo dalyvavę buvo 
pakviesti užkandžiams-sumuš- 
tiniais, kava ir pyragais pasivai- 
šint, už ką jūrų šaulių moterų 
vadovėms J. Skamai, U. Zin- 
kienei ir jūrų šaulėms pagami
nusioms skanius užkandžius, 
priklauso padėka.

Malonu paminėti, kad šiame 
minėjime gausiai dalyvavo šau
liai, ramovėnai, mažlietuviai ir 
Chicagos patriotinė visuomenė, 
užpildžiusi Šaulių namus. 
Minėjimas visokeriopai buvo 
sėkmingas, rodantis lietuviš
kosios visuomenės ir patriotinių 
organizacįjų šaulių organizuotos 
veiklos pasireiškimams malo
niai teigiamas nuotaikas ir 
pilnutinę paramą. Padėka daly
viams, pagarba šio minėjimo 
rengėjams jūrų šaulių „Nemu
no” rinktinei ir jos vadovybei.

Krsp.

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

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

Tel. 460-4866 '
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą.

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Avė., Ste. 18-2
Hinsdale, IL 60521 

Tel. 325-3157
Valandos pagal susitarimą

Advokatė 
Rasa E. Norušis

Susižeidimų darbovietėse specialistė 
(VVorkers Compensation) 
Cohn, Lambert, Ryan, 

Schneider & Harman Ltd.
Tel. 726-6234

i


