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(Tęsinys) 

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

Kalinių laiškai 
Rašo kun. Sigitas Tamkevičius: 

„Rašau pirmąjį laišką iš Mor
dovijos. Kaip matai — prana
šystės' neišsipildė... Į Barašev? 
atvykau balandžio 10 d., todėl 
šv. Velykas švenčiau ne ant 
ratų. Iš Vilniaus j lagerį, kaip 
ir anks tesn ia i s atvejais , 
važiavau traukiniu. Trečią 
kartą turėjau progos ne tik 
pavargt i , bet ir daug ką 
pamatyt i , pamąstyti . Ačiū 
Dievui už viską, o ypatingai už 
išorinę nelaisvę, kuri moko 
mane dar labiau branginti 
vidinę laisvę. Atvykęs pradėjau 
mokytis siuvėjo amato, bet 
greitai persikvalifikavau į 
skalbėjo. Jau daug profesijų 
išbandžiau savo gyvenime. 
Kariuomenėje dirbau staty
bininku, dailide, skardininku, 
kino mechaniku, biblioteki
ninku, 1969 m. — meliorato-
rininku, darbininku prie štam
pavimo staklių. Paskutiniu 
metu bandžiau savo gabumus 
kaip elgtis su šluota, samčiu, 
na, o dabar — su skalbimo 
mašina, lygintuvu, ir kt., plius 
dvidešimt penki metai Kristaus 
Vynuogyne. Esu įsitikinęs, kad 
visur ir visada galima gyventi 
pilnakraujį gyvenimą ir būti 
naudingu kitiems. Jei Viešpats 
atsiuntė mane į lagerį, tai 
suprantama, kad mano gyve
nimas čia Bažnyčiai yra reika
lingesnis nei laisvėje. Turiu pro
gos kai ką paaukoti Dievui, 
turiu galimybę savo idealus 
pastatyti aukščiau už visas 

kitas vertybes. 
Nesigailiu, kad grįžau atgal, 

kitaip pasielgti ir negalėjau. 
Išorinė laisvė, kurią žmonės 
taip labai brangina, nėra pati 
didžiausia vertybė. Vidinės 
laisvės kaina yra didesnė ir 
šitos laisvės niekas negali atim
ti, ją galima tik pačiam prarasti, 
gyvenant ne pagal sąžinę. 

Balandžio 18 d. minėjau savo 
kunigystės sidabrinį jubiliejų. 
Dėkojau Dievui, kuris mane 
taip labai apdovanojo. Kuni
gystė mane suartino su Vieš
pačiu, suteikė galimybę pasi
tarnauti žmonėms, kunigystė 
man davė daug gerų, taurių 
žmonių, kurių prisiminimas 
mane gaivina ir čia, toli nuo 
Tėvynės. Visa, ką aš per 25 
kunigystės metus nuveikiau ir 
daviau kitiems, labai maža, 
palyginus su tuo, kiek gavau iš 
kitų. Nežinau, kaip ilgai ir 
kokiose sąlygose Dievas leis 
man darbuotis, bet norėčiau, 
kad tas laikas būtų pažymėtas 
šventumo ir aukos ženklu. Man 
atrodo, kad dabar t in iame 
pasaulyje žodis yra labai nuver
tintas, ir žmonių širdis gali 
pasiekti aukos kalba. Prašau jus 
ir visus, su kuriais mane suvedė 
kunigystė, melsti, kad Viešpats 
laimintų tolimesnį mano kelią. 
Artėja Sekminės. Visiems lin
kiu gausių šv. Dvasios dovanų". 

1987 m. gegužis 

'Bus daugiau) 

Prašo leidimo Vasario 16-jai švęsti 

Konfiskavo laišką Gorbačiovui 

Viena. — Informacijų agentū
ros praneša, kad sausio 8 d. 
Vilniuje Petro Cidziko bute 
buvo padaryta krata. Kratai, 
kuri tęsėsi nuo 15 vai. 30 min. 
iki 19 vai. 10 min. vadovavo 
ypatingai svarbių bylų pata
rėjas Brikauskas. Darant kratą, 
susidarė įspūdis, kad 
saugumiečiai jau iš anksto buvo 
susipažinę su butu: žinojo kur 
ieškoti jiem reikalingos me
džiagos. Kratos metu buvo kon
fiskuotas a tviras la iškas 
Amerikos kongresmenam ir at
viras laiškas Sovietų kompar
tijos sekretoriui Gorbačiovui 
ryšium su besiartinančia Vasa
rio 16-tosios Lietuvos Nepri
klausomybės švente. 

Leiskite padėti gėlių 

Laiške Gorbačiovui yra prašo
ma, kad nebūtu trukdoma 
vasario 16-tą dieną padėti gėles 
prie lietuviam ypatingos reikš
mės turinčiu paminklų. Laiške 
yra nurodoma, kad Vasario 16 
dieną yra numatoma padėti 
gėles Vilniuje prie nežinomojo 
kareivio kapo Lietuvos laisvės 
kovose žuvusių karių kapinėse, 
prie dr. Jono Basanavičiaus 
kapo Rasų kapinėse, prie Vil
niaus katedros ir prie Adomo 
Mickevičiaus paminklo. Taip 
pat yra numatoma Vasario 
16-tosios šventės dieną padėti 
gėles Kaune buvusiose sava
norių kapinėse, Karo muziejaus 
sodelyje ir prie Maironio 
paminklo. 

Atstovų Rūmų speakeris Jim Wright, kairėje, ir Robert C. Byrd, Senato daugumos vadas, ap
taria prezidento Reagano pasakytos kalbos tekstą - State of the Union šį pirmadienį. 

Mažėja Reagano įtaka 

Leiskite švęsti Vasario 16-ją 
Laiške yra primygtinai 

prašoma, jog Gorbačiovas su
draustų savo administraciją 
Lietuvoje, kad ji neterorizuotų 
išdrįsusių švęsti Lietuvos 
nepriklausomybės dieną. Po at
viru laišku Gorbačiovui iki 
kratos ir laiško konfiskavimo 
buvojau pasirašę 125 asmenys. 
Parašai tebebuvo renkami. 
Todėl laiškas iki šiol nebuvo 
paskelbtas. 25-kių pasirašiusių 
asmenų parašai yra dingę be 
žinios. Atviras laiškas Gorba
čiovui buvo parašytas gruodžio 
6 d. 

Protestai plečiasi 
Žinių agentūros praneša, kad 

laišką pasirašę asmenys reiškia 
pasipktinimą ir protestuoja 
prieš laiško konfiskavimą, nes 
juk nėra jokių įstatymų, drau
džiančių rašyti laiškus Gorba
čiovui. Užsienio spaudos agen
tūrų žiniomis, Vasario 16 d. 19 
vai. 30 min. Vilniaus Šv. Onos 
bažnyčioje ir kitose bažnyčiose 
bus aukojamos šv. Mišios už 
Lietuvą. Kaune tą patį vakarą 
Mišios bus aukojamos Vytauto 
Didžiojo bažnyčioje. 

Washingtonas. — Po prezi
dento Reagano kalbos New 
York Times pravedė apklau
sinėjimus, ką žmonės galvoja 
apie krašto ateitį ir prezidentą. 
Didelė dalis apklaustųjų pasi
sakė abejoja gera ateitimi 
labiau dabar, negu kai preziden
tas pradėjo savo antrąjį prezi
dentavimo terminą. Tada pusė 
apklaustųjų ni3nė, kad Ameri
kos ateitis bus už penkerių 
metų geresnė. Dabar tik 
trečdalis taip galvoja. 

Respublikonai, kurie anks
čiau beveik negalėjo įsivaiz
duoti Amerikos gyvenimą be 
Reagano, šiuo metu jau sutinka 
su tuo. Jei būtų pasirinkimas, 
jie geriau balsuotų už kitą res
publikoną kandidatą, negu už 
Reaganą. jei Konstitucija leistų 
jam būti trečią terminą prezi
dentu. 

Pirminiai rinkimai nustoja 
reikšmės 

sutarties su Sovietų Sąjunga. 
Irano — Contras ginklų reikalai 
j am buvo pakenkę. 50% 
pasisakė, kad prez. Reaganas 
savo pareigas atlieka gerai, tik 
35% p a s i s a k ė nepr i ta r ia 
Reagano darbam? Maždaug 
43% n e p r i t a r i a Reagano 
užsienio vedamai politikai. 66% 
pasisako už Reaga x> pasirašytą 
v idut in io nuotolio r ake tų 
sumažinimą, bet jo Nikaragvos 
politikai nepritaria 58%, kad 
Contras kariams būtų duodama 
karinė parama. 

Ekonominėje srityje 48% 
nepritaria jo vedamai linijai, bet 
43% pritaria. Į klausima už ką 
balsuos rinkimų metu, 40% 
pasakė balsuosią už demokratų 
kandidatą, 33 už respublikonų, 
o kiti 9% sakėsi nežiną, nes esą 
svarbu, kas bus kandidatu 
vienoje ir kitoje partijoje. 

Kieno geresni kandidatai 

Bolga žinia demokratams yra, 
Tačiau, kas pakeis Reaganą, jog jų kandidatai stokoja žmonių 

abejose partijose yra daug pripažinimo, kad jie būtų verti 
netikrumo. Žmonės pasisako, būti prezidentu I klausimą, 
jog ne būtinai balsuos už tuos kuri partija turi geresnius kan-
kandidatus, už kuriuos jie pasi- d ida tus , 47% a tsakė , kad 

Bona remia Mubarako 
taikos planą 

Vienintelė išeitis — taikos konferencija 
Bona. — Egipto prezidentas 

Hosni Mubarak laimėjo Vakarų 
Vokietijos pasitikėjimą, nes vy
riausybė sutiko remti jo Viduri
nių Rytų taikos planą, kai jis 
šios savaitės pradžioje lankėsi 
Bonoje. 

Keturių valandų buvimo me
tu Bonoje, jis neužsiminė nie-

Izraelio koalicinė vyriausybė 
jau spėjo pasisakyti. Min. pirm. 
Yitzhak Shamir nesutinka su 
tuo planu, o Užsienio reikalų 
min. Shimon Perės sako, kad 
„tai žingsnis teisinga kryp
t imi" . Shamir vadovauja 
dešiniojo sparno Likudo blokui, 
o Perės yra Darbo partijos 

ko apie šešių savaičių riaušes vadas. Jie yra ir partneriai, bet 

respublikonai, o tik 30%, kad 
demokratai. Įdomiausia, kad 
pietinių valstijų gyventojai pa
sisakė 56 procentais už respub
likonų kandidatus ir tik 21% už 

sakė pirminiuose rinkimuose. 
Tie. kurie vienaip pasisako 
Iowos ir New Hampshire pirmi
niuose balsavimuose, jų pačių 
nareiškimu. lapkričio mėnesį 
gali balsuoti daugiau už kitą demokratų kandidatus. 
kandidatą negu praėjusiuose 
rinkimuose. 

Buvo apklausti 1,663 ameri
kiečiai ir jie pasisakė, ką jie 
norėtų žinoti iš kandidato as
meninio gyvenimo ir kas 
nereikalinga visuomenei žinoti. 
Labai daug amerikiečių pasi
sakė, kad norėtų žinoti apie 
kandidato dabartinį sveikatos 

Prasidėjo Demjanjuko 
bylos apžvalga 

Jeruzalė. — Izraelio pro
kuroras pirmadienį pradėjo 
suvesti visus duomenis Dem
janjuko teisme, kad jis buvęs 
nacių karo nusikaltėlis, atlikęs 

stovi, ir ar jis kada nors turėjo T r e b l i nkos mirties stovvkloje 
psichiatrinių problemų. Taip ž u d y m u s ? j b e n d r ą vieną 
pat pageidavo, kad būtų viešai ž v a l i r p a n eigdamas kalti-
žinoma, ar kandidatas vartoja n a m o j o l i u d i n i n k u patikimumą, 
kokainą arba marijuaną ir ar P r o k u r o r a s M i c h a e l Shaked 
gerokai nugeria, o taip pat ar p r a d ė j o d ė s t y t ) b a i g i a n i u o s l u s 
nėra kada nors nesumokėjęs a r g u m e n t u s vienuolikos 

mėnesių teismo eigoje, kalti-

— Australija šiuo metu mini 
savo 200 metų sukaktį. Sidnė
jaus operos rūmuose paminė
jimo iškilmėse dalyvavo Brita
nijos princas Charles su žmona 
princese Diana, kurie atstovavo 
Britanijai. 

Labai didelė dauguma pasi
sakė, jog jiems nėra svarbu 
žinoti, ar kandidatas kada nors 
buvo neištikimas savo žmonai ir 
ar jis būdamas studentu rūkė 
marijuaną. 

Svarbu ne partija, 
bet žmogus 

Prezidneto Reagano populia
rumas padidėjo po pasirašymo 

nant Joną Demjanjuką buvusį 
toje mirties stovykloje Lenkijoje 
„Jonu Žiauriuoju" arba „Ivan 
the Terrible". Prokuroras Sha
ked papasakojo visą Treblinkos 
istoriją, pradėdamas nuo žydų 
getų Rytų Europoje iki pat 
Treblinkos koncentracijos sto
vyklos, kurioje Demjanjukas 
tvarkęs dujų kameras. 

Prokurorai ka'.tinoDenvjanju-

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Washingtone prezidentas 
Reaganas su t inka , kad 
prašomoji suma pinigų Contras 
karo reikalams būtų padėta į 
specialią „escrow" sąskaitą. 

— Nikaragvos komunistai 
nušovė transportinį Amerikos 
lėktuvą, kuris vežė ne karo reik
menis Contras kariams. Visi 
keturi įgulos nariai žuvo. 

— Las Vegas spauda praneša, 
kad į Ne vados slaptą raketų 
bandymo vietą atvyko sovietų 
20 mokslininkų apžiūrėti 
į rengimus ir stebėti kaip 
Amerika vykdo kai kuriuos 
bandymus. 

— Valstybės departamen
tas praneša, jog teroristas Abu 
Nidai turi finansinę sąskaitą 
Varšuvoje, iš kurios jis perka 
ginklus ir reikalingą medžiagą 
teroristiniams veiksmams. 

— Angolos UNITĄ partiza
nai įsitvirtino dviejuose mies
tuose ir paėmė daug šautuvų iš 
vyriausybės karių. UNITĄ yra 
grupė žmonių, kurie kovoja 
prieš komunistinę Angolos 
vyriausybę ir jiems padeda 
Pietų Afrikos vyriausybė. 

— Egipto prezidentas Hosni 
Mubarak atvyko į Washingtoną 
Vidurio Rytų taikos reikalais. 
Pasitarimų centre bus palesti
niečių valstybės įkūrimo reika
lai. 

— Iš Lietuvos pranešama, 
kad Balio Gajausko žmona, 
aplankiusi vyrą tremtyje, grįžo 
atgal į Lietuvą. Pareigūnai ją 
klausinėjo, ar sutiktų su vyru 
išvykti į užsienį. Atsakiusi 
teigiamai. Tačiau konkrečiai 
nieko nedaroma. Nėra jokių 
nurodymų tvarkyti dokumentus 
ar rengtis kelionei. 

— Japonija pralenkė Ameri
ką savo dovanomis atsilikusiųjų 
kraštų vyriausybėms, kurios 
parama siekia 500 mil. yenų. 

ką kankinus nuogus žydus 
kalinius prieš nužudant 850,000 
jų dujų kamerose. Demjanjukas 
yra šiuos kaltinimus paneigęs. 

Shaked citavo liudininkų 
pasakymus, kurie dar yra išlikę 
gyvi, kad vaikai kaliniai Treb-
linkoje šaukėsi savo motinų, 
kad ten gulėjo kūnai be galvų ir 
kad vokiečių ir ukrainiečių 
sargybiniai, žiūrėdami gudriai 
j nuogas moteris vertė jas 
stovėti sniege. 

Izraelio okupuotose žemėse, kur 
žuvo 38 palestiniečiai. „Tik 
taikoje mes galime pasiekti 
geresnio gyvenimo, o ypač 
Izraeliui ir arabams", kalbėjo 
prez. Mubarak. „Karas ir 
žudynės negali padėti žmonėms, 
tik dar daugiau padidinti 
neapykantą". 

Jis tarėsi dvi valandas su 
kancleriu Helmut Kohl. Po 
pasitarimų kancleris pasakė, 
jog jis, kuris šiuo metu vadovau
ja Europos Bendruomenės orga
nizacijai, pasiūlys Briusselio 
konferencijoje vasario 11 ir 12 
dienomis, kad būtų sukviesta 
tarptautinė Vidurinių Rytų 
taikos konferencija. ,,Aš 
užtikrinau Mubarakui savo 
paramą tokiai taikos konfe
rencijai ir aš įrašysiu į darbų 
tvarką Europos Bendruomenės 
pasitarimuose", pasakė kanc
leris. 

Mubarako planas 
Pagal Mubarako planą, pales

tiniečiai Vakarų Krante ir 
Gazos srityje sustabdo riaušes ir 
demonstracijas pusei metų, o 
žydai per tą laiką galės 
pasiruošti tarptautinei konfe
rencijai. Plane sakoma, jog turi 
būti respektuojamos palesti
niečių „politinės teisės" nors 
žydai turi okupavę tą sritį, ir 
užtikrintas saugumas palesti- Į 
niečiams tose žemėse, sudarant 
„atitinkamą tarptautinį mecha
nizmą". 

Vakarų diplomatai mano, jog 
Mubarakas turė tų rasti 
pritarimo šioje misijoje, nes 
tarptautinis susirūpinimas 
palestiniečiais labai padidėjo. O 
Mubarakas arabų tarpe įgijo 
daug daugiau autoriteto dabar 
negu bet kada praeityje. Dešimt 
arabų valstybių atnaujino 
diplomatinius ryšius su Egiptu. 
Tik tokios radikalios valstybės, 
kaip Sirija, Libija, Algerija, 
Pietų Yerr.enas ir Lebanonas tų 
ryšių neatnaujino. 

Skiriasi nuomonės 
Prieš išvykdamas į Londoną, 

Mubarakas pasakė, kad jo 
nuomone, „vienintelis pasi
rinkimas stabilizuoti situaciją 
yra taikos konferencija". Lon
done jis tarėsi su Britanijos 
ministere pirmininke Margaret 
Thatcher, o šiuo metu yra 
Washingtone. Iš Amerikos jis 
vyks į Prancūzija, Marocco ir į 
Italiją. 

— Prancūzijoje surasti 
devyni aliejiniai paveikslai, 
kurie buvo laikomi arabu 
pirklio Adnan Khashoggi 
žinioje, tačiau manoma, kadjie 
priklauso buvusiam Filipinų 
prezidentui Ferdinand Marcos. 
Prancūzų vyriausybė juos 
perdavė Teisingumo departa
mentui Washingtone. Daili
ninkų pavardės neskelbiamos, 
tačiau sakoma, kad tie darbai 
yra geriausių pasaulio daili 
ninku atlikti ir labai didelės 
vertes. 

ir vienas kitam opozicijoje, 
tačiau yra Izraelio vyriausybėje. 
Bet Shamir pirmadienį pasakė 
žurnalistams, kad „tarptautinė 
konferencija negalės atnešti 
taikos". Jis mano: „Tai bus 
scena tik propagandai prieš 
Izraelį, bet ne rimtos derybos 
tarp suinteresuotų pusių". Jis 
sako, kad „bus norima diktuoti 
Izraeliui ir primesti 
sprendimą". 

Teisinga kryptis 
Bet Užs. reikalų min. Perės 

išleido pareiškimą, kuriame 
sako: „Aš sveikinu Mubarako 
iniciatyvą kaip žingsnį teisinga 
kryptimi. Prašymas sustabdyti 
tuojau pat visas riaušes yra 
labiausiai pozityvus veiksmas". 
Užsienio ministerija bet gi pa
skelbė, kad Perės ne su visais 
Mubarako punktais sutinka. Jis 
nesutinka su „tarptautiniu 
mechanizmu" apsaugoti pales
tiniečiams užimtose žemėse ir 
taip pat nesutinka su išsireiš
kimo kalba apie palestiniečių 
„politines teises". 

Izraelio kabineto sekretorius 
Elyakim Rubenstein tais reika
lais staiga atvyo į Washing-
toną. 

Egipto prez. Hosni Mubarak 

Sovietų Sąjungos Užsienio rei
kalu min. Shevardnadze pasiūlė 
sukviesti užsienio reikalų mi-
nisterių pasitarimą Jungtinių 
Tautų Saugumo tarybos apim
tyje Izraelio ir palestiniečių 
taikos reikalais. 

Britanijos min. pirm. M. That
cher paragino Izraelį tiesiogiai 
tartis su palestiniečiais. 

KALENDORIUS 
Sausio 28 d.: Tomas Akvi-

nietis. Nijole. Karolis. Kons
tancija. Kaributas. 

Sausio 29 d.: Konstantas, 
Barbeja. Banguolė. Girkantas, 
Gildąs, Žibutė, Akvile, Suipici-
jus. Linge. 

ORAS 

Saulė teka 7:08. leidžiasi 4:59. 
Temperatūra dieną 27 I., 

naktį 3 I. 

r 
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Aleksandras Pakalniškis, Jr. 
11 Sycamore Lane VVestford, MA 01886 

LIETUVOS VYČIŲ 
CHORAS PAMINĖJO 

KOMPOZ. STASĮ ŠIMKŲ 

Sausio 16 d. Lietuvos vyčių 
choras surengė savo metinį 
pokylį Šaulių salėje. Choro 
valdyba, vadovaujama Estelos 
Rogers, daug posėdžiavo, rūpin
damasi, kad viskas sklandžiai 
vyktų. Kaip jau buvo numa
tyta, šio pokylio metu buvo pa
minėtas žymus lietuvių tautinės 
muzikos kūrėjas Stasys Šimkus 
jo gimimo šimtųjų metinių pro
ga-

Atidaromąjį žodį tarė pirm. 
Estel la Rogers, reikšdama 
padėką gausiai susirinkusiai 
publikai, užpildžiusiai visus 
salės kampelius, taip pat ses. 
Teresei, kuri sutiko pavaduoti 
nuolatinį choro dirigentą muz. 
Faustą Strolią po jį ištikusios 
nelaimės. 

Susirinkus chorui scenoje, pir
mininkės pakviestas Apolinaras 
P. Bagdonas trumpu žodžiu 
visus supažindino su muziko 
kūrėjo Stasio Šimkaus svarbes
niais gyvenimo įvykiais. Jis 
muzikos mokėsi net keturiose 
konservatorijose: Varšuvoje. 
Petrapilyje, Leipcige ir Milane. 
Net dukart lankėsi Amerikoje 
1915 ir 1927 metais. Chicagoje 
vedė „Birutės" chorą ir sukūrė 
nemaža dainų. Jo muzikinis 
palikimas yra gausus — 250 
liaudies dainų chorams ir solis
tams, opera „Pagirėnai" ir kt. 
Įkūrė Klaipėdoje konservatoriją 
ir išauklėjo daug pasižymėjusių 
muzikų, kaip A. Mikulskį, J. 
Švedą, P. Armoną, Ilčiuką, J. 
Bertulį ir kt. Jo veikli kūry
binga asmenybė ne visiems pa
tiko, bet j is minėtinas dėl dau
gelio populiarių muzikos kūri
nių, kaip Kur bakūžė samanota, 
žodžiai Pr. Vaičaičio, Lietuviais 
esame mes gimę, žodžiai Sauer-
veino, kuri tapo Mažosios Lie
tuvos himnu. 

Vyčių choras, diriguojant 
seselei Teresei, padainavo 8 St. 
Šimkaus sukomponuotas liau
dies dainas, pranešėjas buvo A. 
P. Bagdonas. Tekėjo saulelė, 
Saulelė nusileido, Sėdžiu po lan
geliu. Vakarinę dainą, dvel
kiančią t ikra lietuviška roman
tine nuotaika, Saulelė raudona. 
Po to buvo paprašyti įsijungti 
visi į šias populiarias dainas: 
Bijūnėlis, Du broliukai kunigai 
ir Saulutė tekėjo. Staiga pasi
rodė ir muz. F. Strolia, visiems 
smarkiai plojant, kuris tarė 
trumpą padėkos žodį visiems, 
kurie vienu ar kitu būdu jį prisi
minė jo nelaimėje. 

Tuomet buvo patiekta puiki 
Kupcikevičienės gaminta vaka
rienė. Vyčių choristės platino 
laimėjimų bilietus. Tuo tarpu 
„Gintaro" orkestras užgrojo 
t rankią muziką, o šokėjai 
užpildė salę. Po šokių pertrau
kos metu prasidėjo bilietų 
traukimas. Laimėjimam vado
vavo Sabina Hanson, o bilietų 
traukimui — Steve Rudokas. 
Nemažą dovanų suaukojo patys 
choristai. Jų tarpe buvo ir alie
jiniais dažais pieštas paveikslas, 
kurį padovanojo Kostas Savic
kas, 5-os Vyčių kuopos pirm. 

P i rmin inkė dėkojo auko
jusiems dovanas ir taip pat pini
gine auka parėmusiems Lie
tuvos Vyčių chorą. Chorui au
kojo šie asmenys: po 100 dol. 
Eleonora Kasputis, apygardos 
naujųjų narių globėja ir Mar-
ąuette Funeral Home vedėjas 
Donald Petkus, o 50 dol. Mr. ir 

Lietuvos Vyčių choro p i rmin inkė 
E s t e l a Rogers. 

Mrs. Vince Petrošius ir LB 
Brighton Parko apylinkės vald. 
pirm. S. Daulienė, 20 dol. Mr. 
Mrs. Matt Vilutis, 10 dol. 
Adolfas Lietuvininkas, o Kupci-
kevičienė padovanojo tortą. 

Svečių tarpe buvo Vyčių 
apskr. vald. pirm. sol. Algirdas 
Brazis su žmona Aldona 36-os ir 
112 kuopų pirmininkai, 24 
kuop. pirm. Aušra Padalino, 14 
kuopos pirm., Dainavos an
samblio pirm. M. Gabalienė, 
Balzeko muziejaus žiniaraščio 
redaktorė Dela Zunis, Liet. 
Aidų radijo vedėjas B. Braz
džionis ir kt. 

Nuotaikingai praėjęs pokylis 
paliko visiems geriausius 
įspūdžius. 

A.P.B. 

VASARIO 16-TOS 
MINĖNIJAMS 

Šių metų vasario 21 dieną, 
sekmadienį, Ft. Myers mieste 
bus Vasario 16 dienos proga 
minėjimas. Šis mnėjimas bus 
skelbiamas visoje amerikiečių 
spaudoje kaip „Captive Nations 
Freedom Day". Kviečiame visus 
apylinkės lietuvius ir visus 
atostogaujančius l ietuvius 
dalyvauti šiame minėjime. 
Minėjimas bus Internarional 
House of Pancakes, 13320 U.S. 
41 S, Ft. Myers mieste <kitoj 
pusėj gatvės Bell Tovver Mali), 
1:30 vai. p.p. Kiekvienas 
susimoka už savo maistą. Jei 
kas norėtų daugiau informacijos 
skambinkite 813-332-7138. 
Kristina Sabalytė Krulikienė 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SUKAKTIES 
MINĖJIMAS 

Lietuvos Vyčių Illinois-In-
diana rajonas rengia Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimą — 
Memories of Lithuania Marti-
nique restorano pokylių salėje 
vasario į d. Minėjimui rengti va
dovauja sol. Algirdas Brazis ir 
Jonas L. Paukštis. Taip pat 
sudarytas platus komitetas. 

LIETUVOS VYČIŲ 
ORGANIZACIJOS 

75-ČIO JUBILIEJAUS 
METAI 

Baigę vienus svarbius jubilie
jinius metus — Lietuvos Krikš
čionybės jubiliejaus metus, mes, 
Lietuvos Vyčiai, pradėjome 
švęsti Lietuvos Vyčių organiza
cijos veiklos deimantinį 75-ių 
metų jubiliejų. Mat 1988-tais 
metais sueina 75 metai, kai 
Lietuvos Vyčiai reiškiasi 
Amerikos lietuvių katalikų 
veikloje. Šį jubiliejų švęsime 
visus metus, o tos šventės 

kulminacinis taškas planuo
jamas rudenį įvyksiančiame į 
Visuotiniame suvažiavime. 

Šio jubiliejaus tema įvairi —< 
švęsime praeitį, žvelgsime į 
ateitį ir dėkosime Dievui už Jo 
suteiktą palaimą. Šią įvairią 
temą turime skleisti visiems, 
kad pasaulis žinotų, kas mūsų 
nuveikta. 

0 kaip mums švęsti šį jubi
liejų? Organizacijos Centro 
valdyba galėtų tai atlikti įvai
ria programa: 

— 75-tu Visuotiniu Lietuvos 
Vyčių seimui; 

— Lietuvos Vyčių organiza
cijos istorijos veikalo išleidimu; 

— Ypatinga Lietuvos Vyčių 
organizacijos leidinio „Vyčio" 
laida, kuriame būtų skyrius su 
Centro valdybos, apygardų bei 
kuopų rengiamų jubiliejaus 
švenčių informacija; 

— Padidintu įnašu į Lietuvos 
Vyčių fondą; 

— Y p a t i n g o m i s 
stipendijomis; 

— Galbūt „Laiko kapsule" 
archyve, atidarytina 100-jame 
Lietuvos Vyčių organizacijos 
Visuotiniame seime. 

Tinkamai atšvęsti jubiliejų 
reikia daugiau negu vien Cen
tro valdybos veiklos. Reikia 
visuotinos veiklos, prisidedant 
kiekvienam nariui, kiekvienai 
kuopai, kiekvienai apygardai. 

Kokie gi veiklos planai? Kiek
viena kuopa ir apygarda bus pa
raginta šiuos jubiliejinius metus 
švęsti kokia nors ypatinga 
veikla. Vienetų valdybos bus 
prašomos pranešti veiklos gai
res ir kas buvo įvykdyta.idant 
ta veikla būtų galima pasi
dalinti su visomis kuopomis ne 
tik „Vytyje", bet ir įvyksiančia
me jubiliejiniame suvažiavime. 

Veikla, žinoma, turi būti pri
taikyta vietos aplinkybėms. 
Būtina atsižvelgti į geografinę 
padėtį, narių skaičių, ypatingus 
talentus ir finansus, jubiliejinę 
veiklą planuojant. Veiklumas 
priklauso grynai nuo individu
alaus vieneto pajėgumo. Svar
bu, kad kiekvienas narys būtų 
į veiklą įsijungęs. 

Nežiūrint kokią veiklą jūsų 
vienetas būtų suplanavęs, svar
bu ją skelbti ne tik „Vytyje", bet 
ir bendroje Amerikos bei lie
tuviškoje spaudoje ir ją apibū
dinti jubiliejaus rengimo 
komitetui. 

Kai kurios kuopos bei apygar
dos jau yra pradėjusios rengti 
jubiliejaus šventes. Jei jūsų 

vienetas j au planuoja tokią 
veiklą, sveikiname! 

Štai pavyzdžiai: 
— Naujosios Anglijos apy

garda planuoja dalyvauti šv. Mi
šiose Lawrence, MA, o po to 
aplankyti organizacijos steigėjo 
Mykolo Norkūno kapą. 

— Binghamtono 74-ta kuopa 
užsiangažavusi iš vietinių pra
monių išprašyti pakankamai 
aukų visoms New Yorko vals
tijos mokykloms parūpinti Lie
tuvių enciklopediją (Lithuanian 
Encyclopedia). 

O jei jums reiktų minčių, štai 
keli pasiūlymai: 

— Lietuvių atliekamas kon
certas, kuriame dalyvautų ne 
tik Lietuvos Vyčiai, bet ir kiti 
visuomenės nariai. 

— Maldos valanda arba šv. 
Mišios, vietos vyskupui daly
vaujant. 

— Ypatingas minėjimas, pa
gerbiantis Lietuvos Vyčių or
ganizacijos kūrėjus, rengiamas 
ne tik Centro valdybos, bet ir 
atskirų kuopų. 

— Pakviesti iškilesnį visuo
menės asmenį pakalbėti apy
gardos ,ar kuopos šv. Mišių 
surengtuose pusryčiuose. 

— Padovanoti lietuviškas 
knygas arba Lietuvos Vyčių is
torijos leidinį vietinei viešajai 
bibliotekai. 

— Seniausio kuopos nario 
pagerbimas. 

— Veikla, kuria būtų į 
kuopos bei apygardos veiklą pri
t r auk iama kuo daugiau 
jaunimo. 

— Dėmesys ir pastangos 
jaunučių kuopos veikla i -
pagyvinti, tuo būdu užtikrinant 
ir organizacijos ateitį. 

Sąrašas galėtų tęstis be galo. 
Jis tesiriboja jūsų užsidegimu, 
energija bei vaizduote. Svarbu 
yra ką nors surengti. Šios bei 
kitos mintys turėtų būti pagvil
dentos vienetų susirinkimuose. 

Jubiliejinių metų kulmina
cinis taškas, žinoma, bus 75-tas 
Visuotinis Seimas. 73-čias 
Seimas nubalsavo įpareigoti 
Centro valdybą šiam svarbiam 
seimui šeimininkauti. O jubilie
jaus rengimo komitetas buvo 
įpareigotas parinkti seimui 
vietą bei datą iki 74-to Seimo. 

Po ilgų sprendimų, tyrinėjimų 
bei diskusijų, buvo nuspręsta 
žvelgti į ateitį ir vykti į mūsų 
krašto sostinę — Washingtoną. 
Čia bus atšvęsta 75-ių metų 
veiklos šventė ir bus žvelgiama 
į ateinančiuosius 75-rius metus! 

KANDIDATAI Į J A V LB 
XII-TĄJA TARYBA 

MICHIGANO 
APYGARDOJE 

JAV LB Krašto valdybai 
pakeitus datas, kandidatus į 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Xri-tąją Tarybą reikia siūlyti iki 
1988 m. vasario mėn. 9 d. ir juos 
pristatyti JAV LB Michigano 
apygardos rinkimų komisijai: 
Gražina Kriaučiūnienė, 1816 
Tecumseh River Drive, Lan-
sing, MI 48906, Telef. (517) 
321-0091. 

JAV LB XII-tosios Tarybos 
rinkimai įvyks 1988 m. balan
džio 9-17 dienomis. Kiekviena 
apylinkė paskelbs rinkimų 
vietą, datą ir laiką. 

Kandidatus į JAV LB XII-tąją 
tarybą gali siūlyti raštu ne 
mažiau kaip 10 JAV LB Michi
gano apygardoje gyvenančių 
lietuvių. Mūsų apygardoje bus 
balsuojama už ne daugiau kaip 
4 kandidatus. 

Balsuoti yra kiekvieno JAV 
lietuvio teisė, pareiga ir garbė. 

Vytautas Kutkus 
JAV LB Michigano apygardos 

valdybos pirmininkas j 

NEPAMIRŠTAMOJI 
KLAIPĖDA 

Sąmoningas lietuvis neįsi
vaizduoja Lietuvos be Vilniaus 
ir Klaipėdos. J is jau t r ia i 
išgyvena savo tautos istorinius 
įvykius ir juos minėdamas skel
bia pasauliui, kad visų lietuviš
kų genčių žemė yra ir jo žemė. 

Detroite, sausio 17-tą, minint 
Klaipėdos krašto atvadavimo 
65-tą sukaktį, Albertas Misiū
nas mokėjo trumpai ir įžvalgiai 
aptarti to meto įvykius. Pa
minėjęs Tilžės aktą ir Taikos 
konferencijos pirmininko 
Clemenceau lietuviams palan
kų pareiškimą, priminė lenkų 
pastangas įtaigoti Prancūziją ir 
sąjungininkus Klaipėdą ir jos 
kraštą atiduoti Lenkijai. Apibū
dinęs Klaipėdos krašto sukilėlių 
veiklą, jų aukštą moralę ir kietą 
ryžtą, aptarė Klaipėdos reikšmę 
mūsų tautai. 

Alberto Misiūno Klaipėdos at
gavimo trumpa, gerai išmąsty
ta ir patraukliai perduota, isto
rinė apybraiža minėjimo daly
viams paliko gerą įspūdį. 

Minėjimą Šv. Antano pa
rapijos patalpose surengė Det-

Suva~*avimas Washingtone 
duos progą į Seimą pakviesti 
valdžios pareigūnus, pasigrožėti 
mūsų garbingos valstybės sos
tine, ir išreikšti JAV-bėms 
padėką už tai, kad galime lais
vai susirinkti, posėdžiauti, ir 
savo tautybę puoselėti. 

Rengimo komitetas ištyrė eilę 
viešbučių paštu, telefoniniu 
pasikalbėjimu, ir asmenišku ap
silankymu. Seimo viešbučiu 
parinko Sheraton Washington 
Hotel, o datą — 1988 m. liepos 
mėn. 28-31 d. 

Viešbutis pastatytas 12% 
akrų, hortiknlturistų prižiū
rimame žemės plote. Seimui bus 
patogios posėdžių bei banketų 
salės, daug formalių ir ne taip 
jau formalių restoranų bei užei
gų. J is yra netoli Washingtono 
miesto zoologijos sodo, arti Bal
tųjų rūmų ir kitų turistinių 
vietų, prie kurių galima nuvyk
ti taks i arba požeminiu 
traukiniu. 

Lietuvos Vyčiams buvo iš
rūpintos ypatingos kainos. Štai 
jos: 

Vienas kambaryje — 65 dol. 
Du kambaryje — 75 dol. 
Trys kambaryje — 85 dol. 
Vaikams iki 18-kos metų 

nakvynė su tėvais dykai. 
Automobilio pastatymas 

dienai, neribotam įvažiavi
mui/išvažiavimui yra 6 doleriai 
dienai. 

Paprašiusiems bus pristatyta 
ir elegantiškesnių kambarių 
kainos. 

Philadelphijos miesto 3-čios 
kuopos Garbės narė Elena 
Shields parinkta būti Suvažia
vimo rengimo komiteto pirmi
ninke. Šiame komitete dalyvaus 
ir jubiliejaus komiteto nariai ir 
savanoriai iš įvairių plačioje 
Amerikoje išsibarsčiusių kuopų. 

Daugiau informacijų apie su
važiavimą bus pristatyta jo pla
nams susikristalizavus. Tuo tar
pu siūlome vietinėms kuopoms 
bei apygardoms planuoti ir 
veikti, ir raginti visus narius 
dalyvauti Visuotiniame su
važiavime. 

Daug organizacijų gimė... ir 
mirė... per praėjusius 75 
metus. Lietuvos Vyčiai taip pat 
turėjo daugybę problemų, 
bet per Dievo malone, galbūt 
tarpininkaujant šv. Kazimierui 
bei palaimintajam Jurgiui Ma
tulaičiui, daugelio prieš mus 
buvusių vadovų sunkiu darbu ir 
ištverme ji išliko. Atrodo, kad 
„kas nors mus mėgsta". 0 gal 
mūsų darbas neužbaigtas. 

Kokios bebūtų priežastys, 
šiais jubiliejiniais metais visi 
dėkokime Dievui už malonę, 
kurią Jis mums suteikė. Švęs
kime ir džiaukimės mūsų is
torija ir tvirtinkime organiza
cijos pamatus ateinančioms Lie-

roito Ramovėnai,,,Švyturio" ir 
Stasio Butkaus šaulių kuopos, 
Kūrėjai-Savanoriai ir Biru-
tietės. Pamaldose, Šv. Antano 
bažnyčioje, buvo išrikiuotos 
minėtų šaulių kuopų, Kūrėjų 
Savanorių, Dariaus ir Girėno 
klubo vėliavos. Pamaldas laikė, 
pamokslą sakė ir minėjimo aka
demijoje invokaciją sukalbėjo 
kun. Alfonsas Babonas. Pa
maldų metu giedojo Šv. Antano 
parapijos choras, bei muzikas 
Stasys Sližys. 

Minėjimo akademiją pradėjo 
ir pravedė Mykolas Abarius. Po 
invokacijos, atsistojimu ir susi
kaupimo minute pagerbti žuvę 
sukilėliai ir laisvės kovotojai. 
Klaipėdos krašto sukilė
liams Stasiui Šimoliūnui 
ir Vincui Tamošiūnui biruti-
ninkė Kristina Daugvydienė 
prisegė po gėlytę. Marijus Sa
jauskas paskaitė savo kūrybos 
Klaipėdos tema. Muzikui Sta
siui Sližiui akompanuojant, su
giedota „Lietuva brangi" ir 
Tautos himnas. 

Jei visi minėjimai būtų taip 
trumpai ir sklandžiai pra
vedami, rengėjams nereikėtų 
skųstis publikos dėmesiu. 

S. Garliauskas 
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tuvos Vyčių organizaci jos 
generacijoms. 

Loretta I. S tukienė , 
75-to Lietuvos Vyčių 

organizacijos jubiliejaus 
rengimo komiteto 

pirmininkė 

DR. LINAS A. SiDRYS 
AKIŲ LIGOS CHiRURGUA 

2636 W. 71 st Street 
Pr i ima t reč iad ien ia is , 

ke tv i r t ad ien ia i s ir penk tad ien ia is . 
Sus i ta r imu i skamb in t 436-5566 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGUA 
(Augliai nuimami ofise) 

Priklauso Hoiy Cross ir Christ l igoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago 
T a i . 434-5449 (veikta 24 vai.) 

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

Ofs. ta i . 471 -3300 ; raz. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Ke4zJe A v a . , 
Chlcagc, Iii 60652 

Pirm., antr. ketv. ir penkt 
paga! susitarimą 

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

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL B U I L D I N C 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette .iedical Buiįdsng 

6132 S Kedzie 
Cnicago. !L 60629 

Tel . 4 3 6 - 7 7 0 0 

RIMGAUDAS NEMICKAS. M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

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

2655 W. 69 St. 
T a t 776-9691 

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

3900 W. 95 St. 
Tai . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVJCIUS 

JOK Š A 
V A I K U ' L I G O S 

6441 S. P u l a s k i R d . 
Valandos pagal sus i t a r imą 

DR. A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybe vidaus W Kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir Rernoro'du gydymas 
5540 S. Pulaski Rdad. Tel . 565-2802 

Valandos paga; susitarimą 
Penkt . antr Ketv ir per.k! 

Reikalu, esant atvažiuoju ir Į namus 

Tai. RE-Hance 5-1311 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirm , antr . ketv. i r pen*t 

nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai . vak. 
Treč. ir sėst uždaryta 

Tel. ofiso ir bato: OLvmpic 2-415° 

DR. P. KISIELIUS 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th A v e . C icero 
Kasdien 1 iki 8 vai -ak 

išskvrus treč 5ešt 12 iki4 va! popiet 

Namu 584-5527 

DR. AL8IS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS 'L IGOS 

6132 S. Kedzie. Chicago, I I I . 
Te l . 925-2t>70 

1185 Dundee Ave.. Flgin, !":1 t>0120 
Tei. 742-0255 

Valandas pagal -JSiLinm^ 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHODONTICS — karūnėlės. 
tilteliai plokįteies ir bendroji DraktiKa 

2659 W 59 St. Chicago 
Tai . 476-2112 

Valandos pagai susitarimą 

DR. L D. PETRE1KIS 
D A N T V GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mviia i . ix,^ti!> nuo Harlem Ave 
Tel. 563-070C 

Valandos paga! ^usitarim.i 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba hetuviška'1 

O P T O M E T R I 5 T A S 
Tikr in. i akis Pritaiko akinius ir 

..C.r.-.t. - : lenseV 
2t>!8 W. 71st St. Tel. 737-514° 

V'al paga! susitarimą Uždaryta treč 

Dr Tumasomo ofisą perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Specialvbf Chirvr jpįa 
2454 VYest 71st Street 

Tel . 434-1818 - Rez. 852-0889 
\ ai., p i rm . antr., ketv- ir penkt 

3 iki 7 v r Tik susttanjs 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
Sp<VM!vb<- Y.daus ir plaučiu ligos 

2636 W. 71 st St., Chicago. M. 
Tai.: 436 0100 

11800 9outnwa*t Higtroay 
Palo* HatghU. IN. 80463 

312) 3*1-0220 :3121 3*1-0222 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR V A I K U L IGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL B U I L D I N C 
3200 VV. 81st Street 

Ofiso tel . RF 7-1168: 
Rezid. 385-4*11 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INK S ' L rCSI ĖS IR 

PROSTATO CHIRURGUA 
265* VV. 63rd Street 

vai antr ! -4 p p ir ketv 2-^ p.p. 
Ąeį t . pagal susitarimą 

Of iso te l . 776-2880 rez. 448-5545 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

2454 W. 71 Street 
T e l . 4 3 4 - 6 7 7 7 

Valanaos pagal susitarimą 

Dr . Tumasonio ofisą pereme 

DR. S. U L 
SPECIALYBĖ - V IDAUS L IGOS 

2454 VV. 71»t Street 
434-2123 

Pirm 2-7 Antr . i r 
ketv 9-12. Penkt 2-7 

mm Edmundas Vižinas. M.D., S.C 
Specialybe - - Vidaus ligg gydy'oįas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. 'prie Aus t in ! 

Valandos pagal susitarimą 
T e l . 5 8 5 - 7 7 5 5 

Ofs tel. LU 5-0348: Rez. PR *-5533 

DR. FRANCIS MA2EIKA 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

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

6 - ° , antr 12-6: penkt 10-12. 1-o 

J O H N P . VVAITKUS. M . D . . F A C S 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Crcss ligoninei 

2700 W . 43 St., T e l . 927—3231 
Kalbame lietuviškai 

Vai. pagal susitarimą p i rm . , antr. 
Ketv. Ir penkt. nuo 3-7 v .v . 

• 
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Istorijos perspėjimas 

MASKVAI 
Liūdna, bet tiesa, daugelis šio dūmu tik tada patikėsime, kai 

šimtmečio istorijos lapų yra jie pradės ieškoti ir bausti savus 
krauju rašyti, nekaltų žmonių karo nusikaltėlius, o tokių yra 
krauju. Ir kuo greičiau kalti- nemažai tebegyvenančių Sovie-
ninkai įžvelgs savo darbų tų Sąjungoje, 
šiurpumą, tuo mažesnį kaltina
mąjį aktą surašys prieš save. * 
Viena iš dabarties istorijos 
kronikų yra Prancūzijoje lei- Chicagoje dar yra gyvų lie-
džiamas la ikraš t i s ,,Cata- tuvių, kurie matė ir liudija, kaip 
combs". Čia registruojami fak- okupacijos metu komunistai 
tai apie komunistinių ateistų Kretingoje, konfiskavę keturių 
prievartos veiksmus prieš tikin- aukštų namą, kur gyveno 
čiuosius. Tarp jo redaktorių nemažai ir amerikiečių pensi-
plačiau žinomas Sergiu Grossu, ninku, jame įrengė tardymų pa-
pabegėlis iš Rumunijos. Pats talpas. Žmonės matė, kaip iš 

ketvirto aukšto, iš kankinimo 
kambario buvo metami lavonai 
į privažiavusi sunkvežimį. Chi
cagoje tebėra ^yvų liudininkų, 
kurie matė kaip po lietuvių 
patriotų sukilimo, išvijus 
bolševikus, buvo rastas Kre
tingoje kankintas žmogus, pri
rištas prie medžio. Žiaurių 
komunistinių tardytojų buvo 
jam nulupta oda. Ir tai buvo ne 
vienintelis toks kankinys. Ne
laimingieji buvo pririšami prie 
medelio, kurio žievę ir dalį 
medienos jie buvo nugraužę. 
Kankinimus pravedė specialiai 
paruošti jauni sadistai. Maskva 

daug matęs ir daug iškentėjęs. 
Jau kiek anksčiau jis yra su

redagavęs knygą apie krikščio
nių golgotą komunistų valdo
muose kraštuose. Iš prancūzų 
kalbos ją išvertė Janett L. John
son ir ji buvo išleista JAV-se pa
vadinimu „The Church in To-
day's Catacombs". Čia surink
ta šiurpiai daug faktų, kaip 
komunistai už geležinės 
uždangos ir už bambuko uždan
gos yra žvėriškai kankinę krikš
čionis, juos mušdami, badu 
marindami, seseles plėšriais šu
nimi? užpjudydami, šaudydami 
ir kardami. 

Reikšminga, kad šiame atei- jū nepatraukia atsakomybėn, 
ties kartoms paliekamame do- Nepatraukiami atsakomybėn 
kumentų rinkinyje yra daugelį 
kartų suminėti ir lietuviai. Mi
nima mūsų pogrindžio spauda, 
tūkstančių lietuvių pasirašyti 
prašymai, kad būtų teikiama 
religinė laisvė, informuojama 
apie kunigų Šeškevičiaus, 
Zdebskio, Bubnio nuteisimus, 
perspėjama Pasaulio Bažnyčių 
Taryba, kad ji neatkreipė 
reikiamo dėmesio į 17,000 lie
tuvių pasirašytą raštą dėl reli
ginės priespaudos. Tas leidinys 
tai savotiška religinių persekio
jimų chrestomatija, sudaryta iš 
istorinių faktų, ištraukų iš 
raštų tokių, kaip Solženicynas 
ir daugelio kitų, iš daugelio tau
tų. Duodami ilgi komunistų 
nužudytų vyskupų sąrašai ir iš
skaičiuojama net arti 30 tarp
tautinių organizacijų, veikian
čių Europoje, Amerikoje ir 
kitur, kurios ryžtingai dirba 
užtardamos vadinamos tyliosios 
Bažnyčios, persekiojamų krikš
čionių teises. Įsidėmėtina, kad 
šį dokumentinį leidinį paruošė 
rumunas, išleido prancūzai, 
anglų kalba išvertę išleido 
amerikiečiai, o čia yra daug ži
nių apie lietuvius. Net iške
liamas vysk. J. Steponavičiaus 
ištrėmimas, Kalantos auka, 
areštai Kaune. 

Tarp naujai pasirodžiusių 
knygų garsėja Stuart Kahano 
„The Wolf of the Kremlin", pir
moji biografija Lazario Kagano-
vičiaus, Stalino svainio, kuris 
vadinamas Sovietų teroro archi
tektu ir kuris dalyvavo išžudant 
milijonus (yra spėjimų, kad net 
arti 20 mil.) Stalino kankinių. 

Dabarties komunistų kruvino 
teroro veiksmai plačiau garsėja 
po pasaulį, iškeliami pogrindžio 
spaudos, radijo. Komunistams 
atėjo paskutinė valanda prieš 
pasaulio istoriją bandyti atitai
syti užsitrauktą pasmerkimą, 
darant naują posūkį žmoniš
kumo kryptimi. 

Dabar sovietų įstaigos ir 
pareigūnai gana dažnai kaltina 
amerikiečius, kad čia dar yra 
nenubaustų karo kriminalistų. 
Sovietinės įstaigos tiesiog 
veržiasi su vienokiais ar ki
tokiais vadinamais dokumenti
niais įrodymais apie tuos vaka
ruose gyvenančius vadinamus 
karo nusikaltėlius. Tačiau mes 
tais jų įrodymais ir jų nuošir-

budeliai, žudę Pravieniškėse ir 
kitur, trėmę tūks tančius 
nekaltų žmonių. .Jabar būtų 
pats laikas tą padaryti, veikti 
patiems, vieton kartojant prie
kaištus, kodėl vakariečiai dar 
„nesus i tvarkė" su OSI 
nurodytaisiais. 

Gorbačiovas savo posūkiais į 
vadinamos „glasnost" ir „pere-
stroikos" pusę lyg norėtų da
bartį sušvelninti. Tai labai pri
brendęs reikalas. Neturėtų to 
kliudyti sovietiniai biurokratai, 
kuriems svarbiausia išlaikyti 
savas privilegijas ir kurti sau 
prabangų raudonųjų buržujų 
gyvenimą, kopiant per kitų 
vargo sulenktas nugaras. 

Labai laikas atleisti varžtus 
ne vien prieš pavienius prislėg
tus žmones, bet ir prieš paverg
tas tautas. Sovietų Sąjunga 
didelė, joje gana gausu žemės 
turtų, ji neturėtų dar išnaudoti 
kolonijomis pavergtas tautas ir 
kruvina invazija, kaip Afganis
tane, bombomis plėsti savo kolo-
nialinę imperiją. 

Amerikiečiai į tai turėtų at
kreipti didesnį dėmesį. Ne vien 
gindami žmonių ir tautų teises, 
bet pagaliau atsimindami, kad 
tai yra ir jų interesas. Juk kiek
vienas kraštas, kuris tampa 
Sovietų kolonija, patenka ir jų 
ekonominėn priklausomybėn. 
Ten jau pranyksta rinka Ameri
kos ir kitų vakarų kraštų dar
bininkijos gaminiams. Tai 
darosi taipgi viena iš priežasčių, 
kodėl Amerikos, o gal ir kai 
kurių kitų vakariečių užsienio 
prekybos ba lansas darosi 
neigiamas. Neužmirštant šių 
ekonominių pusių, vis dėlto 
mums svarbiausios žmogaus ir 
tautų teisės. Sausio 22 d. buvo 
Ukrainos laisvės diena. 1918 m. 
sausio 22 d. Ukrainos Centrinė 
Taryba (Rada) paskelbė Ukrai
nos nepriklausomybę. Bet 50 
milijonų tautos laisvę užgniaužė 
Maskva, net daugelį milijonų jų 
išnaikindama Kremliuje 
suplanuotu badu. Dar ir dabar 
nemažai ukrainiečių kenčia 
Sovietų kalėjimuose ir vergų la
geriuose, daugelis drauge su lie
tuviais. Labai laikas Maskvai 
paleisti politinius, sąžinės kali
nius, eiti prie savo kolonialinės 
imperijos išskirstymo ir 
tautoms laisvės grąžinimo. Tik 
taip Maskva galės sušvelninti 
sau istorijos teismą. 

Juoz. Pr. 

VALSTYBĖS DEPARTAMENTAS 
APIE HELSINKIO AKTO 

PERŽIŪROS KONFERENCIJĄ 
Antradienį, sausio 19 d., JAV 

Valstybės departamente įvyko 
pasitarimas apie Helsinkio akto 
(oficialus pavadinimas: Eu
ropos Saugumo bei Bendradar
biavimo konferencijos bai
giamasis aktas) peržiūros konfe
renciją Vienoje. Pasitarime 
dalyvavo keliasdešimt neval-
dinių organizacijų atstovų bei 
įvairūs JAV valdžios 
pareigūnai. 

Helsinkio aktas, kurį 1975 m. 
pasirašė Europos kraštai, JAV, 
Kanada ir Sovietų Sąjunga, įpa
reigoja jį pasirašiusius gerbti 
savo piliečių žmogaus teises. 
Kaip žinoma, Varšuvos pakto 
šalys sistemingai pažeidžia žmo
gaus teises, užgarantuotas Hel
sinkio akte. 

Pasitarimo tikslas buvo dvejo
pas: pirma, supažindinti ne
vaidinęs organizacijas, kurios 
domisi Helsinkio akto įgy
vendinimu, su to akto peržiūros 
konferencijos Vienoje neseniai 
pasibaigusia sesija ir, antra, ap
tarti įvairius rūpimus klausi
mus, susijusius su tuo aktu. 
Vienos konferencijos naujoji 
sesija prasideda sausio 22 d. 

Dviejų valandų pasitarime 
maždaug trečdalis laiko buvo 
skirtas valdžios atstovų prane
šimams, o du trečdaliai laiko — 
klausimams iš sukviestos publi
kos. Programos vedėja buvo am
basadorė Rozanne Ridgway, 
Valstybės departamento sekre
toriaus pavaduotoja Europos bei 
Kanados klausimams. Po jos 
kalbėjo kongresmenas Steny 
Hoyer, Europos saugumo bei 
bendradarbiavimo komisijos 
JAV Kongrese pirmininkas, 
ambasadorius Richard Schifter, 
Valstybės departamento sekre
toriaus pavaduotojas žmogaus 
teisėms bei humanitariniams 
reikalams ir ambasadorius 
Warren Zimmermann, JAV 
delegacijos Vienos peržiūros 
konferencijoje vedėjas. 

Amb. Ridgway pažymėjo, kad 
nors pastebėta t am t ik ra 
pažanga JAV-Sovietų Sąjungos 
santykių procedūroje, t.y. kaip 
sovietų atstovai su JAV atsto
vais elgiasi, tačiau iš esmės san
tykiai nepasikeitė. J i aiškino, 
kad JAV-Sovietų Sąjungos 
komunikatas, kuris buvo pa
skelbtas apie Michailo Gor
bačiovo pasimatymą su prezi
dentu R. Reagnu gruodžio 
mėnesį, teturėjo vieną sakinį 
apie žmogaus teisių klausimą, 

VIKTORAS NAKAS 

nes sovietai ir amerikiečiai ne
galėjo susitarti dėl žodžių kaip 
„demokratija" reikšmės. Vis 
dėlto Reaganas tikrai kėlęs 
žmogaus teisių klausimą 
pokalbiuose su Gorbačiovu ir jų 
atstovai maždaug tuziną 
valandų jį toliau gvildeno. 

Ridgway sakė, kad Helsinkio 
akto peržiūros konferencijos su
teikia tinkamiausią tautinį 
forumą daryti spaudimą sovie
tams žmogaus teisių klau
simais. Pažymėdama, kad sovie
tai nori suruošti tarptautinę 
žmogaus teisių konferenciją 
Maskvoj, ji sakė. kad JAV tam 
nepritars tol, kol sovietų elgesys 
pilietinių teisių gerbimo srity
je žymiai nepagerės. Be te, JAV 
nedalyvaus konferencijoj 
Maskvoj, jei Vienos peržiūros 
konferencijos baigiamasis 
dokumentas nepasisakys stip
riau apie žmogaus teisių 
gerbimą negu praėjusios 
Helsinkio akto peržiūros konfe
rencijos. Anot Ridgvvay, sovietai 
dar nėra tiek pagerinę savo 
elgesį, kad užsitarnautų tokios 
konferencijos Maskvoje. Ji tei
gė, kad JAV turi būti užsispy
rus ir kantri ginant poziciją 
Vienoje. 

Kongresmanas Hoyer paan
trino amb. Ridgvvay tvirtinimą, 
kad JAV pagrindinis tikslas 
Vienoje yra užtikrinti, kad so
vietai vykdytų Helsinkio akto 
nutarimus žmogaus teisių sri
tyje. Jis pasakojo, kad neseniai 
jam teko sovietų pareigūnams 
Gromyko bei Dobrynin užtik
rinti, jog Kongresas pilnai 
remia Reagano vyriausybės 
laikyseną žmogaus teisių 
klausimu. Hoyer sakė, kad JAV 
turi būti pasiruošus atsisakyti 
pasirašyti Vienos konferencijos 
baigiamąjį dokumentą, jeigu tas 
tepakartos tuos pačius dalykus, 
kurie buvo išdėstyti ankstes
nėse konferencijose. JAV negali 
sutikti dalyvauti Maskvos žmo
gaus teisių konferencijoj, jei ne
būtų užtikrinimo, kad nevai
dinęs organizacijos irgi galėtų 
dalyvauti kaip stebėtojos ir lais
vai tenai reikštis. Hoyer apgai
lestavo, kad 1987 m. antroj 
pusėj sovietų elgesys žmogaus 
teisių srityje neprilygo jų elge
siui pirmoj metų pusėj, kai buvo 
pastebėta tam tikra pažanga. 

Amb. Schifter sutiko su 

kongr. Hoyer, kad pasikeitimai 
Sovietų Sąjungoj ryšium su 
žmogaus teisėmis buvo riboti ir 
kad būta mažiau pažangos, 
negu pirmoj 1987 metų pusėje 
tikėtasi. Tai ypač pastebėta reli
ginės laisvės srityje. Schifter 
sakė, kad JAV dėmesys yra 
nukreiptas į esmines, struk
tūrines reformas Sovietų Sąjun
goje, būtent įstatymuose, kurie 
užtikrintų išsireiškimo, reli
gijos, susirinkimų bei emigra
cijos laisves. 

Amb. Zimmermann pareiškė 
nusivylimą sovietų elgesiu pra
ėjusioj Vienos konferencijos se
sijoje. Kai sesija prasidėjo 
vasarą buvo vilčių, kad bus 
galima žengti pirmyn. Deja, 
sovietai savo elgesiu parodė, 
kad jie tam nebuvo pasiruošę. 
Pavyzdžiui, austrams bei švei
carams pasiūlius stiprų pasi
sakymą apie žmonių tarpusavio 
kontaktus, sovietai jį suluošino 
visokiom pataisom. Zimmer
mann suabejojo, ar sovietai yra 
pasiruošę sumokė t i JAV 
reikalaujamą kainą, kad išgau
tų JAV sutikimą dalyvauti 
Maskvos žmogaus teisių konfe
rencijoje. 

Amb. Zimmermann baigus 
savo pranešimą, publika galėjo 
teikti klausimus kalbėtojams. 
Vienas dalyvis teigė, kad 1987 
m. balandžio mėnesį įvykusiam 
pasi tar ime, kurį Valstybės 
departamentas suruošė ne-
valdinių organizacijų atsto
vams, amb. Zimmermann tvir
tino, kad JAV nesutiks Mask
vos konferencijoj dalyvauti tol, 
kol sovietai pilnai nevykdys 
Helsinkio akto nutarimų žmo
gaus teisių srityje. Dalyvis klau
sė, ar amb. Ridgvvay tvirti
nimas, kad JAV nesutiks Mask
vos konferencijoj dalyvauti tol, 
kol sovietų elgesys žmogaus tei
sių srityje žymiai nepagerės, 
neparodo Amerikos pozicijos 
„suminkštėjimą"? Ridgvvay su
abejojo, kad Zimmermann būtų 
galėjęs taip kategoriškai pasi
sakyti. Zimmermann aiškino, 
kad jis balandžio mėnesį teigęs, 
jog sovietų elgesys turįs tapti 
„pavyzdiniu" žmogaus teisių 
srityje ir atsiprašė, jei kas iš to 
darė klaidingas išvadas. (Šių 
eilučių autoriui, dalyvavusiam 
balandžio mėnesio pasitarime, 
atrodo, kad Valstybės departa
mento pozicija t ikrai šiek tiek 
„suminkštėjo". Tik sunku nu
statyti suminkštėjimo laipsnį). 

Juozas Kojelis. JAV LB krašto valdybos vicepirmininkas informacijai, 
Baltuose rūmuose kalbasi su ats. generolu Evan Hultman. Amerikos atsargos 
karininkų sąjungos tarybos prezidiumo pirmininku. 

Vėliau diskusijose šis klau
simas vėl iškilo. Vienai dalyvei 
užprotestavus, kad nedera JAV 
daryti nuolaidų sovietams, t.y. 
dalyvaut i Maskvos konfe
rencijoj, jei jie pilnai nevykdo jų 
pačių pasirašytą Helsinkio ak
tą, amb. Zimmermann tikino, 
kad JAV nedalyvaus tokioj kon
ferencijoj, jei sovietai neparodys 
tikros pažangos ir jei jie nesu
tiks įsileisti nevaldinių orga
nizacijų atstovų. Jis pridūrė, 
kad kuo toliau, tuo mažiau 
atrodo, jog sovietai bus linkę pa
daryti tas esmines nuolaidas, 
kurios užtikrintų JAV 
dalyvavimą. 

Kiti nevaldinių organizacijų 
atstovai kėlė įvairius klausimus 
bei rūpesčius, kaip, pavyzdžiui, 
Helsinkio grupių a ts tovų 
likimą, psichiatrinių ligoninių 
piktnaudojimą disidentams per
sekioti, žydų emigracijos su
varžymą, neatominių ginklų bei 
kariuomenių sumažinimą Eu
ropoje. Atsakydamas į klausimą 
apie krikščionybės tūkstančio 
metų sukaktį Ukrainoje bei Ru
sijoje šiais metais, Kongr. Hoyer 
sakė, kad jis neseniai susitiko 
Sovietų Sąjungoj su aštuoniais 
pravoslavais. Jie aiškino, kad 
sovietams nustojus trukdyti kai 
kurias Vakarų radijų laidas. 
JAV ir kitos šalys turėtų tą 
progą išnaudoti, per savo laidas 
plačiai aptardamos krikščiony
bės reikšmę bei istoriją. 

Klausimuose taipgi iškilo Pa
baltijo klausimas. Vienos pabal-
tiečių organizacijos atstovas 
klausė, kodėl JAV negali 
pakelti Pabaltijo valstybių 
klausimo į regionalinio konflik
to, kaip Afganistano ar Nika
ragvos plotmę. Anot klausėjo, 
Pabaltijo valstybėse vyksta filo 
sofinė bei psichologinė rezis
tencija prieš okupantą. Ambasa

dorė Ridgvvay sake, kad Pabal
tijo klausimas yra surištas su 
pagrindiniu nesutarimu tarp 
JAV ir Sovietų Sąjungos, būtent 
Europos padalinimu. Ji davė 
s įprasti, kad tas nesutarimas 
yra svarbesnis, negu bet koks 
regionalinis konfliktas. Be to, 
JAV apibrėžia kaip regionali
nius konfliktus tuos nesu
tarimus, kurie galėtų privesti 
prie karo tarp JAV ir Sovietų 
Sąjungos. (Pažymėtina, kad 
pastaruoju laiku pabaltiečių or
ganizacijų atstovai yra pradėję 
daryti spaudimą, kad JAV 
giliau įprasmintų savo Pabaltijo 
inkorporacijos nepripažinimo 
politiką, perkeldama tą klau
simą iš žmogaus teisių srities į 
regionalino konflikto sritį). 

Dvi didžiausios nevaldinių or
ganizacijų grupuotės šiame 
pasitarime buvo žydų ir rytų 
europiečių. Diskusijose 
dominavo rytų europiečių 
keliami rūpesčiai. Penki 
lietuviai dalyvavo šiame pasita
rime: Jungtinio Amerikos Baltų 
komiteto atstovė Ginta Palu
binskaitė, Miko atstovai dr. 
Domas Krivickas, Liūtas Gri
nius ir Margarita Samatienė ir 
Lietuvių Informacijos centro 
atstovas Viktoras Nakas. Viešų 
diskusijų metu Grinius, Palu
binskaitė ir Nakas pateikė 
klausimus valdžios pareigū
nams. 

(LIC) 

Tarnautojų neblaivumas buvo 
priežastimi didesnių nuostolių 
visuomenei ir didesnių rūpesčių 
man, kaip visos kitos priežastys, 
ir jeigu aš vėl pradėčiau valdyti, 
pirmasis klausimas, kurį aš 
duočiau kandidatams į kokias 
pareigas, būtų ..Ar geri svai
galus?" 

Th. Jefferson 

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS 
P. MELNIKAS 

Romanas 

28 
Kol kas 

Šaudomi tik 

Kai mes giname savo ateitį, 
mes giname ne vakardieną, o 
rytojų. 

Ortega v Gasaet 

Baikštusis nusigąsta prieš 
pavojų, bailusis pavojuje, o 
drąsusis po jo. 

J. Paul 

vyksta tik partizaninės grumtynes, 
„sužeistieji". Maikis „gavo kulką į 

tarpuakį" ir, kol užtaisysiu savo pabūklą ir nustatysiu 
tinkamą laiką, ir Prūsui „palengvinsiu kančias". 

Jokių problemų nebus. 
Prūsas turėjo savo biznį ir braižytojų ir žino. kad 

reikia kartais atleisti braižytojus. Jis pats atleido ir 
susikišo pelną į kišenes — jis nebadaus. Užteks jam 
ir pyragui, „šelpti" jo nereikės. 

Lažinuos. kad daug kas ilgai atsimins, kokiu būdu 
ir kaip meistriškai jį paklosiu ir „pakabinsiu ant 
kablio", galvojo pakildamas Devinskis ir prieidamas 
prie Prūso. 

— Tai supratai? 
— Dėkui, dabar aiškiau, — atsakė Prūsas. 
Devinskis nuėjo į savo kabinetą ir ruošėsi susitikti 

su Lena dėl baldų. Su ja daug sunkiau, galvojo Kaip 
su kokiu muzikos instrumentu: reikia geros klausos, 
kad suderintum stygas... 

— Žinai ką? — po kiek laiko nervingas Devinskis 
kreipėsi į Prūsą. 

— Ką? 
— Lekiam prie statybų. 
— Kodėl? Problema kompiuteriuose dar 

neišspręsta. 
— Ten geriau matysis, kaip vėžliškai slenka 

statyba. 
— Galbūt, — sutiko Prūsas. 
Užsimetė švarką ir lietpaltį ir paklusniai sekė savo 

viršininką į liftą su dangoraižio planais. 
Nusileidę apačion, abu kieme susėdo į Devmskio 

automobilį ir tarp senų, jau griaunamų kvartalu 
pasileido į miesto centrą. Ten jau visu tempu virė 
dangoraižio statyba. 

Devinskis atsiduso. Jis buvo labai nervingas ir 
galvojo: pamatai baigti, plienas, vakar matė, pasiekė 
viršūnę, o metalo grindys jau devynioliktame aukšte, 
gerai. Keliuose aukštuose ir grindų cementas išlietas. 
Bet ar pastatas, žiemai artėjant, bus saugus nuo 
darganų ir sniego? 

Šis laiko klausimas dar tabelėse. Prūsas tai turėjo 
išspręsti. 

Prūsas linktelėjo į priekį, bet saugumo diržas jį 
sulaikė. Priešaky, išsukdamas iš greitkelio, vienas au

tomobilis vos rioglinosi ir Devinskis su juo vos 
nesusidūrė. 

— Išsigandai? — paklausė Devinskis. 
Prūsas į tai tik naiviai šyptelėjo. Žmogus, matyt, 

pats greitkeliu važiuodamas, ieškodavo pačios lėčiau
sios linijos... 

Išsukęs iš greitkelio ir centro gatvėse pasukaliojęs, 
Devinskis sustojo prie dangoraižio griaučių. Būdelėje 
iš storulio rangovo prižiūrėtojo abu gavo baltus šalmus. 
Devinskis šiam girgžlaus balso vyrui paklojo Prūso 
tabeles. 

— Patikrinkite, kol mes apsidairysim. 
Po to aprodė Prūsui rūsį ir statybos medžiagomis 

apkrauta pirmąjį aukštą, ką abu vis sužymėdavo plane. 
Prūsui tabeiės tai didelė problema. Lėtai studijuo- Tačiau cemento maišų krūvos, apdengtos plastikiniu 

popierių, žvyro kauburėliai, išlenkto grindų per
dengimo metalo rėžiai, vielos ir aparatai tvyrojo tarp 
kolonų — vietomis praeiti nebuvo galima. 

Pakilę laikinu, atviru keltuvu į paskutinį aukštą, 
iš mažos platformos apžiūrėjo p'ieno sijas, kurias darbi
ninkai kniedindami pragariškai tarškėjo. 

Pastato plieniniai griaučiai nuo vėjo lyg lingavo. 
Apačioj gulėjo miesto stogai ir centro gatvės. Prūsui 
staiga atėjo keista mintis: jei pastumčiau šį nervingą, 
prie manęs prikibusį vabalą — Devinskį? Apačioj liktų 
tik šlapias maišą*. Bet gal jį graužia kas nors? Žmona? 
Gal serga vaikai, jei toks priekabus yra? 

Devinskis Prūsui rodė ir pro kniedijimo tarškėji
mus šaukė savo pastabas į ausį. 

Nusileidę į devynioliktą aukštą, abu vaikščiojo ką 
tik išlieto cemento grindimis. Keliose sienose žvar
biame vėjuje plakėsi siūbuodamas plastikinis popierius, 
prisegtas prie kolonų „ . 
v * K (Bus daugiau) 

ja. Jam nesiseka su greitesniais kompiuteriais, jų 
nekenčia. Glovvertis kiek padėjo. Jis sustatė programą 
ir, po šimts, gavo velniokišką atsakymą, lapkričio 
mėnesį! Prieš pat Padėkos dieną! Kai lietus jau maišosi 
su sniegu. 

Anksčiau reikėtų. Kiek anksčiau! 
Prūsas čia ką nors sumaišė! Statybos klanuose 

reikėtų jį pamurkdyti. Prigirdyti, paleisti „kulką į 
tarpuakį" ir palengvinti visų kančias. 

Jam duodamų ženklų: nervingumo ir nekantrumo 
jis nemato. Metęs rūkyti čiulpia sau saldainius. Pozuoja 
sau nusimananti, biznierių... 

Greičiau... Devinskis greitkely mynė greičio pedalį. 
Greičiau! Temato ta „sustingus indų statula", kad 
visur reikia skubėti. Laikas, jei nesuimi saujon — 
pabėga. 

Lėtumas, tai laiko eikvojimas. Išsipilstymas. 
Staiga visa jėga paspaudė stabdžius. 
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NEMOKANČIUS 
LIETUVIŠKAI 
MOKIAU APIE 

LIETUVĄ (2) 
ANTANAS MASIONIS 

Dabar vėl grįžkime prie mano 
ryšių su ta kolegija, prie paties 
kurso ir kursantų ir kas iš viso 
to išėjo. Apie savo apsisprendimą 
toje kolegijoje dirbti aš, žinoma, 
pirmiausiai pranešiau Elzbietai, 
nes kitokio ryšio su kolegija ir 
jos administracija aš dar 
neturėjau. Elzbieta labai 
nudžiugo ir man pasakė, kad 
tuomi. t.y. suradimu dėstytojo, 
jos misija jau baigėsi ir kad aš 
nuo šio laiko jau vesčiau 
reikalus su tos programos or
ganizatore, jau minėta Linda 
Lower, ir davė jos telefoną. 

Kadangi Elzbieta bus dar ir 
toliau mano minima, nes ji iš 
tikrųjų buvo ir šio kurso ir kitų 
dalykų organizatorė, reikėtų čia 
apie ją kiek daugiau pasakyti. 
Jos seneliai buvo atvykę iš Lie
tuvos į Ameriką pačioje pradžio
je šio šimtmečio. Abu tėvai buvo 
gimę jau Amerikoje ir abu taip 
pat buvo lietuviai, gyveno Penn-
sylvanijoje. kur lietuviai ilgai 
išlaikė savo kalbą ir papročius. 
Ypač tėvas labai gerai kalbėjo 
lietuviškai ir dalyvavo lietuviš
koje veikloje, nes, dar vaikas bū
damas, buvo išvažiavęs į Lie
tuvą ir, sulaukęs 19 metų, vėl 
grįžo į Ameriką. Elzbieta gimė 
Pennsylvanijoje ir ten išėjo 
visus mokslus. Kai ištekėjo už 
italų kilmės vyro ir atsikėlė į 
New Jersey, nutolo nuo savo 
tėvų ir Pennsylvanijos lietuvių, 
bet dvasinis ryšys nenutrūko. Ji 
ne kartą lankėsi Lietuvoje ir, 
norėdama ir pati giliau pažinti 
savo tautos istoriją ir kultūrą ir 
kitiems sudaryti tokią gali
mybę, ėmėsi organzuoti kursus 
apie Lietuvą. 

Taigi tos pačios Elzbietos pa
tariamas jau vedžiau visus 
reikalus su Community Service 
programų organizatore Linda 
Lower. Užklausta telefonu, 
kokia jai būtų priimtina pro
grama apie Lietuvą, ji pažadėjo 
man prisiųsti programą, kuri 
buvo vartojama Hudson Valley 
kolegijoje ir kuri jos žodžiais, 
praėjusi ten su dideliu pasi
sekimu". Ta programa galė
sianti būti man šioks toks orien
tyras. Paminėjo, kad, siųsdamas 
jai savo programą, pridėčiau ir 
trumpą savo resume, ypač apie 
savo kvalifikacijas ir patirtį 
pedagoginėje srityje. 

Kadangi Hudson Valley kole
gijos programa man buvo pri
imtina, tai aš ją mažai ir temo-
difikavau, ypač kad Linda 
Lower atsiuntė man ją kaip pa
vyzdį ir apie kurią ji buvo gir
dėjusi gerą nuomonę. Tarp kit
ko, Hudson Valley programos 
apie Lietuvą kopijoje buvo pažy
mėta ir tos programos dėstyto
ja. Ji buvo Genovaitė Ba
ranauskienė, baigusi Vilniaus 
pedagoginį institutą ir prieš 
apsigyvenimą Schenectady. dės
čiusi Lietuvos v idur inėse 
mokyklose svetimas kalbas. 
Mat, Edv. Baranauskas, lanky
damasis prieš keletą metų Lie
tuvoje, ten su Genovai te 
susipažino, paskui ją ten vedė ir 
prieš penkerius metus atsikvie
tė į JAV. 

Mano programa, sudaryta 
pagal G. Baranauskienės pa
vyzdį atrodė šitaip: Lithuania: 
Language, Histoiy ind Culture. 
This course offers information 
about Lithuanian geography, 
history and modem spoken 
Lithuanian. Participants are 
acquainted with Lithuanian 
music, art and folk art , Lithua
nian amber and jewelry made of 

it, and national costumes and 
dances. 

Šita mano programa buvo pri
imta ir atspausdinta su kitomis 
programomis kolegijos pro
gramų kataloge. Rūpestis dėl 
amžiaus buvo be pagrindo. Nu
lėmė mano ilgametė mokykli
nė praktika ir kvalifikacijos, nes 
JAV buvau įsigijęs mokytojo 
cenzą dėstyti nuo 7 iki 12 klasės 
vokiečių kalbą, lotynų kalbą ir 
gamtamokslį (physical science). 
Be to, už Vytauto Didžiojo uni
versiteto diplomą ir už kad ir 
nebaigtas studijas Fairleigh 
Dickinson universitete buvo 
man pripažintas magistro laips
nio ekvivalentas. 

Tada beliko tik pasirašyti su
tartį. Ją pasirašiau, nuvykęs į 
kolegiją rugpjūčio 24 d. Galėjau 
ją pasirašyti ir namie ir pasiųsti 
paštu, bet pagal papildytą 
Imigracijos ir Natūralizacijos 
įstatymą, kaip naujas tarnau
tojas, turėjau pats asmeniškai 
nuvežti į kolegiją du dokumentų 
originalus, įrodančius savo 
identitetą ir teisę dirbti JAV, 
užpildyti tam tikrą anketą ir pa
sirašyti diretoriaus ar kito įstai
gos tarnautojo akivaizdoje. Pasi
rašiau direktoriaus dr. W. Hu-
ber akivaizdoje, nes jis vis tiek 
norėjo ta proga mane pamatyti. 
Pasirašęs paklausiau raštinėje, 
registracijos skyriuje, kiek yra 
užsirašiusių į mano kursą. Jau 
buvo 14, o minimumas buvo tik 
10. Taigi savo parašais jau buvau 
„įsidarbinęs" pagal visus įsta
tymus, o studentų skaičius rodė, 
kad kursų suorganizavimas yra 
jau įvykęs faktas ir kad jau 
reikės pradėti ruoštis paskai
toms. Iš anksto nenumačiau 
jokių problemų, tik rūpinausi, 
kaip reikės tą viską sutalpinti 
į šešių sesijų (12 valandų) laiką. 
Nusprendžiau parengti medžia
gą pagal itališką išsireiškimą — 
un poco di tutto (visko po trupu
tį). 

Atėjus rugsėjo 14 d., kada 
turėjo prasidėti mokslas, 
nuvykau į kolegiją daug anks
čiau. Klausytojai irgi buvo 
atvykę anksčiau. Buvo atvykusi 
ir Elzbieta ir atnešusi iš rašti
nės klausytojų sąrašą, pagal 
kurį turėjau kiekvieną kartą 
tikrinti, ar visi dalyvauja, ir 
pažymėti, kurie neatvyksta. 
Pagal tą sąrašą buvo jau ne 14 
klausytojų, bet net 31. Tiek ir 
susirinko. Elzbieta tiesiog švie
tė iš pas i tenkinimo. Man 
pačiam būtų buvę daug malo
niau dirbti su mažesne grupe, 
bet ir aš buvau patenkintas, kad 
šiuo kursu buvo toks didelis 
susidomėjimas. Tiesa, tas kur
sas buvo gerai ir išgarsintas: per 
vietinę spaudą ir per visas 
aplinkines parapijas. 

Žvilgterėjus į klausytojų 
sąrašą, visai nebuvo aišku, kas 
čia tie visi per žmonės. Kelios 
pavardės, nors kiek ir iškraipy
tos, buvo aiškiai lietuviškos, bet 
kitos atrodė itališkos, airiškos, 
lenkiškos ir kitokios. Paprastai, 
t i k r i n a n t sąrašą, arčiau 
sus ipaž įs tama, k iekvienas 
pasisako, kokios jis kilmės, ką 
jis baigęs, kokį darbą dirba ir 
pan. Taupydamas laiką, aš pa
vartojau kitokį metodą: tik 
patikrinau, ar visi yra atvykę, 
o paskui išdalinau korteles ir 
paprašiau, kad jie jas užpildytų, 
pažymėjęs lentoje, kokia 
informacija man būtų įdomi ir 
reikalinga. 

Patikrinęs tas korteles, susi
dariau tokią savo kursantų sta-
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Washingtono ateitininku sambūris, susirinkęs išklausyti dr. Petro Kaufmano įspūdžių apie Gru
ziją ir Kauną, kur jis lankėsi darbo reikalais. Iš kaires sėdi: Alius Meilus, Ginta Palubinskaitė, 
Vyga Kaufmanaitė: antroj eilėj: Rūta Virkutytė, Nida Mickutė, Mirga Pakštytė, Vida Vodopalai-
tė ir Gabija Pakštytė: trečioj eilėj: Elvyra Vodopahenė (globėja), Ada Vodopalaitė. Paulius Mickus, 
dr. Petras Kaufmanas, Arius Kaufmanas, Rita Bureikaitė ir Darius Sužiedėlis. 

tistiką: nors labai daug pa
vardžių buvo nelietuviškos, bet 
iš visų klausytojų tik vienas 
buvo airis, o 30 buvo antros ar
ba trečios kartos lietuviai. 
Žinoma, trečios kartos daugu
mos šeimos buvo jau mišrios, 
bet jie save laikė lietuviškos 
kilmės ir visi norėjo daugiau 
pažinti savo tėvų krašto istoriją, 
gamtą, kultūrą, o airis pasisakė, 
kad jo žmona lietuvė, tai jis taip 
pat nori susipažinti su žmonos 
krašto istorija, kultūra ir kt. Jų 
išsimokslinimas labai įvairus: 2 
buvo su doktoratais, 6 su 

magistro laipsniais, 9 su ba-
kalaureatais, 3 studentai, bet 
jau dirbą ir tik vakarais studi
juoją, vienas baigęs vidurinę 
mokyklą, o viena moteris tik 5 
pradžios mokyklos skyrius. Kiti 
į tą klausimą visai neatsakė. 
Pagal profesiją buvo toks pasi
skirstymas: 3 inžinieriai, 3 
vidurinių mokyklų direktorių 
padėjėjai (vice-principals), 4 me
dicinos seserys, 3 pradžios 
mokyklų mokytojos, 2 dirbą su 
kompiuteriais, likusieji — įvai
rių įstaigų tarnautojai, šeimi
ninkės ir 7 pensininkai. 

Buvau labai maloniai nuste
bintas, kai iš to viso būrio atsi
rado du iš jauniausių, jau mano 
paminėti studentai brolis ir 
sesuo, kurie pasisakė, kad jie 
apie 10 vasarų praleidę Nerin
goje angliškai kalbančių sto
vykloje ir buvę net stovyklos ve
dėjos pagalbininkai. Tačiau nei 
jiedu, nei Elzbieta, nei kiti iš to 
būrio nekalbėjo lietuviškai. Ga
lima buvo lietuviškai susi
kalbėti tik su dviem vyresnio 
amžiaus pensininkais, vienu 
vyru ir jo žmona. 

Vis tiek dirbti su šia grupe 
buvo labai malonu. Jie visko 
labai įdėmiai klausėsi, gaudė 
kiekvieną žodį, darė užrašus, 
davė klausimus, o kai paka
binau Lietuvos žemėlapį, apspi
to jį per pertrauką ir ėmė ieško
ti savo tėvų ir net senelių, kurie 
tai atsiminė, gimtinių vietų. Ne
rasdami prašė padėti jas suras
ti. Vienas paprašė padėti surasti 
jam Rudaminą. Kai aš jam tuoj 
parodžiau ir pasakiau, kad tą 
miestelį labai gerai pažįstu, ir 
kelis kartus esu ten buvęs, nes 
Lazdijuose, tik už 7 km, esu 
mokytojavęs, jis labai nudžiugo, 
tarytum aš nuo to būčiau pasi
daręs jam koks giminė. 

Daviau jam lietuviškų radijo 
valandėlių Laisvės Žiburio ir 
Lietuvos atsiminimų laiką ir 
bangas ir patariau klausyti, kad 
ir nedaug supras, nes per tas 
valandėles duodama daug lie
tuviškos muzikos ir dainų. Ypač 
patariau klausyti lietuviškos 
muzikos per dr. J. Stuko 
vedamą muzikos valandėlę per 
Seton Hali iniversiteto stotį. 
Tuoj pat viena kursante pasi
gyrė, kad ji jau klausėsi tos 
muzikos, važiuodama tą vakarą 
į kolegiją. 

JAUNESNES NUGARAS 
PLAKANT 

Bet kurios jaunesnės kartos 
pastangos ryšiams su kraštu ga-
limybių vandenims ištirti 
paprastai susilaukia piktos kri
tikos iš kietos linijos šalininkų. 
Panašiais atvejais, jei ir pasi
tenkinama tokių „kakton" svie
džiamomis, dažnai net faktais 
nepagrįstomis prielaidomis, tai 
nugaros neretai ir Judo ženklais 
puošiamos... 

Emigracinių grupių, ateities 
egzistencijai ryšio su kilmės 
kraštais gyvybinė reikšmė yra 
lengvai suprantama, nes ir 
mūsų pačių istorinė patirtis tai 
aiškiai rodo. Sunkiau yra 
suprasti, kodėl mūsų politinių 
grupių nariams be nepalankių 
tam sąlygų vis priminimų, re
tėjančias savo gretas jaunimo 
apatija teisinant, gyvenamo 
krašto tautybės suvirinančiais 
katilais skųstis prireikia, ir 
praeity niekada jų netrūko... Jei 
tam priežastys ir būtų kelios, 
pagrindinė vis tiek liks viena, 
būtent, esant neizoliuotais, gyvo 
ryšio su tauta remiami bent jų 
karštį kontroliuoti galėjome. 
Tautiniuose susibūrimuose 
mokyklose randamos savo kil
mės šaknys tiesiai ar vingiuotai 
vedė iki paties jų kamieno. Tad 
nevisai tikslu jaunimo nepa
kankamo dėmesio mūsų politi
nei ar kultūrinei veiklai prie 
žastis nagrinėjant, nors ir nepa
lankiom sąlygom jų lietuvišką 
dvasią, ugdant, vien remtis jai 
žalinga gyvenamos aplinkos 
įtaka. Nežiūrint ir lituanistinių 
mokyklų nuoširdžiai dedamų 
pastangų, kiek giliai tą jaunimą 
galėjo patraukti, kad ir gražūs 
nukirstų šaknų sausi pavyz
džiai. Panaši apatija palaipsniui 
veiktų ir archeologijos studentą, 
pradedant suvokti, kad ją tirti 
ir domėtis vien muziejų rinki
niais tebebus jam skirta... 

Sutinkant, kad sąlygos plates-
niems ryšiams su kraštu 
užmegzti ir toliau nėra pa
lankios, iš desperacijos (jau
nesnėj kartoj matomos ir 
suprantamos* dar net su gar
siais trimitais vykdomi dialogai 
ir kurie per vietinius parei
gūnus bendrai tėra įmanomi, 
vargiai bet kam bebus naudingi. 
Jau vien todėl, kad, neskaitant 
ir egzistuojančių sąlygų būtino 
abipusio įvertinimo, ne griežta 
politika, bet lanksčia diploma
tija tenka pasikliauti. O šia 
linkme bet kokiems bandy
mams ir pramatyti pas mus po 
karo atkurtoj politinėj struk
tūroj nebuvo vietos palikta. Su 
naujom kartom ir dešimt
mečiais lėtai ar staigiai keitėsi 
ir nepastovi pasaulio politinė 
arena. Versdama jos dalyvius jei 
ir nenorom naujais metodais, 

M I S C E L L A N E O U S 
REAL E S T A T E 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit u r 
apdraud? "jo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANKZAPOLIS 
3208V2 Wes ' 95th Street 

Tel. — G A 4-8 554 

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

436-6937 
•s ir namų apšildymo 

jtemu pataisymai. 
Vytautas Taras 

naujom idėjom ieškoti ir nauju 
politinių ėjimų. 

Maskvos suvaržymams kiek 
palengvėjus. vyresniųjų pagau
sėjęs savo giminių Lietuvoje 
lankymas, taip pat ir jaunesnių 
kartų dėmesį kėlė. Natūraliai 
žadino ne vien norą savo kilmės 
kraštą (kitų gal vadovėliuose 
tematytą) atpažinti, bet dar ir 
gyvos tautos plakantį pulsą 
pajusti. Tam sąlygos — vieš
bučio kambarys ir turistinės 
vietovės aiškiai neturėjo. Nežiū
rint to, nepritariančių nuo
monių ir giminių lankymui pra
džioje netrūko. Vėliau kai kas 
dėl iš ten pasiūlytų vaikų 
vasaros stovyklų naudojimo 
pasireiškė ne tik prieš tėvus, bet 
ir prieš vaikus net kraštuti
numais, visiškai nežiūrint, kad 
savo bei veiksnių šiuo reikalu 
užimamai linijai paremti šioms 
panašios pastangos taip nuosta
biai atitiko „lokio paslaugom", 
tos senos, senos pasakėčios. Tik 
mūsų atveju patr iot inių 
intencijų ir akmens pagalba ant 
veiksnių „kaktos" nutūpusią 
musę net pakartotinai bandant 
nuvaikyti... 

Spaudoje platūs priekaištai 
bei tvirtinimai užtikrintą sto
vyklų žalą jaunimui ir vieši nors 
retesni pasisakymai tam nepri
tariančių jau ryškino mūsų vi
suomenėje iškylančias skirtin
gas pažiūras. Jeigu iš jų grįžu
sių vieni matė iš tautinės apa
tijos pažadintus jaunuolius, tai 
kiti iš vaikų stovyklų grįž
tančius „partiečius". 

Nežiūrint veiksnių šiuo 
reikalu eilės viešų pareiškimų, 
studentų dėmesys vėliau Vil
niaus kursams, intelektualų 
kultūriniams ryšiams nemažėjo, 
bet didėjo. Kad jo nepanaikino 
,.White Plains" ar kitos konfe
rencijos, rodo, kad ir neseniai 
Vilniuje įvykę vadinami „ap
valaus stalo" debatai. Reikia 
pripažinti, kad netrūko ten 
įdomių minčių bei idėjų, tačiau 
netrūko ir naivamo... Nebūtinai 
tam reikalingu talentu ar patir
tim atžymėti ir vien asmenine 
iniciatyva pravesti debatai ypač 
diplomatinėm „plonybėmis" 
pasireikšti ir negalėjo. 

Tačiau šmaikščiais spaudos 
botagais jaunesnes nugaras 
išplakus, kiek lengviau jiems 
suprantami palieka gerai 
dažnai amžiumi pažengę ir kie-
*osios linijos atstovai? Jei už pa
rodytą norą katiluos dar neiš
tirpti piktų kaltinimų išklausę, 
nors subtilesnius, bet priekaiš
to atodūsius ir toliau tebegirdi. 
Neretai juos užbaigiant dar 
pačiu subtiliausiu „su mumis ir 
visa veikla, kazimierinėse 
pasibaigs"... 

Vytautas Rusteikis 

E L E K T O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

555-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

H E L P V V A N T E D 

M A I T E N A N C E 
E L E C T R O / M E C H A N I C 

Lookmg for an mcviaual to oe^orm 
eletrical maintenance .vork. Duties include 
troubleshooting ana reading blue prints of 
<i80v applications with 110v controls. Lay 
out work :n 'nstallation o* production equip-
ment, eletrical ilding maintenance and 
p m. maintenance are among other 
responsibilities of this position. 3-5 years 
expierence reguired along with a good 
mechanical aptitude of manufacturing 
eguipment is essential for mis position 
Mušt be able to read and wnte Englisn 
Apply in oerson between 8arp-3pm: 

ALCAN BUILDING 
PRODUCTS 

11440 W. Addison 
Franklin Park. IL 60131 

egual opportunity employer m/f 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Oaužvardienė 
Šiomis dienomis ..Draugo" 

spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu. 
šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųst i ; 

D R A U G A S . 
4 5 4 5 W . 6 3 r d St. , 
Ch lcago . IL 6 0 6 2 9 

H Miš KOMPIUTERI^ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BELL-BACE REAITORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

77S-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI P'VRDAVIME 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 

B U D R A I T I S R E A L T Y 
6 6 0 0 S. Pulaski 

767-0600 

j 
Paieškoma slaugė Šv. Šeimos 
Vilai, Lemonte (certf. nurses aid). 
Lietuviškai kalbanti pagerintų lietuvių 
senelių savijautą. Kreiptis į administra
torę, ses. Genevieve-Genovaitę, 

257-2291 

SITUATION VVANTED 

Patikima, sąžininga moteris ieško 
darbo: namų valymo, ligonių arba 
vaikų Drižiūrėjimo. Skambinti: 
471-2157. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis į Hermis Deckys 

Tel. 585-6624. Nuo 8 ryto iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

GZTIL.,' KMIECIK REALTORS 
* ' • 7 9 2 2 S. PULASKI RD 

DANUTĖ Š Č E R B A I T Ė M A Y E R 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti a*-pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaitei Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

No. 107 — 79 ir Homan. Labai gražus 3 
mieg. kmb. mūrinis namas su didele 
virtuve-dinette: moderni prausykla: ištisas 
rūsys: 2V2 auto mūrinis garažas; aluminio 
apkalimai; daug patogumų: gerame stovy
je. Skambinkite dabar. 

No. 975 — 55 Ir Pulaski: gražus 4 mieg. 
6 kamb. mūrinis namas: I-3/* prausykla; 
;rengtas rūsys; 2 K auto garažas; gerame 
stovyje; St. Trib's. Skambinkite dabar. 

No. 117 — 55th ir Lawndale — $54,900 
7 kamb. mūras, 3 dideli mieg. kamb. + 
uždari šildomi gonkai. Galima naudot, kaip 
4 mieg ar TV kambarį. Moderni virtuvė, 
spintelės; moderni prausykla, ištisas rūsys; 

2 auto garažas: aluminijum apmuštas. 
Skubėkite' 

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 

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.nofite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

PRIME REAL ESTATE 
460-0880 

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

PRIME REAL ESTATE agentai JUMS 
vis parūpins geriausias sąlygas!! 

Unas Gylys 
Algis Ueoonis 

G. Petras Ueponis 
Bronius Nainys 

Rūta Susinskienė 
Neapmokamai įkamuojam' namus 

SKAMBINKIT 
PRIME REAL ESTATE 

4 6 0 - 0 8 8 0 

FOR RENT 

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

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312)839-5829 

» 



TALENTŲ VAKARAS 
VASARIO 16 GIMNAZIJOJE 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. sausio mėn. 28 d. i 

Čiurlionio galerijos valdyba ir jubiliejinės šventės komitetas. Iš kairės; G. Remienė. V. Lukas 
— Čiurlionio galerijos pirm., A. Putrius, I. Meilienė, M. Černiūtė, P. Bielskus, R. Griškelienė, 
R. Griškelis, šventės pirm. V. Aleknienė. (Nuotr. nėra D. Bielskienės). Skulptūra R. Mozoliausko. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, FL 
LIETUVIŲ FONDO V A J U S 

Yra įvykių, kurių pamiršti ne-
g a l i m e , bet jų aprašymą 
atidedame „kitam kartui". Visa 
ne la imė , kad pensininkams 
t rūks ta laiko. Tas jaučiama 
ypač šiltoje Floridoje. Kuomet 
šiaurėje siaučia šaltis ir sniegas, 
čia užplūsta svečiai ne tik iš 
šiaurės, bet ir iš toliau, net iš 
Lietuvos. Mūsų žiemos sezono 
kalendorius pilnas renginių, 
susirinkimų, pagerbimų, vaka
rienių, koncertų. Vos spėjam 
juos visus lankyti, vaišinti 
svečius, remti doleriais iš pen
sininko kišenės. 

Tarp daugelio organizacijų čia 
veikia ir Lietuvių Fondas, o jo 
įgaliotinė Janina Gerdvilienė 
kasmet suorganizuoja vajaus 
koncertą. Praėjusieji 1987 metai 
buvo Lietuvių Fondo jubilie
j iniai metai, ta i gruodžio 17 d. 
į ga l i o t i nė J . Gerdvil ienė 
pakvietė iš Chicagos vieną L. 
Fondo kūrėjų dr. Gediminą 
Baluką, o koncertui iš Los 
Angele? — solistą Antaną 
Pavasarį . Proga išgirsti vyrą 
solistą bei geras koncerto tikslas 
su t raukė apypilnę klubo salę. 
Nors salės akustika nedėkinga 
solistams, bet Antanas Pava
saris puikiai atliko pirmąją pro
gramos dalį. kuri buvo grynai 
lietuvių kompozitorių: „Tykiai, 
t yk ia i " — Br. Budriu no, „Kur 
josi?" — M. Petrausko. „Graži 
tėvynė m i n o " — A. Kačanaus-
ko, „Lietuvos laukai" — S. 
Čerienės,.,Bernužėlį,nesvoliok" 
— M. Petrausko, „Ilgesys" — A. 
Vanagaičio, „Stasys" — A. 
Vanagaičio. 

Po pertraukos, antroji koncer
to dalis buvo operų arijų iš
t raukos ir ki tų kompozitorių 
d a i n o s . Sol is tas A n t a n a s 
P a v a s a r i s yra da inavęs 
Caracas. Venecuelos operose 
solo partijas, tai jas a t l iko pasi
gėrėtinai: „Uždrausta daina" — 
S. Casteldon. „Žuvelė" — Fr. 
Shubert, „Granada" — A. Larr. 
„Perlų žvejai" — G. Bizet, arija 
iš operos „Carmen" — G. Bizet, 
arija iš operos „Žydė" — I.F.E. 
Haley. Solistui puikiai akompa
navo muzikė Margareth Doug-
las. 

Po koncerto Lietuvių Fondo 
įgaliotinė Janina Gerdvilienė iš
vardino šimtininkus, kurie šio 
vajaus proga padidino savo 
įnašus Fonde ar naujai įsijungė 
i narių eiles. Aukotojų tarpe 
buvo ir keli tūkstantininkai: 
Juzė ir Antanas Aidu kai , Petras 
Juška , Albinas Verbila. 500dol. 
aukojo Malvina Ugėnienė, 490 
dol. - Charles Cheleden,, 300 
dol. — Ona Kindurienė ir Anta
nina KHorienė ir šeima. 200 dol. 

— Antanas ir Petronėlė Gudo
niai, Stasė ir Pranas Staneliai, 
Kunigunda Užupytė-Keblins-
kienė, Mečys ir Elena Kra
sauskai , Jus t inas ir E l e n a 
Liaukai, prel. Jonas Balkūnas, 
Vincas ir Aldona Stasiūnai, 
Irena Kusinskienė. Po 100 dol. 
Irena ir Antanas Mačioniai, 
Regina ir Jurgis Mikai los . 
Zuzana i r P e t r a s P u p i a i . 
Eugenija i r Kazys Gimžauskai. 
Pranas Kasparas, Petronėlė 
Kasparavičiūtė, Vanda ir Anta
nas Gruzdžiai, „Romo Kalan
tos" Šaulių kuopa, Stasė ir 
Kazys Urbšaičiai, kun . Viktoras 
Dabušis , „Kasa" , Stasė ir 
Povilas Jančf kai , Konstanci
ja ir Vladas Kar tanai , Ju l i a 
Adienė, Veronika Pleskienė, 
Dalila Mackialienė. Buvo ir 
mažiau aukojusių. 

Svečias Lietuvių Fondo kūrė
jas dr. Gediminas Balukas 
t rumpai nušvietė L. Fondo 
įsikūrimą bei jo reikšmę. Dėkojo 
visiems nariams ir rėmėjams, 
solistui Antanui Pavasar iui , 
v i s iems a t s i l a n k i u s i e m s į 
koncertą, o ypač įgaliotinei 
Janinai Gervilienei, kuri jau 
keletą metų L. Fondui sumaniai 
atstovauja St. Petersburgo apy
linkėje. Linkėjo jai tolimesnės 
ištvermės. 

Po koncerto ir pranešimo buvo 
skaniai talkininkių pagamintos 
vaišės. Tai gero ryžto vaisius 
lietuvybei remti išeivijoje. Tokį 
darbą m e s s u p r a n t a m e ir 
į v e r t i n a m e . L a u k s i m e , ka 
L ie tuv ių fondo įga l io t inė 
surengs ateinantį sezoną. 

L. F o n d o n a r ė 

P A R O D A 

St. Petersburgo lietuvių ko
lonija gyvena kultūrinių ren
giniu įkarštyje savaitės bėgyje 
— tai koncertas, minėjimas, tai 
p a s k a i t a , s u v a ž i a v i m a s ar 
paroda. Lauktina diena yra 
v a s a r i o 6-7 d. A m e r i k o s 
Lietuvių Tarybos globoje dail. 
A n t a n a s R ū k š t e l ė r u o š i a 
l i e tuv ių klube savo m e n o 
k ū r i n i ų parodą. Dail . A. 
Rūkštelė, būdamas Lietuvos 
laukų sūnus pami lo Dievo 
apdovanotą mūsų krašto gam
tos grožį, jos laukus, miškus ir 
pievas, būdamas meniškos ir 
jautrios širdies, siekia tą grožį 
a t k u r t i savo pave ik s luose . 
Nežiūrint jo gausiai sukur tų 
p a v e i k s l ų i s t o r i n ė m i s ir 
religinėmis temomis, kaip visi 
žinomi menininkai , dail. A. 
Rūkštelės dominuojanti t ema 
yra upeliai , sodybos, rug ių 
laukai ir jų gubos. Ypač gubos. 
Gubos ūkanose, gubos auksu 
saulės spinduliais apipiltos — 
džiugina akį ir kelia širdyje 
ilgesį nustotų tėvynės laukų. 

Dail. A. Rūkštelė, klasikinės 
mokyklos pasekėjas, kurdamas 
paveikslus, laikosi aukšto grožio 
principo, siekia geros technikos 
ir g raž ių , r y š k i ų spa lvų 
derinimo. 

Dail. A. Rūkštelė baigė Kauno 
aukštąją meno mokyklą, yra 
gavęs Vilniaus univ. diplomą iš 
meno istorijos, gilino meno 
istorijos žinias Švedų univer., 
y r a gavęs švedų k a r a l i a u s 
Gustavo ord iną už bendra
darbiavimą kul tū ros baruose. 

Dail. Rūkštelės darbingumo 
sritis plati. J i s žinomas vi
suomenininkas , pedagogas, pa
skai t in inkas , rašytojas, Kaune 
Vytauto D. Kul tūros muziejaus 
etnografinio skyr iaus steigėjas 
ir vedėjas 1936-1944 m. Savo 
parodomis y r a apkeliavęs gerą 
p a s a u l i o d a l į — L ie tuvą , 
Vokietiją, Australiją, Kanadą. 
Ameriką, jos vakarų šiaurės ir 
pietų s r i t i s , kur turė jo 35 
parodas. 

Dail.A. Rūkštelė, sulaukęs 80 
m e t ų a m ž i a u s , b e t m e t a i 
netrukdo j a m dirbti , kurt i ir 
ruošti parodas. Tik abejoja a r ši 
paroda nebus jo paskut inė. 

I. V a l a u s k i e n ė 

Ir vėl talentų vakaras Vasario 
16 gimnazijoje. Visi gimnazistai 
norėjo žinoti, kaip ateitininkai 
šį kartą tą vakarą praves. Bet 
t a paslaptis buvo išduota tik 
l apkr ič io 7 d., šeštadienio 
vakare. Įeina mokiniai, mokyto
ja i ir svečiai į visiškai tamsią 

Jfci. salę, atsisėda ir laukia. Staiga 
kažkas uždega žvakę ir pasirodo 
sena bobutė, jos veidas pusiau 
paslėptas tos liepsnos šešėlyje, 
„Mieli svečiai*' — ji prabyla. 
, ,Kvieč iu jus su man im 
pakeliaut i — pakeliauti per 
įvairių žmonių gyvenimą". 

Nueina ji prie dviejų vyrų, 
atsisėdusių prie stalo. Sustingę 
jie sėdi lyg kas nors tą vieną 
akimirką jų gyvenimo būtų 
užfiksavęs nuotraukoje. Nusi
lenkusi bobute uždega ant stalo 
pastatytą žvakę ir staiga tie du 
vyrai pradeda rusiškai kalbėtis. 
Kuo toliau jie diskutuoja, tuo 

proga buvo aplankytos su dova
nėlėm, taip pat buvo įjungtos 
į noveną. Aptarti įvairūs kuopos 
ateit ies darbai, tolimesnė veik
la, kuopos finansinis stovis, ypa
tingai susirūpinta, kad kuopos 
narių skaičius mažėja, nes narės 
viena po kitos iškeliauja į am
žinybę ir jų paliktas kuopoje 
vietas niekas neužpildo. Dirb
kime, kiek pajėgiame, ir melski
mės. 

J . M. 

labiau įsikarščioja. O bobutė 
dar kartą nusi lenkia, užpučia 
liepsną ir tie vyrai vėl sus 
tingsta. I r taip t a moterė lė 
apeina penkis stalus. Pr ie kiek
vieno sėdi kitų k ra š tų gyven
tojai, k a l b a n t y s į v a i r i o m i s 
kalbomis — p r a n c ū z i š k a i , 
vokiška i , i s p a n i š k a i i r 
angliškai. Kai kurie ka lba ap ie 
meilę, k i t i apie š e i m y n i n e s 
problemas, o dar k i t i a p i e 
v i en i šumą , apie d v a s i n į 
nus ivy l imą . N e p a t e n k i n t a 
bobutė užpučia visas l iepsnas . 
Tik kai prieina p r i e l ie tuvių 
stalo, žvakė lieka degti . Dega t a 
lietuviška ugnelė visą vakarą ir 
prie jos sėdintieji t a i p pat visą 
vakarą kalbasi . Tarp tų pokal
bių yra į terpti gimnazistų pa
sirodymai. 

Šį syk į laba i į v a i r ū s 
pasirodymai. Vieni r i m t i — dai
nininkai, muzikantai ir šokėjai, 
o kiti l inksmi — mokinių vaidi
nimėliai pradžiugina ki tus . Ko
mitetas, sudarytas iš mokytojų, 
mokinių i r apylinkės l ietuvių, 
paskyrė ke tur ias premijas. Pir 
ma premija buvo s k i r t a impre-
s i o n i s t i š k a m v a i d i n i m u i 
„Gyvenimas, mirt is , n a m a i " , 
kurį suvaidino septyni moki
n ia i : Mar i s te la Ž u t a u t a i t ė , 
Suzana J u k n a i t ė , P a t r i c i j a 
Kairytė, Silvija R u p l ė n a i t ė , 
T a g a G l e v e c k a i t ė , G a b i j a 
Diavaraitė ir Robertas Iba r ra . 

Ant rą vietą laimėjo pianistai 
Ankė Lepaitė , Gabija Diavarai
tė ir Vytukas Lemkė. O Virgini
jus Jocys, D a n m a r k a » 0 1 s a n a s 
ir Juri jus Roitas taip prajuokino 
teisėjus ir žiūrovus savo išradin
ga ka lba ir šokiu, kad jiems 
a t i t eko t reč ia vieta. Ketvirtą 
vietą laimėjo gimnazijos jau
niaus ių mokinių orkestrėlis. 

S 

MŪSŲ KOLONIJOS 

Worcester, Ma. 
P R I E S A I K A I R 
S U S I R I N K I M A S 

Sausio 3 d. per l ietuviškas šv. 
M i š i a s 10 va i . r y t o Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje 
kleb. kun. V. Parul is . MIC, pri
saikdino ALRK Moterų Sąjun
gos 5-tos kuopos valdybą; ka r tu 
dalyvavo ir priesaiką atnaujino 
Sąjungos p i r m . A ldona 
Shumway. 

Po šv. Mišių salėje įvyko 
susir inkimas. Pradėjo ir maldą 
sukalbėjo pirm. J. Spirauskienė. 
Sekretorė perska i tė šių metų 
valdybos sąstatą: p i rmininkė 
Jadvyga Spi rauskienė , vicepir
mininkės O n a Puči lauskai tė ir 
Bernadeta Har r i s , iždininkė 
E l e n a B a n i s , s e k r e t o r ė ir 
lietuvių ka lba korespondentė 
Jan ina Mil iauskienė, finansų 
raštininkė Elzbieta Alavošienė, 
iždo globėjos: Anna Miller ir 
Irena Adamai t i enė . Veiklos 
komi te tas : Ona Ki ld i š i enė , 
Viktorija Alyt ienė, Izabelė Pa-
rulienė. Anglų kalba korespon
dentė Rita Early. Nominacijų 
komitetas: Elzbieta Rudienė, 
Mary Duggan, Anna Miller. 

—Pirmininkė pareiškė, kad 
g a u t a s s v e i k i n i m a s v isoms 
sąjungietėms nuo buvusio kleb. 
kun. A. Miciūno, MIC. Narės 
sveikinimus maloniai priėmė. 
Visos sergančios na rės švenčių 

M y l i m a m b r o l i u i 

A.tA. 
ANTANUI JANUŠAIČIUI 

Lietuvoje mirus , mūsų mielus JURGI ir V E R U T E 
JANUŠAICIUS. jų dukras su šeimomis, seserį PRA
NUTE s u šeima ir visus a r t imuosius čia ir t ėvynė je 
nuoš i rdž iaus ia i užjaučiame ir d a l i n a m ė s J ū s ų 
skausmu. 

Ona Barauskienė ir dukros 
Aušrelė ir Birutė su šeimomis 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

LIETUVOS RAITELIAI. Xil! amžius Lietuvos 
karinėje istorijoje. I knyga. Z. Raulinaitis. 308 
psl $10.CO 

LIETUVOS RAITELIAI, XIII amžiaus vidurys. Min
daugo laikai. II knyga. Z Raulinaitis. 301 psl. 

S^2C0 
TIKROJI LIETUVA, istorija. 79 žemėlapiai ir 172 

iliustracijos. Algirdas Gustaitis. 291 psl. $20 00 
PAPTiZANŲ KOVOS LIETUVOJE. Kęst. K. Gir

nius. 422 psl $10.00 
ILGESIO VALANDĖLĖS, eilėraščiai. Leonardas 

šimutis. 227 psl 
PRAHOS KOMENDANTAS KODET. čekų laisves 

kovotojo prisiminimai. Bronė Martin. 244 psl. $10 00 
PRAKTINĖ LIETUVIŲ KALBOS VARTOSENA. 

Juozas Vaišnys, S.J. 240 psl $8 00 

Pastaba. Užsakant knygas per pašuj. pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaita, kurioje bus pridėta ir p<>r̂ iun 
timo išlaidos. 

Bet staiga vėl salės šviesos 
užgęsta ir dar sykį pasirodo 
senutė. Priėjusi prie lietuviškos 
žvakės, ji taria: „Praleidome šį 
vakarą su šiais dviem lietuviais 
— pasidalinome jų mintimis, jų 
pokalbiais. O dabar laikas gnžti 
į mūsų gy v enimą. Iki sekančių 
metų". Ir salėje vėl tamsu. 

Kr i s t ina Vygan t a i t ė 

Vasario 16 gimnazijos mokinės Kristina Vygantaitė (kairėje) ir Rita Sakutė 
deklamuoja poezijos vakare. 

Nuotr. M. Šmitienės 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

š. m. sausio 29 d. sukanka vieneri skausmingi metai, 
kai mirė mano mylimas vyras 

S a v a n o r i s k ū r ė j a s 

A.tA. 
KLEMENSAS ČIŽAUSKAS 

Minint šias liūdnas metines, šv. Mišios už jo sielą bus 
aukojamos š.m. sausio 30 d. šeštadienį. 5 vai. vakare Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje Marąuette Park, 
Čikagoje. 

Nuoširdžiai prašau art imuosius prisiminti a.a. 
Klemensą savo maldose. 

Skausmo ir liūdesio prislėgta, kartais ieškau nusirar.ii 
nimo ir paguodos pne tavo kapo. deja kapas saitas ir tylus. 
ir dar su didesniu širdies skausmu grįžtu į tavo paliktus 
namus. 

Liūdinti ž m o n a Elena, brolis ir seserys Lietuvoje. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
P A T A R N A U J A IR CKICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i - 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — 927-1741-1 

4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a s — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

1 4 1 0 S o . 5 0 t h \ v . . < i ce ro 
T e l e f o n a s — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t Hvvy. - T e l . 974 -4410 
9 2 3 6 S . R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

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

1446 Sou th 50th Avenue 
Cicero , Illinois 

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

i 
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x Dr. Pe t r a s Vytenis Kisie
lius, jaunas lietuviškos veiklos 
darbuotojas, pasakys pagrin
dinę kalbą, minint 70 metų 
Nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktį LB Brighton parko 
apylinkės minėjime vasario 7 d. 
Šv. Mišios bus 10 vai. Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažny
čioje. Akademinė progiaii>a bus 
tuojau po Mišių (apie 11 vai.) pa
rapijos mokyklos salėje. Daly
vaukime visi! 

x Arno ldas Voketait is , bo-
sas-baritonas. kaip De Paul 
muzikos mokyklos dėstytojas, 
antradienio vakare dalyvavo 
WFMT radijo programoje, 
kurios dalį finansavo Continen
tal bankas. Tos programos metu 
jis padainavo penkis kūrinius. 
Pirmiausia jis atliko Haydno 
oratorijos ištrauką iš „Metų 
laikų". Antroji daina buvo lie
tuviškai — Dirvinskaitės „Sap
nai". Trečioji daina — „Vana
gaičio „Aš bijau pasakyt". Šių 
dainų tekstas buvo papasakotas 
angliškai. Po to sol. Voketaitis 
padainavo vieną Henry Sachs 
komišką dainą „Simfoniją"" ir 
baigė su ištrauka iš Musorgskio 
operos „Borisas Godunovas" Bo
riso mirties sceną. Jam akompa
navo tos pačios mokyklos dės
tytoja Linda Hurt. Voketaičio 
dainavimas buvo puikus, o ypač 
buvo malonu girdėti net dvi lie
tuviškas dainas lietuvių kalba. 

x Sv. Kazimiero vienuo
lijos seserys kviečia visus daly
vauti šv. Mišiose vasario 2 d., 
antradienį, vienuolyno koply
čioje, 2601 W. Marąuette Rd., 
prašant Dievo, kad vienuolijos 
steigėja Motina Marija Kaupai
tė būtų paskelbta palaimintąja. 
Sv. Mišios bus vakare 7 vai. Jas 
atnašaus kun. Jurgis Slovvinski, 
Marijos aukš t . mokyklos 
kapelionas. 

x Kun. A. Lipniūno ateiti
n i n k ų m o k s l e i v i ų kuopa 
rengia „pončkų balių" šį šešta
dienį, sausio 30 d., 7 vai. vak. 
Jaunimo centro mažojoje salėje. 
Bus suvaidintas „Burtininkas 
Bernardas" , smagi muzika 
šokiams. Muzikai vadovauja L. 
Stankaitis. Visi kviečiami daly
vauti — suaugusiems 6 dol., o 
jaunimui 4 dol. prie įėjimo. 

x B. Lukoš iūnas skaitys 
: paskaitą vasario 3 d., trečia-
i dienį. 2:30 vai. p.p. Vyresniųjų 

lietuvių centro Seklyčioje. Jo 
tema bus „Slaugymo namai, 
dokumentų ir apdraudos tvar
kymas". Visi kviečiami paskai- ' 
toje dalyvauti. 

x Cepelinų pietūs ruošiami 
Lemonto bažnytinio komiteto 
įvyks sekmadien), sausio 31 d. 
po 11 vai. šv. Mišių, Ateitininkų 
namuose. Pelnas skir iamas 
misijos steigimo reikalams. 
Kviečiame visus. Informacijai 
skambinti 257-7071. 

(sk.) 

x Šv. Kryžiaus bažnyčioje 
už panevėžietį a.a. kun. Anta
ną Šeštoką bus atlaikytos šv. 
Mišios ateinantį sekmadienį, 
sausio 31 d., 9 vai. ry to . 

(sk.) 

x Marąuet te Delicatessen 
savininkė Daiva Jurys parems 
Vaikų namelių ir Žiburėlio 
ruošiama madų parodą paauko
dama visus pyragus. Paroda bus 
sekmadienį, vasario 21 d., 2 v. 
p.p. Jaunimo centre. Rezerva
cijoms skambinti Audronei 
Vanagūnienei 386-3454 ar 
Rūtai Milo 971-1795. 

(sk.) 

x P a s Norman Bursteiną, 
vienintelį lietuvį kailininką, 
galite gauti puikiausius mote
riškus kailius, 679 No. Michi-
gan Ave., 2-ras aukštas (įėjimas 
iš Huron St.), Chicago, IL 60611. 
Tel. 263-5826. 

(sk.) 

x Pal . J u r g i s Matulai t is 
buvo iškilmingomis šv. 
Mišiomis. bendrais pietumis ir 
akademija paminėtas Marijonų 
vienuolyne prie „Draugo" sau
sio 27 d., trečiadienį. Šv. Mišios 
buvo koncelebracinės 11 vai., 
suvažiavus marijonams vie
nuoliams iš Darien, Plano, Ke-
noshos ir suėjus vietiniams iš 
Chicagos. Tai pirmoji iškil
minga šventė, paskelbus arkiv. 
Jurgį Matulaitį palaimintuoju. 
Taip pat buvo vakar paminėtas 
palaimintasis ir Ateitininkų na
muose ir Cicero Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje. 

x Solistai Margarita ir Vac
lovas Momkai ir muzikas Da
rius Lapinskas atliks meninę 
programą per Vasario 16 d. 
minėjimą, rengiamą vasario 21 
d. Gary, Ind., Pagrindinę 
paskaitą skai tvs Bronius 
Kviklys. 

x SAS 101, studentų ateiti
ninkų savaitgalis Dainavoje 
prasidės penktadienio vakare, 
sausio 29 d. Šeštadienį kalbės 
Bill Huff ir Viktoras Nakas ir 
bus diskusijos apie Australijoje 
įvykusį kongresą. Savaitgalis 
baigsis sekmadienį ryte po 
Mišių. Dėl informacijų skam
binti Dariui Polikaičiui tel. 
434-2243. 

x Vasario 16-tos minėjimą 
rengia Cicero Altos skyrius 
vasario 7 d. Cicero, 111. 
Iškilmingos pamaldos vasario 7 
d. 10:30 vai. Šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje. Pamaldas 
atnašaus ir tai dienai pamokslą 
pasakys kun. B. Rutkauskas. 
Pamaldų metu giedos parapijos 
choras vad. A. Prapuolenytės. 

x JAV LB Kultūros ta ryba 
sausio 9 d. New Yorke pasirašė 
sutartį su Arts Club Theatre, 
kad A. Škėmos ,.Awakening" 
būtų pastatytas paskirose lie
tuvių kolonijose amerikiečių 
scenoje. Šis spektaklis statomas 
Lietuvos Nepriklausomybės 70 
metų sukakčiai paminėti. 

x Jonas Laukys iš Chicagos 
lankėsi „Drauge" , pratęsė 
prenumeratą 1988 metams su 
20 dol. auka. J. Laukį skelbia
me garbės prenumeratorium, o 
už paramą savai spaudai labai 
dėkojame. 

x Dail. Pr . Lapė dalyvauja 
parodos atidaryme, kuri įvyks 
minint Čiurlionio galerijos 
30-metį sausio 29 d., 7:30 v.v. 
Jaunimo centre, Čiurlionio gale
rijoje. Lankymo valandos: penk
tadieni 7-9 v.v., šeštadienį ir 
sekmadienį 11 ryto - 7 v.v. Pa
roda uždaroma vasario 7 d. 

(sk) 

x Lituanicos tunto balius 
bus vasario 6 d„ šeštadienį. Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 
Programoje Clevelando vyrų 
oktetas ir sol. Irena Grigaliū-
naitė. Gros orkestras „Žara". 
Bil ietus rezervuotis pas 
Ramunę Glovacki tel. 7760996. 

(sk) 
x Muz. fleitistė Asta Šepe

tytė ir rašyt. P . Gaučys atliks 
programą Čiurlionio galerijos 30 
m. veiklos šventėje sausio 30 d. 
7:30 v.v. Čiurlionio Galerijoje, 
Jaunimo centre. Rezervacijoms 
skambinti 422-4288. Auka 
15.00 asmeniui. 

(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 R i m a n t a s L. Vaitkus, 
Paradise Valley, Arz., pratęsė 
„Draugo" prenumeratą su visa 
šimtine. R. L. Vaitkų įrašome į 
garbės prenumeratorių sąrašą, 
o už mielą auką labai dėkojame. 

x Sa lomėja S takėn ienė , 
Chicago, 111., aplankė „Draugo" 
administraci ją , pratęsė 
prenumeratą 1988 metams ir 
dar pridėjo 20 dol. auką. S. 
Stakėnienę skelbiame garbės 
prenumoratore, o už auką labai 
dėkojame. 

x Ann Talandis , Detroit 
Mich., atsiuntė 20 dol. auką ir 
kar tu pratęsė prenumeratą 
1988 metams. A. Talandį 
skelbiame garbės prenumera-
tore, o už paramą tariame nuo
širdų ačiū. 

x Anelė Kručas iš Chicagos, 
mūsų nuoširdi rėmėja, buvo at
vykusi į „Draugą", pratęsė 
prenumeratą ir dar pridėjo 40 
dol. auką. A. Kručą skelbiame 
garbės prenumeratore, o už 
mielą paramą labai dėkojame. 

x Mečislovą Vaišvila, Chi 
cago, 111., lankėsi „Drauge", pra
tęsė prenumeratą 1988 metams 
ir už kalėdines korteles ir kalen
dorių pridėjo 20 dol. auką. M. 
Vaišvilą įrašome į garbės pre
numeratorių sąrašą, o už pa
ramą tariame nuoširdų ačiū. 

x P e d a g o g i n i s Lituanis
t ikos inst i tutas yra akredi
tuotas Chicagos Consortium of 
College and University ir pri
jungtas prie Chicagos valsty
binio universiteto (Chicago 
State University), kuris duos 
užskai tas už lituanistinius 
dalykus — lietuvių kalbą, peda
gogiką ir tautosaką — tautinius 
šokius. Tuo pasirūpino institu
to rektorius prof. dr. Jonas 
Račkauskas. 

x R a mojus Vai tys buvo 
paskirtas Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centro tarybos nariu. 
Jis yra JAV Lietuvių Bendruo
menės atstovas. Inž. R. Vaitys 
buvo penktojo mokslo ir kūry
bos simpoziumo organizacinio 
komiteto pirmininkas. Studijų 
centras veikia Jaunimo centre 
kaupdamas lituanistinę medžia
gą. Jo pagrindiniai padaliniai 
yra Pasaulio lietuvių archyvas. 
Žilevičiaus-Kreivėno muzikolo
gijos archyvas ir Pedagoginis 
lituanistikos institutas. 

X J o n a s Janušauskas , Chi
cago. 111., buvo atvykęs į „Drau
gą", pratesėjo prenumeratą su 
20 dol. auka. J. Janušauską 
skelbiame garbės prenumera
torium, o už palaikymą savos 
spaudos labai dėkojame. 

x Sofija ir Adolfas Jelio-
niai , Darien. 111., Bronė Navic
kas, Wisc. Delis, Wisc., Juozas 
Kamaitis, St. Petersburg, Fia., 
Marija Nemanius, Chicago, 111., 
Ema Pušneraitis, taip pat iš 
Chicagos, pratęsdami „Draugo" 
prenumeratą, kiekvienas pri
dėjo po 15 dol. auką už kalė
dines korteles ir kalendorių. 
Nuoširdus ačiū. 

x P r a n a s Butkus iš Chi
cagos, 111., lankėsi „Drauge", 
pratęsė prenumeratą 1988 me
tams su 25 dol. auka. Pr. But
kų skelbiame garbės pre
numeratorium, o už rėmimą 
savo spaudos labai dėkojame. 

x A n t a n a s Z a p a r a c k a s , 
Jonas Ratnikas, dr. J. A. Gylys, 
Aldona Prapuolenytė, Jonas 
Valkiūnas, V. J. Statkus, A. 
Švelnys, Justinas Stanaitis, S. 
J u n o n a s , A. Nutautas , M. 
Dūda, Juozas Duoba, Vai. So-
deika. S. Rudokas, Bene Vikš
raitis, Uršulė Majauskas, Ka
rolina Žvirgždys, L. Maska-
liūnas. A. Damijonaitis, Marija 
Edelis, A. Uogintas, Viktorija 
Mackevičiūtė, Dalia Korte, 
Anelė Kovalskas, Bronė Kuo
dis, Juozas Jurkus , Vincas 
Bartuška, pratęsdami „Draugo" 
prenumeratą, kiekvienas pri
dėjo po 10 dol. už kalėdines 
korteles, kalendorių ar dienraš
čiui paremti. Nuoširdus ačiū. 

Philadelphijos arkivyskupas kardinolas John Krol, bendradarbiaudamas su vietos LB apylinke, 
JAV pradėjo akciją sugrąžinti sovietų nusavintą Vilniaus katedrą tikėjimo reikalams. Iš kairės 
pirmoje eilėje: vysk. P. Baltakis, kardinolas J. Krol, doc. Vyt. Skuodis; stovi: JAV Atstovų rūmų 
narys kongr. Robert Borski, Philadelphijos LB apylinkės pirm. Teresė Gečienė ir vysk. pagelbi-
ninkas Louis DeSimone. 

CHICAG0JE IR APYLINKĖSE 
MAŽLIETUVIAI MINĖJO 
REIKŠMINGĄ SUKAKTI 

Mažosios Lietuvos Lietuvių 
draugija Chicagoje Klaipėdos 
krašto išsivadavimo 65-tąją 
sukaktį minėjo sekmadienį, 
sausio 24 d. Minėjimas drau
gijos nariams ir jų artimiesiems 
vyko Marąuette Parko apy
linkėje esančios „Seklyčios" 
patalpose. 

Minėjimą pradėjo MLL drau
gijos pirmininkas Vincas Žiob-
rys, pasveikindamas susirinku
sius. Susikaupimo minute buvo 
pagerbti žuvusieji Klaipėdos va
davimo kovose ir mirusieji 
Mažajai Lietuvai laisvės siekę 
to krašto veikėjai. Buvo perskai
tyti Maž. Lietuvos fondo valdy
bos pirmininko ir „Lietuvos 
Pajūrio" redaktoriaus Anso Ly-
manto iš Montrealio ir Maž. Lie
tuvos veikėjo Martyno Gelžinio 
iš New Yorko prisiųsti raštiški 
sveikinimai. 

Sekė išsami Vinco Žiobrio 
paskaita, kurioje paskaiti
ninkas nesiribojo vien Klaipė
dos krašto išsivadavimo ir prisi
jungimo prie Lietuvos valstybės 
istorijos kartojimu. Kalbėtojas 
mintimis vedė klausytojus ir į 
anapus Nemuno svetimųjų prie
spaudoje likusią Mažąją Lietuvą 
— į Tilžę, Gumbinę ir Ka
raliaučių. Į kraštą, kurio lie
tuviškumo vokiečiai net iki 
vėliausių laikų negalėjo paneig
ti, o kaizerinė Vokietija tas sri
tis Lietuva vadinusi; net įvai
rius valdžios įsakymus lietuvių 
kalbon gyventojams vertusi ir 
didžiavusis trimis narsiais 
lietuvninkų raitelių pulkais 
savo kariuomenės apimtyje. 
Prisiminė ten klestėjusią lie
tuviškąją religine ir pasaulietiš
ką raštiją, kuri kelią rasdavusi 
ir į caro priespaudą kenčiančią 
Lietuvą, skleisdama ir ten tau
tinio atgimimo mintį. Ragino 
visus jungtis i Maž. Lietuvos 
Rezistencinio sąjūdžio veiklą, 
siekiančią laisves savo Tėvynei. 

Paskaita buvo su dėmesiu 
išklausyta. 

Nuoširdžiai visų dalyvių buvo 
įvertintas ir Vilius Puodžius, 
jausmingai padeklamavęs du 
savo kūrybos eilėraščius. 

Nuoširdus Maž. Lietuvos 
bičiulis Apolinaras Bagdonas 
trumpa paskaitėle „Senoji Prū
sų kalba", supažindino klausy
tojus su Prūsu kalba ir dviejų 
mokslininkų pastangomis ją 
atgaivinti. 

Po kultūrines programos daly
viai vaišinosi gardžiais „Sek
lyčios" patiektais pietumis ir 
maloniai tarpusavy bendravo. 
Visi buvo dėkingi draugijos 

vaidybai — pirm. Vincui Žiob
riui, Viliui Trumpjonui, A. 
Bagdonui, A. Regiui. Ramūnui 
Buntinui ir Algimantui Klei-
naičiui už suteiktą progą savųjų 
tarpe paminėti brangią savo 
Tėvynės istorinę sukaktį. 

Skirstydamiesi džiaugėsi ir 
vėl galėsią susitikti vasario 6 d 
Tautiniuose namuose rengia
mame tradiciniame šiupinio 
pokvlvje. 

IR 

MARQUETTE PARKO 
LIETUVIŲ NAMŲ 

SAVININKAI 

Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų organizacija, 
įsikūrusi 1937 m., pereitais me
tais iškilmingai atšventė savo 
50 metų garbingą sukaktį. 
Renginys vyko Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje, kurioje dalyvavo daug 
garbingų svečių, o taip pat ir 
pačių namų savininkų. Jubilie
jui atžymėti buvo išleistas ir 
specialus leidinys, kuriame tilpo 
žinios nuo organizacijos įsikū
rimo iki šių dienų. 

1987 m. gruodžio pasku
tiniame tų metų susirinkime 
buvo išrinkta, geriau sakant, 
perrinkta nauja valdyba, kuri 
turi pradėti 51-sius organiza
cijos metus. Naujoji valdyba, 
susirinkusi sausio 8 d., savo 
posėdyje pareigomis pasiskirstė: 
Juozas Bagdžius — pirmininkas, 
Vitas Bernadišius — I vicepirmi
ninkas. Bruno Erčius — II vice-
pirm., Anelė Rastienė — sekre
torė, Edvardas Eidėjus — 
finansų sekretorius, Alfonsas 

Šidagis — fin. sekr. padėjėjas. 
Stasė Rudokienė — iždininkė, 
Stasys Bareiša — renginių 
vadovas, Elena Antanaitienė — 
renginiu vadovo padėjėja, 
Juozas Skeivys — maršalka ir 
Antanina Repšienė — 
korespondentė. 

Su dideliu apgailestavimu 
naujoji valdyba priėmė žinią, 
kad Antanas Zaura pasitraukė 
iš sekretoriaus pareigų ir Jonas 
Matukas — iš iždininko. Jiems 
buvo išreikšta nuoširdi padėka 
už sąžiningai eitas pareigas. 

Sausio 15 d. įvyko metinis or
ganizacijos sus i r inkimas, 
kuriame buvo pristatyta naujoji 
valdyba ir su jai pavestomis pa
reigomis. Taip pat buvo pa
daryti pranešimai iš pereitų 
metų veiklos. Pranešimus pa
darė pirmininkas, iždininkas, 
sekretorius ir kiti. Pranešimai 
buvo vienbalsiai priimti. Taip 
pat susirinkime dalyvavo ir du 
policijos valdininkai, iš kurių 
vienas lietuvis. Jo pavardė 
Nakutis, kuris atsakinėjo į 
klausimus gana gražia lietuvių 
kalba. Reikia pasakyti, kad 
šiame susirinkime dalyvavo 
daugiau narių negu kituose 
susirinkimuose. 

Naujoji valdyba yra nusista
čiusi, kad kiekviename susirin
kime bus daroma kas nors nau
jo, kad susirinkimai pasidarytų 
naudingi ir įdomūs. Juo dau
giau narių dalyvaus, juo 
organizacija geriau pasieks arba 
įvykdys savo užsimotą tikslą. 
Nario mokestis yra gana mažas. 
Susirinkimai vyksta kiekvieną 
trečią mėnesio penktadienį 6:30 
vai. vakare parapijos salėje. 

Čiurlionio galerijos valdyba ruošiasi sukaktuvinei 30 metu parodai Iš kairės: 
Vincas Lukas. Vanda Aleknienė ir Algis Putnus. 

N'uotr J. Tamulaičio 

IŠ ARTI IR TOLI 
JA VALSTYBĖSE 

— Irena Skuodienė, Ingri
da Bublienė ir dr . Juozas 
K a z i c k a s atvyksta į Los 
Angeles ir sausio 30-31 d. daly
vaus politinėse studijose. 
Svarstybų temos: „Išeivijos 
galima pagelba pavergtai Lie
tuvai", „Kritiškas PLJ kongre
so Australijoje įvertinimas", 
„Laisvinimo veiklos prasmė", 
„Lietuva Amerikos visuome
nėje", „Rezistencijos Lietuvoje 
stiprinimas". Politines studijas 
organizuoja Lietuvių Bend
ruomenės apygarda, Jaunimo 
sąjunga, LF bičiuliai ir Baltų 
laisvės lygos lietuvių sekcija. 

— „Los Angeles T imes" 
Book Review priede sausio 17 d. 
paskelbė ilgą ir labai palankią 
recenziją apie Nijolės Sadūnai-
tės prisiminimas anglų kalba 
Radiance in the Gulag". „Jos 
istorija yra švytintis mažas 
brangakmenis krikščionių 
literatūros lobyne", rašo žymus 
žurnalistas Diek Goldkamp. 

— Vasario 16-sios proga 
JAV LB krašto valdyba kreipia
si į patriotinę visuomenę su pra
šymu pinigine auka paremti 
JAV LB pastangas išlaikyti išei
vijoje tautinę gyvybę ir siekti 
pavergtai Lietuvai laisvės. Au
kų telkimui ir šiais metais iš
leistas lankstinukas, kuriame 
apibūdinama JAV LB-nės 1987 
metų įvairių sričių veikla. 
Lankstinukas gausiai iliustruo
tas nuotraukomis iš LB veiklos. 

— Naująją Sunny Hills, 
Fla„ LB apylinkės valdybą su
daro Onė Adomaitienė — pirm., 
Alf. Velavičius — vicepirm., 
Julija Nakienė — sekr., Salo
mėja Jankauskienė — ren
ginių vadovė ir Bronius Lukas 
— knygininkas. 

— M. Gorbačiovui viešint 
Washingtone gruodžio 8 d. prie 
Baltųjų rūmų esančiam Laf-
fayette parke įvyko pabaltiečių 
ruošta demonstracija. Iš de
monstravusių 700 asmenų lie
tuvių buvo apie 150 asmenų. 
Šiame skaičiuje 20 lietuvių 
buvo iš Philadelphijos ir toks 
pat skaičius iš Clevelando. De
monstrantų tarpe buvo JAV LB 
krašto valdybos pareigūnai 
Vyt. Volertas, Br. Krokys, Alg. 
Gečys, Ohio LB apygardos pirm. 
K. Žiedonis, Clevelando apyl. 
pirm. VI. Čyvas, Washingtono 
LB apyl. pirm. D. Skučas. De
monstracijoje dalyvavusią JAV 
LB Kultūros tarybos pirm. 
Ingridą Bublienę citavo Wa-
shingtono demonstraciją ap
rašęs Clevelando laikraštis 
„The Plain Dealer": „Mes čia 
esame ne dėl to, kad mūsų žmo
nėms būtų leista išvykti. Mes 
demonstruojame, kad mūsų 
žmonėms būtų leista būti lais
viems savame krašte". 

— Lietuviška eglutė ir šie
met bus Arizonos Lietuvių 
Bendruomenės įrengta ir pasta
tyta Tarptautiniam eglučių fes
tivalyje Valley National Bank 
Phoenixe nuo gruodžio 6 iki 
sausio 1 d. Gruodžio 7, 14 ir 18 
dienomis tautiniais drabužiais 
apsirengusios budėjo ir tei
kė paaiškinimus D. Motiejū
nienė, M. Bloževičienė ir A. 
Morkienė. Eglutės papuošimą ir 
organizacinius darbus atliko 
Viktorija Zakarienė. 

Kaip ilgai organizacija išsi
laikys, priklausys nuo mūsų 
pačių. Tad dar nėra per vėlu, tik 
reikia visiems suremti pečius. 
Pagyvensim — pamatysim. 

Ant. Repšienė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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