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>» LKB Kronika" Nr. 74 

(Tęsinys) 

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

ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ 
Nuo 1984 m. liepos mėnesio 

laikas nuo laiko saugumietis 
Rusteika lankydavosi gydytojo 
I. Rudaičio namuose, kur, 
nepamiršdamas pabrėžti savo 
draugiškumo jam, klausinėdavo 
apie pogrindžio spaudą ir kitais 
KGB dominančiais klausimais. 
Gydytojui atsakius, kad jis 
nieko nežino, čekistas išeidavo. 
Bet štai 1986 m. sausio 9 d. apie 
23 vai. vakaro atvyko 11-os 
Butų ūkio valdybos pirminin
kas Rug ien i s , ta rnauto jas 
Maskvytis ir milicijos pareigū
nas Koreiva, jie atėmė iš 
gydytojo L Rudaičio ir jo sūnaus 
Ąžuolo Rudaičio pasus, namų 
knygą, abu juos priverstinai 
išregistravo ir įsakė per tris 
dienas išsikelti iš buto. Nei 
tėvas , nei sūnus iš buto 
neišsikėlė. 

Sausio 13 d. tie patys pareigu 
nai jų daiktus iš buto išmetė į 
laiptinę. I. Rudaitis kreipėsi į 
Kauno miesto Lenino rajono 
prokurorą Vilimą, pateikdamas 
at i t inkamus dokumentus ir 
smulkiai išdėstydamas visus 
įvykius . Prokuroras , 
išnagrinėjęs gautus dokumen
tus, po trijų dienų įsakė dar
buotojui Maskvyčiui atidaryti 
butą ir išmestus I. Rudaičio 
daiktus iš laiptinės sukelti atgal 
į butą. Maskvytis prokuroro lie
pimo nevykdė. Prokurorui Vi
limui leidus, Rudaičiai savo 

baldus susikraustė patys. 
Pasirodo, per tą laikotarpį, kai 

Izidorius ir Ąžuolas Rudaičiai 
„gyveno" laiptinėje. Butų ūkio 
valdyba, tarpininkaujant Leni
no rajono deputatui Kavoliui, 
pardavė I. Rudaičio butą D. Mi-
kutėnaitei. Tai buvo atlikta 
sausio 16 d. Ir štai 1987 kovo 2 
d. Kauno Lenino rajono Liau
dies teismas padarė išvadas, 
kad Izidorius ir Ąžuolas Rudai
čiai įsiveržė į Mikutėnaitės 
butą. Remiantis I985m. sausio 
28 d. dokumentu, kuriuo patvir
tinama, jog per penkerius metus 
neįvykdyta turto konfiskacija 
tampa negaliojančia, aišku, kad 
butas teisėtai priklauso gydyto
jui I. Rudaičiui. Butų ūkio 
valdyba neturėjo teisės parduoti 
asmeninio buto. 

Po kiekvieno incidento pas 
gydytoją I. Rudaitį prisistatęs 
čekistas Rusteika vis kalbėjo, 
jog gydytojui būtina kreiptis į 
KGB, kuri viską sutvarkys jo 
naudai, I. Rudaitis atsakydavo, 
kad jis nemano, jog visa tai 
vyksta be KGB žinios, 
priešingai — tai jų užmačios. 
Rusteika nepaliovė įtikinėjęs, 
kad reikia nenusileisti,nes 
įstatymas gydytojo pusėje. I. 
Rudaitis paprašė, kad KGB dar
buotojas Rusteika paliudytų 
teisme, kad jis čia gyveno ir 
dabar gyvena. 

(Bus daugiau) 

Sekmadienis pavergtoje Lietuvoje 
Vilnius. — LIC žiniomis So

vietų Sąjungos Užsienio minis
terija pakvietė keturis Vakarų 
žurnalistus vykti į Lietuvą iš 
Maskvos ir stebėti įvykius 
Vasario 16-ją dieną. Vilniuje 
buvo Associated Press atstovas 
John Dahiburg, New York 
Times reporteris Felicity Bar-
ringer, Times žurnalo korespon
dentė Ann Blackman ir 
Reuter io žinių agentūros 
atstovas Robert Evans. Jie jau 
pirmadienį pranešė, kad visur 
matė milicijos ir kariuomenės — 
nuotaikos esančios neramios. 
Tik Reuteris pranešė, kad esą 
normalu. 

Associated Press pranešimu, 
Nijolė Sadūnaitė savo pašto 
dėžutėje rado raštelį: „Mes tave 
užbaigsime". 

Pirmadienio rytą Sadūnaitė 
su savo broliene ėjo į darbą ir 
gatvėje buvo trijų seklių 
sulaikyta. Jai liepė pasirašyti 

Socialdemokrato 
vizitas 

Lisabona. — Popiežių Joną 
Paulių II aplankė Portugalijos 
ministeris pirmininkas Cavaco 
Silva su žmona ir bendradar
biais. Cavaco Silva antrą kartą 
tapo Portugalijos ministeriu pir
mininku, kai jo vadovaujama 
socialdemokratų partija laimėjo 
rinkimus. Jis yra praktikuojan
tis katalikas, buvęs Lisabonos 
katalikų universiteto profeso
rius. Kaip jis pats pažymėjo 
Vatikano radijo koresponden
tui, aplankyti popiežių jį paska
tino polit inės, religinės ir 
asmeninės priežastys. Gyveni
me visada rėmiausi krikščioniš
ka pasaulėžiūra, pažymėjo jis, 
šia proga didžiai įvertindamas 
Bažnyčios veiklą Portugalijoje ir 
pasaulyje. 

kvietimą atvykti į KGB įstaigą 
„pasikalbėjimui", bet ji to 
kvietimo nepasirašė. 

Sekmadienio rytą jai ir 
kitiems buvo išjungti telefonai. 

Lietuvos bažnyčiose sekma
dienį ypač gausiai dalyvavo 
žmonės pamaldose už Lietuvos 
laisvę. Manoma, kad 100.000 
žmonių dalyvavo provincijos 
bažnyčiose. Po pamaldų visur 
buvo giedamas Lietuvos him
nas, kas nebuvo girdėta 
dešimtmečiais. 

Į Šiluvą vyko tūkstančiai 
žmonių, nors milicija visokiais 
būdais draudė ir trukdė, nelei
do nei važiuotiem, nei pėstute 
keliauti j pamaldas. 

Komunistai demonstravo 
prieš Ameriką 
Sovietų melui nėra r ibų 

Britanijos ministerė pirmininkė Margaret Thatcker, Prancūzijos prezidentas Francois Mitter-
rand, Europos Bendruomenės sąjungos pirmininką- Jacques Delors ir Vokietijos kancleris Helmut 
Kohl Briusselio pasitarimuose priėję vieningo sprendimo Europos ekonominiuose reikaluose. 

Europos Bendruomenės jungtis 
Briusselis. — Svarbūs pasi

tarimai įvyko praėjusį savait
galį, kuriame dalyvavo 12 
Europos Bendruomenės kraštų 
vadai, kurie nutarė peržiūrėti 
savo finansinius reikalus ir 
sudaryti sąlygas laisvai 
prekybai tarp tų kraštų iki 1992 
m. 

Pasitarimai tęsėsi dvi dienas. 
Šiuo metu Europos Bendruome
nei vadovauja kancleris Helmut 
Kohl. Jis pravedė žemės ūkio 
finansavimo programą, kuriai 
pritarė ir Britanijos ministerė 
pirmininkė Margaret Thatcher, 
kuri ilgai priešinosi tokiam 

Protesto pareiškimas 
Chicagoje 

Chicago. — Lietuvių Stu
dentų Sąjunga suorganizavo 
protesto vigiliją miesto centre, 
kuri prasidėjo pirmadienį ir 
buvo tęsiama per visą naktį ir 
vasario 16 d. iki 8 valandos 
vakaro. Šios demonstracijos or
ganizatorius yra Algis Sodonis. 
o jam padėjo visa eilė studen
čių ir studentų. Dalyvavo apie 
50 asmenų, kurie yra paskelbę 
badą. Kartu su jais badavo ir 
dalyvavo prof. Vytautas Skuo
dis, kurio dalyvavimu mūsų 
studentai yra labai patenkinti. 
Jis su jais išbuvo per visą naktį. 
Labai demonstracijai padėjo LB 
Brighton Parko apylinkės 
autobusu atvykę žmonės, o taip 
pat ir Cicero lietuviai. Demons
trantai dalino atsišaukimus, 
nešė plakatus, informavo pra
einančius amerikiečius. Polikai-
čių jaunimas dalyvavo su akor
deonais ir dainomis. Policija 
jiems netrukdė, o nakties metu 
ir saugojo. Buvo atvykę laik
raščių atstovai. 

„Religi jos laisvė" 
Ukrainoje 

L o n d o n a s . — Kestono 
kolegiją, Anglijoje, pasiekusio
mis žiniomis, komunistų parti
jos pareigūnų grupė Kalinovka 
miestelyje, netoli Lvovo, Ukrai
noje, sausio šeštos vėlyvą 
vakarą įsibrovė į vietos 
bažnyčią, kurioje vakarinėm 
pamaldom buvo susirinkę apie 
250 Rytų apeigų ukrainiečių 
tikinčųjų. Partiečiai, kurių 
tarpe buvo įgaliotinis religi
niam reikalam, mokyklos 
mokytojas ir kiti vietos 
aktyvistai, grubiai užgau
liodami tikinčiuosius, įsakė jiem 
tuoj išeiti iš bažnyčios, o 
pamaldom vadovavusį kunigą 
Piotr Zelenyuk nuo altoriaus 
patys nutempė į lauką. Kai 
kuriem tikintiesiem pasiprie
šinus aktyvistam, kilo mušty
nės. Buvo iškviesti milicininkai 
tariamai atstatyti viešajai 
tvarkai. Kai kurie pamaldų 
dalyviai buvę areštuoti. 

Kerštas kunigui 

Katalikų bažnyčia Kalinovka 
miestelyje buvo uždaryta 1960 
m., bet prieš kelerius metus 
vietos tikintieji, neturėdami 
kitų maldos namų, išlaužę durų 
užraktą, reguliariai rinkdavosi 
bažnyčioje pamaldom. Dėl to ne 
kartą jie buvo nubausti pinigi
nėmis baudomis. Nėra atmeta
ma galimybė, kaip pažymi 
Kestono kolegija, kad partiečiai 
dabar įsibrovė į bažnyčią 
pamaldų metu keršydami 
kunigui Zelenyuk už tai, kad 
drauge su kai kuriais rusais 
krikščionimis dalyvavo neseniai 
Maskvoje surengtoje spaudos 
konferencijoje, kurioje buvo 
reikalaujama sugrąžinti 
Ukrainos tikintiesiems jiem 
priklausančias teises. 

planui. „Mes sudarėme tvirtą 
finansinį pagrindą nuo dabar 
iki 1992 m. ir tuo pastūmėjome 
Europos reikalus gerokai pir
myn", pasakojo spaudai 
kancleris Kohl. Ši* susitarimas 
yra laikomas labai svarbiu ir 
esminiu, nes bus einama prie ki
tokio ekonominio Europos pa
grindo, kuris tarės daug įtakos 
ir politiniam gyvenimui visoje 
Europoje. Daugelio manymu, 
tai pirmas žingsnis į Jungtines 
Europos valstybes. 

P a r a m a silpnesniam 

M. Thatcher ilgai nesutiko su 
žemės ūkio subsidijos sistema, 
kas sudaro du trečdalius visos 
Europos biudžeto. Pagal tą susi
tarimą čia susirinkę tų vals
tybių vyriausybių viršininkai 
priėmė ir naują nutarimą gauti 
lėšoms, kurios būtų skiriamos 
neturtingesnioms šalims, pavyz
džiui Portugalijai ir Ispanijai. 
Šie klausimai jau buvo svars
tomi gruodžio mėnesį Kopenha
goje, tačiau ten nepavyko 
susitarti. Dabar tų valstybių vy
riausybės pakeitė savo nusista
tymą ir jį su vienodi no f kas 
turėtų žymiai pagerinti Europos 
ekonominį gerbūvį. 

Valstybių suartėjimas 

Europos žemės ūkio proble
mos tęsėsi daugel metų. 
Paryžius ir Bena visą laiką 
norėjo padėti mažiesiems žemės 
ūkio savininkams, tačiau 
Britanija ir Olandija nepritarė. 
Šiuose pasitarimuose taip pat 
buvo svarstom; ir intensyvūs 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
pasitarimai, turį daug itakos 
Europai. Be to. Prancūzijos ir 
Vokietijos sudarytas planas 
bendradarbiauti karinėje srityje 
jau toli yra pažengęs, o tai 
padeda ir Europos valstybių 
suartėjimui. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Paryžiuje, Melbourne, Sid
nėjuje, Toronte, Londone. Ot-
tawoje, New Yorke, kaip mums 
pranešta, Vasario 16-sios proga, 
lietuvių jaunimas visur surengė 
protesto demonstracijas, dau
gelyje vietų atkreipdamas 
vietinės spaudos dėmesį. 

— Nikaragvos Masaya mies
telyje Jaunimas sudegino du 
sovietų pagamintus Lada 
automobilius, kuriuos naudojo 
vyriausybė. Apie 600 jaunimo 
demonstravo prieš sandinistus. 
atsisakydami ' i t i į jų kariuo
mene. Pana.šio- demonstracijos 
buvo ir kituos* miestuose — at
sisakant stoti i kariuomenės 
eiles sandinistų valdžioje. 

— Romoje Italijos teismas nu
teisė palestinicc ių teroristą Abu 
Nidai, jam ton nedalyvaujant, 
kalėjimo bausme visam amžiui 
už 1985 m. Kn'ėdų metu masi
nes žudynes Komos aerodrome. 

— Maskvoje sovietų spauda 
pranešė, kad vyriausybė įsakė 
sumažinti apie 40% valdiškų' 
mašinų ir parduoti jas priva-, 
tiems piliečiams. Laikraščiai 
rašo, kad tokių mašinų praėju
siais metais buvo daugiau negu 
700,000, kurios tuėjo savo šofe
rius. Tie tarnautojai turės patys 
pasirūpinti savo transporto prie
monėmis. 

— Washingtone Valstybės de
partamentas pranešė, kad sek
retoriaus asistentas Richard 
Murphy vyksta į Vidurinius Ry
tus taikos reikalais. Saugumo 
sumetimais nepranešama iš 
anksto>kur jis lankysis, bet sa
koma, kad bandys veidas į veidą 
kalbėtis su taikai svarbiais as
menimis. 

— Londone Reuterio žinių 
agentūra praneša, jog Libija pa
siūlė Brazilijai du bilijonus dole
rių investavimo pagrindu ga
minti raketoms, kurias vėliau ir 
pati Libija galėtų turė t i . 
Amerika pareiškė protestą, nes 
Libiją laiko teroristų kraštu. 

— Chicagos Operos tea t ras 
pradėjo savo 14 sezoną su 
Glucko opera „Orpheus ir Euri-
dice'\ kurios dar bus šeši spek
takliai. Vėliau bus atliktos Don 
Pasąuale, Of Mice & Men ir 
Pelenės operos. 

— Manchesteryje , N.H., 
Alexander Haig pranešė ame
rikiečiams, jog jis pasitraukia iš 
kandidatų į prezidentus ir 
paragino balsuoti už sen. 
Robert Dole. kuris, kaip Haig 
sako, esąs „visa galva ir pečiais 
didesnis už George Bush". 

— Washingtone pasitraukė iš 
Panamos misijos ministerio pa
reigų Lawrence C. Fabrega, pa
reikšdamas, kad jis daugiau 
nebegali suderinti savo nusis
tatymo su korupcija, negarbin
gumu ir įstatymu nesilaikymu, 
kuriais dabar pasižymi jo 
vyriausybė. 

— Vilniuje Dailės parodu rū
muose veikia pirmoji rūbų mo 

Vilnius. — Reuterio, Asso
ciated Press ir prancūzų žinių 
agentūrų pranešimais, Sovietų 
vyriausybė surengė pirmadienį 
demonstraciją prieš Ameriką, 
kad jinai kišasi į Pabaltijo tautų 
vidaus reikalus. Tuo buvo 
norima sutrukdyti paminėti bu
vusią Lietuvos nepriklauso
mybę, rašo Chicagos Tribūne 
dienraštis. 

Apie 2,000 asmenų susirinko 
į Gedimino aikštę Vilniuje ir ten 
išbuvo valandą laiko ir paskui 
greitai išsiskirstė. J ie turėjo 
išklausyti kalbų prieš Amerikos 
prezidentą ir Kongresą, ypač 
buvo reiškiamas pyktis, kad 
prez. Reaganas paskelbė Vasa
rio 16-sios proga proklamaciją 
visam kraštui, ragindamas tą 
dieną prisiminti kovojančius už 
Lietuvos laisvę. Kongresas gi 
savo priimta rezoliucija įgaliojo 
prezidentą tai padaryti. Kalbė
tojai Amerikos Kongresą išva
dino triukšmadariais. 

Naujas melas 
Sovietų vyriausybė dabar 

pradėjo skelbti, kad „tikroji 
Lietuvos valstybingumo sukak
tis yra 1918 m. gruodžio 16 d., 
kada vietiniai komunistai ir 
kairiojo sparno grupės Vilniuje 

« paskelbė Sovietų respubliką, 
lygiai kaip prieš metus buvo 
įsteigta Rusijos respublika po 
bolševikų revoliucijos". 

Žinių agentūros pakartoja, jog 
Lietuva kartu su Estija ir Lat
vija buvo Sovietų Sąjungos 
okupuotos 1940 m. ir kad 
Amerika niekada nepripažino 
tos okupacijos. Todėl prez. 
Reaganas ir išleido proklama
ciją 70 m. Lietuvos nepriklau
somybės paminėjimui Ameri
koje. 

Apie popiežiaus 
kel ionę 

Maskva. — Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų ministerijos 
atstovas Gherasimov susitikime 
su užsienio žurnalistais Mask
voje, paneigė, kad sovietų 
vyriausybės sluoksniuose yra 
tariamasi dėl popiežiaus Jono 
Pauliaus II eventualios kelionės 
į Sovietų Sąjungą. Žurnalistai šį 
klausimą spaudos konferencijo
je iškėlė ryšium su popiežiaus 
neseniai Romoje padarytais 
pa re i šk ima i s , sukė lus i a i s 
įspūdį, kad popiežius trokšta 
aplankyti Sovietų Sąjungą, bet 
tiktai tam tikromis sąlygomis, 
kurios įgalintų vizitą atlikti. 
Gherasimov, atsakydamas, pa
kartojo, kad, kiek jam yra 
žinoma, popiežiaus vizito į 
Sovietų Sąjungą k laus imas 
Maskvoje nėra jokių svarstybu 
objektu. 

Italų žinių agentūra Ansa šia 
proga atkreipia dėmesį, kad 
Popiežiaus vizito į Sovietų 
Sąjunga klausimas jau kelis 
kartus buvo iškeltas spaudoje, 
t iek ryš ium su Lie tuvos 

kr ikš to jub i l ie jumi pra
ėjusiais metais, tiek pastaruoju 
laiku ryšium su krikščionybės 
įvedimo Rusijoje tūkstantmečiu. 

Uždrausta minėti 

Sovietų vyriausybė aiškiai pa
sakė pirmadienį, kad netoleruos 
jokių tautinių pasireiškimų 
vasario 16-ją dieną, rašo 
Associated Press agentūra. Į 
užsienio žurnalistų klausimą, ar 
žmonės galės švęsti nepriklau
somybės dieną, atsakė Lietuvos 
užsienio reikalų ministeriu 
vadinamas Vladislovas Miku-
čiauskas, kad „asmeniškai, taip, 
bet yra uždrausta ką nors daryti 
organizuotai". Komunistų par
tija įspėjo įstaigų ir fabrikų 
darbininkus, kad nedalyvautų 
antradienio protesto demonstra
cijoje, jei kas dalyvaus, bua-
laikomas nusikaltusių sovie
tams. 

Suvarė į demonstrtaciją 

Vienas iš komunistų suorga
nizuotos demonstracijos daly
vių, Ričardas Kazakevičius, 22 
m., užsienio žurnalisto paklaus
tas, a t sakė , jog „Amerika 
maišosi Lietuvos reikaluose". 
„Mes turime savo vyriausybę ir 
galime nuspręsti savo vidaus 
gyvenimą", sakė jis. Tačiau 
vienas lietuvis, nepasisakęs 
savo pavardės, jiems kalbėjo, 
kad įstaigų ir fabrikų darbinin
kams buvo įsakyta dalyvauti 
šioje protesto demonstracijoje 
prieš Ameriką. Iš kiekvienos 
įstaigos buvo paskirta 10 
asmenų, kurie privalėjo būti 
šioje demonstracijoje. 

Demonstravo rusai 

Chicagos Sun-Times dien
raštis rašo, jog daugelis de
monstrantų pirmadienį buvo 
rusai, bet ne lietuviai, nes, kai 
žurnalistai juos prašė perskaity
ti lietuvių kalboje nešamus pla
katus, jie nemokėjo ir nesuge
bėjo. Sun-Times rašo, jog, kai 
buvo pasirašytas Ribbentropo ir 
Molotovo sutartas paktas tarp 
nacių Vokietijos ir Stalino 
Sovietų Sąjungos, tada sovietai 
užėmė Lietuvą. Apie 80% iš 
Lietuvos 3.6 mil. gyventojų yra 
lietuviai. Po rugpjūčio 23 dienos 
demonstracijų Pabaltijo respub
likose yra sustiprintas sekimas 
ir nuotaikos įtemptos. 

Visos žinių agentūros prime
na Nijolę Sadūnaitę. Kaune prie 
Maironio paminklo buvo eilė 
suimtų, policija net išdrįso juos 
mušt i . Sadūnaitė užsienio 
žurnalistams pasakė, kad jie 
planuoja rytoj, Vasario 16-ja 
melstis Kauno ir Vilniaus 
bažnyčiose už tuos. kurie žuvo 
už Lietuvos laisvę ir gal padėti 
gėlių prie Lietuvos didvyrių 
kapu. 

Ne\v York Times tik labai 
trumpai parašė apie valdžios 
rengtą demonstraciją Vilniuje, 
bet p'ažymėjo, kad Lietuva 1940 
m. buvo jėga prijungta prie 
Sovietų Sąjungos. 

— N a s h u a mies t e , New 
Hampshire valstijoje, buvęs 

deliuotojų darbų paroda. Paro- daugel metų senatoriumi Barry 
doje - pramoninė ir individuali Goldvvater pasiūlė balsuotojam 
kūryba, kasdieniniai ir išeigi- pasisakyti už viceprezidento G. 
niai rūbai. Bush kandidatūrą. 

KALENDORIUS 

Vasario 17 d.: Pelenų diena. 
Aleksas Falkonieris, Viltė, 
Donatas, Jurgita, Vaišvilas. 

Vasario 18 d.: Simeonas, Ber
nadeta, Gendrė. Lengvinis, Ka
milė. 

ORAS 

Saulė teka 6:45. leidžiasi 5:25. 
Temperatūra dieną 34 L, 

naktį 30 1. 
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GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.-KŲ RAMOVĖ 

Redaguoja j . v.s. Irena Regienė. 2652 W. 65th St., Chicago, IL 60629 

KLAIPĖDOS DIENA CHICAGOJE 
Jūrų skautai ir skautės Chica

goje kasmet sausio mėnesi 
iškilminga sueiga, vadinama 
Klaipėdos diena, mini Klai
pėdos krašto išsivadavimą ir 
prisijungimą prie Nepriklau
somos Lietuvos. Šįmet ano 
istorinio įvykio 65-toji sukaktis 
buvo minima sausio 31 d. 

Ryte jūrų skautai ir skautės 
organizuotai su vėliava daly
vavo šv. Mišiose Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Mišias aukojo ir 
pamoksle šventės prasmę išryš
kino „Nerijos" tunto kapelionas 
v.s. kun. Juozas Vaišnys. Mišių 
skaitinius skaitė tunto adju
tante g.v.v. Aleksandra Gra
žytė. 

Po pamaldų, sueiga Jaunimo 
centro didž. salėje pradėta 
iškilmingu „Nerijos'" jūrų 
skaučių tunto ir „Lituanicos" 
tunto jūrų skautų vienetų 
įžygiavimu. Išsirikiavus im
provizuotame denyje, sueiga 
pradėta raportais, vimpilo pa
kėlimu, vėliavų įnešimu. (Buvo 
įneštos JAV-ių Lietuvos ir Maž. 
Lietuvos vėliavos). Sugiedojus 
Lietuvos himną, j . budys Vidas 
Paulius sukalbėjo specialiai šios 
sueigos intencija sukurtą 
maldą. Pagerbiant žuvusius 
Klaipėdos laisvinimo kovų 
dalyvius, buvo uždegtos Maž. 
Lietuvos spalvų žvakės, o 
ūdrytės Rima Pauliūtė ir 
Karina Turnerytė padeklamavo 
Maž. Lietuvos himną — 
„Lietuviais esame mes gimę". 
Sueigos prasmę paryškindama, 
j.v.s. Irena Regienė apžvelgė 
Maž. Lietuvos praeities istoriją, 
Klaipėdos krašto išsivadavimą 
ir mūsų pareigas Maž. Lietuvai 
ateityje. 

„Lituanicos'" tunto adjutantui 
Audriui Remeikiui ir „Nerijos" 
tunto komendantei Aleksandrai 
Gražytei perskaičius įsakymus, 
sueigoje dalyvavusių skauti
ninkų.-kių rate. prieš Lietuvos 
vėliavą vyko į paskautininkių 
laipsnį pakeltųjų įžodžiai. Sesių 
įžodį pravedė jūrų skaučių Lie
tuvoje steigėja v.s. Halina Plau-
šinaitienė, o brolių įžodį — LSB 
Vyriausias skautininkas v.s. 
Gediminas Deveikis. įžodį 
davusius paskautininkus,-kes 
Andrių Rasutį, Audrių Remei-
kį, Aleksandrą Gražytę ir 
Audronę Gulbinienę su gėlėmis 
sveikino broliai ir sesės, o v.s. 
Plaušinaitienė trumpu žodžiu 
iškėlė žaliojo kaklaraiščio 
įpareigojimus. 

Vyko ir jaunesniųjų įžodžiai. 
Jūrų jaunių įžodį davė Janina 
Braune iš „Nerijos" tunto ir 
Raimundas Cicėnas, Raimun
das Novak, Darius Nausėdas, 
broliai Jonas, Matas ir Mykolas 
Žemguliai iš „Lituanicos" tun
to. Ūdryčių įžodį davė Rima 
Augaitytė ir Kristina Jonušai
tė. 

Iškilmingai sueigos daliai 
pasibaigus ir išnešus vėliavas, 
smagų lauželį pravedė gabioji 
laužą vedė j . ps. Aleksandra 
Gražytė. Sueiga buvo baigta 
bendrame rate visiems skautiš
kai supintomis rankomis gie
dant „Lietuva b r a n g i " ir 
„Ateina naktis". 

Sueigą sklandžiai pravedė 
„Lituanicos" tunto komen
dantas j.b.v.v. Viktoras Gar-
bonkus. Sueigoje dalyvavo dau
giau negu 80 uniformuotų jūrų 
skaučių ir j . skautų. Atsilankė 
LSB Vyriausias skautininkas 
v.s. Gediminas Deveikis, LSS ir 
LSB jūrų skaučių,-tų skyrių 
vedėjai j.v.s. Dalia Bylaitienė ir 
j .s . dr. Algis Paulius, tunti-
ninkai — „Nerijos" - j . ps. 
Violeta Paulienė „Lituanicos" 
— j.b. fil. Viktoras Garbonkus, 
„Aušros Vartų" — ps. fil. Sva
jonė Kerelytė, „Kernavės" — s. 
Rita Penčylienė, jūrų skaučių 
Lietuvoje pradininkė v.s. Halina 
Plaušinaitienė, ir kt. Dalyvavo 
daugiau 150 tėvelių ir svečių, jų 
tarpe ir svečias iš Lietuvos, kilęs 
iš Klaipėdos krašto. 

Po sueigos sesės visus pavaiši
no kava ir pyragaičiais, o broliai 
— vaisvandeniais. Visi skirstėsi 
patenkinti gražiai praėjusia 
sueiga, atlapus ir uniformas pa
puošę Mažosios Lietuvos spalvų 
kaspinėliais. 

IR 

JAUN. SKAUTU IR 
SKAUČIŲ ŠVENTĖ 

„Lituanicos" tunto „Geležinio 
vilko" vilkiukų draugovė ir 
„Aušros Vartų" tunto „Sau
lučių" paukštyčių draugovė 
vasario 20 d. ruošia jaunesniųjų 
skautų ir jaun. skaučių šventę. 
Šventė vyks Lemonte, tuoj po 
pamokų Maironio lituanistinėje 
mokykloje, Brombereck mokyk
los patalpose. Paukštytės ir 
vilkiukai nuoširdžiai ruošėsi 
jžodžiams ir specialybių jsigy-
jimui. Tėveliai ir svečiai malo
niai kviečiami atsilankyti į šią 
jauniausiųjų skautų.-čių šventę. 

K l a i p ė d o s v a i z d e l i s . 

ASS SUKAKTIES ŠVENTĖ 
CALIFORNIJOJE 

Sausio 24 d., sekmadienį, Los 
Angeles Tautiniuose namuose 
įvyko Akademinio Skautų sąjū
džio Los Angeles skyriaus 
vienetų surengta ASS 63-jų 
metų sukakties šventė. 

Pasipuošę ASD ir Korp. Vytis! 
spalvomis, ASS nariai dalyvavo 
pamaldose Šv. Kazimiero 
šventovėje ir nešė šv. Mišių 
auką. Po pamaldų, Los Angeles 
lietuvių skautų būkle (Tau
tiniuose namuose) įvyko ASS 
narių iškilminga sueiga; daly
vavo daugiau negu 60 ASS 

senjorai — Donatas Empakeris, 
ir Vytenis Vilkas. Visi naujieji 
filisteriai 1987 m. baigė aukš
tuosius mokslus. Visi jie veiklūs 
lietuvių skautų eilėse ir kitoje 
lietuviškoje veikloje. Naujiems 
filisteriams ženklelius perkėlė 
FSS Los Angeles skyriaus pir
mininkė fil. Birutė Viskantienė. 

Buvo pristatyta ASS Los 
Angeles vienetų vadovybė: ASD 
pirmininkė tikr. narė Daina 
Petronytė, Korp. Vytis! pirmi
ninkas senjoras Jonas Bužėnas, 
FSS pirmininkė fil. Birutė 

A S S L o s A n g e l e s s k y r i a u s v a l d y b a . I š k.: V y t a u t a s V i d u g i r i s 1988 m. A S S 
skyr . p i r m i n i n k a s , B i r u t ė V i s k a n t i e n ė — F S S p irm. , G e d i m i n a s L e š k y s — 
b u v ę s F S S p i r m . , D a i n a P e t r o n y t ė — A S D p i r m . ir J o n a s B u ž ė n a s — Korp! 
V y t i s p i r m . 

narių (jų tarpe iš ASS pradi
ninkės, Lietuvos Universiteto 
Studentų Skautų Draugovės 
1924 m. steigėjų tarpo du Korp. 
Vytis! filisteriai — Kęstutis Gri
gaitis ir Jonas Dainauskas). Korp 
Vytis! spalvos uždėtos senjoru 
pakeltam Los Angeles skyriaus 
junjorui Romui Jarašūnui . 
ASD. šį kar tą , neturėjo 
pakėlimų į tikrąsias nares. 
Užtat į filisterius ir filisteres 
pakeltųjų tarpe sesės pralenkė 
brol ius. Į filisteres buvo 
pakeltos ASD tikrosios narės: 
Laima Antanaitienė, Regina 
Polikaitienė, Regina Jogienė, 
Dana Augutė Scala, Laima 
Steikūnaitė ir Rita Žukienė. 
Filisteriais pakelti Korp. Vytis! 

..Nerijos" tunto seses <d r i k iuo jas i K la ipėdos dienos sueigoje. Nuotr. J. Tamulaičio 

Viskantienė. Pasikeitė ASS 
skyriaus vadovybė. Vietoj 
penkerius metus ASS skyriui 
sėkmingai vadovavusio fil. 
Gedimino Leškio, ASS naujuo
ju pirmininku tapo fil. Vytautas 
Vidugiris. Buvo aptarti 1988 
metų ASS veiklos apmatai, 
išklausyti pranešimai apie ASS 
1987 m. suvažiavimą Chicagoje 
ir apie ASS narių dalyvavimą 
1988 m. LSS VII Tautinėje 
stovykloje. 

Po iškilmingos sueigos, Tau
tinių namų salėje, buvo iškil
mingi pietūs ir svečio iš Chi-
cagos teisės istoriko fil. J. 
Dainausko paskaita tema „Da
bartinė Lietuvos pogrindžio 
spauda". Pobūvyje dalyvavo 
daugiau negu 120 svečių; jų 
tarpe buvo: Lietuvos generalinis 
konsulas V. Čekanauskas, dr. 
V. B. Raulinaitienė, Neoli-
tuama Korp. atstovas archi
tektas R. Mulokas su ponia, inž. 
fil. V. Šliūpas (nuo San Francis-
co) ir kiti žymesni vietos 
veikėjai. Svečius ir paskai
tininką pristatė naujas ASS 
skyriaus pirmininkas inž. fil. V. 
Vidugiris. 

Dn. 

VISI KVIEČIAMI TALKON 

„Kernavės" tunto skautės 
kviečia draugus ir sesių tėvelius 
į Kaziuko mugės darbų talką 
vasario 27 ir 28 d. Darbai vyks 
nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. p.p. 
pas Yolandą ir Mike Laas, 6747 
So Maplewood. Už netikslų 
adresą vasario 10 d. žinutėje 
atsiprašome. Talkos darbų 
nebus vasario 20 ir 21 dienomis. 

P i e š i n y s A n s o L y m a n t o 

AČIŪ MARYTEI 
Dažnai pasakome ačiū 

žmonėms kai jie pasitraukia iš 
pareigų. Paplojame jiems per 
petį, įteikiame dovanėlę ir geru 
žodžiu paminime. Jų darbo 
laikotarpį, priimame kaip 
pareigos atlikimą. 

„Kernavės" tunto, „Dubysos" 
draugovės tėvai, nutarė įver
tinti paukštyčių puikią vadovę 
s. Marytę Utz, kol ji dar parei
gose, o tuo pačiu ją paskatinti ir 
toliau nenuilstamai ir nuo
širdžiai su mūsų vaikais dirbti. 

Sausio 19 d. sesė Nijolė Gierš-
tikienė savo namuose suor
ganizavo sesei Marytei staig
meną. Visi „Dubysos" paukš
tyčių tėveliai paruošė suneš
tines vaišes ir dainuodami „Il
giausių, skautiškų, darbingų 
metų" — sutiko nustebusia 
Marytę. „Kernavės" tunto tun-
tininkė Rita Penčylienė ir s. 
R. Lukienė apdovanojo Marytę 
skautiška kuprine,pilna įvairių 
reikmenų, kurie palengvins 
Marytei skautavimą. P. V. 
Bendoraitienė įteikė tėvelių 
dovaną Marytei — gražią 
auksinę apyrankę. 

Savo žodyje Marytė padėkojo 
tėveliams, neaimanavo apie 
savo pasišventimą, bet džiau
gėsi savo skautišku darbu, ir 
paukštytėmis, kurios praturtina 
jos gyvenimą. 

Visa „Kernavės" tunto vadi-
ja, ir „Dubysos" draugovės tėvai 
t a r i ame Marytei nuoširdų 
skautišką ačiū, ir linkime nepa
vargti, kad Jaunimo centre ir 
smagiose skautų stovyklose, 
visada skambėtų paukštyčių ir 
jų didžiosios paukštės sesės 
Marytės balsai. 

Iv.L*. 

LSB NAUJAS SKAUTIŠKAS 
DIRŽAS 

Pagaliau atėjo laikas ir lie
tuvių skautų Brolijai jungtis į 
pasaulinį skautų ratą ir pa
gaminti savąjį odinį diržą su 
skautiška sagtimi, kad juo 
galėtume pasipuošti 1988 
metais švęsdami savo 70 metų 
Jubiliejų. Diržas — skautams, 
prityrusiems skautams, sk. 
vyčiams ir skautininkams. 

Diržo projektą ir gamybą 
atliks Lietuviškosios Skautybės 
fondas. Sagtys ir diržai norima 
užsakyti vienu kartu, kad būtų 
pigesni. 

Užsakymai diržui bus pri
imami, tik per vienetų vadovus 
(išimtinais atvejais pavieniui) 
užpildant užsakymo anketą ir 
jungiant kartu mokestį. 

Užsakymai turi būti atlikti 
iki š.m. birželio 15 d. Vėliau 
gauti užsakymai negalės būti 
greitai atlikti. 

Diržo kaina su persiuntimu 
12.00 US dolerių, (tokia pat kaip 
amerikiečių skautų). 

Užsakymus siųskite: Lithu-
I anian Scouts Association Inc. — 

LSF, 17 Tyler Road, Lexington, 
MA 02173. Reikalui esant 
skambink i t e : Tel. (617) 
861-1465. 
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Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai j vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

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

DANTŲ GYDYTOJAI 
2750 W. 71 st St. 

434-0201 
Valandos pagal susitarimą 

Pensininkams nuolaida 

DR. VIJAY BAJAi, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR OOOS CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami ofise) 

Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago 
Tai. 4 3 4 - 5 8 4 9 (veikla 24 vai.) 

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

I 
Ofs. te l . 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedz le Ave . , 
Chicago, I I I . 60652 

Pirm., antr., ketv >r penkt 
pagal susitarimą 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL B L I L D I N G 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal --u si tarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

2 6 5 5 W. 69 St. 
Tel . 776-9691 

{pirm. 12-2 v . p.p.; t reč. 12 - 2 v. p .p . 
penkt . : 1 - 3 v. p.p. 

3 9 0 0 W. 95 St. 
Tel . 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis . Ltd 
Marguette Med ica l Bu i ld ing 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

SURENDER KUMAR, 
Širdies ir Krauiagysiių 
Valandos Dagai susitarimą 

O f i s o t e l . — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

t O K Š A 
V A I K Ų L I G O S 

6441 S. Pulask i R d . 
Valandos pagal susi tar imą 

LA, M.D. 
R, M.D. 
Ligos 

D R . A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydyrnas 
5540 S. Pulaski Road. Tel . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju >r | namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St.. Chicago. IL 
Te l . 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills IL 
Te i . 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

Te l . RE-llance 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 We*t 59th Street 
Vai pirm . antr. ketv ir penkt 

nuo 12-3 vai popiet ;r 4-6 vai vak 

Tel 

( 

Trec ir šešt uždaryta 

ofiso ir buto: OLvmpic 2 

DR. P. KISIELIUS 
• \DYTOIAS IR CHIRURC 

-4 1 ?o 

AS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki S vai vak 
i l A l i a u treč Sėst 12 iki4 vai popiet 

Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS 1IC.OS 

( M!!<UK(. I ! \ 
c 132 S. Kedzie. Chicago. III. 

Tel. "25-2670 
1185 Dundee Ave.. Flgin. I I I . *0I20 

f ei. 742-0255 
\ liandus p.iual -u- iMnm.i 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTV < ?*D\ f O l \ 
8104 S. Roberts Road 

I mvlia 1 vakaru* nuo Mariem \ v 
l e i . 5*3-0700 

Valandos pagal -u-itarima 

DR. FRANK PLECKAS 
Kalba lietuviukai.' 

O ITOMFTRISTAS 
Tikrina .1 k 1 -> Pritaiko akinius ir 

.( ont.u : lenses" 
2t>18 W 7lst St. Tel. 737-5140 

\ . i l pag.i! susitarimą U/darvta trti 

Dr I uma-onto ofi-a perėmė 

T. RAMA. M.D. 
Speiialvbe C hirurgiia 
2454 VVest 71st Street 

Tel. 434-1818 - Rez. 852-088" 
\ 1! pirm . antr . ketv ir penkt 

3 iki v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė Vidaus ir plaučiu lig<>s 

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

11800 Souttiw««t Hlghw»y 
Pa!os Matghts III. 60463 

J12) 3610220 312)361-0222 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUTLDINC 
3200 VV. 81st Street 

Of iso tel. RE 7-1168. 
Re/id. 385-4811 

DR. LEONAS SEIRUTIS 
INKSTU PŪSI ĖS IR 

PROSTATO CHIRURCIIA 
2656 VV. 63rd Stre*t 

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

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

NANCY STREITMATTER, M.D. 
K A R D I O L O G E 

2 4 5 4 W . 71 S t r e e t 
T e l . 4 3 4 - 6 7 7 7 

Vaiandos pagal susitarimą 

Dr. Tumasonio ofisą perem* 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LICOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

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

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
CYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

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

6-o. antr 12-e> penkt 10-12. 1-o 

Edmundas Vižinas. M.D., S.C 
Spei :alvbe Vidaus ligų gvdvtotas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. pr:c Aus'in) 

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

JOHN P. VVAITKUS, M.D., FACS 
SPECIALISTAS CHIRURGAS 
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Kunkuliuoja pogrindis 

MASKVOJE 
Okupantas, įvedęs ypatingos 

kontrolės stovį, trukdo Lietuvos 
žmonėms paminėti nepriklauso
mybės atkūrimo 70 m. sukaktį. 
Okupantas naudoja taip žiau
rias priemones prieš lietuvių tei
sių gynėjus, kaip tai įvyko su I 
ryžtingąja Lietuvos mylėtoja 
Nijole Sadūnaite, kuri buvo su
mušta. Bet ta i rodo ir okupan- ' 
to silpnumą, kad jau griebiasi 
net ir banditų praktikuojamų 
priemonių. 

Pačioje Maskvoje vis garsiau 
pogrindis stengiasi prasiveržti, 
reikšdamas padoresnių rusų 
laisvės ilgesį. Eilė Gorbačiovo 
liberališkesnių pareiškimų dar 
labiau padrąsino žmogaus teisių 
gynėjus Maskvoje, Leningrade 
ir kituose centruose drąt'au pra
bilti. „New York Times", o taip 
pat ir JAV-se leidžiamas antiko
munist inių rusų la ikraš t i s 
„Novoje Russkoje Slovo" paskel
bė eilę daug pasakančių faktų. 
Maskvoje buvęs politinis kali- i 
nys Levas Timofejevas įsitaisė 
kompiuterį „Tošiba 1000". Jam 
kompiuterį parūpino draugai. 
Su tuo kompiuteriu jis j au 
išleido du numerius laikraščio 
„Referendum", kuris spaus
dinamas be cenzūros. Teišleido 
kiekvieno numerio tik po 70 
egzempliorių, bet medžiaga to 
k ra š to v isuomenei intr i
guojanti. Pirmame numeryje, iš
leistame gruodžio mėnesį, įdėta 
net dešimt straipsnių apie karą 
Afganistane. Taip pat rašoma 
apie permainas Sovietų Sąjun
goje, apie Bažnyčios padėtį. Šio 
leidinio pobūdį ir kryptį galima 
suvokti iš vieno straipsnio 
antraštės: „Ar tik nemirs Gor
bačiovas Afganistane?" 

Laikraščio leidėjas Timofeje
vas pažymėjo, kad jo tas „Refe
rendumas" išeis dukart per 
mėnesį ir kad jis tikisi, jog tarp 
bendradarbių pasireikš ir žino
mi mokslininkai ir rašytojai. 
Sudaromas įspūdis , kad 
laikraštis ne slaptas, bet tik 
leidžiamas be cenzūros. Leidėjas 
ilgisi geresnės spausdinimo 
priemonės, bet ir dabar, paly
ginus su pogrindžio spauda, 
turintis kompiuterį jau yra tarp 
pirmaujančių. Kaip ilgai jis 
galės išsilaikyti, tai jau kitas 
klausimas. Leidėjas tik ilgisi 
sąlygų, kada galėtų panaudoti 
masinio spausdinimo priemo
nes. 

Tokių pogrindžio necenzū
ruojamų leidinių jau gana gau
siai atsiranda Maskvoje, Le
ningrade, Pabaltijy, Armėnijoje 
ir kitur. „New York Times" 
pažymi, kad dabar Sovietų 
Sąjungoje prasideda naujas eta
pas pastangų prasiveržti pro 
valdžios cenzūrą. 

Pagausėjusios savilaidų spau
dos akivaizdoje grupė Leningra
do intelektualų, išsiilgusių lais
vesnio žodžio, pradėjo leisti va
dinamą „Žurnalų žurnalą", kur 
perspausdinamos informacijos 
iš daugelio kitų savilaidos lei
dinių. Išskyrus Timofejevo „Re
ferendumą" , k u r i s spaus
dinamas kompiuteriu, ki t i 
spausdinami paprastesnėmis 
priemonėmis, kopijuojami, plin
ta iš rankų į rankas, taigi jų ti
ražas nėra didelis, juos teskaito 
gal tik šimtai žmonių. Bet jau 
Timofejevo „Referendumo" 
atvejis rodo, kad padėtis gali 
keistis. Deja, ji ne visada gali 
keistis gerojon pusėn. 

Tą gausėjančią savilaidos 
spaudą Sovietų Sąjungoje 
leidžia ne vien disidentai, bet 
yra ir eilė savilaidinių laikraš
čių, kuriuos leidžia žmonės, 
norintieji taikiai sugyventi su 
vyriausybe, bet kurie siekia 
galimybių pasakyti laisvesnį žo

dį, svars tant tarptaut inę 
politiką, gynybos klausimus, 
ekonominių reformų perspekty
vas, o taip pat ir vidaus gyve
nimo klausimus, net ir tokius, 
kaip imanti plisti „rock" muzika. 
Jaučiamas žmonių drąsėjimas. 
Jeigu anksčiau tebuvo po
grindžio slapti leidiniai, tai 
dabar jau siekiama prabilti 
laisvai, tik išvengiant cenzūros. 
Daugelis tokių savilaidos spaus-
dinių leidėjų pasiunčia savo 
išleistus numerius viešai lei
džiamiems laikraščiams arba 
net ir komunistų partijos cen
trinio komiteto nariams. 

TĖVYNĖS IŠLAISVINIMAS 
YRA BENDRAS VISŲ RŪPESTIS 

Naujieji sav^aidos leidiniai 
skiriasi nuo ankstyvesniųjų po
grindžio tuo, kad dabar lyg pra
dedama tikėti į galimybes 
permainų sovietiniame režime, 
jų sistemoje. Tokias drąsias 
viltis stiprina faktas, kad tos 
naujosios becenzūrinės savilai
dos autoriai ir leidėjai Maskvo
je nebeareštuojami, net į juos 
imama rimčiau žiūrėti. Nemaža 
staigmena buvo, kai netaip 
seniai komunistų partijos 
laikraštis „Sovietinė Rusija" 
pacitavo Leningrade savilaidos 
žurnalą „Merkurijus". Jo 
redaktorė Elena Z^linskaja net 
rašo: „Tokia savnaida, kokią 
mes žinojome seniau, yra 
mirusi". Duodama suprasti, kad 
dabartinė savilaida siekia išlai
kyti lojalios opozicijos vaidmenį. 

Nors gal dar toli iki to, kad tie 
naujieji savilaidos leidiniai 
plačiau sudarytų lojalios opo
zicijos vaidmenį, vis dėlto įdo
mus faktas, kad praeitų metų 
spalio mėnesį Sovietų vyriau
sybė leido Leningrade susirinkti 
redaktor iams dvidešimties 
tokių savilaidos leidinių ir pasi
dalinti savo patyrimais. Reikš
minga, kad tame savilaidos 
redaktorių-leidėjų pasitarime 
dalyvavo ir valdžios laikraščių 
„Literaturnaja Gazeta", „Izves-
tija" ir net komunistų partijos 
centro atstovai. Tačiau oficialio-

į ji spauda apie tą konferenciją 
j neparašė nė eilutės. 

„Žurnalų žurnalas" išspaus
dino ištraukas iš tos konfe
rencijos stenogramų, kas parodė 
apie buvusias audringas disku
sijas dėl laisvosios savilaidinės 
spaudos darbo ribų komunis
tinėje valstybėje. Oficialių laik
raščių redaktoriai kaltino sa
vilaidos leidinių redaktorius, 
kad jie vienašališki, ten
dencingi, teturį mažos reikšmės. 
Savilaidų atstovai pareikalavo 
iš oficialių redaktorių, kad jie 
siektų didesnės laisvės savilai-
dai ir galimybių pasinaudoti 
spaustuvėmis. Tačiau savilaida 
ima konkuruoti su oficialia 
spauda, aprašydama dalykus, 
kuriuos nutyli oficiali spauda, ir 
tai ne vien apie areštus disi
dentų, bet ir apie demonstra
cijas. Daugelis savilaidos 
laikraščių surišti su gausė
jančiais privačiais klubais. 
Maskvos klubas „Perestroika" 
pradėjo leisti savilaidos 
la ikraš t į „Atviroji zona". 
Socialistinių klubų federacija, 
save vadinanti naujais kairiai
siais, leidžia „Posūkį į kairę". 
Žmogaus teisių gynimu, de
monstracijomis ypač domisi 
„Glasnost" ir „Ekspress". Yra 
ir religinių savilaidos žurnalų, 
kaip „Krikščionių bendruome
nės biuletenis". Savilaidos pro
veržiai labai sustiprėjo, bet 
So.ietų sistema nepasikeitė ir 
tie savilaidininkai gali greit 
l ikti be kompiuterio ir be 
laisvės. Jau prieš kelias dienas 
„ P r a v d a " pradėjo pulti 
privačius klubus, kurių sovie
tuose esą jau apie 10,000. 

Juoz. Pr. 

Įžengėme į 1988 metus pilnus 
ryžto dirbti pavergtos lietuvių 
Tėvynės labui. Nauji metai 
veda mus į naujus darbų barus. 
Tikimės visokeriopos sėkmės 
pozityviai sprendžiant iškilu
sius uždavinius. Ateiviams 
priklauso didelė padėka ir 
pripažinimas už atneštą per 
karo audras Tėvynės nelaimių 
keliais ideologinių ir rezis
tencinių sąjūdžių dvasią ir 
įvairialytę kovingą veiklą. 
Atsinešę išeivystės kasdienybėn 
tos veiklos dvasią, užtikrinančią 
tautos bendruomeninį gyveni
mą, Amerikoje jie rado ypač pa
lankias sąlygas tokią veiklą 
konkrečiai plėtoti. Rezultatai 
tokios veiklos yra vertingi, nes 
parodo lietuvių pasiaukojimą 
Lietuvos valstybingumo ir jos 
suverenumo atkūrimo reika- j 
lams, ta ip pat liudija jų 
darbštumą ir puoselėjamų idėjų 
įvairumą, jų daugiaplaniškumą. 

Nuo pat pirmų atvykimo 
Amerikon dienų, lygiai kaip ir i 
dabar, atrodė ir atrodo, kad ne
naudinga, jog nors viena politi
nė ar rezistencinė srovė nustotų 
veikti ar net egzistuoti, nes 
srovių gausumas ir veiklos i 
įvairovė yra būdingos Amerikos i 
visuomeninio gyvenimo sanklo
dai, be to, daro teigiamą įspūdį 
kitataučiams šiame krašte ir 
tarptautinėje plotmėje. 

Lietuvių krikščioniškosios 
demokratijos sąjūdžio pirmtakų 
laikysena buvo ideali aukojan
tis žmonių gerovei. Sąjūdžio 
nešėjai tėvynėje pagrindinai bu
vo nusistatę demokratiškai ir 
garbingai palaikė kitų srovių 
veiklą. Esame dėkingi Dievo ap
vaizdai, kad išeivija išlaikė 
krikščionišką demokrat inį 
sąjūdį gyvą Lietuvių krikščio
nių demokratų sąjungoje. Tai 
pabrėžtina išskirtinai, nes 
Lietuvių KDS išeivijoje yra tas 
lietuvių politinis sąjūdis, kuris 
yra pilnateisis tarptautinės or
ganizacijos narys. 

Kaip daugumai gal ir žinoma, 
LKDS yra pilnateisis Krikščio
nių demokratų internacionalo 
narys su teise balsuoti ir tuo 
atstovauti išeivijai ir Lietuvos 
reikalams. Krikščionių demo
kratų internacionalas yra ta lie
tuviams prieinama organizaci
ja, kur Maskvos dominuojamose 
Jungtinėse Tautose veikia ir 
naudojasi „Nevyriausybinių 
organizacijų" statusu ir gali gin
ti Lietuvos bylos reikalus. Ta 
galimybe išeiviai beveik nesi
naudoja, o jeigu ir bando ne
veiksmingai pasinaudot i , 

ANTANAS RUDIS 

nežinodami kieno vežime sėdi, 
tai iš to gaunama maža naudos. 

Praeitą žiemą kartu su inž. 
Adolfu Venskum, LKDS vice
pirmininku Europos kraštuose, 
aplankėme ir tarėmės su KD in
ternacionalo pirmininku Flami-
nio Picooli Romoje. Andre Louis, 
internacionalo reikalų vedėju 
Briuselyje, Thomas Jansen, 
Europos krašto KD generaliniu 
sekretorių Briuselyje ir dr. Egon 
Klepsch Prancūzijoje Europos 
parlamente atstovaujantį KD 
org-jai Europoje. Taipgi ta
rėmės su Amerikos ambasado
rium Belgijoje Geoffrey Swaebe. 
Visur buvome šiltai priimti ir 
mūsų LKDS veikla Europoje ir 
internacionale buvo atgaivinta. 
Inž. Adolfas Venskus buvo 
vienatinis LKDS narys, kuris 
40 metų savo lėšomis keliavo, 
kur tik buvo reikalinga pasau
lyje palaikyti LKDS idėją ir 
nuolat kelti Lietuvos reikalą. 

Aplankydami KD internacio
nalo centrą, padėkojome už 
mums suteiktą progą pravesti 
rezoliuciją Pasaulio KD 
kongrese Lisabonoje 1986 

i metais, kur kartu su Vladu 
I Šoliūnu, tuometiniu pirmi
ninku, dalyvavome ir įteikėm 
kongresui memorandumą iškel
ti Lietuvos pavergimą ir apgin
ti ten likusių lietuvių teises bei 
reikalauti pasaulio pritarimo 
grąžinti Lietuvai suvereninę 
valstybę. Penkiasdešimt ketu-i 
rios tautos sudaro Pasaulio 
KD internacionalą ir visos 54 
tautos nubalsavo kelti ir remti 
Lietuvos išlaisvinimo idėją. 

Lietuvių krikščionių 
demokratų sąjūdžio išeivijoje 
vardu pakvietėm ruošti sekantį 
Pasaulinį krikščfonių demokra
tų kongresą Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse Chicagoje. 
Ruošti pasaul in io masto 
suvažiavimą reikia pasaulinio 
masto darbo ir paramos. Kad 
mūsų kvietimas būtų svarus, 
Nacionalinės s trategijos 
forumas (National Strategy 
Forum) pritarė ir mums davė 
nuvežti ir įteikti jų oficialų 
kvietimą. Pakvietimas buvo 
svarstytas Pasaulio krikščionių 
demokratų centirnio komiteto 
suvažiavime Chile valstybėje, 
Pietų Amerikoje. Ištyrė abi
puses sąlygas, ir gavome 
pritarimą 1989 metų Krikš
čionių demokratų internaciona
lo generalinę asamblėją pra
vesti Chicagoje Greitai KD in
ternacionalo generalinis sekre
torius atvyks Amerikon toli

mesniems pasitarimams. 
Ryšium su tuo, lietuvių 

išeivijai iškyla neei l iniai 
politiniai uždaviniai. Sulaukę 
viso pasaulio krikščionių de
mokratų delegatų Amerikoje, 
patys pamatytume šios veiklos 
svarbą pavergtai Lietuvai ir 
mūsų išeivių idealams. Daug 
geriau suprastų, kaip veikia 
pasaulinis krikščionių demo
kratų susivienijimas, taip pat ir 
amerikiečiai, kurie, savo kraš
te tvarkydamiesi neideologi-
niais pagrindais,mažokai žino 
apie krikščionių demokratų 
tarptautinę ir regioninę veiklą. 

Komunizmas yra konsepcija, 
kaip niveliuoti asmenybę ir 
suvaržyti žmogų ir užvaldyti 
pasaulį, įklampinant tautas des
truktyvios istorijos klystkeliuo
se. Šiais metais bus švenčiamas 
Rusijos 1,000 metų krikšto ju
biliejus. { Sovietų Sąjungą vyks 
150,000 amerikiečių turistų. 
Čia įvairiais svertais telkiami " 
palankūs sovietams žmonės. Jie 
grįžę, žymiu mas tu taps 
Maskvos šalininkais, simpati-
kais, geriausiu atveju — tyliais 
stebėtojais, jų religijos „laisvių" 
ir Maskvos fiktyvių žmogaus 
teisių pripažintojais. Visa tai 
reiškia, kad, plečiantis ryšiams, 
komunistai pirš savo šūkius pa
klydusioms avelėms. Tai Ameri
kos, o kartu ir mūsų problema, 
atoveiksmio laukianti sritis. 

Ryšium su tuo atkreiptinas 
dėmesys į tai, kad lietuvių 
išeivijos politiniai sluoksniai 
niekad nebuvo per daug linkę 
jungti savas europines pastan
gas prie amerikietiškųjų, t.y., 
prie tų, kurių rankose jėga 
ir sprendimų teisė. Dėlto mes 
daug ką praradome ir praran
dame, daug ko nepasiekiame. 

Sričių kur galima jungti pa
stangas, yra daug, bet tokiam 
darbui reikia talentų ir nemažai 
darbo. Viena iš tokių stambių 
veikimo sričių yra veikla KD 
internacionalo Amerikoje 
rengimo baruose. Internacio
nalo generalinės asamblėjos ir 
kitų renginių tikslas, kaip atas-
vara komunistinėms tendenci
joms — apšviesti Amerikos 
profesūrą pasaulinio masto 
krikščioniškosios demokratijos 
siekimais ir supažindinti pa
skaitomis ir straipsniais plačią 
amerikiečių auditoriją su Lie
tuvos valstybės istoriniu 
vaidmeniu ir supažindinti su 
Lietuvos valstybės konstitu
cinio pobūdžio teise, jau 1529 
metais pasieki usios tokį aukštą 
išsivystymo ir humanizmo lygį 

Ses. M. Joanellai, generalinei Šv. Kazimiro seserų vienuolijos vyresniajai, 
įteikia Bea Motill, Šv. Kryžiaus savanorių rėmėjų pirmininkė, tūkstantine. 

ir veikusio beveik 400 metų 
Rytų Europoje. Tai Lietuvos 
kraitis — ankstyvieji rašytiniai 
įstatymai apie žmogaus ir 
etninių grupių teises nepri
klausomai nuo luomo bei 
tautinės ir religinės priklau
somybės, kokių iki tol neturėjo 
pasaulis. 

Politinių srovių veikla lietu
viškoje padėtyje yra ypač 
brangint ina, nes pr iešas 
primeta uniformistinį mąstymą 
ir prievartą. Tačiau reikia be at
vangos gilintis, kas dedasi besi
keičiančiame pasaulyje, kad 
užtikrintume vis aukštesnės 
pakopos vadovavimą sąjū
džiams. O tai nėra lengva. 

Sėkmingiau įveikti šios rūšies 
ribotumo grėsmę visų pirma rei
kia pripažinti Vakarų demokra
tijos valstybių patirtį, sutin
kamai su kuria talentingas 
vadovavimas valstybei ar svar
bios paskirties sąjūdžiui per de
šimtmetį išsisemia, o neretai 
nesiekia ir šios ribos. Todėl ir 
lietuviams reikia ieškoti ir 
surasti naujų talentų, pajėgian
čių vadovauti išeivijos organiza
cijoms. Per dešimtmeti nauji 
talentai naujoviškiau įauga į 
visuomenę ir valstybės aparatą. 
O per 20-30 metų jaunoji kar ta 
primiršta savo sąjūdžio siekių 
pagrindą, kurį privalu aukštes
nėje pakopoje pakar to t i . 
Vadovavimui talentų paieškos 
ypač svarbios, nes sugebantys ir 
turintieji pasiruošimą taurūs 

j žmonės yra linkę gilindamiesi į 
• vadovavimo esmę stovėti nuo
šalyje, o mūsų lietuvišku atve
ju nesireiškia dar ir todėl, kad 
esą pareigose politiniai ateiviai 

| yra labai jautrūs. 
Minėto pobūdžio akivaizdi tik

rovė gali formuotis, matyt, ir dėl 
to, kad veikdami gerais norais 
ir motyvais lietuviai nėra tame 
lygyje, kuriuo jau seniai eina 
gyvenimas. Tokia padėtis iš 
kiekvieno reikalauja padaryti 
a t i t inkamas išvadas. Ar 

vadovaujančius jau yra apėmusi 
voratinklių ramybė arba tar
pusavio ginčų ekstazė — jai 
kitokio veikimo srovės minčių 
apimtis netelpa pasaulyje? 
Betgi, nesutinkant su kitos 
srovės tvirtinimais, nebūtina 
pu l t i jos a ts tovus , jeigu 
aukšč iaus ias antsrovinis 
Tėvynės idealas yra bendras. 
Mūsų tikslas — veltui nenaudo
t i energijos ir neskaidyt i 
pastangų, o formuoti įvairia-
srovių pastangų bendrą srovę 
Lietuvos suverenumui atkurti. 

Šiam tikslui pasiekti reikia 
naujų talentų, naujo impulso, 
kuo giliau įaugusių į Amerikos 
visuomeninį ir politinį 
gyvenimą ir sugebančių tą 
viską kuo geriau panaudoti Lie
tuvos suverenumo siekių reika
lams. Naujų talentų energin
giau reikia ieškoti įgijusių 
politinę patirtį išeinančių į 
pensiją ateitininkų ir skautų 
sluoksniuose, diplomatinės tar
nybos ir politinių mokslų 
profesūros tarpe, ne piktų, bet 
pasiaukojančių asmenų. Yra no
rinčių pasidalinti savo mokslų 
patirtimi ir dirbti dėl efektin
gesnių ir malonesnių rezultatų, 
bet jie neprileidžiami arba būna 
atbaidyti. Vieni daugiau, kiti 
mažiau gali dirbti. Bet ir toki 
reikalingi,kurie parodo stiprią 
moralę ir nuoširdų norą dirbti 
tautai. 

Man rūpi mūsų tarpusavio 
santykių išlyginimas. Skaudžiai 
pergyvenu nesutarimus ir vie
nas kito plakimus pavergtos 
Lietuvos laisvinimo darbe. 
Tėvynės išlaisvinimas yra bend
ras visų darbas, visi esame tos 
pačios tautos vaikai. Konfliktai 
ir skundai prieš viens kitą, apsi-
lenkimas su tiesa neneša gar
bės. Vieša oipinija, kuri turi 
būti pakreipta mums palankia 
prasme, atsidūrė kažin kur. 
Laikas nulipti nuo bačkos ir 
broliškai kalbėtis su bendra-
byliais. 

DANGORAIŽIO SESELIS 
P. MELNIKAS 

Romanas 

42 
Bet tas į tai neatkreipė net dėmesio, lyg būtų čia 

savo namuose ir sveikintis su Dobilu būtų atgyventas 
ir nereikalingas paprotys. Kam to reikia? Jis buvo už
siėmęs: taisė išsuktą Dženutės lėlės koją. 

Marytė darbavosi virtuvėj ir stengėsi visiems įtik
ti. Dabar po to, kai Džiordžis dėl užgaulaus liežuvio 
kurį laiką buvo neįsileidžiamas, visi stengėsi būti jam 
mandagūs, kad jis vėl neprasidėtų su įžeidinėjimais. 
Tas sekėsi tik iš dalies... 

Pietų metu Džiordžiui pasirodė, kad kepsny? taip 
iškeptas, lyg stigo druskos, o Marytė stengėsi pasitei
sinti. Kuo daugiau jis kritikavo, tuo daugiau kimšo į 
burną Marytės patiekalus, juokaudamas, kad daro tai 
ne dėl Marytės kulinarijos meno. Kelis patiekalus 
pakartojo, į savo lėkštę sušlavė net Dženutės nebaig
tus likučius. Jis viską darė, kad nereikėtų ko nors 
pagirti. 

Džiordžis prie stalo stengėsi žūtbūt dominuoti. 
Dobilas bandė kalbėti su juo viena ar kita tema, 

bet tas įkyriu būdu sugrįždavo į tai, kas prieš jo akis 
lėkštėj garavo. Tik Dobilo dukra Nijolė stengėsi, kad 
pašnekesys visiškai „nemirtų". 

Po pietų Džiordžis salone atleido diržą ir laikraštyje 
atsivertė sporto skiltį. Išjojau negalima buvo išgauti 
nė žodžio. Į bet kokį klausimą jis tik pakeldavo savo 
dailų, nuo alaus paraudusį veidą ir atsakydavo ,.taip" 
ar „ne", o kartais nuduodavo net neišgirdęs. Žentas 

sau mandagiai savin užsidarė. Į jokias rimtas temas 
nesileido, gal net tokios rūšies pašnekesio nesugebėjo. 
Atrodė, jis atsilankė čia gerai pavalgyti, prieš televiziją 
išpūtęs pilvą pasėdėti ir kartais stipriu balsu šūktelėti 
Dženutei ją sudrausmindamas. 

Jei taip, galvojo Dobilas, gerai. Esi stuobrys. 
Jį apėmė keista nuotaika ir jis tada „pavirto" į 

nematomą, namuose tiesiog neegzistuojančią 
„šmėklą". Paėmė vieną žurnalą, paliko Džiordžį salone, 
išėjo į kitą kambarį ir ten pradėjo skaityti. Gal jį truk
dau, pagalvojo. 

O Džiordžis? 
Džiordžis bematant pastebėjo, kad šeimininkui 

nusibodo jo tylėjimas. Jis padėjo laikraštį į šalį, pakilo 
ir, praeidamas pro Dobilą, pasakė jam kelis žodžius. 
Jo veidas buvo lyg draugiškesnis. Kodėl? 

Tai, va, galvojo Dobilas, laimėjau nors tiek. Dabar 
aš galėčiau jam neatsakyti ir jį ignoruoti. Gal tylėsiu 
ir leisiu jam šnekėti? Tegu parodo ką gali! 

Dobilas paklausė: 
— Na. Kaip darbas? 
— Kaip visuomet, — atsakė Džiordžis. 
— Mano viršininkas šėlioja. Vienas įstaigoj apalpo 

ir mirė, — pradėjo Dobilas dėstyti tai, kas jį daugiausia 
graužė... 

— Atleido jau kelis inžinierius be reikalo, pa
gąsdinimui... 

Gan ilgai Dobilas analizavo Devinskio charakterį, 
spėliojo, kodėl toks keistas, kalbėjo atvirai apie White 
bendrovę ir jos skyrių Grand pastate, svarstė apie savo 
darbą, naujas pareigas ir padėtį po Devinskio baugi
nimų ir pabaigoj paklausė Džiordžio nuomonės. 

Bet Džiordžis tuojau užsikirto. Jo gal niekas 
negraužė? Nemoka šnekėti ir analizuoti? Bet kokios 
temos nagrinėjimas jam atrodo plepumu? Plepumas jį 

vargina ir plepėti turbūt tik europiečiai temoka? Gal 
reikia ir paprasčiau kalbėti? 

Nagrinėjimas, galvojo Dobilas, gal yra atvirų 
žmonių žymė. Džiordžis neatviras, lyg kažką slėptų, 
atsargus kiekviename žingsnyje, šykštus kalboje ir tik 
laukia, kad galėtų iš žmogaus pasijuokti. „Mes turime 
skirtingus charakterius, kitokią pasaulėžiūrą ir nieko 
gero iš mėginimų šnekėti su juo neišeis". 

Prisiminė Nijolės pasakymą, jog Džiordžis 
nemėgsta ginčų, jų bijo. Politika, religija, rasė ir pašne
kesiai apie tautybes sukelia ginčus, kovas. Tas tiesa. 
Dobilą tai domino ir jis apie tai mėgindavo kalbėti. 

O dabar bandė kalbėti apie darbą! 
Negi ir tai Džiordžiui nepatiko? Lyg Dobilas pūs-

tųsi? Viešpatie! Negi šnekėti apie darbą taip pat 
uždrausta? Nekalbėk, šyptelėjo sau Dobilas... Naujos 
„neliečiamos" temos kaip siena grupavosi aplink šį 
keistą žentą! 

O gal jis nemėgsta tik plepumo, temų be ribų? Jis 
save ribojo, varžė ir griežtai prisilaikė prie sporto, 
automobilių ir oro temų. Apie jas mokėjo šį tą 
papasakoti. 

— Žiūrėk, Džiordži, lyja. 
Pamatęs pro langą, kad pradeda lynoti, Dobilas 

šnektelėjo apie orą. Po to prisiminė, kad jo automobilio 
palubėje neužsidega lemputė. 

— Parodyk, — pasiūlė Džiordžis. 
Abudu išėjo į lauką. Lynojo. Džiordžis atvėrė Dobilo 

automobilio duris, pasilenkęs po vairu apžiūrėjo, atrado 
perdegusį laidą ir tuojau sutaisė. 

Tai, va, žmogus nebuvo bevertis. Pataisęs jautėsi 
patenkintas ir šnektelėjo apie įvairius automobilių 
modelius ir jų dažymo metodų ypatumus. 

— Tu apie automobilius daug žinai, — pasakė 
Dobilas. (Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
INZ. V. IZBICKO 

LAIDOTUVĖS 

Gausiai dalyvaujant Bostono 
ir apylinkės lietuviams, sausio 
31 d. Paul H. Kravv laidotuvių 
namuose Norvvoode atsisveikin
tas inž. Vytautas Izbickas, po il
gos ir sunkios ligos sausio 28 
d. miręs Bostono ligoninėje. 
Vasario 1 d. Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos bažnyčioje Nonvoode 
šv. Mišias už jo sielą aukojo kle
bonas Vincas Valkavičius, asis
tuojamas Šv. Petro lietuvių pa
rapijos So. Bostone klebono 
Alberto Kontauto ir kun. An
tano Baltrušiūno. Mišių metu 
giedojo sol. Daiva Mongirdaitė. 
Po Mišių velionio palaikai 
nuvežti į Putnam, CT. Ten jie 
palaidoti Nekaltai Pradėtosios 
Marijos vienuolyno kapinėse, 
netoli kun. Stasio Ylos pasta
tytos lietuviškos pilaitės. Kapi
nėse maldas atliko kun. Vincas 
Valkavičius ir kun. Valdemaras 
Oukuras. Giedamo Lietuvos 
himno garsai medžių viršūnė
mis skrido į tolį... 

Laidotuvių namuose mirusio
jo karstas buvo uždarytas. Ant 
jo buvo dvi nedidelės mirusiojo 
fotografijos: viena iš jaunystės 
dienų, o kita iš vėlesnių laikų. 
Tarp fotografijų Neolituanų kor
poracijos ženklai — kepuraitė ir 
juostelė. Karsto priekyje našlė 
Felicija, duktė Daiva, sūnus 
Vytenis, brolis Lionginas ir kiti 
giminės. Pasikeisdami, prie 
karsto garbės sargyboje budėjo 
inžinieriai ir neolituanai. 

Atsisveikinimo metu mal
doms vadovavo klebonas kun. 
Vincas Valkavičius, o atsisvei
kinimą pravedė LB-nės Bostono 
apygardos pirmininkas Česlo
vas Mickūnas. Su velionio 
gyvenimu ir atliktais darbais 
susirinkusius supažindino inž. 
dr. Jurgis Gimbutas, o atsis
veikinimo kalbas pasakė: LB-
nės Bostono apylinkės vardu 
Brutenis Veitas, Tautos fondo 
vardu Antanas Januška, Ameri
kos Lietuvių Tarybos Bostono 
skyriaus vardu Gintaras Čepas, 
Baltų d-jos vardu Irena Veitienė 
(angliškai), Laisvės kovotojų 
vardu Jonas Vasys, Tautinės 
sąjungos centro valdybos ir 
Bostono apylinkės vardu Juozas 
Rentelis, Moterų federacijos 
vardu Elena Vasyliūnienė, Neo
lituanų korporacijos vardu dr. 
Algirdas Budreckis, ALIAS 
centro valdybos vardu Bronius 
Galinis, So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos vardu Romas 
Veitas, ALIAS Bostono sky
riaus vardu Rėdą Veitaitė, 
šeimos vardu Lionginas Iz
bickas. PLB-nės, JAV LB-nės 
vardu Česlovas Mickūnas. At
sisveikinimas baigtas, visiems 
sugiedant po vieną posmą 
„Lietuva brangi" ir „Marija, 
Marija". 

Laiškas 

SKIRTINGI BALSAI 

Kas metai, minėdami Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
tį, su pagarba ir pasididžiavimu 
kalbame, kaip didvyriškai 1918 
metais buvo iškovota Lietuvos 
laisvė. Bet vengiame kalbėti, 
kaip gėdingai ta laisvė 1940 
metais buvo prarasta. Dvigubas 
Sibiro tremtinys, rašytojas, 
redaktorius prof. Juozas Keliuo-
tis nevengia pasakyti ir karčios 
tiesos savo įspūdžių knygoje 
„Dangus nusidažo raudonai". 
Atvirai su š irdgėla rašo: 
„Tokiomis heroiškomis pastan
gomis Lietuvos laisvė buvo 
iškovota, o taip niekingai ir 
idiotiškai buvo prarasta! .. Ir 
man šiandien kiekvieną sykį 
krauju paplūsta širdis apie tai 
pamanius", (p. 178 ir 179). 

K. Brž. 

Velioniui pagarba pareikšta 
dar keliomis gėlių puokštėmis ir 
jo atminimui aukomis lietu
viškiems reikalams. Lietuvių 
Fondui aukų sudėta daugiau 
negu 1,500 dolerių, o Tautos 
Fondui — 830 dolerių. Laido
tuvių namuose lankytojų 
knygoje pasirašė daugiau negu 
300 asmenų. 

Tokiu visuomenės liūdesiu ir 
pagarba ats isveikintas ir 
palaidotas inž Vytautas Izbic
kas, daug dirbęs įvairiuose 
lietuviškos veiklos baruose. Toji 
pagarba būtų dar didesnė ir 
prasmingesnė, jei visi dirbtume 
Lietuvos labui tokiu atsidėjimu, 
kokiu jai dirbo velionis. Juk 
nėra didesnio paminklo miru
siajam, kaip vykdymas jo idealo. 

Vasario 7 d. laidoje, „Laisvės 
Varpas" perdavė platesnį inž. 
dr. Jurgio Gimbuto pranešimą 
apie inž. Vytauto Izbicko nueitą 
gyvenimo kelią ir šakotą 
veiklą Lietuvoje, Vakarų Vokie
tijoje, Didžiojoje Britanijoje ir 
šiame krašte, o taip pat 
reportažą iš jo laidotuvių. Inž. 
dr. Jurgio Gimbuto kalba paly
dėta mirusiojo mėgiamiausia 
giesme „Lietuva brangi". 

Inž. Vytauto Izbicko gyvybę 
mirtis pakirto, jam einant 
68-sius metus. Jis buvo gimęs I 
1920 m. gegužės 16 d. Latvijoje. 

LIETUVOS OKUPACIJOS 
ISTORIJOS REIKALU 

Spaudoje pasireiškus įvai
riems pasisakymams dėl LB-nės ' 
krašto valdybos pavedimo 
Sauliui Sužiedėliui parašyti 
Lietuvos okupacijos istoriją, 
„Laisvės Varpo" vedėjas Petras 
Viščinis kreipėsi į LB Krašto 
valdybos pirmininką Vytautą 
Volertą aštuoniais klausimais, 
į kuriuos gautus atsakymus pa
skelbė vasario 7 d. laidoje. Iš jų 
susidarė įspūdis, kad dėl tos 
istorijos kilusių ginčų viena iš 
pagrindinių priežasčių — tai 
greitos, tikslios ir teisingos in
formacijos stoka. Jei tokia infor
macija būtų buvusi laiku visuo
menei paskelbta, tai būtų buvę 
išvengta nereikalingų ginčų, 
visuomenės nuotaikos nuodi
jimo ir įvairių įtarimų sukėli
mo. Visai mūsų veiklai atsire
miant į savanorišką principą, 
labai svarbu, kad visuomenėje 
nebūtų silpninama parama tai 
veiklai. O tai įvyksta, kai 
visuomenė neinformuojama, 
kas ir kaip daroma. Mūsų 
spauda ir radijo programos ga
li šia prasme atlikti reikšmingą 
uždavinį, tik nereikia jų 
ignoruoti. 

PUIKIAI IŠNAUDOTA 
PROGA 

Brocktono miesto mokyklų 
komiteto rinktu nariu yra jau
nas lietuvis advokatas William 
Pribušauskas. Jis stengias kiek
vieną pasitaikiusią progą 
panaudoti lietuviškų reikalų 
iškėlimui. Paskutine tokią 
progą jam sudarė faktas, kad to 
komiteto posėdis buvo numaty
tas vasario 16 d. Prieš tai 
įvykusiame komiteto posėdyje 
jis paprašė, kad posėdis iš 
vasario 16 d. būtų nukeltas 
kitai dienai, nes Vasario 16-ji 
yra Lietuvos laisvės atstatymo 
šventė. Tuo pagrindu jis pa
pasakojo apie dabartinę Lietu
vos okupaciją, vedamą kovą ir 
aukas dėl laisvės atstatymo. Ko
miteto nariai pritarėjo siūlymui 
ir nukėlė savo posėdį kitai 
dienai. Apie tai vėliau platokai 
rašė Brocktone leidžiamas 
dienraštis „Enterprise". Tuo 
būdu susidarė dvigubas Lietu
vos reikalų iškėlimas viešu
moje: mokyklų komitete ir 
spaudoje. Šalia to adv. W. 
Pribušauskas kėlė mintį, kad 
mokyklų vadovėliai turėtų 

CLASSiFIED GUIDE 

Lietuvos Krikščionybės jubiliejaus minėjimo vykdomasis komitetas Bostone. 

tiksliai nušviesti Baltijos vals
tybių — Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos reikalus, pažymėdami, 
jog tai Sovietų S-gos okupuoti 
kraštai, o taip pat tai, kad tos 
okupacijos nepripažįsta šio 
krašto administracija ir kong
resas. 

LIETUVOS KRIKŠTUI 
PAMINĖTI KOMITETAS 

BAIGĖ DARBĄ 

Lietuvos krikščionybės 600 
metų sukaktis yra reikšmingas 
įvykis, kurį minėjo įvairiose 
vietose pasaulyje pasklidę lie
tuviai. Minėjo ir Naujoji Angli
ja. Čia sudarytas komitetas, 
to minėjimo idėją iškėlus Sv. 
Petro parapijos klebonui Alber
tui Kontautui. Pirma susi
rinkime 11986 m.) jis kėlė mintį, 
kad komiteto vadovas būtų 
pasaulietis, ne kunigas. Po ilgų 
svarstymų buvo nutarta kvies
ti inžinierių Viktorą Kubilių. 

Naujoje Anglijoje yra 13 lie
tuviškų parapijų ir 3 vienuo
lynai. K iekv iena parapi ja 
sudarė savo atskirą komitetą, 
kurio nariai dalyvaudavo ben
druose visuotiniuose susirinki
muose. 

Vykdomąjį komitetą sudarė: 
inž. Viktoras Kubilius, pirmi
ninkas, koopi rmin inka i 
klebonas Albertas Kontautas, 
Albert Jaritis. Bronius Paliulis 
— vicepirmininkas, kompozi
torius Jeronimas Kačinskas — 
muzikos direktorius, Gintaras 
Čepas — kultūros reikalams, 
inž. Juozas Rašys — kultūros 
reikalams, Joseph White — 
katedros tvarkymo reikalams, 
Marius Žiaugra — banketo 
ruošimo reikalams, inž. Jonas 
Vasys — lėšų telkimui, Kazys 
Bačanskas — iždininkas, Anta
nas Januška — iždininko pa
dėjėjas, Eduardas Meilus, Jr . — 
ryšiams su amerikiečių spauda, 
EI. Vasyl iūnienė — ko
respondentė, Stasė Cibienė, 
Irena Veitienė, ir Juzė Lapšienė 
— sekretorės, Ona Ivaškienė — 
tautinių šokių direktorė. Jonas 
Stundza — kultūrinėms pro
gramoms (ypač daug prisidėjo 
prie minėjimo State House). 

Garbės komitetą sudarė: vysk. 
Paulius Baltakis, D.D. O.F.M., 
parapijų klebonai ir vienuolynų 
v i rš in inka i : Nashua Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
Juozas Bucevičius. Šv. Petro 
parapijos klebonas Albertas 
Kon tau t a s , Šv. Kazimiero 
parapijos Westfielde kun . 
Daniel Foley, Providence Šv. 
Kazimiero parapijos kun. Izido
rius Janiūnas. Worcesterio Šv. 
Kazimiero parapijos kun. An
tanas Miciūnas, Cambridge 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
kun. Simeonas Saulėnas, Athol 
Šv. Pranciškaus kun. Justinas 
Steponait is , Brocktono Šv. 
Kazimiero parapijos kun. Petras 
Šakalys, Worcesterio Aušros 
Vartų parapijos kun. Alfonsas 

Volungis, Nor..oodo Šv. Jurgio 
parapijos kun Vincas Valka
vičius, Lovelio Šv. Juozapo pa
rapijos kun. Jonas Žuromskis, 
Pranciškonų vienuolyno Kenne-
bunkporto provinciolas Placidas 
Barius, OFM, Nekalto Prasi
dėjimo vienuolyno Putname — 
sesuo Paulė Marija, provinciolė, 
Nukryžiuotojo Jėzaus vienuo
lyno Brocktono — sesuo Marija 
Ruth, vyresnioji. 

Vykdomojo. komiteto nusta
tyta ir įvykdyta programa buvo 
originali, įvairi ir aukšto kultū
rinio lygio. Visi šeši renginiai 
buvo un ika lūs , nebuvo 
pasikartojimų. 

Balandžio 15 dieną State 
House Bostone įvyko viešas, 
kitataučiams rengtas Lietuvos 
krikšto 600 metų sukakties 
minėjimas, kurio mintį iškėlė ir 
padėjo įvykdyti Jonas Stundza. 
J a m pavyko gauti leidimą 
naudotis State House salėmis. 
Minėjime kalbėjo senatorius 
VVilliam Bulger, Bostono meras 
Raymond Flynn. senatorė Pat 
MacGovern iš Lav.rence, sena
torius William H. Glodis iš Wor-
cester ir kiti. Iš lietuvių kalbėjo 
pirmininkas Viktoras Kubilius, 
kun. Vincas Valkavičius, Ginta
ras Čepas. Meninę dalį atliko 
Aldonos Lingertaitienės pa
ruoštos 3 kanklininkės, Gitos 
Kupčinskienės vadovaujamas 
Sodauto ansamblis, Onos Ivaš-
kienės tautiniai šokiai. Tuo 
pačiu laiku vyko parapijų pa
roda, kurią paruošė Gintaras 
Čepas: šalia to buvo lietuvių ir 
anglų kalbomis knygų apie Lie
tuvą paroda, kuriai vadovavo 
Irena Veitienė, Tautodailės In
stituto paroda, kurią paruošė 
Saulė Šatienė. Renginys buvo 
pradėtas Lietuvos ir JAV-ių 
himnais; lietuviška trispalvė ir 
kitos vėliavos puošė salę. 

Rugsėjo 27 d. 3 vai. p.p. San-
ders teatro salėje, priklau
sančiai Hanvardo universitetui, 
įvyko operos solistės Lilijos 
Šukytės koncertas, akompa
nuojant dr. Vyteniui Vasyliū-
nui. Šiam koncertui „Boston 
Globė" skyrė labai gerą re
cenziją ir tuo pagarsino lietuvių 
vardą amerikiečių tarpe. 

Spalio 4 d. 2 v. p.p. Bostono 
katedroje kardinolas Bernard 
Law aukojo iškilmingas jubilie
jines šv. Mišias, koncelebruo-
jant vyskupui Pauliui Balta
kiui, vietiniams vyskupams ir 
lietuvių kunigams. Šv. Mišių 
metu giedojo sol. Marytė Bizin-
kauskaitė, vargonais grojo dr. 
Vytenis Vasyliūnas, lietuviu pa
rapijų chorams ir bendram gie
dojimui vadovavo kun. Vincas 
Valkavičius. Pamaldose daly
vavo organizacijos su savo vėlia
vomis. Šv. Mišioms patarnavo 
Kennebunkport pranciškonų 
seminaristai. 

Spalio 4 d. 6 vai. p.p. Lantaną 
salėje, Randolph, buvo suruoš
t a s iški lmingas banke ta s , 
kuriame meninę dalį atliko sol. 

Nuotr. Teresės Meiluvienės 

Marytė Bizinkauskaitė, sol. 
Benediktas Povilavičius, akom
panavo kompozitorius Jero
nimas Kačinskas. 

Spalio 11 d. 3 v. p.p. First and 
Second Church ot' Boston dr. Vy
tenis Vasyliūnas atliko neuž
mirštamą vargonų rečitalį, kur 
ypač įspūdį paliko jo improviza
cija giesmei „Dievas mūsų prie
glauda". 

Spalio 25 d. 3 v. p.p. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių dr-jos tre
čio aukšto salėje inžinierius dr. 
Jurgis Gimbutas skaitė paskai
tą „Lietuvos bažnyčių ir koply
čių tipologija". Paskaita buvo 
gausiai skaidrėmis iliustruota. 
Tuo pat metu toje pačioje salėje 
vyko Gintaro Čepo religinė 
parapijų veikios nuotraukų 
paroda. 

Vykdomasis komitetas turėjo 
keturis posėdžius So. Bostone. 
Visuotiniai susirinkimai buvo 
So. Bostone, VVorcesteryje, 
Brocktone ir Lavvrence. Vie
tiniai komitetai nuoširdžiai 
priėmė susirinkusius. 

Paskutinis visuotinis susi
rinkimas įvyko So. Bostone, 
š.m. sausio 12 d. Klebonui 
Albertui Kontautui sukalbėjus 
maldą. Ji i^y -r.ė perskai
tė ankstyvesnio susirinkimo 
protokolą. Sekusiose diskusijose 
svarstyta kaip lietuvių darbą 
įamžinti amerikiečių tarpe, 
įmūrinant paminklinę lentą 
katedroje. Lentos projektą pa
ruošė dailininkas Julius Spake-
vičius; dalyviai šį projektą ver
tino ir nagrinėjo. Projektas 
labai gražus. Nubalsuota 
projektą priimti. Toliau buvo 
nagrinėta, kaip padalinti pinigų 
likutį, kuris liks po paminklinės 
lentos įmūrinimo ir vaizdajuos
tės paruošimo. Po ilgesnių 
svarstymų nutarta likusius 
pinigus įteikti vysk. Baltakio ir 
kun. Pugevičiaus įstaigoms. 

Pirmininkas inž. Kubilius pa
dėkojo kiekvienam komiteto na
riui atskirai. Komitetai išreiš
kė padėką inž. Kubiliui už jo 
nuoširdų darbą. Po maldos su
sirinkę vaišinosi So. Bostono pa
rapijos paruoštomis vaišėmis. 

E. V. 

H E L P W A N T E D 

ECOFF NEEOS 
OVVNER OPERATORS 

C!ean dnving record, 2 years tanks. AJI 
verifiable. VVeekhy pay. 

CALL FOR APPOINTMENT 
312/333-144* 

Please call in English. 

HlfllNGi Fcderal government jobs in your 
area and ^. .rseas. Many immediate open-
.r.gs vvithout waiting list or tęst. $15-68.000. 
Phone cali refundable. (602) 838-8885. Ext. 
7765. 

"\ 
MISCELLANEOUS 

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

Te!, o. 1882 ar 376-5996 

10% — 20% — 3 0 ^ r c au mokėsit uZ« 
apdraudą nuo ugnies . muiomobilio pas 
mus. 

FRAMKZAPOLIŠ 
3 2 0 8 V i W e s ' 55 th S t ree t 

T e l . — G A 4 -8354 , 

REAL ESTATE 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

i 5-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Namų Apšildymas 
Albinas Banys praneša, kad nuo dabar 
apšildymo patarnavimas bus pilnas ir grei
tas. Gavęs pašaukimą, atvyksiu bet kuriuo 
laiku, dieną ar naktį. Dirbu septynias dienas 
savaitėje. Šildymo aparatūros taisymui turiu 
visas atsargines dalis. Paketciu vandens 
šildytuvus. Tel.: 447-8806. 

- T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis Į Hermis Oeckys 

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

THE CHOSEN PEOPLE 
A look into the past 

Dan ie l ius Ralys 
Šioje anglų kalba knygoje au

te us dr. D. Ralys istoriškai nagri
nėja ryšį tarp baisaus žydų tautos 
istorinio persekiojimo, net jų 
žudymo ir jų gyvastingumo per 
aštuoniolika šimtmečių „Diaspo
roje". Knygą sudaro šeši skyriai. 
Paskutiniame daug rašoma apie 
Lietuvos žydus: Vytauto Didžiojo 
laikais, Nepriklausomoje Lietuvoje, 
Rusų ir Nacių okupacijose. Printed 
in Toronto, Canada. Kaina su per
siuntimu 12 dol. Illinois gyventojai 
moka 12.80 dol. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

MIS, KOMPIUTERI^ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

UiCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

GREIT IFfSĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

. BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS HEALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

N a u j a dev in to j i la ida 
S u r e d a g a v o 

J u z ė D a u ž v a r d i e n ė 
I 

Šiomis dienomis „Draugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau-; 
joms žmonoms ar marčioms. į 
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 siųsti; 

DRAUGAS, 
4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

J 

NUO BIRUTĖS KALNO 
Maironis 

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

Užsakymus siųsti: 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

ATIDARĖ ARCHYVUS 

Chicagos arkivyskupijos 
archyvai sutelkti į specialias 
patalpas Cardinal Records 
Center, 5150 N. Northern High-
way Dabar archyvai atidaryti 
moksliniams tyrimams, rašan
tiesiems parapijų istorijas ir 
panašiai. 

I ADĖS RASTI TARNYBAS 

Chicagos miestas gauna iš 
federalinio iždo 25 mil. dol. 
kuriuos panaudos pastangoms 
36,000 gyventojų aprūpinti dar
bu. Bus susitarta su 2000 bend
rovių, kad juos priimtų ir išla
vintų tarnybai, iŠ pradžių gau
nant iš valdžios užmokesti. 

Turbūt jūs neatkreipėte dėmesio j tai, kad 
A l b i n o Baranausko trilogija neturi žiemos 

Ji yra pavadinta: 

RUDENYS IR PAVASARIAI 
Tai yra nepriklausomos Lietuvos žmogaus išgyvenimai, 

kai reikėjo apleisti Lietuvą ir kurtis pasaulio platumose, 
papasakoti ne iš eiiės, bet įcentriniu lodu, jungiančiu tolimus 
ir artimus jvykius į idėjinius centrus. 

Dažnas trumpas epizodas yra savyje pilnas kūrinys. 
Čia valkata pašoko, visas raudonas iš apmaudo, ir. biauriai 

keikdamasis lenkiškai, užsimojo jam kirsti lazda. Puitinevičiaus 
senelis lazdą atėmė ir perlaužė pusiau, o po to, nutvėręs lenkpa-
laikį už apikaklės, vienu spyriu [ sėdynę pasiuntė pro duris. Jas 
uždaręs, ramiai atsisėdo valgyti šaltbarščių. Susirinko ir kiti namiš
kiai. Tiek jam. tiek jo žmonai atrodė, kad viskas tuo ir užsibaigė. 
Tačiau jie klydo. 

Ne be reikalo kun. S t a s y s Y la skaitydavo pirmąją 
..Rudeniu ir pavasarių" dalį su dideliu pasigėrėjimu, 
norėdamas dvasiškai atsigauti. Ši pirmoji knyga buvo grei
tai išgrobstyta. Kadangi ji buvo paieškoma, L. Knygos klubas 
pasirūpino išleisti jos antrą laidą. 

L i e t u v i š k o s k n y g o s k l u b a s s iū lo l i e tuv iškos 
l i t e ra tūros ver t into jams v i s a s tris B a r a n a u s k o tr i logi
jos dal is u ž 12 doler i . - su persiuntimu. Illinois gyventojai 
moka 12.80 dol. 

Užsakymus siųsti „ D r a u g o " adresu. 

• 



LIETUVIŠKAS 
KRYŽIUS 

ARIZONOJE 

J A U N I M O D E M O N S T R A C I J O S C H I C A G O J E . DRAUGAS, trečiadienis, 1988 m. vasario mėn. 17 d. 

Lietuva — kryžių žemė. Per il
gus šimtmečius kryžius buvo ar
timai susijęs su mūsų tautos li
kimu. Tai tikėjimo, kančios, 
ištvermės simbolis. Daugiau ar 
mažiau pagražintus savo rankų 
darbo kryžius lietuviai statė 
kapinėse, pakelėse, prie namų 
ir kitur. Išeivijos l ietuviai 
nepamiršo šio garb ingo 
papročio. Leidžiant sąlygoms, 
ne vieno tokio lietuvio buveinę 
puošia meniškai išdrožinėti 
kryžiai bei koplytstulpiai. 

Sausio 31 dieną, sekmadienį, 
nemažas skaičius lietuvių atvy
ko į Juozo ir Marytės Žadavičių 
sodybą Fountain Hills, Arizonoj, 
dalyvauti pašventinime kry
žiaus, kuris apie keliolika metų 
stovėjo Vištos mieste Kalifor
nijoje ir buvo vienas iš septynių 
kryžių, padarytų nepaprastai 
gabaus medžio skulptoriaus 
Daumanto Cibo. Visi tie kryžiai 
yra originalūs, jo paties vaiz
duotės, jo gilios lietuviškos 
sielos kūriniai. Visi jie stovėjo 
Cibų erdvioj sodyboj, vadinamoj 
Toluva, kuri buvo tarsi lietu
viško meno muziejus bei 
šventovė. Cibui mirus, ruo
šiantis nuosavybę parduoti, bu
vo susirūpinta išsaugoti kry
žius. Kun. Antanui Valiuškai 
tarpininkaujant ir Antanui bei 
Irenai Ambraškams atgabenus 
vieną kryžių iš Vištos į Arizoną, 
jis pateko į Juozo Žadavičiaus 
darbščias ir įgudusias medžio 
darbo rankas. O tokią rankų 
labai reikėjo,nes nuo karštos 
Kalifornijos saulės ir lietaus 
kryžiaus medis buvo pradėjęs 
trūnyti, plyšti, byrėti. Žada-
vičius praleido tris mėnesius 
atnaujindamas kryžių. Valė, 
šveitė, sotino alyva, lipdė bei 
papildė nutrupėjusias dalis ir 
rezultatas puikus — kryžius 
kaip naujas! 

Kadangi šis kryžius ar tei
singiau koplytstulpis buvo skir
tas karaliaus Mindaugo 700 
metų krikšto sukakčiai atžy
mėti, pagrindinės medžio 
figūros po viršutine pastoge yra 
pats karalius ir jo du sūnūs, 
nužudyti už tikėjimą. Kitoj 
pastogės pusėj koplytėlė su 
Aušros Vartų Marijos paveiks
lu. Priekyje po žemesniuoju 
stogeliu matome g r a ž a u s 
medžio darbo pal. Jurgio Matu-

Šonuoee mažesnės statulėlės bei 
koplytėlės. Visas kryžius sker
sai ir išilgai išpuoštas tautiniais 
motyvais išpjaustytais medžio 
rėžiniais. Kryžiaus viršų puošia 
trys smulkaus ornamento meta
linės monstrancijos, o apačioje 
keli religiniai bei patriotiniai 
įrašai, kurių pats ryškiausias 
„Lietuva, per amžius Tu gyva". 

Sekmadienio iškilmės prasi
dėjo šv. Mišiomis, kurias erd
viame Žadavičių name atlaikė 
ir gražų pamokslą pasakė 
Arizonoj besisvečiuojąs prel. 
Just inas Bertašius iš Win-
nipego, Kanados. J am asistavo 
Arizonos lietuvių katalikų mi
sijos kape l ionas kun. A. 
Valiuška. Po pamaldų visi išėjo 
į kiemą, kur, atlikęs pašventi
nimo apeigas, prel. J. Bertašius 
palinkėjo, kad šis gražus 
lietuviškas kryžius, stovįs čia 
ant kalniuko, būtų nuolat 
žėrinčiu švyturiu bei kelrodžiu 
visiems čia gyvenantiems lie
tuviams. Arizonos Lietuvių 
Bendruomenės p i rmininkas 
Donatas Z a k a r a s padėkojo 
Žadavičiui už tokį kruopš
tų, tiesiog menišką darbą, 
atnaujinant kryžių. Juo labiau, 
kad tai pirmasis lietuviškas 
kryžius šioj Arizonos apylinkėj. 

Ir vargu būtų galima surasti 
gražesnę t a m aplinką už Foun
tain Hills. Tai yra apie 35 
mylios į šiaurę nuo Phoenis'o 
neseniai įsikūręs ištaigingas 
miestel is . E rdvūs sklypai , 
skoningo s t i l i aus namai , 
išsidėstę ant daugybės kalvelių, 
perpintų žaliais slėniais, tven
kinėliais. Vidury miesto ežeras, 
iš kurio po 15 minučių kas 
valandą šauna į viršų 630 pėdų 
aukščiof fontanas. Tolumoje 
dunkso sniego viršūnėm kalnai. 
Ruošiantis statybai, kur t ik 
sąlygos leido, buvo išsaugota 
natūrali dykumos augmenija ir 
tokiu būdu, Žadavičių sodyboj 
šalia išdidžių saguaro kaktusų, 
oranžiniais žiedais žėrinčių 
okotillos krūmų, margų agavų, 
vešliai žaliuoja rūtos, žydi 
tulpės bei levažandžiai. Ir 
vidury to viso — lakios vaiz
duotės meniško darbo origina
lus lietuviškas kryžius. At
naujintas, pašventintas, pagerb
tas. Tai pamatęs tikriausiai 
apsidžiaugtų ir pats šio kryžiaus 

laičio statulą. Švelni šypsena, kūrėjas Daumantas Cibas, 
palaiminimui pakeltos rankos. Vikt . Zakar ienė 

lietuviai esame visi — 
lietuvių Fonde ar esi? 

7Fi 

S001 WEST 59TH STREET 
CHCAGO, ILLINOIS 6082S 

PHONE: (312) 471-3900 
MSA. 

Lietuvių Jaunimo sąjungos 
Chicagos skyrius vasario 16 d. 
išvakarėse suorganizavo 
demonstracijas Daley aikštėje 
prie Piccasso paminklo. Jos 
tęsėsi visą parą nuo vasario 15 
d. 8 v.v. iki vasario 16 d. 8 v.v. 
Atsirado jaunimo, kuris per visą 
tą naktį, visą parą demonstra
vo ir laikė bado streiką, solida
rizuodami su Lietuvos jaunimu 
ir su jaunimo židiniais lais
vajame pasaulyje. Praeiviams 
buvo dalinami atsišaukimai, 
primenantys Lietuvos paver
gimą ir išryškinantys lietuvių 
laisvės ilgesį bei pabrėžiantys 
sunkią priespaudą Sovietų 
okupacijoje. Pagrindinis or
ganizatorius buvo Algis 
Sodonis. 

Demonstruojančiam jaunimui 
didelis sustiprinimas buvo ištisu 
autobusu atvykę lietuviai iš 
Brighton Parko ir automobiliais 
atvažiavę iš Cicero. Kai kurie, 
kaip V. Plioplys, atgabeno ir 
kavos a ts igaivint i . Buvo 
atvežusių ir vaisių, bet bado 
streiką paskelbusieji jų neėmė 
į burną. 

Jaunimui didelis sustipri
nimas buvo visą laiką su jais 
buvęs Vytautas Skuodis, kuris 
per didelę nakties dalį jaunimui 
pasakojo savo išgyvenimus Si
bire, apie tai, kaip okupacijoje 
prasiverždavo kai kurie Vasario 
16 d. minėjimai. Taip pat su de
monstruojančiu jaunimu V. 
Skuodis aiškinosi apie jaunimo 

j atsakomybę dabarties vergijoje. 
Jaunimui buvo malonu, kad 

atvyko ir gen. kons. V. Kleiza, 
buvo atvykę dr. P. Kisielius, 
Naručių šeima, adv. S. Kuprys, 
adv. Domanskis ir eilė kitų. 
Nakčia buvo atvažiavę Darius 

• ir Audrius Polikaičiai. Lietuviš-
I kos muzikos garsams skambant 
' jaunimas pašoko taut inius 

šokius, dainavo patriotines 
dainas ir kalbėjo ilgą maldą už 
Lietuvą. Ją kalbėjo pakaitomis 
Ramunė Gaižuty tė , Algis 
Sodonis, Vija Bublytė, Aušra 
Jasaitytė, Audra Mackevičiūtė 
ir kiti. Buvo montažas apie 
politinę padėtį Lietuvoje. 

Buvo iškelti plakatai anglų 
kalba, reikalaujantys laisvės 
Lietuvai, primenantys Lie
tuvos nepriklausomybės metus, 
išryškiną, kad ta „glasnost" pa-

ŠALTINIAI 
AFRIKIEČIAMS 

Šv. Povilo Kryžiaus parapijos, 
esančios Park Ridge priemiesty, 

j t ikintieji gavėnios proga 
' Į renka lėšas, kad už jas Afriko-
i je misijose būtų neturtėliams 
1 įtaisytas vandens šulinys. Ši 

parapija tą daro jau ne pirmi 
metai. 

vergtųjų atžvilgiu dar nėra 
veiksminga. 

Demonstruotojams policija ne
kliudė. Kadangi per naktį ten 
buvo ir jaunų mergaičių — 
studenčių, tai policija net pa
reiškė, kad jie saugosią ir net jų 
automobiliai dažnai suko aplink 
Daley aikštę. 

Praeiviai noriai ėmė dalina
mus atsišaukimus apie jaunimo 
bado streiką ir budėjimą, apie 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 70 m. sukaktį, apie 
Lietuvos žmonių parašytą pe
ticiją Gorbačiovui, kad nebūtų 
trukdomi Vasario 16 d. minėji
mai. Atsišaukimuose pabrėžia

ma, kad Lietuvoje tarnautojai 
buvo perspėti nedalyvauti Va
sario 16 d. minėjimuose, pra
nešama apie N. Sadūnaitės su
mušimą, apie Lietuvoje suda
rymą 10,000 milicijos Vasario 
16 d. žmones kontroliuoti, infor
muojama apie P. Gražulio 
nuteisimą ir jo paskelbtą bado 
streiką. Jaunimo toks pasireiš
kimas ir ryžtas Chicagos 
lietuviam darė didelį įspūdį. 

Tarp budėjusių per naktį buvo 
Kristina Likanderytė, Gailė 
Eidukaitė, Algis Sodonis. Buvo 
atvykę ir kai kurių laikraščių 
korespondentai. 

Juoz. P r . 

P A D Ė K A 
A.tA. 

STASYS IVANAUSKAS 
Mūsų mylimas Tėvas ir Senelis mirė 1988 m. vasario 7d. 

ir buvo palaidotas vasario 11 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse, Chicagoje. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam pasku
tinį patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio vietą. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velioniui 
gėlių.pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturime galimybės padėkoti. 

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktorei Sally 
Butkus už malonų patarnavimą. 

Visiems nuoširdus dėkui. 

Duktė, žentas ir anūkas 

P A D Ė K A 
Mano mylima žmona 

A.tA. 
JUZĖ SABAITYTĖ 
KAZAKEVIČIENĖ 

netikėtai ištikta smūgio, septynias savaites paraiižuota, 
kovojusi su mirtimi, mirė 1988 m. sausio 28 d. Palaidota 
vasario 2 d. Los Angeles Forest Lawn kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkoju prel. J. Kučingiui ir prel. V. Bartuškai 
už velionės lankymą ligoninėje ir aprūpinimą sakramentais. 
Prel. V. Bartuškai dėkoju už pasakytą atsisveikinimo 
pamokslą, rožinio sukalbėjimą, atlaikytas gedulingas Mišias, 
laidotuvių maldas bažnyčioje ir kapinėse. 

Dėkoju komp. B. Budriūnui ir chorui už giedojimą pa
maldų metu; visiems už dalyvavimą laidotuvėse, pareišku
siems užuojautą ir aukojusiems šv. Mišioms. Ypatingai dėkoju 
advokatei V. Sutkus už rožių puokšte ant velionės karsto ir 
visiems kitiems už gėles. 

Esu dėkingas M. Sutkui ir M. Barauskienei už pagalbą 
sutvarkant laidojimo dokumentus, p. Kiškiui už .kapinėse 
pasakytą atsisveikinimo kalbą. Ypatingai dėkoju M. Ba
rauskienei už draugišką pagalbą tvarkant laidotuves ir už šei
mininkavimą vaišinant laidotuvių dalyvius; t >ip pat dėkui 
ir kitoms ponioms, padėjusioms šeimininkauti; ačiū klebonui 
A. Olšauskui už salę vaišėms ir Forest Lawn laidojimo įstai
gai už gerą patarnavimą. 

Širdingai ačiū, ačiū visiems. 

Nuliūdęs vyras Juozas 

A.tA. 
JURGIUI KEZIUI 

mirus, jo sūnų ALGIMANTĄ KEZĮ ir jo artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia 

Amerikos Lietuvių Bibliotekos 
Leidyklos Vadovybė 

A.tA. 
. dr. VLADUI ŠIMAIČIUI 

mirus, brolį VIKTORĄ su žmona JUZEFĄ, dukteris, 
sūnų ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia 

Jonas ir Rūta Klevą Vidžiūnai 

Mielą ALGIMANTĄ nuoširdžiai užjaučia jo Tėveliui 

A.tA. 
JURGIUI KEZIUI 

mirus 

Marytė ir Kazys Ambrozaičiai, 
Audronė ir Ramunė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas — 523-0440 

p a FNIUS /i^ inuuui mm 
Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio = aukoto

jas, įm. = įmokėjo, atst. = atstovauja, asm. = asmuo, suma po pavardės 
= įnašų iš viso. 

1987 m. lapkričio mėn. 

1 x $110 Patamsienė Sofija atm. įn.: įm. Varnas Jonas ir šeima $60, 
Dragūnas D. ir G. $25, Varnas Julija $25 ir 1 kt. asm., $110. 

1 x $150 Kairaitis Antanas, $250. 
1 x $165 Lembertas Pranas atm. įn.: Lembertienė Monika, $1,300. 
1 x $200 Abelkis Povilas ir Sigutė, $600; Dubauskas Vincas ir Petrė, 

$400; Dumbrys dr. Aleksandras atm. įn.: Dumbrienė Albina, $500; 
Januškevičius Juozas ir Anelė. $2,000; Kamantas Vytautas ir Gražina, 
$500; Kindurys Alfonsas atm.: Kindurienė Ona, $3,825; Povilaitis Petras 
ir Anelė, $3,500; Rinkuvienė Ona: įm. draugai jos gimtadienio proga, $700; 
Unguraitis Vincas atm. įn.: Unguraitienė Liuda, $200; Vaičiulis Vytautas 
ir Bronislava, $400; Varanka Tadas ir Elena, $400. 

1 x $300 Grybauskas dr. Vytenis, $900. 
1 x $489.67 Cheleden Charles S., $1, 351.68. 
8 x $600 Balčiūnas dr. Algimantas Bronius: įm. Balčiūnai Ona, Bronius 

ir Rytis su šeima 50 gimtadienio proga, $725; Belvertaitė Ona, $500; Ber
natonis tėvas Alfonsas OFM Cap., $2,059.45; Glūda Kostas atm. įn.: 
Glūdienė Marija, $1,000; Kučingis prel. Jonas, $2,000; Lapšys Ignas ir 
Genovaitė, $1,550; Pociulis JOnas, $1,000; Pociulis Stasys, $1,000. 

1 x $900 Bražinskas Algirdas ir Collins Regina S., $900. 
2 x $1,000 Aidukienė Jane atm. un.: Aidukas Antanas, $1,000; X atm. 

įn., $1,000. 
1 x $1,400 Mackevich John F. atm. įn.: Mackevich Maria K. $1,000, 

Beder Rostislav ir Regina $50. Jansonas dr. Eduardas ir Irena $25, LB Cape 
Cod Apylinkė $25, Pautienis D. ir M. $25, Pimonow Valerie $25 ir 19 kt. 
asm., $1,400. 

1 x $2,000 Kudirka Albin. 
1 x $21,000 X. 
U viso $43,627.67 

(Bus daugiau) , 

GRAŽINS UŽ ELEKTRA 
Commonwealth Edison bendr. 

gavo pigesnės elektros iš ato
minių jėgainių, tai dabar varto
tojams gražins maždaug po 4 
dol., tiek numušdama gyventojų 
sąskaitas. 

A.tA. 
dr. VLADUI ŠIMAIČIUI 

mirus, dukrai AUDRONEI ELVTKIENEI ir jos šeimai 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

ŽIBURĖLIS, Montessori Mokykla 

f \^ midlcind Federcil 
mKBKBr Savinas and Loan Association 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2657 WEST69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

925-7400 254-4470 

BRIDGEVIEW 
8929 S HARLEM AVE 

598-9400 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

EEE 
•JA«US« 
LEN0ER 

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 
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x D r . L e o n a s S e i b u t i s , 
kuris dirba Šv. Kryžiaus li
goninėje ir tu r i savo kabinetą 
Marąuette Pa rko apylinkėje, 
turėjo ke turgubą atvirą širdies 
operaciją Loyolos ligoninėje. 
Operac i j a p a v y k o , l igon i s 
sveiksta. Tuo t a rpu su juo net 
telefonu negalima susisiekti. Li
goniu i l i n k i m e g r e i č i a u 
pasveikti. 

x Melrose P a r k o Amer ikos 
lietuvių klubo ir apylinkių susi
r inkimas bus vasario 28 d., 
sekmadieni, 2 vai. p.p. Eagle 
salėje, 147 Broadway, Melrose 
Park, 111. Po susir inkimo inž. 
Vitas Suopys parodys filmo iš
t r a u k a s iš perei tos vasaros 
klubo gegužinės — pikniko. 

x Ate inant į sekmadienį , va
sario 21 d., Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje Lietuvių 
Bendruomenės Marąuet te Par
ko apy l inkė t u r ė s Vasar io 
16-tosios minėjmą. Akademinė 
dalis bus 11:30 vai. ryto. 

x Ch icagos policijos depar 
t a m e n t a s prašo pranešti , kad 
vasario 20 d., šeštadienį, nuo 10 
vai. ryto bus iš varžytynių 
p a r d u o d a m i p a s i l i k ę ir 
neatsi imti dviračiai. Varžyty
nės bus 3333 West 31 St. Prekės 
turi būti pažymimos jau penkta
dienį, vasario 19 d., nuo 2 iki 4 
vai. p.p. ir šeštadienį nuo 8:30 
iki 10 vai . ryto. 

x „ B r i d g e s " , L i t h u a -
nian-American News Journal , 
pereitų metų gruodžio numeris 
išėjo iš spaudos. Siame numery
je yra Stasio Ylos straipsnio 
apie Kalėdų papročius vertimas, 
ta ip pa t keli s t raipsniai apie 
Kalėdas ir Albert Cižausko 
straipsnis iš Lietuvos istorijos. 
Taip pat išspausdinti pradžioje 
trys įdomūs laiškai, kuriais gali 
pasinaudoti tie, kurie turi vedy
b i n i u s r y š i u s su L ie tuvos 
žmonėmis. Redaguoja Demie 
Jonait is , administruoja kun. P. 
Baniūnas ir E. Vaičiulis. 

x Dr . A. B a l t r u š a i t i s , Mil-
wai ,Vee, Wisc., Antanas Kveda
ras, Savannah, Ga., Kunigunda 
Vaitonis, Waterbury, Conn., Sofi
ja Vakselis, Chicago, 111., Alek
sandras Šimkus, Santa Monica, 
Cal., Will Sumila, Trumbull, 
Conn., Albinas Šležas, Dorches-
ter, Mass., Bronė Lankutis , 
Lansda le , Pa . , Vincas Du
bauskas, Woodhaven N.Y., at
siuntė po 15 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Nuošir
dus ačiū. 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s J o n a s G i b a i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . — 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vytenis L ie tuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 77*0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

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

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

x K u n . p r o f . A n t a n a s 
R u b š y s iš New Yorko praves 
susikaupimo dieną kovo 26 d., 
šeš tad ien į , A t e i t i n i n k ų na
muose. Norj dalyvauti prašomi 
registruotis tel. 460-8001. 

x I r e n a S k u o d i e n ė , nese
niai atvykusi iš ok. Lietuvos, 
vasario 28 d., sekmadienį, 2 vai. 
p .p . L i e t u v i ų T a u t i n i u o s e 
namuose kalbės apie moters 
gyven imą d a b a r t i n ė j e Lie
tuvoje. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti. Ruošia Liet. Tautinių 
namų valdyba. 

x Lie tuvių o p e r o s n a r i a i 
sausio 15 d. išsirinko naują 
valdybą, į kurią įeina: Vladas 
Žukauskas — pirmininkas, 3 
vicepirmininkai: Leonas Bildu-
š a s , Vac lovas M o m k u s i r 
E v e l i n a Ože l i enė , V l a d a s į 
Stropus — iždininkas, Giedrė 
Končienė — sekretorė i r Vytau
tas Aukštuolis — tur to vedėjas. 
Revizi jos komisi ją s u d a r o : 
Raimondas Korzonas, Jonas 
Mockai t i s ir A lb inas Smo-
linskas. 

x V l a d a s Š o l i ū n a s pateko į 
pagarsėjusių žmonių (Who's 
Who) Vidurio Vakarų knygą. 
Š a l i a ka r j e ros i ndus t r i j o j , 
paminėta ir jo veikla Amerikos 
Lietuvių Taryboj, Krikščionių 
demokratų sąjungoj. Leono XIII 
fonde. Lie tuvos l a i sv in imo 
darbuose. 

x Dr . Te resė ir inž . Algis 
K a z l a u s k a i Maironio lituanis
t inei mokyklai Lemonte pa
aukojo tūkstant į dolerių, o dar 
tūks tan t į pridėjo Illinois Tool 
Works bendrovė, kurioje dirba 
inž. A. Kazlauskas. 

x D r . Lilija G. I g n a t o n i s , 
Chicago, 111., lankėsi „Drauge" 
ir už kalėdines korteles ir kalen
dorių įteikė 25 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Dr . D o n a t a s Ti jūnė l i s , 
BufTalo Grove, 111., Eduardas 
Modestas, Willow Springs, 111., 
Edvardas Lapas, Melrose Park, 
111., Genovaitė Pustelninkas, 
Chicago, 111., už kalėdines kor
teles ir kalendorių ats iuntė po 
25 dol. auką. Labai dėkojame. 

x Dip l . t e i s i n i n k a s Algir
d a s B u d r e c k a s , Chicago, 111., 
J . Kiznis, Brooklyn, N.Y., Juo
zas Mikulis, VVestchester, 111., 
Elena Baltrušait ienė, Livonia, 
Mich., Algimantas Kubilius, 
Pe t r a s Bernotavičius, Maria 
Markul is visi iš Chicagos už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
a ts iuntė po 15 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x D r . R i m g a u d a s Nemic-
k a s , Riverside. III., a ts iuntė 25 
dol. dienraščio paramai ir pra
tęsė jo prenumeratą 1988 me
tams . Dr. R. Nemickui , mūsų 
garbės p renumera to r iu i , už 
palaikymą lietuviško žodžio la
bai dėkojame. 

x D a r o m e n u o t r a u k a s pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kur ias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service Bu-
reau, 9727 S. VVestern Ave., 
C h i c a g o . 111., 6 0 6 4 3 . Tel . 
238-9787. 

(sk.) 

x Gimin ių i š k v i e t i m a s vel
tu i ! Siuntiniai ir kargo į Lie
tuvą. Parūpinu stereo ir video 
magnetofonus. L y d ė s i u dvi 
g r u p e s į Lie tuvą . Pirma. 17 d. 
Lietuvoje. Išvykstam balandžio 
24 d. Antra , t raukiniu į Vilnių, 
aplenkiant Maskvą, rugpjūčio 
25 d. Užsiregistravus iki vasario 
25 d., p remi j a vi rš $100.00 
v e r t ė s d o v a n i n i ų p r e k i ų ne
m o k a m a i . Skambinkite rytais 
7-9 vai. , vakarais iki 9 vai. ir 
šeštd., sekmad. 312-430-4145. 
Rašykite: Romas Pūkštys, IM-
P E X , 9040 S . R o b e r t s , 
H i c k o r y Hills, IL 60457. Visus 
technikinius kelionės reikalus 
tvarko Trave l A d v i s e r s , Inc . 
312-524-2244. 

(sk) 

x Am er i kos Lietuvių P re 
kybos rūmai savo vasario mėn. 
susirinkime prisiminė Lietuvos 
Nepriklausomybės 70 metų 
sukaktį. Paskaitą skaitė Vladas 
Šoliūnas. Paskaitos vedamoji 
mintis — pavergtos Lietuvos in
teresai ir mūsų ribotos jėgos 
reikalauja darbų pasidalinimo. 
Visų veržimasis į tas pačias 
sritis t iktai pademonstruoja 
mūsų nesusiklausymą. 

x „ K e r n a v ė s " t u n t o — Ka
ziuko mugės darbų ta lkon va
sario 27 ir 28 d. kviečiami visi 
tėveliai ir tunto draugai. Darbai 
nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. p.p. 
vyks Yolandos ir Mike Laas 
namuose, 6747 S. Maplewood. 
Talkos darbų vasario 20 ir 21 d. 
nebus. 

x Kaziuko m u g ė s komen
d a n t o pare igos šįmet patikė
tos v. s. Antanui Paužuoliui. Jis 
rūpinsis tvarkos palaikymu 
Jaunimo centre mugės metu, o 
taip pat ją įruošiant ir užbai
giant. Mugė įvyks sekmadienį, 
kovo 6 d. 

x Kun . A n t h o n y K a r d a s , 
Sunny Hills, Fla., kun. A. 
Petraitis, Putnam, Conn., kun . 
V. Gorinąs, Rockford, 111., kun . 
Theo Palis, Pittsburgh, Cal., dr. 
Gedas ir Aldona Griniai, St. 
Petersburg Beach, Fla., už kalė
dines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 15 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x J u l i u s L i n t a k a s , Oak 
Lawn, 111., Kazys Markus , 
Melrose Park, 111., Saulius ir Si
gita Naujokaičiai, Potomac, 
Md., O. Kremeris, La Grange 
Park, 111., Antanas Andriu
lionis, So. Boston, Mass., Biru
tė Prasauskienė, Lamita, Cal., 
Pranas Razgaitis, Seven Hills, 
Ohio, Jonas Šepetys, F a r -
mington Hills, Mich., atsiuntė 
po 15 dol. auką už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Nuošir
dus ačiū. 

x A d v . A l g i r d a s O s t i s , 
Hinsdale, 111., Tadas Varanka, 
Clarendon Hills, 111., Tadas 
Klimas, New York, N.Y., Arū
nas Dagys, Oak Forest, 111., 
Aldona ir Jonas Kubiliai, Ci
cero, 111.. Kostas ir Ona Žolynai, 
Ormond Beach, Fla., Tessie E. 
Šakienė, Odsmar, Fla., Leonidą 
Neu, Palos Hi l l s , 111., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 15 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x A. Simutis, Lietuvos gene
ralinis konsulas, New York, 
N.Y., Consulate General of 
Lithuanian, Westlake Village, 
Cal., dr. A. Šlepetytė-Janačienė, 
Yorks, New York, Antanas Ve-
degys, Cleveland Hts., Ohio, 
Jonas Šiaučiūnas, Cleveland, 
Ohio, Paul Mikšys, Juno Beach, 
Fla., Leo E. Oksas, Los Angeles, 
Cal., kiekvienas atsiuntė po 15 
dol. už kalėdines korteles i r ka
lendorių. Nuoširdus ačiū. 

x D r . K J u č o radi jo p ro 
gramoje , šeštd., va sa r io 20 d. 
7-8 v. ryto banga 1490 AM dr. 
Shrenk kalbės tema „Artri-
t iniai rankų sąnarių pakitimai 
ir jų chirurginis plastinis gydy
mas ir reabilitacija". 

(sk) 

x I e š k o m a l ie tuviškai kal
b a n t i moter is prižiūrėti ligonę. 
Marąuette Parko apyl. Skam
binti po 5 v.v. 767-9125. 

(sk) 

x „ Ž i b u r ė l i o " i r „ V a i k ų 
N a m e l i ų " madų parodoj 
„Skambėk, pavasarėli" bus 
modeliuojami vyrų rūbai iš Ford 
City parduotuvių Gingiss ir Oak 
Tree. Paroda bus sekmad., 
v a s a r i o 21 d. 2 vai. p . p . 
Jaunimo centre. 

(sk) 

x Gre i t p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apyl inkėse. Skambinki te 
R E / M A X F I R S T , R i m a s 
S t a n k u s , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk.) 
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J o n a s M i n e l g a 

TEN M Ū S L I E T U V A 

Pavasarį ske lb ia 
Varnėnų būr i a i . 
Jų giesmę nus te lb ia 
Pilki vytur ia i . 

Atrasi ąsotį 
Sulos po berža is , 
Kai gluosniai rasot i 
Su liepomis žais . 

Žiogeliams užgrojus 
Banguoja l ina i . 
Kas — žemė a r rojus 
Nė pats nežinai? 

Tai pempė suk lyk ia , 
Tai amsi šuva. . . 
Miražai p r anykę ; 
Ten mūs Lie tva! 

KA MAN R E I Š K I A L A I S V Ė 

Kas yra laisvė? Čia y ra t ikras 
klausimas, bet ištikrųjų nėra 
tikro a tsakymo. Visi mano, kad 
laisvė yra tada, kada gali daryti 
ką tu nori. I r n iekas negalės 
sakyti nieko. Aš ta ip nemanau . 
Laisvė re iškia: meilė visiems, 
kai ne tur ime karų , ka i gali eiti 
kur tu nori ir rusa i negalės 
sakyti jokių žodžių ir kai visi 
žmonės y r a be neapykantos . 

Kodėl laisvė yra tokia svarbi? 
La i svė m ū s ų g y v e n i m u s 
apverčia. Ka ip ga lė tume be 
laisvės gyventi? Būtų sunku, 
nes tada visi b ū t u m e labai 
liūdni ir nelaimingi . Laisvė yra 
ir visada bus svarbi . 

Gyvenimas tų k raš tų , ku r 
nėra laisvės labai pasikei tė , 
Negali k a d a nori skr i s t i į 
Ameriką a r į kitą kraš tą . Man 
nepatinka tas žodis „negalima". 
Zinai kodėl? Nes je igu norėsi te 
sakyti: „Aš noriu skr is t i į Lie
tuvą. Mano močiutė labai serga, 
aš noriu daug iau la isvės" , t ik 
girdėsi tą žodį „nega l ima" . 

Mano seneliai g imė Lietuvo
je. Tai aš žinau, kad buvo labai 
sunku tais la ikais gyventi , bet 
seneliai gyveno laisvėje ir laisvė 
vėliau jiems davė gražų, laimin
gą gyvenimą. 

Aš labai rūpinuosi apie tuos 
žmones, kur ie dabar gyvena 
Lietuvoje ir negalės a tvykt i į 
Ameriką. Man y r a t r u p u t į 
sunku galvoti apie tuos kraštus , 
kur ie ne tur i laisvės, nes , aš 
gimiau Amerikoje, a š buvau 
laisva visą gyvenimą. Man 
skauda širdį vi st iek. Žmonės 
ne laba i d a u g ga lvoja ap ie 
laisve, kurios m«p čia t iek daug 

tur ime. Nevisi žino kiek laisvės 
neturi Lietuva. Mes čia neįverti
n a m laisvės Amerikoje. 

Yra labai gerai, kad turime 
li tuanistinę mokyklą, kur moko 
va ikus apie Lietuvą, laisvę ir 
kaip kalbėti gražiai lietuviškai. 

Lietuva y r a mano praeitis — 
aš labai myliu savo senelių 
kraštą . Todėl aš einu į mokyklą 
šeštadieniais . Aš norėčiau, kad 
Lietuva ir visi kiti kraš ta i , ku r 
nėra laisvės, būtų laisvi. 

Ką man re iškia laisvė? Labai 
daug, bet nežinau kaip sakyti. 
Laisvė yra , kai rusai paliks 
L i e t u v ą r a m y b ė j e ir k a i 
l i e tuv ia i n e b u s ne la imingi . 
Skai tyk šį rašinėlį ir galvok 
apie ką aš r a š a u ir gal suprasi, 
ką man reiškia laisvė. 

V e n e s s a V a r n a i t ė 
Los Angeles l i tuanistinė 

mokykla 

R e d . : Sis rašinėlis skirtas 
Vasario 16 1987 m., tačiau 
a u k š t o s t e c h n i k o s amžiuje 
keliavo labai ilgai ir žymiai 
pavėlavo. Mintys aktualios ir 
nesenstančios. 

L I E T U V O S G A M T O S 
G R O Ž I S 

Šią vasarą aš ir mamytė 
nuskridome į Lietuvą aplankyti 
gimines. Pirmą kartą aplankius 
savo tėvelių tėvynę buvau labai 
nustebinta jos gamtos grožiu. 
Jos miškai pilni beržų ir spyg
liuočių medžių. Pamiškėse augo 
žemuogės, avietės, mėlynės ir 
grybai, kuriuos aš valgiau. Ten 
pirmą kartą pamačiau raudonas 
bruknes . Ežerai buvo skaisčiai 
mėlyni, su vandens lelijomis. 
Ežeruose ir upėse plaukiojo 
gulbės, tokios gražios ir baltos, 
kaip sniegas. Aš nusivyliau 
pamačiusi Baltijos jūrą, nes ji 
buvo užterš ta chemikalais iš 
fabrikų ir žolėmis. 

M a n L i e t u v a buvo labai 
įspūdinga. Man skauda širdį, 
kad komunis ta i naikina mūsų 
tėvynės Lietuvos grožį. 

K r i s t i n a J a k š t y t ė , VI k l . 
Kr. Donelaičio lit. m-la. 

A R I T M E T I K O S 
P A M O K O J E 

— Kiek b u s k e t u r i be 
ketur ių? — klausia mokytoja 
mokinį. 

Kai mokinys paklaustas tyli, 
mokytoja paaiškina; 

— Jeigu lėkštėje bus keturi 
kleckeliai ir tu juos suvalgysi, 
kas tada l iks? 

— S k y s t i m a s , — ponia 
mokytoja! 

DU DRAUGAI 

Linas ir Algis buvo neiš
skiriami draugai. Jie gyveno to
je pačioje gatvėje, mokėsi toje 
pačioje mokykloje, sėdėjo t a m e 
pačiame suole. 

Kar tą Linas ir Algis su savo 
tėveliais išvažiavo pasivažinėti. 
Įvyko didelė mašinos nelaimė. 
Linas buvo sunkiai sužeistas ir 
nuvežtas į ligoninę. Algis lankė 
savo n e i š s k i r i a m ą d r a u g ą 
kiekvieną dieną. J is suprato, 
kad jo draugas gali mirt i . 

Taip įvyko. Linas po trijų 
dienų mirė. Algis labai per
gyveno šį įvykį ir dažnai verkė. 
J is negalėjo apsiprasti, kad jau 
nebeturės savo draugo. Nebus 
su kuo džiaugtis, žais t i ir 
išdykauti . Algis pasijuto labai 
vienišas. Dažnai sėdėjo vienas 
savo kambaryje ir galvojo apie 
Liną. Dabar Linas bus draugas 
tik jo širdyje ir tuo būdu liks 
amžinai neperskiriami draugai. 

Vain ius G l a v e c k a s , 
Dariaus Girėno lit. m-los 

7 sk. mokinys. 

P O P I E Ž I U S K A N A D O J E 

1984 metais popiežius Jonas 
Paul ius II buvo pirmą kar tą 
Kanadoje. Kai popiežius išlipo 
iš lėktuvo, jis pabučiavo žemę 
Otavo j e . Popiež ius i š b u v o 
Kanadoje dvylika dienų. Jis 
buvo Otavoje, Montrealyje, To
ronte, VVinipege, Vankuveryje ir 
įvairiose kitose vietose. Toronte 
buvo t r i s dienas. J is važinėjo su 
„popemobile". J i s buvo St. 
Michaels katedroje ir Downs-
view aerodrome, kur laikė šv. 
Mišias. Aš mačiau popiežių 
Downsview aerdrome. Ten buvo 
apie pusę milijono žmonių. Buvo 
dešimt tūkstančių, kur ie dai
navo popiežiui. Komunijos metu 
tūks tan t i s du šimtai kunigų ir 
penkiasdešimt vyskupų dalino 
komuniją. Aš t ikiu, kad dar 
kar tą bus progos man pamatyt i 
šį popiežių, kuris taip myli 
vaikučius. 

Daiva B a r š a u s k a i t ė , 
Toronto Maironio lit m-los 

mokinė. Kanada. (Maironio 
mokyklos metraštis) 

GALVOSŪKIS N R . 91 

(Žiūrėkite piešinį). Sujungę 
t a š k u s , suž inos i te , kokioje 
padėtyje t a s berniukas yra . 
Paaiškinkite žodžiais. 

(5 taškai) 
GALVOSŪKIS N R . 92 

• rMM 

(Žiūrėkite piešinį). 
Ką ga l ima ras t i viduryje 

Amerikos ir Austral i jos i r 
„niekur" daugiau? 

(5 taškai) 
GALVOSŪKIS N R . 93 

G A L V O S Ū K I O NR. 71 
ATSAKYMAS 

I 40. II 4 III 45 (5 yra 
skaičiuojamas t r ikampyje ir 
kvadrate). IV 20. V 144. 

GALVOSŪKIO NR. 74 
ATSAKYMAS 

Petr iukas taip parašė: 
99^=100 

GALVOSŪKIO NR. 75 
ATSAKYMAS 

Ūkininnkė atvežė į miestą 
parduoti 31 obuolį. Pažiūrėkime 
ar t i k r a i t i ek a t v e ž ė : 31 
padalykime iš 2 ir gausime 15 
ir pusę, pridėsime dar pusę, 
gausime 16. Taigi pirmajai pir
kėjai ji pardavė 16 obuolių. J a į 
dar liko 15 obuolių. Padalykime 
15 iš 2 ir dar pridėkime pusę 
obuolio, gausime 8 obuolius. An
t r a j a i pirkėjai p a r d a v ė 8 
obuolius. Jai dar liko 7 obuoliai. 
Vėl 7 padalykime iš 2 ir 
pr idėkime puse, gaus ime 4 
obuolius. Taigi trečiajai pirkėjai 
pardavė 4 obuolius. Ja i l iko 3 
obuoliai. Vėl 3 padalykime iš 2 
ir pridėkime pusę, gausime 2 
obuolius. Ketvirtajai pardavėjai 
pardavė 2 obuolius. Jai liko 
vienas obuolys. 

(Žiūrėkite piešinėlį). Vienas 
kalnų kopinėtojas priėjo aukštą 
kalną ir galvoja, ka ip reikia 
pasiekti jo viršūnę. Parodykite 
jam, kuriais keliais tu r i lipti, 
kad pasiektų tikslą. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS N R . 94 

1) Kokių formų ir spalvų ak
menų esate pastebėję? 2) Kaip" 
visa tai pasidarė? 3) Kelių ir 
kokių rūš ių yra akmenų -
uolų? 4) K a i p vadiname tas uo
las, į kur ias patenka įvairūs 
metalai? 5) Gal esi mėgėjas 
r inkti įvairių rūšių akmenis? 

Pas i ska i tę l i tera tūros , a t 
sakykite į aukščiau pate iktus 
klausimus. Kas atsakys tiksliau 
— gaus 10 taškų, o kas paviršu
tiniškai — tik 5 t aškus . 

* GALVOSŪKIS N R . 95 

Gyvenu aš kalnuose aukštai , 
Ten mano gimtinė, ten mano 

n a m a i 
Jei raidę k a s pridėti sugebės, 
I viršų kylantį mane regės. 
Bet jei dar kartą keisti raidę 

užsimos. 
Baisios ligos tuoj vardą sužinos. 

Kas tai? 
M. M e r k e v i č i u s 

5 taškai 




