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„LKB Kronika", Nr.78 

(Tęsinys) 

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

Numeris skiriamasi sietuvos Katalikų Bažnyčios 
kardinolui Vincentui Sladkevičiui. 

Žinios iš vykupijų 
Alytus. 1988 m. gegužės 5 d. 

Alytaus II bažnytinio komiteto 
nariai V. Alekna ir S. Bendora-
vičius nuvyko į RRT įgaliotinio 
įstaigą Vilniuje sužinoti 
valdžios sprendimą dėl bažny
čios patalpų praplėtimo. Juos 
priėmęs pavaduotojas Juozėnas 
pareiškė, kad šį klausimą spręs 
LTSR Ministrų Taryba. Minis
trų Taryboje priimamojo virši
ninkas Visockas ir pareigūnė 
Korabliova komiteto nariams 
paaiškino, kad klausimą tikrai 
spręs Ministrų Taryba, o tikin
tieji sprendimą gali sužinoti 
gegužės 5 d. vakare Alytaus ra
jono vykdomojo komitete. Vyk
domajame komitete konkretaus 
atsakymo nebuvo gauta. Aiški
nama, kad klausimą turi spręsti 
vietos valdžia ar net Maskva. 
Rajono valdžios nuomone 
Alytaus II bažnyčios plėsti 
nereikia, nes nepilna Alytaus I 
bažnyčia, ypat ingai žiemą 
(Alytaus I bažnyčia neap
šildoma). 

Vykdomojo komiteto siūloma 
išeitis — tikintieji, nebijokite 
pašalti ar nuvažiuoti į toli
mesnes bažnyčias. 

Rudamina. (Lazdijų raj.). 
1988 m. vasario mėnesio pra
džioje Lazdijų rajono Rudaminos 
gamybinio padalinio „Kirsnos" 
kolūkio brigadininkas Algis 

Sakalauskas, sukvietęs savo 
brigados žmones, paprašė juos 
pasirašyti p<-> kažkokiu raštu. A. 
Sakalauskas tvirtino, kad tai 
raštas dėl naujo kunigo Ru
daminai paskyrimo. Esą kuni
gas jau paskirtas, reikia tik 
surinkti žmonių parašus, kurie 
paliudytų, kad kunigas tikrai 
jiems reikalingas. 

1988 m. vasario 13 d., ra
joninis laikraštis „Darbo vė
liava" išspausdino „Kirsnos" 
kolūkio gyventojų pareiškimą. 
Pareiškime piktai pasisakoma 
prieš tikinčiuosius, vasario 5 d. 
iš įvairių Lietuvos kampelių 
susirinkusius į Rudaminos 
bažnyčią paminėti ir pasimelsti 
už a.a. kun. J. Zdebskį jo 
antrųjų mirties metinių proga. 
Juos bandoma kaltinti ekstre
mistiniais išpuoliais, nieko 
bendro neturinčiais su mirusiojo 
prisiminimu, grasinama, jog 
ateityje tokie minėjimai nebus 
toleruojami. 

Po kažkieno pikta valia pa
rašyto pareiškimo nurodyti 
brigadininko A. Sakalausko ap
gaulės būdu iš žmonių surinkti 
27 parašai. 

Tą dieną Rudaminos bažny
čioje buvo atlaikytos šv. Mišios 
pasakytas pamokslas, pasi
melsta prie kun. J. Zdebskio 
kapo. 

(Bus daugiau) 

Laiškas užsienio lietuviams 
Vilnius. — LIC praneša, kad 

Vakarus pasiekė savilaidinio 
žurnalo Lietuvos Aidų Nr. 1-4. 
Patelkiame ištrauką skirtą 
užsienio lietuviams iš Nr. 4. 

Lietuva yra lietuvių tautos 
kamienas. Jūs, mieli tautiečiai, 
gyvenantys užsienyje, esate lyg 
jo šakos, atžalos, likimo vėjų 
nublokštos toli nuo gimtosios 
šalies. Istorija nepagailėjo vietų 
lietuviams išblaškyti , išsklai
dyti. Tačiau mes tikime, kad 
kur bebūtumėte Jūs. tautiečiai, 
nuklydę pasaulyje, Jūsų 
žvilgsniai ir mintys nuolat 
krypsta į tėvynę, į brangiąją 

Uždrausta! 
Maskva. — Kremliaus ideolo

gas Vadimas Medvedevas spau
dos konferencijoje pranešė, jog 
Aleksandrui Solženytsir.ui nie
kada nebus leista spausdinti sa
vo raštus Sovietų Sąjungoje. Jo 
pavardė yra įrašyta į juodąją 
rašytojų knygą, kadangi ,jo 
raštai griauna komunizmo pa
grindus". Jo „Gulagas Archi
pelago", ir „Leninas Zuriche" 
nebus leidžiami spausdinti dėl 
to, kad šiuose veikaluose jis pa
sisako prieš mūsų socialinę ir 
politinę santvarką, prieš mūsų 
ideologiją, prieš mūsų istorijos 
supratimą, prieš mūsų revoliu
ciją ir prieš Leniną", pasakė Med
vedevas. Tai atsakymas visiems 
sovietų intelektualams, kurie 
neseniai pasisakė už Solženytsi-
ną. Jis savo raštuose griežtai pa
smerkė Stalino terorą, kalinių 
stovyklas ir vergų darbus. 

Solženytsinas reagavo į tai, 
pasakydamas, jog jis tuo nėra 
nustebęs, kadangi „glasnost 
neleidžia laisvai kalbėti, kaip 
tai yra priimta Vakaruose. Visa 
tai iliustruoja, jog valstybė tebe-
kontroliuoja žmonių gyvenimą, 
gyvenimą". 

Lietuvą. Tegul Jus veda „kito
kios Lietuvos" ilgesys sugrįžti 
į Nemuno šalį. 

Mes, būdami šiandieninėje 
Lietuvoje, kiek pajėgiame, ste
bime tą sudėtingą sovietoiogijos 
procesą ir lietuvių likimo raidą 
užsienyje. Esame labai dėkingi 
Jums už didžią paramą, už Jūsų 
nepailstančią kovą, religinės 
laisvės gynima, Pabaltijo bylos 
vedimą. 

Dar norime Jūsų paprašyti, 
priminti, kad Dievas yra visų 
tautų Tėvas ir Bažnyčia viena. 
Tad padėkite ne tik Lietuvos 
Bažnyčiai, bet ir Bažnyčiai, 
esančiai už jos ribų, kitose 
sąjunginėse sovietinėse respub
likose. Ten bažnyčios vidinė ir 
išorinė padėtis žymiai sunkes
nė. Belskite į tarptautines 
organizacijas, kad religinėm 
bendruomenėm grąžintų 
uždarytas ir jau griūvančias 
bažnyčias ir, kad Romos 
Popiežiui leistų spręsti katalikų 
dvasininkijos klausimą. 

Tegul mus visus vienija krikš
čioniškasis solidarumas. 

Prezidento paskutinis 
pasimatymas 

Bushas tik stebėtojo rolėje 

Atlantis erdvėlaivio astronautai , atlikę svarbią Jungtinių Amerikos Valstybių misiją krašto 
saugumui: misijos vadas pilotas Robert L. Gibson, pulk. Guy S.. Gardner. pilotas aviacijos pulk 
Richar M. Mullane, aviacijos pulk. Jerry L. Ross ir laivyno pulk. William M. Shepherd. 

Amerikos Helsinkio komiteto 

Washingtonas. 
komitetas, kurio pirmininku 
yra kongr. Steny Hoyer ir jo 
pavaduotoju Dennis DeConcini, 
išleido pranešimą, jog Sovietų 
Sąjunga nebetrukdo Laisvės 
radijo, Laisvosios Europos radi
jo, Deutsche Welle ir Izraelio 
Kol Yisrael radijo transliacijų ir 
panaikino draudimą emigruoti 
120-čiai sovietų piliečių, 
kuriems buvo uždrausta išva
žiuoti todėl, kad jie dirbo 
valstybės saugumo srities dar
bus. Tai rodo naują sovietų norą 
suartėti su Vakarais. 

Šiai 120 žmonių grupei bus 
leista išvažiuoti, kadangi tie 
darbai, kuriuose jie dirbo, dabar 
nebelaikomi valstybės paslap
timi. Tai turėtų rodyti, jog 
pagerėjo žmonių gyvenimo 
būdas Sovietų Sąjungoje ir 
mažiau bevaržomos žmonių 
teisės. 

Pažanga t ik žodžiuose 

Šis Kongreso komitetas pra
neša, kad jie tik praėjusią 

pranešimas 
Helsinkio savaitę sugrįžo iš kelionės po 

Sovietų Sąjungą. Jų delegacija 
diskutavo tuos klausimus su So
vietų vyriausybės pareigūnais 
ir su privačiais piliečiais. Kaip 
n iekada praeityje. Sovietų 
oficialūs asmenys Kartu su 
Amerikos delegacijos nariais ir 
su žmogaus teisių gynėjais 
diskutavo tuos reikalus, kurie 
anksčiau būdavo nediskutuo
jami. Amerikiečiai buvo paten
kinti sovietų kalbomis, kai buvo 
pasisakyta informacijos, sąžinės 
ir laisvės klausimais . Bet 
Amerikos delegacija, ypač 
kongr. Steny Hover pabrėžė, 
kad žmogaus teisių srityje pas 
sovietus turi būti padaryta 
pažanga ne vien žodžiouose, bet 
ir darbuose ir praktiškame 
gyvenime , ko dar nėra. Kol to 
nebus įgyvendinta, tol žmonių 
teisės bus laužomos ir toliau, tik 
ki tais metodais. Delegacijos 
nariai kalbėjo sovietams, kad jie 
tur i leisti laisvai visiems iš
pažinti savo tikėjimą, sugrąžinti 
a t imtas bažnyčias ir leisti 
laisvus rinkimus. 

Estijos Taryba 
kreipėsi į Gorbačiovą 

— Nikaragvos sandinistų 
prez. Daniel Ortega atsisakė at
vykti į Jungtines Tautas šią 
savaitę, nes Amerika tik pusei 
jo delegacijos žmonių išdavė įva
žiavimo vizas ir nurodė tas vie
tas, kuriose jie tegali lankytis. 
— Jungtinių Tautų generalinė 
asamblėja paragino Saugumo 
tarybą, kad nedelsiant patvir
tintų sankcijas prieš Pietų 
Afriką. 

— Jugoslavija įsakė išvykti 
trims Australijos diplomatams 
dėl to, kad Australija uždare 
Jugoslavijos konsulatą Sidnė
jaus mieste. Australija uždarė 
Jugoslavijos konsulatą todėl, 
kad atsisakė išduoti savo sargy
binį, kuris nušovė vieną kroatų 
emigrantą. 

Amerikos Estų Taryba vakar, 
gruodžio 7 d., New York Times 
dienraštyje įdėjo didžiulį pusės 
puslapio apmokamą, stambio
mis raidėmis parašytą, tekstą, 
klausiantį: 

Pone Gorbačiovai, kodėl 
j ū s p r i e š i n a t ė s Es t i jos 
suverenumui? 

Nuo pat lapkričio 16-sios.kai 
estai pareiškė savo teise atmesti 
Sovietų įstatymus, kurie pažei
džia autonomijos teises, visas 
pasaulis tai stebi. 

Susirūpino ekologija 
Vilnius. — Lietuvoje pradėjo 

veiklą Gamtos apsaugos komi
tetas, kuris organizuoja apsau
gos sistemą visame krašte. Jau 
įsteigta valstybinė gamtos ap
saugos inspekcija, kurios komi
tetai pradėjo darbą Alytuje, Ma
rijampolėje. Kaune, Klaipėdoje, 
Panevėžyje, Šiauliuose, Uteno
je ir Vilniuje. Taip pat įsteigta 
ir jūros apsaugos inspekcija. Šie 
komitetai kontroliuos, kaip 
laikomasi gamtos apsaugos 
įstatymu. Kiekviename rajone 

Estijos tauta išliko per šimt
mečių invazijas ir kraujo pralie
jimus, bet dabar, beveik po 50 
metų Sovietų kariškos okupaci
jos, rusifikacijos ir koloni
zacijos. Sovietų Sąjunga stumia 
estus prie bedugnės kranto su
naikinimui. 

Estai visame pasaulyje ir jų 
draugai skelbia savo solidaru
mą ir visišką paramą estų tau
tos drąsiai kovai už savo nepri
klausomybę! 

Pone Gorbačiovai, parodykite 
pasauliui, kad glasnoste yra 
turinys, ir atitaisykite vieną iš 
daugelio Stalino nusikaltimų, 
grąžinkite laisvę, kuri buvo jėga 
išplėšta iš Estijos 1940 metais. 

dirbs du valstybiniai inspekto
riai, o jiems padės teritorinio 
komiteto tarnautojai. Tie komi
tetai glaudžiai žada bendra
darbiauti su „Žaliųjų" klubų ir 
k i ta i s ekologiniais klubais, 
kuriems rūpi Lietuvos gamtos 
švara. Mečislovas Vitkauskas 
yra Gamtos apsaugos inspek
cijos viršininku. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Edwards aviacijos bazėje 
laimingai baigęs savo misiją 
nusileido Atlantis erdvėlaivis su 
5 astronautais, kurie atliko 
slaptus karinius uždavinius ir 
iškėlė stebėjimo satelitą į erd
ves, kuris rinks žinias apie 
Sovietų Sąjungoje ir Rytų Euro
poje vykdomus karinius veiks
mus. Sovietai pradėjo 
nebesilaikyti ką tik pasirašytos 
sutarties punktų. Manoma, kad 
naujasis žvalgybos satelitas tuoj 
pat praneš vykdomus jų prasi
lenkimus su minėta sutartimi. 

— Washingtone išrinktasis 
prezidentas pirmiausia renkas 
kraštui reikalingus ekonominės 
srities pareigūnus. Bushas 
Komercijos departamento sek
retoriumi nominavo Robert 
Mosbacher, Texas žinomą aly
vos gamintoją. Teisininkė Carla 
Hills vadovaus prekybos reika
lams, Michael Boskin bus 
Ekonominės tarybos viršinin
kas. Dabartinį CIA direktorių 
William Webster paprašė ir 
toliau likti tose pareigose, o 
dabartinį Amerikos ambasado
rių Thomas Pickering Izraelyje 
būti ambasadoriumi Jungtinėse 
Tautose. 

— New Yorke M. Gorbačio
vas, Sovietu Sąjungos preziden
tas, lankosi tuo metu, kai jo 
vadovaujamame kraš te ir 
pačiame Kremliuje vyksta in
trigos. Sovietų studijų centro 
direktorius Stephen Sestano-
vich Washingtone sako, kad 
dabartinę situaciją sovietuose 
galima pavadinti ,,Weimaro 
Rusija", kai tada politinė ir 
ekonominė krizė Vokietijoje 
privedė prie Trečiojo Reicho. 

— Baltųjų rūmų pranešimu, 
daugiau kaip 700 asmenų pa
skambino į Baltuosius rūmus ir 
paprašė Amerikos prezidentaą 
R. Reagana, kad pasikalbėjime 
su Sovietų Sąjungos prezidentu 
M. Gorbačiovu būtų iškeltas 
Lietuvos. Estijos ir Latvijos 
nepriklausomybės klausimas. 

— Viceprezidento G. Busho 
įstaiga paskelbė, jog pasitari
muose su Gorbačiovu jis daly
vaus tik kaip JAV viceprezi
dentas, bet ne kaip prezidento 
Reagano įpėdinis. 

New Yorkas. — Antradienio 
popietę atvyko Sovietų Sąjungos 
preizdentas ir Komunistų par
tijos vadas Michailas Gorbačio
vas su žmona Raiša ir daugybe 
aukštųjų sovietų oficialių 
pareigūnų. Iš Kennedy Tarp
tautinio aeruosto jo 45 mašinų 
vilkstinė tuoj nuvažiavo į So
vietų m* siją prie Jungtinių Tau
tų. New Yorko miestas pasirū
pino, kad svečią saugotų 6,600 
policininkų, neskaitant slap
tosios policijos agentų, atvy
kusių kartu su svečiu. 

Gorbačiovas yra pirmas 
Sovietų viršininkas, kuris 
lankosi New Yorke po 1960 
metų,kai tada čia buvo atvykęs 
Nikita Chruščiovas. 

Užsienio žinių agentūros 
skelbia, kad Gorbačiovas 
atsivežė su savim ir darbų 
tvarką, kurią jis norįs svarstyti 
su Amerikos prezidentu ir į tai 
įeina žmonių teisių klausimai. 
Vidurinių Rytų taikos reikalai 
ir Afganistano problemos. 

Tai prezidento pasi tar imas 

VVashingtone prez. Reaganas 
su naujuoju būsimuoju prezi
dentu Bushu aptarė apie ką 
būtų galima kalbėti su Gorba
čiovu ir po to Bushas pasakė 
žurnalistams, kad tai yra 
prezidento susitikimas, nežiū
rint, kad jis dalyvaus tame pa
sitarime, tačiau jo laikysena bus 
tik kaip viceprezidento. Pasku
tiniu metu pradėta manyti, kad 
Gorbačiovo kalba Jungtinėse 
Tautose bus propagandinio 
pobūdžio. 

Valstybės depar tamentas 
pranešė, kad sekretorius G. 

Reaganas buvo 
painformuotas 

VVashingtonas. — LIC Wa-
shingtone pranešimu, preziden
tui R. Reaganui buvo pateiktos 
visos pagrindinės informacijos 
Pabaltijo valstybių reikalu ry
šium su jo susitikimu su M. Gor
bačiovu New Yorke. 

Remiantis Baltųjų rūmų 
patikimais šaltiniais, Pabaltijo 
reikalai buvo įrašyti į prezi
dento pasikalbėjimo punktus. 
Tačiau, kaip Baltųjų rūmų 
oficialus pareigūnas sako, nėra 
garantijos, kad prezidentas 
iškels Gorbačiovui paskutinius 
įvykius Estijoje. Latvijoje ir 
Lietuvoje ir primins jam Ameri
kos nusistatymą tų valstybių at
žvilgiu. 

Amerikos vyriausybė laikosi 
seniai nustatytos politikos ne
pripažinti Sovietų įvykdytos 
Pabaltijo valstybių aneksijos 
1940 m. Daugelis Vakarų 
valstybių palaiko šį Amerikos 
nusistatymą, jog Pabaltijo 
respublikų įjungimas į Sovietų 
Sąjungą yra agresijos aktas ir 
pažeidžia tarptautinius įstaty
mus, nes Pabaltijo valstybės 
buvo laisvos iki 1940 metų. 

Nežiūrint, kad aukštieji Vals
tybės departamento pareigūnai 
yra Sovietams iškėlę Pabaltijo 
valstybių klausimą praeityje, 
tačiau nežinoma, kad paskuti
niais metais Amerikos preziden
tas būtų bet kada diskutavęs 
Pabaltijo laisvės klausimą su 
Sovietų Sąjungos vadu. 

— Wshingtone Demokratų 
partijos vadas Paul Kirk 
pranešė pasitraukiąs iš partijos 
vado pareigų. 

Shultzas turės pasitarimą su 
Sovietų Užsienio reikalų 
ministeriu E. Shevardnadze. 

Manoma, kad Gorbačiovas čia 
didžiausią dėmesį kreips į 
prekybinius ryšius, akcijų biržą 
ir ekonominius reikalus. Ameri
kiečiai iki šiol susilaikė nuo 
didesnių kreditų suteikimo so
vietams, kai Europos kraštai ir 
Japoni ja pasiūlė bilijonus 
dolerių sovietų ekonomijos ats
tatymui. Tačiau visa tai yra tik 
spėliojimai, nes, kol nežinoma 
Gorbačiovo kalba Jungtinių 
Tautų asamblėjoje, tol niekas 
nežino, ko sovietai šiuo savo 
vizitu nori pasiekti. Tikriausiai, 
nebus apsieita ir be nusigink
lavimo reikalų ir kariuomenės 
sumažinimo klausimų. 

Demonstracijos pr ieš 
sovietus 

New York Times praneša, jog 
žydai, armėnai, estai, ukrainie
čiai, afganai ir kubiečiai, kurie 
kovoja prieš Castro režimą, 
painformavo New Yorko polici
ją, kad jie demonstruos prieš So
vietų politiką. (Jau demonstra
vo). 

Išrinktasis prezidentas G. 
Bushas pasakė reporteriams, 
jog jis yra aiškiai Sovietų 
vadams pasakęs, kad jis nori 
kar tu dirbti bendram žmonijos 
progresui, tačiau, kol nėra 
sudaryta jo administracija in 
toto. tol nebus iš jo pusės duota 
jokių pažadų ir'sugestijų. 

Šalia Reagano ir Busho daly
vavimo pasitarime su Gorbačio
vu, New Yorke bus Valstybės 
sekretorius G. Shultzas, Sau
gumo tarybos viršininkas gen. 
Povvell, atskridęs Amerikos 
ambasadorius Maskvoje Jack F. 
Matlock, Valstybės sekretoriaus 
asistentas Europos reikalams R. 
Ridgway ir visa eilė kitų 
pareigūnų. Skamba, kaip tikra 
dviejų didžiųjų valstybių kon
ferencija. 

Pabaltiečių konferencija 
New Yorkas. Estų namuose 

gruodžio 6 d. įvyko Pabaltiečių 
organizuota spaudos konferenci
ja ryšium su Gorbačiovo at
vykimu į Jungtines Tautas. 
Konferenciją pravedė latvių 
atstovas Ojars Kalninš. Kalbėjo 
PLB pirm. dr. Prof. V. Bieliaus
kas, latvių atstovė Baiba Pinis, 
estų atstovas Jaak Roosare ir 
„Sąjūdžio žinių" redaktorius 
Arūnas Degutis. Konferenciją 
padėjo paruošti Gintė Damušy-
tė ir Daiva Kezienė. 

Dalyvavo. UPI . Moscovv 
News" AP, UN, Die Zeit, New 
York Daily Nevvs. Columbia 
Nevvs Service. Time, švedų 
Teataja, japonų Asahi Shim-
bum. televizijų, Laisvosios 
Europos radijo ir Amerikos 
Balso reporteriai. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 8 d.: Švč. M. Mari
j o s nekal tas prasidėjimas. 
Zenonas, Gailė, Gedmintė, 
Kaunis. Guntilda, Eksuperija, 
Vaidginas. 

Gruodžio 9 d.: Restitutas. 
Leokadija, Valerija, Dalfinas, 
Irutė. Vakaris, Gedenė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:04, leidžiasi 4:20. 
Temperatūra dieną 301., nak

tį 20 1. 
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VIDURIO ATLANTO 
APYGARDOS SEIMAS 

KEARNY MIESTE 

Metinis Lietuvos Vyčių Vidu
rio Atlanto rudeninis apygardos 
suvažiavimas įvyko spalio 15-tą 
dieną Kančių Motinos pa
rapijoje Kearny, N J, mieste. 
Suvažiavimą globojo 90-toji 
Vyčių kuopa, vadovaujama 
pirmininkės Eleanoros Rokas. 
Dešimčiai kuopų atstovavo ar
ti 120 delegatų bei svečių. 

Atidaromąsias Mišias kon-
celebravo parapijos klebonas 
monsinjoras Domininkas Pocius 
ir kun. dr. Antanas Paškus, 
kuris pasakė pamokslą. Šiame 
pamoksle kunigas kalbėjo apie 
turto reikšmę senajame bei nau
jajame Testamente. Šv. Mišios 
ir pamokslas buvo lietuvių 
kalba. 

Po Mišių susirinkome prie 
pakelės kryžiaus, kurią mūsų 
kuopa 1961-mais metais pasta
tydino. Kryžius šiuo metu 
gražiai restauruotas, buvo kun. 
Pociaus ir Paškaus palaimintas. 

Darbo posėdį pradėjo apy
gardos pirm. Jonas Adomėnas, 
kviesdamas mons. Pocių 
sukalbėti invokaciją. Kearny 
kuopos pirm. E. Rokas pasveiki
no atvykusius, pasidžiaugdama 
ir savo kuopos gera veikla. Joje 
dalyvauja 120 nario mokestį 
susimokėję nariai. 

Sudarius mandatų bei rezoliu
cijų komitetus, apygardos dele
gatais dalyvavę Visuotiniame 
Lietuvos Vyčių jubiliejiniame 
suvažiavime, Maspetho 110-tos 
kuopos narė Elena Venis ir 
Manhattano 12-tos kuopos 
narys Ed. Burba Cook, pateikė 
savo pranešimus. Po to vyko 
apygardos valdybos rinkimai. 
Sveikiname Joną Adomėną, 
perrinktą pirmininko parei
goms; linkime jam ir kuopos 
valdybai geros kloties. 

Atlikusį šventadienio parei
gas savo parapijoje, truputį 
pavėlavusį mūsų dvasios vadą 
mons. Praną Bulovą pasitiko 
gausingas „valio!". Jis įdomiai 
papasakojo apie 110-tos kuopos 
dvasios vadą kun. Stasį Railą, 
kuris prieš Antrąjį pasaulinį 
karą atvykęs paviešėti į J.A.V.-
bes, pasaulinių įvykių dėka 
buvo priverstas čia apsigyventi 
ir tik šiais metais, po 40 metų, 
begalėjo sugrįžti į protėvių 
žemę. 

Išklausius kuopų pranešimus, 
buvo malonu išgirsti apie 
Brooklyno 41-mos kuopos atsi-
steigimą jon įstojus dvylikai 
naujų narių. Lietuvos Vyčiuose 
galėtų būti daugiau tokių narių, 
kaip pirm. Bill Kurnėta. 

Pasivaišinus skania vaka
riene, teko atsisveikinti su 
draugais. Ačiū mons. Pociui ir 
90-tos kuopos valdybai ir na
riams už atmintiną savaitgalį. 
Nelaukite kitų dešimties metų 
vėl apygardos seimui šeimi
ninkauti! 

Grįžtant Holland tuneliu į 
namus, mintyse tebegyveno 
41-mos bei 90-tos kuopos gražūs 
prisiminimai. Lai ir kiti Vyčiai 
paseka jų pavyzdžiu. 

Dalia Bulvičius 
* 

NEW YORKO MIESTO 
LIETUVOS VYČIAI 

Sunku tikėti, kad 1988-tieji 
metai artėja prie galo. „Didžio
jo obuolio" kuopos veiklūs metai 
baigiasi. Jų pradžioje 
surengėme Vasario 16-tos bei 
Sv. Kazimiero minėjimus. Bai
siojo birželio paminėjimas buvo 

ypačiai jaudinantis. Elena Mat-
thews padeklamavo puikią 
latvės Baibos Bicole eilėraštį 
„Turistė", apie latvę, aplan
kančia savo tėvynę, okupuotą 
Latviją. 

75-tame jubiliejiniame Lie
tuvos Vyčių Visuotiniame su
važiavime dalyvavo arti 20 
12-tos kuopos narių. (Tai neblo
gas skaičius 80-ties narių 
kuopoje. Kai kurios kuopos, 
kurių narių skaičius siekia kelis 
šimtus, tepajėgė atsiųsti vos ant 
vienos rankos suskaičiuojamą 
delegatų skaičių.) Seime Ketvir
tas Lietuvos Vyčių laipsnis 
suteiktas Julijai Gomes, Annai 
Lukscha ir Marijai York (ji 
rūpinosi aukų rinkimu JAV-bių 
Laisvės statulos restauravimo 
fondui). Taip pat Visuotiniame 
seime Vidurio Atlanto apygar
dai atstovavo kuopos pirm. Ed. 
Burba Cook ir Elena Venis iš 
Maspetho 110-tos kuopos. 

Kuopa liūdi Mikalinos Balta-
donis. Ji buvo ištikima narė ir 
gera Vilniaus Motinos parapie-
tė. Savo testamente stambią 
sumą paliko parapijai ir mūsų 
organizacijos adoptuotai Romos 
Šv. Kazimiero kolegijai. Kovo 
mėnesį į Didžią kelionę iške
liavo Anna Žindžius, Helen 
Cuprevvich motina. Teilsisi 
Ramybėje! 

Dėkojame Juozapinai Katkus, 
mūsų kuopos iždą padidinusiai 
stambesne auka. 

1989-tųjų metų balandžio 
mėnesį rengiame kultūrinę 
popietę. Ją praves mūsų narys, 
aktorius Arūnas Čiuberkis, 
kuris šią vasarą pravedė Šokių 
šventę Hamiltone. Didžiuoja
mės tokiu iškiliu nariu. 

Dalia Bulvičius 

LIETUVOS VYČIU VEIKLA 
BROCKTONE 

Brocktono 1-moji kuopa gyva 
ir sveika! Nors ir nedidelis 
skaičius, tačiau septyni jos 
nariai sudaro veiksmingą 
branduolį. Jeigu kitos kuopos ir 
turi daug metinį mokestį 
susimokėjusių, tačiau mažą 
skaičių aktyvių narių, tai laikas 
atsinaujinimui! 

Nuo praėjusių metų mūsų 
renginių kalendorius atrodo 
taip: 

Rugsėjo mėnesį dalyvavome 
„A Day in the Park" kultūrinėje 
programoje Brocktono D. W. 
Fields Parkway kartu su ki
tomis tautinėmis grupėmis. 
Dėkui renginių kasmet komite
to pirmininkams Ronnie ir 
Petrui Bizinkauskams, kurie 
šiuo renginiu rūpinasi. 

Spalio mėnesį mūsų kuopa 
surengė Maldos valandą 
Brocktono Kančių Motinos 
koplyčioje. 

43-čiasis metinis Snieguolių 
balius įvyko vasario mėnesį. 
Pasisekusio rengino pajamas 
paskyrėme parapijai bei lie
tuviškai veiklai. 

Balandžio mėnesį Bridgevva-
t e r Sta te kolegijoje vyko 
margučių dažymo pamokos. 

1-mos kuopos nariai dalyvavo 
Šokių šventėje Toronte ir Romo
je įvykusiame Lietuvos Krikš
čionybės jubiliejuje. Nariai taip 
pat dalyvavo ir Šv. Kazimiero 
parapijos 90-ties metų gyvavimo 
jubiliejuje bei Nukryžiuotojo Jė
zaus vienuolijoje darbo dienos 
piknike. 

Kuopos valdybai vadovauja 
pirmininkas R. Bizinkauskas, 
vicepirm. P. Bumila, sekretorė 
Harriet Dillis ir iždininkė Doris 
Fralic. 

Patricia Achorn 

Floridoje įsteigtos 153-čios Lietuvos Vyčių kuopos valdyba. Iš k.: k u l t ū r i n ė s kom. p i rm. Louis 
S t u k a s . vicepirm. J o n a s Tarnas, pirm. Konstancija Schei lbelhut . dvasios v a d a s kun. V y t a u t a s 
P i k t u r n a , ižd. Rožė Ž u k a u s k i e n ė ir l i e tuv iškų jų r e i k a l u kom. p i r m . A. Ž u k a u s k a s 

NAUJA LIETUVOS VYČIU 
KUOPA 

Norėdami išlaikyti gyvas savo 
protėvių kultūrinio bei tautinio 
lobio vertybių sampratas, tuo 
pačiu pagilinti ir katalikų 
tikėjimą, grupelė Amerikos lie
tuvių šių metų spalio 31-mą 
dieną įsteigė „Lobio pakrantės" 
(Treasure Coast) Lietuvos Vyčių 
kuopos branduolį. Šioji, 153-čioji 
kuopa nariais priskaito gyven
tojus iš Palm Beach, Juno 
Beach, Jupiter. Teąuesta, Port 
St. Lucie ir kitus šio pakraščio 
miestus, kuriuose gyvena lie
tuviai. 

Lietuvos Vyčiai, šio krašto 
lietuvių kilmės katalikiška or
ganizacija, gyvuoja daugiau 
negu 75-kis metus, didžiuojasi 
5,000 narių bei penkiomis de
šimtimis kuopų, veikiančių nuo 
Massachusetts iki Californijos, 
nuo Michigano iki Floridos vals
tijų. Šalia naujosios kuopos 
Floridos valstijoje jau kelis 
metus aktyviai visuomeninėn 
veiklon yra įsijungusi ir St. Pe-
tersburgo kuopa. 

Susirinkimą surengė Lietuvos 
Vyčių Garbės nariai dr. Jokūbas 
ir Loreta Stukai savo žiemos re
zidencijoje Jupiter Inlet Colony 
gyvenvietėje. Juodu susirinku
siems išaiškino organizacijos 
tikslus bei veiklą ir kvietė visus 
įsirašyti nariais. 

Lobio pakrantės kuopos stei
giamojo susirinkimo dalyvių 
tarpe buvo aktyvūs įvairių 
kuopų bei buvę nariai iš New 
Yorko. New Jersey, Michigano 
ir kitų valstijų, dabar persi
kėlusių gyventi Floridon, bei 
nauji nariai, susidomėję tvirtai 
išlaikyti savo etnines šaknis. 

Vienas naujosios kuopos stei
gėjų yra kun. Vytautas Piktur
na. Lietuvoje gimęs , dabar 
Singer Island miestelio gyven
tojas. Čia jis atnašauja lietu
viškas šv. Mišias tris sekma
dienius kiekvieną mėnesį Šv. 
Pauliaus (Kryžiaus) parapijos 
bažnyčioje. Kun. P ik turna 
kalbėjo apie Lietuvos Vyčių bei 
katalikų veikimo sferą, išryš
kindamas laiškų rašymo vajaus 
svarbą okupuotos Lietuvos 
reikalų puoselėjimui. Jis Vyčius 
pagyrė už jų nenuilstamą 
paramą katalikiškoms institu
cijoms ir neseniai jų Romoje 
esančios Lietuvių pontifikalinės 
kolegijos adoptavimu. Tai vie
nintelė lietuvių seminarija lais
vajame pasaulyje. Kunigas 
mielai sutiko pasilikti šios 
kuopos dvasios vadu. 

Pravedus kuopos valdybos rin
kimus, susirinkusieji aptarė 
ateities veiklos gaires. Kovo 
mėnesį bus surengtas Lietuvos 
patrono šv. Kazimiero 
minėjimas. Tuo metu naujoji 
kuopa formaliai prisistatys 
visuomenei. Mėnesiniai kuopos 
susirinkimai vyks sekma
dieniais po šv. Mišių naujose 
Šv. Pauliaus (Kryžiaus) parapi
jos patalpose. 

Kuopos valdybą sudaro: dva
sios vadas kun. Vytautas 
Pikturna (Singer Island). pirmi
ninkė Konstancija Scheilbelhut 
(Jupiter Inlet Colony>, vice
pirmininkas Jonas Tarnas 

(Heritage Oaks, Teąuesta), iždi
ninkė Rožė Žukauskienė (Te
ąuesta), sekretorė Florencija 
Morris (Palm Beach Gardens), 
kultūrinių reikalų komiteto 
pirm. Louis Stukas (Heritage 
Oaks, Teąuesta), lietuviškųjų 
reikalų kom. pirm. Albinas 
Žukauskas (Teąuesta) ir spau
dos kom. pirm. Aldona Biliū
nienė (Lake Park). 

Po susirinkimo nariai pasivai
šino įvairiais gardumynais, 
buvo proga visiems dalyviams 
arčiau susipažinti ir pa
bendrauti. 

Aktyvūs lietuvių kilmės ka
talikai bei jų žmonos/vyrai, 
gyvenantieji Lobio pakrantės 
rajone Floridoje, kviečiami įsi
jungti į Lietuvos Vyčių or
ganizaciją. Informacijai kreipki
tės į pirm. K. Sheilbelhut, 134 
Lighthouse Drive, Jupiter Inlet 
Colony, Jupiter, FL. 

Visi Lietuvos vyčiai šiltai 
sveikina naująją 153-čią kuopą 
ir laukia daugiau žinių iš Flo
ridos rytinio pakraščio. 

Loreta I. Stukienė 

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
STIPENDIJŲ FONDAS 

DĖKOJA 

Naujosios Anglijos Lietuvos 
Vyčių stipendijų komitetas, pir
mininkės Blanche Genaitis 
(Athol-Gardner 10-tos kuopos 
narė) vadovaujamas, dėkoja 
laimėjimams dovanas skyru
siems Aldonai Saimininkienei 
ir a.a. Ed. Tamulevich bei 
Charle Genaičio žmonoms (pir
moji Worcesterio 116-tos 
kuopos, antroji Athol-Gardner 
10-tos kuopos narė). 

Maironio parke įvykusiame 
festivalyje pirmąjį prizą laimėjo 
Elena Zuber (Danvers, MA). 
antrąjį — M.S. Fortier 'Water-
bury, CT), ir trečiąjį — Ann Ver-
nis (Methuen, MA). Buvo ir 
daugiau laimėjusių. 

Blanche Genaitis 

Red. Visus ,,Vyčių veiklos*' 
straipsnius iš anglų kalbos iš
vertė Aleksandras Pakalniš
kis, J r . 

BENDROS KŪČIOS 

,,Švyturio" jūrų šaulių kuopa 
tradicines bendras kūčias 
gruodžio 18 d. rengia Šv. An
tano parapijos salėje, tuoj po 
10:30 vai. ryto šv. Mišių. Sesės 
šaulės, vadovaujamos moterų 
vadovės O. Selenienės. jau 
seniai šiam įvykiui ruošiasi. 
Bus pagaminti ir patiekti tradi
ciniai kūčių valgiai. Vytautas 
Kutkus papasakos apie Kūčias 
ir jų tradicijas, o muz. Stasys 
Sližys vadovaus bendram 
giedojimui. Prie gražiai 
papuoštos Kalėdų eglutės bus 
uždegtos žvakutės. 

Norintieji šiame tradiciniame 
renginyje dalyvauti, prašomi iš 
anksto pasirūpinti rezervaci
jomis, kreipiantis į kuopos sek
retorių R. Macionį, tel . 
283-3867. Dalyvavimo auka 10 
dol. asmeniui. Visi kviečiami ir 
laukiami. Primena, kad salėje 
vietų skaičius ribotas, tad 
dalyvauti norintieji nedelskite 
su rezervacijomis. 
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PRIEDINĖS PAJAMOS 
INVALIDAMS 

PENSININKAMS 

Ne visi vyresnio amžiaus žmo
nės žino apie Sočiai Security ad
ministracijos duodamą priedinį 
socialinį apdraudimą, vadinamą 
Supplementas Security Income 
(SSI). Juo gali naudotis 65 m. 
amžiaus ar vyresni asmenys, 
ku r i e y r a akli a r kitokio 
pobūdžio invalidai. Pagal šį 

POSĖDŽIAVO JŪRŲ 
ŠAULIŲ VALDYBA 

„Švyturio" jūrų šaulių kuopos 
Detroite valdyba posėdžiavo 
pirm. Broniaus Valiukėno na
muose. Posėdyje dalyvavo: J. 
Kinčius, S. Sližys, R. Macionis, 
A. Grigaitis, A. Šiurkus, B. 
Telyčėnas. O. Selenienė. S. 
Grigaitienė, S. Telyčėnienė, 
LŠST pirmininkas M. Abarius, 
O. Abarienė ir korespondentas 
A. Grinius. Posėdžiui vadovavo 
pirm. Br. Valiukėnas. 

Praėjusio posėdžio protokolą 
perskaičius R. Macioniui, ižd. A. 
Grigaitis apibūdino kuopos 
finansinį stovį. Pasisakyta ir 
diskutuota bendri reikalai , 
kurių šiuo metu svarbiausias 
yra bendrų kūčių ruošimas. 

Po posėdžio šeimininkai Bro
nius ir Grace Valiukėnai visus 
pavaišino. 

A. Grinius 

planą jie gah gauti iki 354 doil. 
per mėnesį asmeniui arba 532 
dol. porai. Pensininko amžiaus 
invalidai apie šią programą gali 
teirautis vietinėje Sočiai Securi
ty raštinėje arba vyresniųjų 
globos raštinėje. 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2 6 3 6 W . 7 1 st Street 
Susitarimui: treč., ketv.. šešt. 

436-5566 

DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

* (Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W . 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Pirm., an t r , ketv , penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 
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DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
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Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
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Valandos pagal susitarimą 
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DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6 4 4 1 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
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6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills. I I 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba hetuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akmius ir 
..Contact lenses' 

2618 W. 71 st St. - Tel. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč. 

Dr Tumasonio kabinetą pcemė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

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

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučiu ligos 

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

11800 South we?t Highway 
Palos Heights. III. 60463 

(312) 3610220 (312) 361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p p •'ketv 2-5 v p p 
Šešt pagal susitarimą 

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

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 

• 



Nekaltas Prasidėjimas — 

PASLAPTIS ŽMONĖMS 
Kai švenčiame Marijos 

Nekalto Prasidėjimo šventę, 
iškyla daug klausimų ne tik 
kitų tikėjimų žmonėms, bet ir 
ka ta l ikams, kurie tiki 
Bažnyčios paskelbta dogma — 
nesikeičiančia tiesa. Argi 
Dievas pirmuosius tėvus — 
Adomą ir Jievą — būtų baudęs 
dėl mažos neklusnumo nuodė
mės amžinu prakeikimu, kurį 
galėjo atpirkti tik jo Sūnus, 
antrasis Švč. Trejybės asmuo, 
tapęs žmogumi? Iš Šventojo 
Rašto Senojo Testamento nėra 
aišku, kodėl pirmieji tėvai pa
darė tą nuodėmę, kai jie turėjo 
ką valgyti. 

Iš tikrųjų ne užginto vaisiaus 
valgymas, kurį įsivaizdavo 
primityvus žmogus, bet panieki
nimas Dievo — savo Kūrėjo 
autoriteto buvo tas nusikal
timas, kuris užtraukė nuodėmės 
žymę visai žmonijai. Ir reikėjo, 
kad Dievo Sūnus, tapęs žmo
gumi, atlygintų amžinajam Tei
singumui ir parodytų amžinąjį 
Gailestingumą — abi Dievo 
savybės. Ir Sv. Rašte išreikšta 
žmogui suprantamais, bet pa
slapt ingais žodžiais: „Aš 
sukelsiu nesantaiką tarp tavęs 
ir moteries, tarp tavo atžalos ir 
jos palikuonio. Jis sutrins tau 
galvą, o tu tvkosi jo kulnies" 
tPr. 3, 20). 

Nekalto Prasidėjimo šventę 
katalikų Bažnyčia primena, pa
cituodama Senojo Testamento 
žodžius apie moters (Marijos) 
palikuonio (Jėzaus) galvos su
trynimą blogio (žalčio). Taip pat 
primena Viešpatį, kuriam 
reikia giedoti naują giesmę, nes 
jis yra stiprus, jis yra šventas, 
jis daro stebuklus. „Giedokite 
Viešpačiui naują giesmę, nes jis 
yra padaręs stebuklų... Viešpats 
davė pažinti savo išgelbėjimą; 
pagonių akivaizdoje jis apreiškė 
savo teisybę.... Jis valdys žemės 
skritulį su teisybe ir tautas su 
lygybe" (Ps. 97, 1-2, 9). 

Bažnyčia Šv. Raštą šiai šven
tei, kuri nėra paslaptis tikin
čiam, nes Dievas viską gali pa
daryti, bet paslaptis žmogui, 
kuris yra šalia Kristaus, šalia jo 
įsteigtosios institucijos Bažny
čios. 

Nuo amžių buvo Dievo numa
tyti planai, kad žmogus nusi
kals neklusnumu ir dieviško 
autoriteto įžeidimu. Tai yra 
amžinasis Teisingumas, kuris 
neatperkamas kitaip, kaip am
žinojo Gailestingumo. Dievas 
nuo amžių numatė ir Marijos 
atėjimą į pasaulį ir paskyrė ja 
būti savo Sūnaus, antrojo Švč. 
Trejybės asmens, motina. Ją jis 
apsaugojo nuo tos pirmųjų tėvų 
užtrauktos nuodėmės ir visų 
žmonių, kilusių iš jų, pa-
veldėjmo. Jie savo gimimu jau 
buvo išskirti iš specialiu Dievo 
malonių ir nusikaltę prieš 
amžinąjį Teisingumą, nors as
meniškai nebuvo įžeidę dieviško 
autoriteto. 

Bažnyčia šiai šventei ir skiria 
apaštalo šv. Pauliaus žodžius, 
pasakytus efeziečiams: „Garbė 
Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus Tėvui, kuris palaimi
no mus Kristuje visokeriopa 
dvasine palaima danguje, mus 
išrinkdamas jame prieš pasaulio 
sutvėrimą, kad būtume šventi ir 
nekalti jo akivaizdoje. Iš grynos 
meiles, laisvu savo valios 
nutarimu jis iš anksto paskyrė 
mus per Jėzų Kristų tapti jam 
įsūniais savo malonės kilnumo 
šlovei. Ja jis apipylė mus vardan 
savo mylimojo Sūnaus" <Ef. 1, 
3-6). 

Jeigu Dievas savo malone iš 
anksto dėl savo Sūnaus Jėzaus 
Kristaus mus apipylė ir apsau
gojo nuo susitepimo, kad bū
tume šventi ir nekalti, kad 
būtume verti būti Dievo įsū
niais, tai juo labiau tomis malo
nėmis apipylė Mariją. Ji iš anks
to buvo paskirta tapti Dievo Sū
naus motina. Ji buvo gražiau
sia, nes be jokios nuodėmės ir 
sutepties. Ji buvo geriausia, 
nes tik geriausią moterį tegalėjo 
parinkti motina dieviškam Sū
nui. 

Jos Nekaltas Prasidėjimas 
buvo išimtis, bet ta išimtis pa
daryta dėl Sūnaus, kuris turėjo 
vėliau iš jos gimti,kuris turėjo 
iš jos gauti žmogišką kūną, kurį 
ji turėjo auginti žmonių tarpe be 
įtarimo, kad jis yra tas siųsta
sis Viešpats, nuo amžių pažadė
tasis... Jau gimdama, Dievo 
galybės pasireiškime kaip ne
kalta mergelė, ji sutrynė galvą 
tam blogiui, kurį paskiau savo 
mirtimi ir prisikėlimu turėjo 
visiškai nugalėti Jėzus Kristus, 
iš Marijos gimęs Dievas ir 
Žmogus. 

NAUJOS NUOTAIKOS TAUTOJE 
IR JŲ ATGARSIAI 

Metinis VLIKo seimas Bostone 

Nekaltu Prasidėjimu Marijos 
gyvenimas prasideda žemėje 
kaip išimtis ir kaip paslaptis, 
kurios mes negalime aiškiai 
suprasti. Niekas negali supras
ti Dievo planų ir Dievo išmin
ties, kurią jis apreiškė pranašų 
lūpomis, kad to meto žmonės su
prastų. Savo išmintį Dievas ap
reiškė Sūnaus lūpomis, kad to 
meto žmonės juo sektų ir jį ge
riau negu pranašus suprastų. 

Marija suprato, kad neklus-
nybė Dievui buvo nuodėmė, 
taigi klusnybė buvo tikroji jos 
gyvenimo prasmė. Kai archan-
gelas Gabrielis jai apreiškė Die
vo valią, ji nustebo, nes nežinojo 
ką turi atsakyti. Bet kai jis iš
aiškino, kad tokia yra Dievo 
valia ir kad Šventosios Dvasios 
veikimu ji pagimdys Dievo 
Sūnų, ji atsakė: „Štai aš Vieš
paties tarnaitė, tebūna man, 
kaip tu pasakei" (Lk. 1, 38). Tas 
Marijos „tebūna — fiat" ir yra 
jos klusnumas Dievo valiai, nors 
ji dar nesuprato archangelo žo
džių prasmės ir nežinojo, kad 
Dievo Sūnus, gimęs išjos, turės 
už žmones kentėti ir mirti kry
žiaus mirtimi. 

Apaštalas šv. Paulius, rašy
damas romiečiams, sako: ..kaip 
per vieną žmogų nuodėmė įėjo 
į pasaulį ir per nuodėmę mirtis, 
ir taip mirtis perėjo į visus 
žmones, kadangi visi jame nusi
dėjo... mirtis viešpatavo nuo 
Adomo iki Mozei net ir tiems, 
kurie nebuvo nusidėję nusi
kaltimu panašiu į Adomo, kuris 
yra būsimojo vaizdas" (Rm. 5: 
12, 14). 

Marija nebuvo paveldėjusi 
šios nuodėmės, kurią užsitrau
kė visi žmonės iš pirmųjų tėvų, 
nes ją specialiai apsaugojo nuo 
jos pats Dievas dėl savo Sūnaus. 
Jo Sūnus, kaip dieviškas Pa
siuntinys, negalėjo gimti iš 
nusikaltusio žmogaus, negalėjo 
nė mažiausios dalies sekundės 
būti suteptoje moteryje, iš ku
rios turėjo imti žmogišką kūną 
ir. kaip Dievas ir Žmogus, pas
kiau gelbėti žmoniją iš jos pa
veldimos sutepties. Marija buvo 
nekalta ir nesutepta nuo pat 
prasidėjimo. Dėlto ji yra ne tik 
Dievo Sūnaus, bet ir visų Dievo 
įsūnytu žmonių motina, kelias 
ir pavyzdys šioje žemėje 
žmonijai, norinčiai pasiekti savo 
Kūrėją. 

Pr. Gr. 

Paskutinieji įvykiai paverg
toje Lietuvoje ir nauji vėjai per 
geležinę uždangą rado taipgi 
deramą atgarsį ir lietuviškoje 
išeivijoje. Šiandien jau ne tik 
mūsų spaudos, bet ir visų susi
būrimų bei privačių suėjimų pa
grindinė tema: „O kas naujo 
Lietuvoje? Kas bus ir kur nueis 
naujas tautinis judėjimas? Ar 
čia jau tikrai tautos laisvėjimo 
pirmosios žymės, ar tik dar 
viena Kremliaus apgaulė" ir t.t. 

Tad nenuostabu, kad panašios 
nuotaikos vyravo ištisai ir šių 
metų Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto seime. Tik 
tomis nuotaikomis gyveno gru
pių 36 atstovai (Ūkininkų par
tijos atstovų nebuvo). Metinis 
seimas šį kartą įvyko Bostone 
lapkričio 11-13 dienomis. 

VLIKo seimui išskirtiną 
dėmesį parodė svetingoji Bos
tono lietuvių visuomenė. Seimo 
atidaryme dalyvavo apie 200 
svečių. Penktadienio vakare 
maždaug tiek pat bostoniečių 
susirinko į Lietuvių namus pa
bendrauti su seimo atstovais, 
susipažinti su jais ir pasikeisti 
mintimis. Visus seimo posėdžius 
ištisai sekė apie 100 svečių. 
Daugiausia su svečiais dalinosi 
mintimis ir į klausimus atsa
kinėjo VLIKo pirm. dr. K. Bo
belis ir valdybos narys J. Stik-
liorius. 

Šeštadienį Quality Inn salėje 
seimo atstovus ir svečius jautriu 
žodžiu pasveikino seimui rengti 
komiteto pirmininkas dr. A. 

JONAS DAUGĖLA 

Budreckis. Kun. A. Kontautui 
sukalbėjus invokaciją, seimą 
pradėjo VLIKo pirmininkas. 

Sudarytas seimo prezidiumas: 
T. Blinstrubas, Br. Bieliukas ir 
Didž. Britanijos lietuvių atsto
vas Z. Juras. Be valdybos sekre
toriaus J. Stiklioriaus, sekreto
riate buvo M. Pranevičius, L. 
Girinis ir J. Danilevičienė. 

Kaip įprasta, užgaišus veik 
valandą sveikinimų ritualui (šio 
nereikalingo „papročio" dar vis 
kažkaip negalime atsikratyti), 
VLIKo tarybos ir valdybos 
pirmininkai padarė praneši
mus. 

VLIKo pirmininkas dr. K. Bo
belis savo kruopščiai ir rūpes
tingai paruoštame pranešime 
vaizdžiai nusakė VLIKo valdy
bos pereitų metų veiklą. Bet jis 
taip pat palietė ir naujai susida
riusias tautos ir jos išeivijos 
nuotaikas, Kremliui paskelbus 
„glasnost" ir „perestroikos" 
programas. Šiuo klausimu jis 
kiek plačiau dar kalbėjo paskai
toje: „Padėtis Lietuvoje ir atgar
siai Vakarų Europoje". Tad čia 
tenka sutrauktai pakartoti jo 
pareikštas mintis abiejuose 
pranešimuose. 

Be nuolatinių kasdieninės 
veikios (Eltos biuleteniai, radijo 
programos, įvairūs ryšiai ir p.) 
VLIKo pas tangomis šiais 
metais buvo sušauktos kelios 
pabaltiečių konferencijos Eu
ropoje. Šiose konferencijose 

dalyvavo ir pareiškimus padarė 
eilė žymesniųjų D. Britanijos, 
Prancūzijos ir Vak. Vokietijos 
politikų, parlamentarų. O, be to, 
šios konferencijos ir jų svars-
tybos rado gan platų atgarsį ir 
Europos žinių tarnyboje. 
Daugiausia laiko ir dėmesio 
buvo skirta Ribentropo-Molo
tovo aktams. 

Iš viso paskut iniu metu 
VLIKas daugiau dėmesio 
kreipia ir savo veiklą plečia 
Europoje. Šiame žemyne VLIKo 
pas tangos šiandien randa 
daugiau pritarimo ir susilaukia 
realesnės paramos. Europa šiuo 
metu jau baigia susijungti į 
vieną ekonominį vienetą. 
Tačiau yra žymių, kad visos 
Europos valstybės daro pastan
gas jungtis ir į vieną politinį 
junginį. Tad Europa galės pra
dėti vaidinti ir tarptautinėje 
politikoje lemiamą vaidmenį. 

Tenka apgailestauti, kad dėl 
tam tikrų nesusipratimų VLIKo 
atstovas Europoje A. Klimaitis 
iš savo pareigų, kurias jis pasi
gėrėtinai atliko, pasitraukė. 
Šiuo metu daromos visos 
pastangos surasti šioms parei
goms naują kvalifikuotą 
asmenį. Tačiau Klimaitis ir 
toliau liko pabaltiečių sekcijos 
atstovu Strasburge. 

Vienos konferencija dar vis te
besitęsia. Negalima numanyti, 
kada ji pasibaigs ir ar bus pri
eita kokiu nors išvadų. Tad 
VLIKui t enka nuolat šią 
konferenciją sekti ir pateikti vis 

Vliko seimo prezidiumas ir sekretoriatas. Iš kairės: M. Pranevičius. L. Girinis. Danilevičienė, 
kalba dr. K. Bobelis, T. Blinstrubas, Br. Bieliukas ir Z. Juras . 

naujos medžiagos. 
Sov. S-ga daro visas pastan

gas, kad kita taikos konfe
rencija įvyktų Maskvoje. Tuo 
atveju vargu ar ją bent sekti 
galėtų pavergtųjų tautų 
egzilinių organizacijų atstovai. 
Tad VLIKas drauge su kitų pa
vergtų tautų organizacijomis 
daro visas pastangas, kad ši 
konferencija įvyktų laisvajame 
pasaulyje. Bet šiuo metu jau ir 
nuotaikos už geležinės uždangos 
keičiasi. 

VLIKas, bendromis jėgomis 
su pabaltiečiais, yra numatęs 
sušaukti platesnio masto konfe
renciją Berlyne. Konferencijos 
metu prie Berlyno „gėdos 
sienos" bus suorganizuota 
masinė pabaltiečių demonstra
cija. Tikimasi, kad šia proga 
didesnis skaičius lietuvių ir pa
baltiečių iš viso pasaulio susi
burs Berlyne. 

VLIKo veikla ir bendros tau
tos laisvinimo pastangos pasku
tiniu metu vis randa didesnį at
garsį. Kai savo laiku Helsinkio 
ar Belgrado bei Madrido konfe
rencijose būdavo pradėta 
kalbėti apie Lietuvą, tai buvo 
kažkas svetimo ir nežinomo. O 
šiandien jau Lietuvos laisvės 
byla yra žinoma visame 
pasaulyje. Ir šiandien jau yra 
daug lengviau mūsų atstovams 
įsiskverbti į įvairias tarptau
tines konferencijas ar instituci
jas. 

JA Valstybės dar iki šiol 
neturi aiškios politinės linijos 
dėl santykių su Sov. S-ga. 
Vyriausybė nuolat blaškosi. 
Vakarų demokratijos labai 
dažnu atveju, daktariškai kal
bant, bando gydyti ligos simp
tomus, bet neieško tikrųjų ligos 
priežasčių. Šis nepastovumas la
bai apsunkina ir mūsų politinę 
veiklą, o taip pat temdo ir 
tautos išsilaisvinimo viltis. 
Jeigu JAV ir kitos Vakarų galy
bės jau daug anksčiau būtų 
nutiesusios daug aiškesnę ir pa
stovesnę politinę liniją, tai jos 
nebūtų turėję tiek vargo ir Pie
tų Amerikoje, o ir mūsų tautos 
reikalai šiandien būtų visai 
kitoje plotmėje. Dr. K. Bobelis 
pareiškė viltį, kad galbūt 
naujas JAV prezidentas pasi
stengs labiau išryškinti savo 
užsienio politiką, o ypačiai 
santykius su Sov. S-ga. 

VLIKo pirmininkas ragino vi
sus mūsų tautiečius tikėti, kad 
tautos laisvė nėra kažkoks mi
tas. Visi lietuviai turi tikėti. 
kad tai yra gyvenimo realybė ir 
tikrovė. Jeigu mes patys tuo ne
tikėsime, tai ir niekas kitas 
mumis netikės, ir mes liksime 
visai bejėgiai kitus įtikinti. Šis 
VLIKo pirmininko pareiškimas 
buvo palydėtas audringais plo
jimais. 

Naujas raudonojo Kremliaus 
imperatorius buvo priverstas 
skaitytis su Amerikos 
sustiprėjusią ginklo jėga. O, be 
to, jis daug geriau nei jo pirm
takai įvertino bolševikinės sis
temos visišką ūkišką bankrotą. 
Šios priežastys ir privertė jį pra
dėti „glasnost" ir „perestroikos" 
programas. Tuo pačiu buvo kiek 
atlaisvinti pavergtųjų tautų 
vergijos retežiai. 

Bet mes niekada negalime 
užmiršti, kad pirmieji šio atsi-
laisvinimo pradininkai buvo 
mūsų miško broliai-partizanai. 
0 vėliau šį judėjimą tęsė Lie
tuvos pogrindžio veikėjai ir jį 
rėmė visa patriotinė lietuvių 
išeivija. „Galime drąsiai tvir
tinti, kad be išeivių politinės 
veiklos, kuri buvo nepertraukia
mai vedama per 45 metus ir 
dažnai net savųjų kritikuojama 
ir net išjuokiama, tokių įvykių 
Lietuvoje nebūtume sulaukę". 

Tą liudija ir gyvenamosios 
aplinkos pavyzdžiai. Ukraina, 
Gudija ir net Rusija Vakarų 
pasaulyje neturi tokios gausios 
ir gerai organizuotos išeivijos. 
Tad ir jų tautose iki šiol „pere
stroikos" programos nesukėlė 
jokio tautinio judėjimo ir nėra 
taip išnaudojamos kaip Pabalti
jo šalyse. 

Per 45 metus jau daug kas pa
sikeitė. Pasikeitė ir bendros 
mūsų pačių nuotaikos. Gyve
nome keršto ir skausmo jaus
mais. Šiandien sušvelnėjome. 
pasidarėme jautresni emo
cijoms. Tačiau mūsų tikrasis ir 
tvirtas nusistatymas ir laisvės 
šauksmas nepasikeitė. Šis mūsų 
tvirtas ir nepalaužiamas nusi
statymas stiprina ir lietuvius 
pavergtame krašte. 

Šiandien ypačiai yra svarbu 
stiprinti ryšius su pavergta 
tauta. Visi visada ir visais 
laikais tvirtai tikėjome, kad 
ryšys su pavergta tauta yra 
būtinas. Kartais tik negalėjome 
sutarti dėl priemonių ir būdų šį 
ryšį vykdyti. Šiuo atveju mūsų 
emocinės nuotaikos turi būti 
kontroliuojamos. Visa veikla, o 
taip pat ir ryšiai su tauta turi 
būti suderinti ir draugėje 
sutarti. 

Mus džiugina, kad pavergtoje 
tėvynėje vėl plevėsuoja mūši. 
trispalvė, skamba himnas. Be. 
turime visi suprasti, kad visa 
tai okupacijos fakto nep; eičio 

(Bus daugiau) 

AREŠTAVO GEN. 
KONSULĄ 

Areštuotas Jugoslavijos gen. 
konsulas Chicagoje Bahrudin 
Bijedii. 52 m., kaltinamas eks
portavimu uždraustų technolo
ginių gėrybių, vykdymu nelega
lių piniginių transakcijų, sie
kiančiu net 1.4 mil. dol. 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 

ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 
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Evangelijų dorovė yra kil
niausia dovana, kokią Dievas 
yra suteikęs žmogui. 

C h. Montesąvieu 

Skaisčiausio pomėgio duoda 
tie džiaugsmai, kurie buvo 
pasiekti didelėmis pastangomis. 

/. Kant 

Bet jeigu reikalas eina 
apie suaugusį leviataną, to padaryti negalima, nes vien 
tik galva sudaro beveik trečdalį visos jo apimties ir 
pakelti tokį svorį, nors ir turėtumei milžiniškus skrys-
čius, būtų toks pat neįmanomas dalykas, kaip mėginti 
auksakalio svarstyklėmis pasverti olandų ūkį. 

Nulupus taukus nuo kūno, „Peąuodo" banginio 
galva buvo ligi pusės iškelta palei laivo šoną, kuris 
palinko nuo jo svorio, ir ten paliko kaboti varvindama 
kraują. 

Ligi visa tai buvo atlikta, atėjo vidudienis ir jūrei
viai sulipo žemyn pietauti. Tada ant denio įsiviešpa
tavo tyla. Netrukus Ahabas išėjo iš kajutės. Žengė 
keletą žingsnių didžiojo stiebo link ir sustojo pažiūrėti 
už laivo borto, o paskui, iš lėto peržengdamas per gran
dines, paėmė ilgą Stubbo lopetą, kuria buvo nukirsta 
banginio galva, ir ją įsmeigęs j apatinę dalį kabančios 
masės, pasilenkė ir taip stovėjo įbedęs akis į tą galvą 
Ten kabėdama ji atrodė kaip sfinkso galva tyruose. 

— Bures! — staiga džiaugsmingai suriko balsas iš 
didžiojo stiebo bokštelio. 

— Vaje! Kaip gerai! — ūmai atsitiesdamas sušuko 
Ahabas. — Kur jos? 

— Tiesiai iš dešinės, ger, ir vėjas neša mūsų link. 

LVII. „ J e r o b o a m o " istorija 

Vėjas palenkė laivą ir greitai „Peąuodas" pradėjo 
suptis. Žiūrint per žiūroną, laivas savo valtimis 

ir jūreiviais pasirodė esąs banginininkų laivas, 
bet buvo toli pavėjui ir iš visko buvo matyti, kad 
plaukia kažkur į šalį. „Peąuodas" negalėjo tikėtis jį 
prisivyti. Todėl dėl viso ko buvo iškeltas ženklas, no
rint įsitikinti, ar į jį atsilieps. 

Reikia pažymėti, kad karo laivų pavyzdžiu 
amerikiečių banginininkų laivai gali gana lengvai 
atpažinti vienas kitą vandenyne, nors ir būdami 
gerokai nutolę. 

Užmatytas laivas galiausiai atsakė į „Peąuodo" 
ženklą iškeldamas savąjį ir tada buvo patirta, kad tai 
„Jeroboam" iš Nantucketo. 

Ištiesęs visas bures priplaukė prie mūsų ir sustojo 
užuovėjoj nuo „Peąuodo". Nuleido valtį, kuri greitai 
prisiartino, bet. ligi Starbucko įsakymu buvo nulei
džiamos kopėčios kapitonui įlipti ant laivo, šis ranka 
parodė ženklą, kad nereikia. Ant „Jeroboamo" siautė 
epidemija ir Mayhevv. jo kapitonas, bijojo apkrėsti 
„Peąuodo" įgulą, nors jis ir valties irklininkai buvo 
s,/eiki, jis nenorėjo sueiti j tiesioginį sąlytį su „Peąuo-
du". 

Bet tai nekliudė pasikalbėti. Išlaikydama keliu 
metrų atstumą tarp ..Peąuodo" ir savęs, manevruo
dama bure ir laikas nuo laiko pasinaudodama irklais, 
valtis laikėsi lygiagrečiai „Peąuodo". Vejas jau buvo 
gerokai pasmarkėjęs ir turėjome stipriai pririšti 
didžiąją, kartais vėjas stūmė mažąją valtį pirmyn nuo 
mūsų, tačiau labai greitai ji vėl sugrįždavo prie mūsų 
šono. Dėl tos priežasties mūsų pokalbis vyko be jokios 
tvarkos, tačiau atsirado dar visai kitokio pobūdžio 
sutrukdymas. 

Tarp „Jeroboamo" valties irklininkų buvo vyras 
ypatingos išvaizdos, netgi ir žinant, kad laukinis 
gyvenimas ant bangininkų laivų sujungia keisčiau
sias asmenybes. Jis buvo mažytis, gana jaunas, straz

danotu veidu ir labai gausiais gelsvais plaukais. Jį 
dengė ilgaskvernis švarkelis, riešuto kevalo spalvos. 
Jo nejudančios akys žibėjo giliu fanatišku kliedesiu. 

Stubbas sušuko! 
— Tai jis! Tai jis! Šis ilgasverniam švarkelyje yra 

tas, apie kurį mums kalbėjo ..Town-Ho" įgula! 
Stubbas turėjo galvoje keistą istorija, papasakotą 

apie ..Jeroboamą" ir kažkokį vyrą iš jo įgulos, kurią 
kiek anksčiau ..Peąuodas" patyrė susitikęs su „Town-
Ho". Pagal tą pasakojimą ir pagal tai. kas buvo patir
ta vėliau, šis žmogus įgavo didelės įtakos beveik vi
siems ..Jeroboamo" įgulos nariams. 

Štai jo istorija. 
Jis išaugo vienos pamišėliškos sektos tarpe, kurioje 

buvo laikomas dideliu pranašu, jos slaptų susirinkimų 
metu keletą kartų nusileido iš aukšto lango ir pranešė 
apie greitą atidarymą „septintojo filtro", kurį laikė 
kišenėje ir kuriame parako vietoje manoma buvo opi
jus. Keisto įnorio vedamas atsirado Nantuckete ir ten 
su bepročio gudrumu įgavo protingą išorinę išvaizdą 
ir kaip naujokas jūreivis pasisiūlė į „Jeroboamo" įgulą. 
Jis buvo priimtas. 

Bet kai laivas atsidūrė aukštojoj jūroj, iškilo aikš
tėn jo pamišimas. Pasiskelbė esąs arkangelas Gab
rielius. Išleido manifestą, pareikšdamas esąs jūrų salų 
išgelbėtojas ir generalinis vandenyno gubernatorius. 
Ryžtingas rimtumas, su kuriuo paskelbė visus šituos 
dalykus, ir egzaltuotos vaizduotės tamsus narsumas 
bei jo pamišimo sukeltas prietaringas siaubas suteikė 
tam Gabrieliui didžiumos įgulos narių akyse šventumo 
aureolę. Be to. jie bijojo jo. 

(Bus daugiau) 
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BRONIAUS KAZĖNO 
TRIUMFAS 

A U R E L I J A M. BALAŠAITIENĖ 

Smulkus, įkyrus lapkričio lie
tus š lakstė automobilio langus, 
o mes ketur iese , Čiurlionio an
samblio p i r m i n i n k a s Vladas 
Plečkait is su žmona Gražina, 
mano sesuo Myl i ta Nasvytienė 
ir aš, tamsios nak t ies juodą 
skarą perskrodę automobilio 
šviesomis, iškeliavome kaimy
ninio miesto Youngstown link. 
Tai nebuvo paprasta pramoginė 
kelionė šeštadienio vakarą pasi
l inksmint i , bet noras stebėti 
mums visiems gera i pažįstamą 
dr. Bronių Kazėną diriguojantį 
preššventinį koncertą lapkričio 
19 dienos vakare . Kelias atrodė 
gerai žinomas ir, nežiūrint juo
dos nakt ies , sėkmingai pasie
kėme Youngstown miesto Ed-
ward W. Povvers auditoriją. At
vykome anks t i , t a i ir auto
mobilį pavyko pas ta ty t i arti ir 

patogioje vietoje. Netrukus mus 
atsekė dar keli automobiliai su 
Clevelando lietuviais, o Vladas 
Plečkaitis kasoje rado mums re
zervuotus bilietus. 

Įėję gėrėjomės gražia auditori
ja su tokiais storais kilimais, 
kad net kojos klimpo, kaip 
aukštoje pievos žolėje. Vesti
biulyje veikė baras, o netrukus 
į auditoriją pradėjo plaukti mu
zikos mylėtojų minia, kaip 
įsisiūbavusi upė. Suradę savo 
vietas, vartėme 1988-1989 metų 
Youngstown simfonijos labai 
skoningai išleistą informacinį 
knygos formato leidinį, kuriame 
Bronius Kazėnas yra pažymėtas 
kaip simfonijos choro muzikos 
vadovas, o dienos programoje 
— kaip svečias-dirigentas. Taip 
pat pačioje simfonijos persona
lo biografijų pradžioje radome 

didok: Broniaus Kazėno nuo
t rauką su viso puslapio biogra
fija, kurioje yra surašyta ilga 
eilė jo profesinių laimėjimų, 
pabrėžiant tą faktą, kad j is j a u 
y r a pradėjęs savo trečią sezoną 
ka ip simfonijos choro direk
torius. 

Pagaliau į sceną pradėjo r ink
t i s choras ir instrumental is tai 
užimti savo vietas. Malonūs 
ins t rumentų derinimo garsa i 
manyje visada sukelia savotiš
k a i r oman t i škus muzik in io 
išgyvenimo laukimo jausmus . 
Pasirodžius Broniui, publika jį 
pasitiko stipriais plojimais. Salė 
ir balkonas buvo beveik visiškai 
pripildyti klausytojų. Dirigentui 
mostelėjus batuta, šimto septy
niasdešimties asmenų choras ir 
septyniasdešimt instrumenta
listų, kaip burt ininko lazdelei 
užsimojus, susiliejo į Brahmso 
Triumfo giesmės vienumą. To
l iau buvo Mozarto Sakramenti
nė litanija, kuri yra mažai 
pažįstama eiliniam klausytojui 
ir kurio? analizė buvo Broniaus 
Kazėno disertacijos dalis. Po jos 
buvo Mozarto „Kyrie Eleison" 
ir pirmoji programos dalis buvo 

baigta jo didingu „Agnus Dei". 
Je i muzikos kritiko uždavinys 

y r a analizuoti koncertą pagal 
muzikos teorijos mokslą, t a i 
vistik muziką mylinčio eilinio 
klausytojo reakcija paprastai 
y r a bene teisingiausias koncer
to pasisekimo matuoklis. Ir 
nega l ima buvo nepas tebė t i 
Broniaus Kazėno nepaprasto 
sugebėjimo valdyti tokį mil
žinišką ir komplikuotą muzikinį 
vienetą. Ypatingai buvo tobulas 
choro sustabdymas, staiga iš 
„crescendo" pasiekus „fortis
simo", salėje iššaukiant neti
kėtą, nuostabią tylą, tebevib-
ruojančią jau negirdimais, bet 
pasąmonėje jaučiamais garsais. 

Po trumpos per t raukos buvo 
kalėdinė Hendelio oratorijos 
„Mesijo" dalis. Ir publika ir, 
atrodo, pats dirigentas juto, kad 
parinktieji solistai, ypatingai 
moterys, buvo silpnoki tiek savo 
balsais, tiek jų apvaldymu. Teko 
patir t i , kad solistų parinkime 
dirigentas neturėjo sprendžiamo 
balso. Nežiūrint to, choras ir 
o r k e s t r a s savo dal į a t l iko 
p a s i g ė r ė t i n a i . Į p a t į galą 
pub l ika sustojusi i šk lausė , 

paskutinę giesmę ir dirigentui 
sukėlė ilgas ovacijas. 

Visiems išsiskirsčius, mūsų 
mažai grupelei pavyko su Bro
niumi Kazėnu susitikti prie 
scenos. Džiaugėmės, sveiki
nome, spaudėme jo rankas ir di
džia vomės jo pažintimi. O dabar 
tiesiog posėdžiui cituoju iš 
informacinio leidinio: „...Dr. 
Kazėnas yra tvirtai įsiparei
gojęs šį chorą išvystyti į pasau
linio kalibro simfoninį chorą. 
Pereitą sezoną vienas šimtas 
choro narių dainavo su kitais iš 
viso krašto atvykusiais chorais 
Carnegie salėje. Mūsų choro 
dalyvavimas buvo taip puikiai 
įvertintas, kad dr. Kazėnas gavo 
kvietimą diriguoti Youngstovvn 
simfonijos chorui š.m. lapkričio 
27 d. Carnegie Hali (New Yor-
ke), palydint Manhat tano fil
harmonijos orkes t ru i . . . " Ar 
bereikia daugiau komentarų pa
sidžiaugti mūsų jauno profesio
nalo triumfu? Be to, Chicagoje 
jo laukia opera, o Clevelande — 
Čiurlionio ansamblis... 

CLASSIFIED GUIDE 

Galva visą žmogų vedžioja. 
Lietuvių patarlė 

rftti ti &6tjMtefe&t 

Kai apylinkes taupymo ir skolinimo bendrovė pasiekia 
btiiiono dolerių apyvartą, jos tvirtas finansinis stovis 
jaučiamas visur. 

Visi įaučia kad iš tos bendrovės gali skolintis įvairiems 
tikslams: namų, automobiliu pirkimui, aukštojo mokslo 
siekimu:, atostogoms tolimuose kraštuose ir pn. 

Tvirtas finansinis stovis jaučiamas kiekvienoje šeimoje. 
Finansai igauna įvairias formas: saugių orių pensijų, lėšų 
bažnyčioms, sveikatos priežiūrai, socialinių tarnvbų, meno. 

Mes didžiuojamės savo role šiame dinamiškame 
gyvenimo procese. Iš tikrųjų, tam mes čia ir esame. 

Ačiū žmonėms, kurie čia taupydami, sudarė mums 
galimybe išvystyti biliįoninę apyvartą. Ačiū jums, klijentai. 
draugai, partneriai! Vienu žodžiu — dėkojame visiems, kurie 
tarnauja mūsų naujose ir senose įstaigose. 

Štai — Čia mūsų bilijono dolerių apylinkė! 
Mes esame laimingi joje gyver. ' jmi! 

SjflJlMGS PSUC *£=į> 

VE WANT YOU AS A PARTVER. 

Chicago: Brighton Park 4W2 S Archer Ave «47 1140:47th Suret 2555 W 47;h St 523-1083 Garfield Ridge 6141 S. Archer Ave. 767 5200 
• HickoryHills9357S.RobertsRd.598-5050. HUlCreekShoppin^CenterH853W.()5!!i St 599-1977 •DownersGrow5100Forest Avr 963-1140 «0akLawn 10350S Pulaski Rd.424-5910 

• Lombard 23 N. Mam Sf. 627-1140: Capitoi Federal Savim*, DUMOR • Evcrgreen Park 3960 * 96Cti St 636-6000 • Palos Heights 6410 W 127th St. 371-4400 • Oak Lawn 9801 S. Cicero Ave. 424-3300 
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R E A L E S T A T E RE A L E S T A T E 

R E / M A X 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA j 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norint ie j i P I R K T I ar P A R D U O T I 
N A M U S per šią Įstaigą, p rašome 
paminėt i , kad esate a rba .norite bOh 
R i m o S t a n k a u * kl i jentais Nuosa
vybės Įka inav imas n e m o k a m a i . 

LB mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BELLBACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZ'E 

778-2233 

Namas apžiūrėjimui 
Sekmadienį, gruodžio 11 d., 1 • 4 v. p.p. 

11248 S. St. Louis. visai naujas 3 mieg. 
mūrinis , .bi- levef namas su l-3/4 prausyk
los: L formos valgomasis: Įrengtas rūsys: 
še;mos kamo su židiniu. ..Thermal" lan
gai: aluminio ..trirn" daug priedų Skubė
kite. 

No. 306 — Smuklė ir apa.tmentas ant Ar- y 
cher & Cicero Sėkminga prekyba, daug 
klientų. Pastatas naujas. Apartm 5 Vi 
kamb.. 3 mieg. Puikus pirkinys Skam
binkite dabar! 

No. 346 — 6 butų namas. 28 metų. mūri
nis: 4 butai su 2 mieg. kamb. ir 2 butai su 
1 mieg. Atskiros šildymo sistemos — 
nuomininkai užsimoka už šildymą.- daug 
pajamų, mažai išlaidų Skambinkite dabar' 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą gaJ'ie parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkminga; jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
•Jamo (vertinimui skambinkite skubia; — 
labar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

Česlovas Grincevičius 

VIDUDIENIO VARPAI 
Pasako j ima i ir pasakos 

(Laimėjusi LRD grožinės literatūros 
premiją) 

šioje knygoje autorius gyvai ir 
vaizdžiai pasakoja nepriklausomoje 
Lietuvoje išgyventus atsitikimus. 
Tai apysakų, novelių ir legendų 
rinkinys, kurį kiekvienas turėtų per
skaityti ir pasigrožėti autoriaus jau
dinančiais pasakojimais. 

Išleido LK klubas Chicago, 1985. 
Kaina su persiuntimu $5.00. Illinois 
gyv. moka $5.32. 

Užsakymus siųsti; 
Draugas 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI- PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
NemoKamai (kamuojame jūsų nuosa

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

B U D R A I T I S REALTY 
6 6 0 0 S. Pulaski 

767-0600 

Ontuifc 
21 KMIECIK REALTORS 

7 9 2 2 S. PULASKI RO 

D A N U T Ė S C E R B A I T Ė M A Y E R 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaltel Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų Įkainavimo 

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

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3206V2 West 95th Stret 

" M . — GA 4-8654 

E L E K T R O S ' ~ 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
jžmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

VAIKŲ ŽODYNAS — LITHUANIAN HERITAGE 
DICTIONARY. 3336 paveikslai 
lietuvių-anglų kalbomis. Išleista Kanadoje $20.00 

KALĖDOS. Plokštelė. Kalėdų giesmės. Mon-
trealio lietuvių choras. 1982 . $10.00 

KŪČIOS. Prasmė-simboliai-maldos. Stasys Yla. 
22 psl. 1975 $0.50 

LITHUANIAN CHRISTMAS TREE ORNAMENTS. 
11 psl $2.00 

SUBATOS VAKARĖLĮ. Lietuvių liaudies dainos su 
gaidomis. 118 psl. 1982 $6.00 

ŠIOKIADIENIŲ MIŠIOS. Adventas — Kalėdų 
laikotarpis. 144 psl. 1980 $10.00 

DIENORAŠTIS 1915-1919. Petras Klimas. 456 
psl. 1988 

$20.00 
LIETUVIŲ KALBA IR TAUTA AMŽIŲ BŪVYJE. 

Dr. P. Jonikas. 454 ps. 1987 $15.00 
NEMARIOJI GIESMĖ. Istorinis romanas. Ana

tolijus Kairys. 240psl. 1988 $10.00 
ŠVENTASIS RAŠTAS. Naujas's Testamentas. 

Red. kun. V. Aliulis. 638 psl. 1972 $5.00 
KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJA. Br. Kviklys. 608 psl. 

1987 $23.00 
CITYSCAPES. Nuotraukų albumas. Algimantas 

Kezys. Loyola univ. Pres. 130 psl. 1988 $25.00 
ALYTUS IR JO APYLINKĖS. Monografija. Tadas 

Navickas. 288 psl. 1988 $18.00 
LENKŲ VIEŠPATAVIMAS LIETUVOJE. Trečioji 

laida. Kun. Kazimieras Prapuolenis. 365 psl. 
$10.00 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS. Sudarė J. Andrius . . $6.00 
NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJA. II dalis. 

Pranas Čepėnas. 840 PSL. 1986 $25.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos. 



JUBILIE 
Anatolijaus Kairio 5-ių veiksmų Lietuvos 
Sambūris. Režisūra, scenovaizdis, rūbų es 
Lietuvos krikščionybės jubiliejaus vykdome 

Vaidinimai vyks gruodžio 10 d., šeštadier 
dienį, 3:00val. popiet, Jaunimo centr 

JONO KRIŠTOLAIČIO Laiš 

PRISIMINIMUI 
KA 

V 

Lapkričio 2 d. Clevelande pū
t ė šiaurus rudens vėjas. Kalva
rijos kapinių medžiai blaškėsi 
aptemusioje padangėje. Kelios 
d e š i m t y s vietos l i e tuv ių 
nu l enkė galvas t i e s naujai 
sup i l tu kapu . K u n . J. Ba
cevičius sukalbėjo maldą. Visi 
pag iedo jo Mari jos g iesmę. 
Kalvarijos kapinės pasipildė dar 
vienu kapu. 

J . Krištolaitis buvo gimęs 
1913.12.28. Vaitiškių kaime, 
k u r i s yra ranka pasiekiamas 
nuo Kudirkos Naumiesčio. J i s 
buvo t ikras Suvalkijos lygumų 
sūnus . Purendamas gimtosios 
žemės arimu?, vaikščiodamas 
gražiomis pašešupių pievomis, 
j i s užaugo ir subrendo. Lietuvos 
ūkininko prigimtį j i s paveldėjo 
iš savo tėvų. Ir ši lietuv ško 
ka imo prigimtis lydėjo jį iki 
paskut inio atodūsio. 

Kaip daugelis mūsųjų, j is 
t u r ė j o ap le i s t i g i m t u o s i u s 
Vai t iškius ir išklysti į platųjį 
pasaulį. J i s negalėjo su savimi 
išsivežti gimtojo armens. Bet jis 
išsivežė Lietuvos kaimiečio ūki
n inko prigimtį ir tradicijas. 

L i e t u v o s sodžiuje v i s i 
d ide sn i e j i da rba i būdavo 
atliekami kaimvnų talkos būdų. 
Tik kaimynai vienas kitam pa
gelbėdavo ir ligos, ugnies ar ne
der l iaus metais. 

Tad tos tikrosios nuoširdžios 
kaimynystės jausmai neapleido 
Jono ir svetimose šalyse. Bet 
k u r begyvendamas j i s buvo ypa
čiai paslaugus savo kaimy
n a m s . Tad nenuostabu, kad į 
laidotuvių namus be lietuvių 
atėjo dar i r keli jo gatvės kai-
mynai . Visų jų vieninteliai žo
džiai: „Jis buvo puikus ir iš
t ikimai rūpestingas kaimynas". 

Ne vienas ir mūsų taut iet is , pa
tekęs į vargą ar gyvenimo 
nelaimių prislėgtas, rasdavo 
prieglaudą, paguodą ir medžia
gišką paramą jo namuose. 

Visą gyvenimą, o ypačiai 
išeivijoje, jis buvo labai j au t rus 
lietuviškiems reikalams. Tiesa, 
jo neteko matyt i valdybų ar 
komitetų sąrašuose. Neteko pa
stebėti jo veido ir garbės komi
tetų nuotraukose. Tačiau jo pa
va rdę v i sada ga l ima buvo 
užtikti visuose aukų lapuose. O 
pabrėžtinai dosniai jis rėmė lie
tuvišką spaudą, laikraščius ir 
knygų leidimą. 

J o kambaryje liko š imtai 
l i e t u v i š k ų knygų — v i sa 
l i tuanistinė biblioteka. Be abe
jo, ne visas jų jis skaitė. Tačiau 
jis pirko veik kiekvieną pasiro
džiusią lietuvišką knygą, norė
d a m a s pa la iky t i l i e tuv i škų 
knygų gyvybę išeivijoje ir 
paremti jų leidėjus ir rašytojus. 

1 l a ido tuv ių n a m u s be 
artimųjų susirinko didelis būrys 
Clevelando lietuvių. Iš Kanados 
a tvyko jo j a u n e s n i s brol is 
Juozas su šeima, iš Floridos 
sesuo Juoze su vyru ir dar keli 
g iminaič ia i . Ats i sve ik in imo 
kalbas pasakė pensininkų d-jos 
p i rm. J . Ma l sk i s i r bend
ruomenės apylinkės atstovas 
VI. Cyvas . A t s i s v e i k i n i m ą 
tvarkė J. Daugėla. Visiems lai
dotuvių dalyviams ir Jono drau
gams jaut r iu žodžiu padėkojo 
sesuo Juoze Daugėlienė. 

Svetimoji žemė p r ig laudė 
Suvalkijos lygumų sūnų. J is 
visiems paliko kuklaus, bet sąži
ningo ir pareigingo tėvynainio, 
geros valios ir geros širdies 
brangų prisiminimą. 

J . Dg. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Florida 

K A R I U O M E N Ė S Š V E N T Ė S 
M I N Ė J I M A S 

Šaulių Romo Kalantos kuopa 
lapkričio 16 d. Lietuvių klubo 
salėje surengė Lietuvos kariuo
menės įkūrimo 70 metų sukak
t i e s paminėjimą. Oficialiai da
t a laikoma 1918 m. lapkričio 23 
d., nes tą dieną išėjo pirmasis 
Lietuvos kariuomenės įsaky
mas . Jūrų šaulių „Palangos" 
kuopa ir vyčiai dalyvavo su 
vėliavomis — iš viso salėje buvo 
7 vėliavos. 

Šiam iškilmingam minėjimui 
vadovavo kuopos pirm. VI. Ged-
mintas . paprašydamas vėliavas 
įneš t i p r ie scenos. Visiems 
sustojus, buvo sugiedota Lie
t u v o s ir Amerikos himnai . 
Kuopos kapel ionas kun. J . 
Gasiūnas paskaitė nors ir ilgą, 
be t labai prasmingą invokaciją. 
Tylos susikaupime buvo prisi
min t i kariai ir partizanai, žuvę 
kovose už Lietuvos laisve. Sava-
noris-kūrėjas V. Daukantas, 91 
metų amžiaus, atstovavęs 3 gy
v e n a n t i e m s St. Pe tersburge 
savanoriams-kūrėjams uždegė 3 
ž v a k u t e s , kaip la isvės ir 
gyvybės simbolius. Tai dienai 
paska i t ą skaitė žu rna l i s t a s 
Vil ius BražėnasgyvenąsFlor i 
doje. Jis kalbėjo apie antrą 
frontą išeivijoje, ku r i s turėtų 

nenuils tamai, be baimės dar
buotis dėl Tėvynės Lietuvos 
laisvės ir jos gerovės. Minėjimo 
proga, kaip pas šaulius yra 
tradicija, buvo įteiktas šaulių 
žvaigždės medalis nusipelnu-
siarri veikloje šauliui A. Žuliui, 
10 saulių įteikti pažymėjimai 50 
metų šaulių tarnyboje. A. Gra
bauskas įteikė 3 trofėjus: VI. 
Gedmintui, Z. Radvilai ir A. 
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1988 m. BALFo vajaus progt 
skyriuje buvo surinkta ir Centn 
Skyriui vadovauja ir aukas rinke 
Baltutis, padedant Julijai Nakiei 

$70.00 — A. ir K. Žukauskai i 
ir V. Baltučiai. 
Janulis, 
ir J . Savičiai, O. 

$40.00 — 0 
$30.00 — P 
$25.00 — L. 

A. Shatai. 
$20.00 — L. 

J. Ratnikai, 0. ir 
Vėlavičiai, M. ir 
Arlauskai, K. ir A. 

ir V. Adomavičiai 
J . Sudžiai, V. ir 

E. Okai, kun. A. 
Gražiai. B. Motūzi 

J. Baužys, A. Šimkienė. 
$15.00 — B. ir A. Nakai, O. ii 
$10.00 — E. ir M. Lukai, B. 

Peleckiai, G. ir V. Beleckai, G. ir V. * 
J. ir E. Sadauskai, S. Kačinskienė, < 
L. Musteikis, J. ir B. čepukai, E. 
Strazdžiai, A. Pileckas, B. ir V. Lai 
S. Estkienė. M. Kardauskaitė, B. Ma 
niauskai, S. ir D. Pranckevičiai. 

$5.00 — P. Grigalauskas, J. i 
V. Dėdinienė. 

EJINE PREMJERA 
> krikšto drama. Vaidina Los Angeles Dramos 
.'skizai — Petro Maželio. Pastatymą globoja 
įasis komitetas. 

snį, 7:00 va i . vak. ir gruodžio 11 d., sekma-
T O , 5620 So. Claremont Ave., Chicago, IL. 

;kas 
AŽIN A R P A D Ė K A 
UŽSITARNAUTA? 

eitą savaite per ABC tele-
s tinklo „Night l ine" prog-
porą vakarų prabėgomis 
liečiami ir paskutinieji 

ai Sovietų Sąjungoje ir jos 
lotose Pabaltijo valstybė
j e , daugiausia dėmesio 
iant į Estiją. Vieną va-
Ted Koppel. šios prog-

s vedėjas, savo pokalbinin-
arpe turėjo sovietų žur-
:ą Pozneri. o kitą vaka-
uvo Arbatovas. Penkta-
3, gruodžio 2 d., „Draugo" 
am puslapy skaitytojai 

r a g i n a m i dėkoti Ted 
e l iu i už v ieną iš šių 
amų. 
:iu būdu nenorėčiau su-

kad Ted Koppel nusi-
i padėkos. Sie du komunis-
i draugai — Pozneris ir Ar
as — jau ne pirmą kartą 
>dėl kviečiami dalyvauti 
bt l ine" programoje ir jau 
irmą kartą pokalbiuose 
i d u o d a m a s pasku t in i s 

ii už taiklų šaudymą, pra-
i lapkričio 3 d. šaudymo 
'bose. 
ninei programai vadovavo 
:rdviiienė. Sofija ir Stasys 
;iai duetu padeklamavo 
ū k a s iš eilėraščių apie 
ivą. Sol. O. Armonienė ir 
„Dainos" vienetas, akom-
ojant muz. A. Mateikai, pa
lvo mielai klausomų dainų, 
ikai nenuilstamai piojimu 
a n t , buvo p a d a i n u o t a s 
s". 
riejime dalyvavo per 200 
įių. Kuopos pirm. VI. Ged
as, padėkojęs minėjimo pro-
IOS atlikėjams ir atsilankiu-
s, pakvietė visus pasivai-
kava ir skanumynais , 

pkričio 20 d. šventė buvo 
igta Sv. Vardo bažnyčioje 
por te . Buvo a t la ikytos 
mingos p a m a l d o s už 
sius karius ir partizanus už 
ivos laisvę. Mišias laikė 
V. Zakaras. 

S'eseniai netekome savano-
ūrėjo Petro Kuncės, 88 
i amžiaus. Romo Kalantos 
ių kuopos pi rm. VI. Ged-
x> ir A. Gesiaus rūpesčiu 
t gražiai koplyčioje atsis-
intas ir palaidotas Royal 
nėse Gulfporte. 

J u l i a N. 

f Sunny Hllls BALFo 
rui persiųsta $825.00. 
[O įgaliotinis Vytautas 
»nei. Aukas Įteikė: 
ir J. ir A. Nakai. 

. ir J. Adomavičiai, G. ir 

ai, kun. P. Jaraška, S. ir 
r J. Zubavičiai. D. ir A. 
\. Račkauskas, D. ir A. 
zienė, M. ir V. Derenčiai, 

ir V. Mamaičiai. 
. ir F. Bočiūnai. A. ir J. 
Maciai, A. ir D. Dulaičiai, 
, G. ir A. čekauskai, kun. 
;. ir M. Milukai, R. ir A. 
įbučiai, P. Naruševičius, 
lacijauskienė. A. ir J. Vyš-

Zoruba, M. Balčiūnienė, 

žodis prieš pat programos 
baigą. Taip buvo ir šį kai 
Pozneris programą užbaigė 
teiginiu, kad estai (taigi ir < 
pabaltiečiai) esą sovietai. K 
vakarą Arbatovas vėl pa 
pabaigoj iškilmingai pabn 
kad Pabaltijo judėjimas esąs 
etninis klausimas. Nei pin 
nei antrą vakarą. T. Koppel 
teiginių neužprotestavo, 
klaidingi ir tendencingi 
girna; taip ir liko įstrigę žiūr 
ir klausytojų atmintyje. 

O y r nereikėjo pasakyti Po; 
r iu i , kad estai n ė r a jo 
sovietai, kad JAV ir kitos v 
t y b ė s n e p r i p a ž į s t a Esti 
okupac i jos? Ar ne re ik 
atkirsti Arbatovui. kad Sovi 

JUOZU] 

mirus , jo žmoną STAS 
d ip l . i nž . V Y T A U T Ą ! 
bei a r t imuos ius nuo: 
l iūdime. 

Aldon 

ANTAI 

negrįž tamai iškel iav 
ALDONAI, s ū n u m s : 

New Jersey 

BRONEI R 

mirus , jos v y r ą VA( 
ONĄir ELENĄ ir sūn 
ELENĄ BUDRIENE i 
dienomis nuoširdžiai 

Vladai 
Jonas 
Petras 
Antani 
Kazys > 

ELENAI 

mirus , seseris J A N t t 
D U B R A U S K I E N Ę 
užjaučiame. 

J. Antanaitienė 
H. R. Bacūnas 
J. Gruzdąs 
P. M. Jakaičiai 
S. J. Jazbučiai 
J. V. Jokšai 
E. Jonušienė 
O. Juodikienė 
D. J. Kaunaitės 
A. S. Kamaraush 
L. Karpavičienė 
E. Kereševičienė 
K. K. Kodačiai 
J. A. Korsakai 
P. E. Leonai 
A. D. Liaugminai 
V. Norvaišienė 
KL S. Radvilos 

Miami, Fla. 

DRAUGAS, 

KRIKŠTO VAI 
Sekmadienį po vaidinimo pobūvis ir vakarienė si 
centro kavinėje. 

B i l i e t a i : vaidinimai — $10.00 ir $8.00; pobūvis 

Bilietai gaunami J . N. Vaznelių prekyboje, 2 
tel . 312-471-1424. 
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Sąjungoje tokių etnikų nėra, o 
y ra t ik tautybės ir jų klausimai? 
Susidarė įspūdis — arba Ted 
Koppel vis dėlto yra dar labai 
na ivus , a rba gal ir tendencin
gas. Tad ne dėkoti jarn reikėtų, 
bet iškelt i susirūpinimą dėl ne
te i s ingų faktų skleidimo ir 
su te ik t i informacijos. 

J . B a u ž y s 

B Y R N E GALI 
K A N D I D A T U O T K A I P 

R E S P U B L I K O N Ė 
Buvusi Chicagos mero parei

gose Byrne 1989 m. rinkimuo
se g a l i k a n d i d a t u o t i k a i p 
respubl ikonė , nors pirma ji 
r inkimus laimėjo kaip demokra
tė . 

\ . tA. 
FABIJONUI 

E, d u k r ą V A N D Ą ir jos vyrą 
LIŪPĄ ir jų. še imas , g imines 
irdžiai už jauč iame ir k a r t u 

Algirdas ir Jonas Čaplėnai 

A.tA. 
rui PASKUI, 
is, gili u ž u o j a u t a žmonai dr. 
FONUI, A N T A N U I su še ima. 

G e n ė L i a u g a u d i e n ė 

A.tA. 
UTKAUSKIENEI 

LOVĄ, d u k t e r i s KRISTINĄ, 
ANTANĄ su šeimomis, seserį 

i vyru ir k i tu s g imines liūdesio 
įžjaučia 

ir Elena Paliulioniai 
" Bronius Lukoševičiai 
r Irena Beinarauskai 
s Beinarauskas 
tikšys ir Ona Mikšytė (Kanada) 

A.tA. 
MILERIENEI 

<± M A U R U K I E N E , FELICIJĄ 
• k i t u s g i m i n e s nuoširdžiai 

Z. S. Ramanauskai 
B. S. Sakalai 
K. Sakalienė 
V. Saladžius 
B. O. Sergautis 
G. Stepulionienė 
I. Stengvilaitė 
V. L. Šapėnai 
A. Šatienė 
K S. Šeputos 
P. O. Šilai 
A. I. Šimkai 
V. Šukienė 
J. O. Vaičekoniai 
A. M. Varnai 
M M. Vitkai 
A. E. Zigmantai 

Brangiai 

ilgamete 
GINTR^ 
artimuos 

Brangia 

mirus, i 
anūkus 
užjauči; 
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SIDUO 
i autoriumi ir Dramos sambūriu Jaunimo 

» ir vakarienė — $6.00. 

501 West 71 St., Chicago, IL 60629, 

i Motinai ir Uošvei 

A.tA. 
MARTAI BABICKIENEI 

;i draugijos p i rmin inke i , mirus, jos dukrą 
L ir žentą PRANĄ NARIUS, jų šeimą ir k i tus 
sius nuoširdžiai užjaučia. 

LDK Birutės Draugija 

ii Motinai 

A.i-A. 
MARTAI BABICKIENEI 

i u k r a GINTRA ir žentą PRANĄ N A R I U S , 
, p roanūkes ir visus gimines nuoširdžiai 
ame ir k a r t u l iūdime. 

Elena Grudzinskienė 
Genė Treimanienė 
Nijolė ir Valentinai, Kentai 
Aldona ir Gedas Griniai 
Rima ir Antanas Gudaičiai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
LVU'-JA IK CHICAGOS PRIEMIESČIUI)SK 

-4330-34 S. ( a l i f o r n i a Avenue 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 1 1 0 ir 523 -0852 
1005-07 Sou th H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 927-17 U - l 
A.MH S. ( a l i f o r n i a Avenue 

T e l e f o n a s - 523-0140 

P E I K U S 

KQL E I T E FUNERAL HOMK 
T Ė V A S IR S C N T S 

2 5 3 3 West 71 St.. ( h ieago 
T e l e f o n a s — 17H-2315 

1410 So. 5Uth \ v . , ( i r t r o 
T H e f o n a s — 803-2 JOS 

EPONAS C. LAC K ir SL'M S 
LA( KAWI(Z 

l . . \ I ! > o ' n \ i r DIREKTORIAI 

4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - Te l . R E 7 -1213 
0 2 8 S o u t h u e s t H \ v y . - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
2 3 6 S. R o b e r t s R d . - Te l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o . I l l i n o i s 

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

Donald M.. 3r. 

i 
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x Vysk. Paul ius Baltakis 
gruodžio 10 d., šeštadieni, 6:30 
vai. vak. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje tars žodį 
rengiamame bankete Gintaro 
salėje. Bus pagerbtas Margutis, 
švenčiantis 60 metų sukaktį, jo 
vedėjas Petras Petrutis ir tary
bos pirm. Valdas Adamkus. 

x J a u n i m o centro Moterų 
klubas rengia dekoratyvinių 
juostų, k u r i a s da rė dail . 
Pa lmyra Damijonait iene, 
parodą. Parodos atidarymas bus 
penktadienį, gruodžio 16 d., 7 
vai. vak. Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre. Visi, susi
domėjusieji liaudies menu, kvie
čiami dalyvauti. 

x Maria Rudienė, Balfo cen
tro valdybos pirmininkė, grįžo 
iš Juno Beach. Fla., po trumpo 
poilsio prie savo pareigų. Juno 
Beach dalyvavo popietėje su 
Birute Pūkelevičiūte. Popietę 
surengė Balfo skyrius. Balfo 
skyriui Juno Beach vadovauja 
Halina Žitkienė. 

x L ie tuvos Vyčių choro 
metinis pokylis bus ateinančių 
metų sausio 14 d., šeštadienį, 7 
vai. vak. Šaulių salėje. Bus šalta 
ir šilta vakarienė, šokiams gros 
„Gintaro"* orkestras, taip pat 
bus laimėjimai. Trumpą pro
gramą atliks choras, vadovauja
mas muz. Fausto Strolios. 

x A r ū n a s Degutis, vienas 
„Sąjūdžio Žinių" redaktorių, iš 
New Yorko telefonu praneš apie 
spaudos konferenciją M. Gor
bačiovui atvykus per radijo 
valandą „Žemė L" šeštadienį, 
gruodžio 10 d.. 8:30 vai. vak. 
Laida duodama per WPNA Oak 
Parke, banga 1490 AM. 

x J a d v y g a Povi la i t ienė , 
Omaha, Nebraska, Marija Pet
rauskienė, Cape Cod, Mass., Jo
nas Asminas, Delray Beach, 
Fla. , įva i r iomis progomis 
atsiuntė po 10 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Dainavos ansamblis kvie
čia visus į Jaunimo centro ka
vinę linksmai praleisti vakarą 
ir sutikti Naujuosius Metus. Re
zervacijoms skambinti: Mėtai 
G a b a l i e n e i 863-8210 arba 
Danguolei Ilginytei 425-6527. 

(sk) 
x N o r m a n Bur s t e in . ži

nomas kailininkas, parduoda 
kailinius su didele nuolaida lie
tuv iams , vyks tan t i ems į 
Lietuvą, arba čia atvykusiems 
pasisvečiuot i . Skambint i 
vakarais: 677-8489. 

(sk) 

x Marijos Nekalto Prasi
dėjimo šventėje, gruodžio 8 d., 
ketvirtadienį, rožinis ir šv. Mi
šios bus aukojami 6:30 v.v. tėvų 
jėzuitų koplyčioje. Mišių metu 
giedos sol. Laima Stepaitienė. 
Po pamaldų — pokalbis „Pasi
ruošimas Jėzaus gimimui'7. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti. 
Židinys. 

(sk) 
x Atei t in inkų Kūčios sek

madienį, gruodžio 18 d. ir 3 vai. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Mišios, tradiciniai kūčių val
giai, p rograma , bendros 
giesmės. Auka: suaugusiems 8 
dol . studentam* 5 dol. Vietas 
svarbu rezervuoti iki gruodžio 
13 d., skambinant vakare 
499-2447 arba 434-0211. 

(sk) 

A d v o k a t a s Jonas Gibai t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, II 60629 ' 
Te l . — 776-8700 

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

x Kard. J o s e p h Bernardui, 
Chicagos arkivyskupas, kai 
kurie Chicagos vyskupai augzi
liarai ir Illinois vyskupai 
išvyksta į Romą duoti penkme
čio darbų apyskaitos, vadi
namos „ad limina Apostolo-
rum". 

x Ses. Margarita pagvildens 
adventinius motyvus Šv. Rašte 
pašnekesyje pavadintame — 
„Maranatha — Ateik, Viešpatie 
Jėzau!" Sekmadienį, gruodžio 
11 d. Tai bus antrasis adven
tinis pobūvis, kurį rengia Cicero 
„Ateities" sambūris Šv. Antano 
parapijoje. Pokalbiai vyksta tuoj 
po 10:30 šv. Mišių ir baigiasi 
apie 1 vai. Visi yra kviečiami į 
parapijos salę „pasišildyti" ir su 
kavos puodeliu gerų bičiulių 
draugystėje praturtinti savo 
sielą sesers Margaritos 
adventinėmis mintimis. 

x Chicagos Lietuvių su
valkiečių draugijos metinis 
narių susirinkimas bus gruodžio 
15 d., ketvirtadienį, 1 vai. po 
pietų Zigmo Kojak sa'ėje, 4500 
So. Talman Ave. Nariai prašomi 
dalyvauti. Susirinkime bus ap
tariama ateinančių metų veikla 
ir išrinkta nauja valdyba. 

x J o n a s Indr iūnas iš Mar
ąuette Parko yra susirgęs ir pa
guldytas Šv. Kryžiaus ligoni
nėje. Tai pranešama' jo drau
gams ir pažįstamiems. 

x E. Tutlys, Arlington, Wa., 
už gerą „Draugo" informaciją 
atsiuntė 20 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Algis Str ikas iš Chicago, 
111., niekad nepamiršta „Drau
gą" paremti . Pratęsdamas 
prenumeratą atsiuntė visą šim
tinę. A. Striką skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už rėmimą 
savos spaudos labai dėkojame. 

x K a z y s R a m a n a u s k a s . 
Chicago, UI., mūsų rėmėjas, pra
tęsė p renumera tą su visa 
šimtine. K. Ramanauskui , 
mūsų garbės prenumeratoriui, 
už palaikymą savos spaudos la
bai dėkojame. 

x Eugenijus Kleinas, Wol-
laston, Mass., pratęsdamas 
prenumeratą, pridėjo ir 15 dol. 
auką. Zefiras Slivinskas, Hot 
Springs, Ark., kad ir pavėluotai 
už laimėjimų bilietus, atsiuntė 
15 dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x Šv. Mišios už išeivijoje 
mirusius miškininkus bus atna
šaujamos tėvų jėzuitų koplyčioje 
ši penktadienį, gruodžio 9 d. 
8:30 vai. ryto Miškininkai ir 
visi bičiuliai kviečiami daly
vauti. 

(sk) 
x Čikagos Liet. Fronto Bi

čiulių susi r inkimas su vaka
riene šaukiamas gruodžio 9 d., 
penktadienį, 7 v.v. Seklyčioje, 
2715 W. 71 St. Numatyta dr. A. 
Damušio, dr. A. Razmos, D. 
Kojelytės ir P. Naručio pra
nešimai ir diskusijos aktualiais 
klausimais. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki-

• tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI7-7747. 

. (sk) 
x Kalėdinis išpardavimas 

vyksta LB Soc. R. Tarybos 
raštinėje 2711 W. 71st St. gruo
džio 5-9 d. nuo 9:30 v. ry to iki 
3:30 p.p. Visi kviečiami. 

(sk) 
x „Lietuvos kariuomenė: 

praeitis ir ateitis". Šia tema 
paskaitą ir diskusijas praves žy
mus nepriklausomos Lietuvos 
karys gen. štabo pulk. Antanas 
Šova penktadienį, gruodžio 9 d7 
7:30 v.v. Jaunimo centro ka
vinėje. Paskaitą organizuoja ir 
visuomenę kviečia Akademinis 
Skautų sąjūdis. Chicagos sky
rius. 

(sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Lapkričio 6 d. Vincas Natkevičius atšventė savo 70 m. gimtadienį. Tą dieną jo pasveikinti nuvyko 
Vokietijos Vasario 16 gimnazijos direktorius ir keletas mokinių. Iš kairės: A. Šmitas, R. Čup-
linskas, R. Bartusevičiūtė, A. Vainius, buvęs Vasario 16 gimnazijos direktorius V. Natkevičius 
ir G. Diavaraitė. 

Nuotr. M. Šmitienė 

PAGARBA MARGUČIUI 
IR PETRUČIUI60 M. SUKAKTY 

Šiemet sueina 60 metų, kai 
lietuviai gali džiaugtis Margu
čiu. Margučio žurnalas, Margu
čio radijo programos buvo ir yra 
labai didelis kultūrinis, patrio
tinis įnašas mūsų išeivijos 
gyvenime. Margučio sukaktis ir 
šios radijo programos vedėjo 
Petro Petručio įnašas bus 
pagerbta gruodžio 10 d. Balzeko 
leituvių kultūros muziejaus 
ruošiamame bankete, drauge 
pagerbiant ir Margučio tarybos 
pirmininką Valdą Adamkų. 

Margutis Chicagoje pradėjo 
reikštis 1928 m. balandžio 1 d.. 
Jį įsteigė Antanas Vanagaitis. 
Tai buvo didelių talentų žmo
gus: kompozitorius, aktorius ir 
taiklus humoristas, o taip pat 
nuoširdus lietuvis patriotas. Į 
Ameriką jis jau buvo atvykęs 
1924 metais, drauge su Juozu 
Olšausku ir Viktoru Dineika. 
Visi trys nusistatę įnešti 
daugiau giedro linksmumo į 
sunkiai fabrikuose, įmonėse, 
kasyklose, skerdyklose dir
bančių išeivių niūrų gyvenimą. 

JUOZAS PRUNSKIS 

Jie sudarė vadinamą „Dzimdzi 
— Drimdzi'' humoristinę grupę 
ir aplankė beveik visas 
tuometines lietuvių kolonijas su 
sąmojaus, smagios muzikos pro
gramomis. Jų pirmasis spek
taklis buvo surengtas Chicago
je jau 1924 m. gruodžio 18 d. 
Bridgeporte. 

A. Vanagaitis ir liko gyventi 
Chicagoje. Būdamas muzikas 
ėmė vadovauti Birutės chorui. 
Jis suartėjo su lietuvių spaudos 
mylėtoju Juozu Bachunu, sulau
kė iš jo finansinės paramos ir 
pradėjo leisti žurnalą „Mar
gutį". Margučio pavadinimas 
atitiko laikotarpiui, kada buvo 
pradėtas leisti — Velykoms. Tai 
buvo 1928 m. Margučio pradžia 
irgi buvo pirmojoje Lietuvių 
kolonijoje Bridgeporte, bet 
vėliau persikėlė į naujai besi
plečiančia koloniją Marąuette 
Parką. Savo programomis, kon
certais, žurnalu pasiekęs lie
tuvių susidomėjimo, Vanagai
tis, vėl gavęs Bachuno finan
sinės paramos, 1932 m. pradėjo 
lietuvišką radijo programą iš 
WHFC stoties. Programa buvo 
kasdieninė. Pradėta su kelio
lika minučių, grei t buvo 
prailginta iki pusvalandžio, 45 
minučių ir pratęs ta iki 
valandos. 

Radijo programa buvo įvairi. 

Muzikas Vanagaitis įvesdavo 
muzikos ir dainų, dr. V. Nari-

jauskas duodavo sveikatos pa
tarimus, adv. Antanas Olis — 
teisinius patarimus, V.S. Joku-
bynas kalbėdavo apie Lietuvos 
praeitį ir dabartį, o adv. A. 
Lapinskas duodavo žinių. 1936 
m. Margučio programa pirmą 
kartą buvo transliuojama į 
Lietuvą. Minėdamas veiklos 
penkmetį, Margutis surengė 
savo iškilmes Stevens salėje, 
miesto centre, ir nuo tada 
prasidėjo didieji Margučio kon
certai, vykstantieji centrinėse 
Chicagos salėse. 

Margutis 1938 m. organizavo 
ir lietuvių programą Pasaulinė
je parodoje, Chicagoje, kur 
pirmą kar tą simfoninis 
orkestras atliko lietuvių kom
pozitorių J. Naujalio, J. Karna-
vičiaus. V. Jakubėno kompozici
jas. Antroj programos daly 
atliko lietuvių liaudies dainas. 
Solistė Barbara Darlis padai
navo A. Vanagaičio sukurtas 
dvi dainas, o A. Vanagaitis su 
J. Olšausku atliko porą duetų. 
Pasirodė ir lietuvių tautinių 
šokių grupė. 

A. Vanagaitis išeivijos lie
tuviams tarnavo visą ketvirtį 
šimtmečio. Mirė 1949 m. kovo 
19 d., taigi ateinančiais metais 
minėsime 40 m. jo mirties 
sukaktį. 1990 m. sukaks 100 
metų nuo jo gimimo. Toliau jo 

x Prof. Juozas J akš t a s , 
istorikas, Lakewood, Ohio, už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 25 dol. auką. Po 20 dol. 
— Virgilijus Krapauskas, Palos 
Park, 111., Vacius Lelis, Sterling 
Hts., Mich. Visiems nuoširdus 
ačiū. 

x Liudas Valančius, Orland 
Park, 111., Jonas ir Aldona 
Kubiliai, Cicero, 111., Vytas S. 
Šemiotas, Riverside, 111., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 20 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Marija Kuprienė, Cicero, 
111., Jonas Stasiulis, Chicagos 
Hts., J. ir J. Mikulioniai, Sterl
ing Hts., Mich., Bronius 
Užemis, Hot Springs National 
Park. Ark., kiekvienas paaukojo 
po 20 dol. už kalėdines korteles 
ir kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

x Stefanija Mackevičius, 
Omaha, Nebraska, Kęstutis 
Puskunigis, Chicago, 111., D. ir 
S. Acalinas, Simi Valley, Cal., 
Kazys Jankauskas, Downers 
Grove, 111., pratęsdami „Drau
go" prenumeratą, kiekvienas 
paaukojo po 10 dol. Nuoširdus 
ačiū. 

x Dr. Elena Petrick, Big 
Pine Key, Fla., senas adresas 
New Buffalo, Mich., pakeis
dama „Draugo" siuntinėjimo 
adresą, pridėjo ir 10 dol. auką. 
Labai ačiū. 

x Eug. Kezienė, Woodhaven, 
N.Y. pratęsdama prenumeratą, 
paaukojo 15 dol. Al. Kvečas, 
Sunny Hills, Fla., pridėjo 7 dol. 
dienraščio palaikymui. Labai M o k v t D a n a P*nčylaitė modeliuoja K. Donelaičio mokyklų madų parodoje, 
ačiū Nuotr J. Tamulaičio 

JA VALSTYBĖSE 

— St. Pe te rsburgo , Fla., 
evangelikams pamaldos bus 
gruodžio 18 d. Our Savior baž
nyčioje. Evangelikams vado
vauja dr. Irena Mačionienė ir 
kun. dr. Eugenijus Gerulis. Gie
dos A. Mateikos vadovaujamas 
choras. 

— „Saulės" lituanistinė mo
kykla veikia ir šiemet. Turi vie
nuolika mokinių. Mokytojauja 
trys mokytojos — Rita Durickai-
tė-Moore, Kristina Sabaly-
tė-Krulikienė ir mokyklos ve-

darbą tęsėjo žmona Lilija Vana-
gaitienė, talkinama adv. A. 
Olio, adv. A. Lapinsko, dr. S. 
Biežio, VI. Vijeikio, dr. B. Dir
meikio. A. Mackaus ir kitų. L. 
Vanagaitienė ir A. Mackus žuvo 
1964 m. gruodžio 28 d. automo
bilio nelaimėje grįždami iš 
radijo stoties. Margučio žurna
las sustojo, bet programa buvo 
tęsiama, ir čia buvo vertingas 
Valdo Adamkaus įnašas, kuris 
tapo Margučio direktorių tary
bos pirmininku, pasilikdamas 
tose pareigose iki dabar. Po 
nelaimės, atėmusios dvi 
gyvybes, pirmąją programą pra
vedė V. Adamkus ir P. Petrutis, 
kuris ir dabar vadovauja prog
ramai, įnešdamas daug įvairu
mo, gausios informacijos, 
muzikos ir organizuodamas pir
maujančius koncertus. 

Galima sakyti, kad dabarties 
Margučio siela ir yra Petras 
Petrutis. Tai gabus, sumanus, 
pilnas iniciatyvos, lietuviško 
gyvenimo pulsą jauč iant i s 
žmogus. Jis yra gimęs Pane
vėžy, gyvenęs Šiauliuose ir 
Klaipėdoje. Bolševikų okupaci
ja jį išbloškė iš tėvynės. Teko pa
gyventi Austrijoje, Jugoslavijoje 
ir Vokietijoje. 1947 m. išvyko į 
Kanadą kirsti miškų. Iš miško 
darbų ištrūkęs, gyveno 
Toronte, Windsore. Gyvenda
mas Kanadoje, reiškėsi visuo
meninėje veikloje ir pradėjo 
bendradarbiauti laikraščiuose. 
Persikėlęs į JAV gyvai reiškėsi 
sportinėje veikloje. Jo suma 
nymu 1949 m. buvo suorgani
zuota krepšinio kelionė į Pietų 
Ameriką. Norėdamas ją pagar
sinti, kreipėsi į Margutį ir taip 
pamažu įsitraukė, o kai žuvo L. 
Vanagaitienė ir A. Mackus, jam 
teko visą Margučio programą 
perimti. Jam tenka ir programą 
paruošti, ir skelbimus rinkti bei 
t v a r k y t i , ir nešti visą 
atsakomybę. Radijo stotyje 
susidariusių skolų išlyginimui 
skelbiami vajai. Šiomis dieno
mis, paskelbus Margutoną, 
klausytojų ir organizacijų dėka 
pavyko surinkt i keliol ika 
tūkstančių dolerių. 

P. Petrutis kasmet suruošia 
po 3-4 koncertus. J is siekia 
iškelti naujus talentus ir jam 
pavyksta jų surasti. Negaili pa
stangų sudaryti turtingesnę 
radijo programą. Reikalui esant 
susisiekia telefonu su Europa, 
Australija ir Pietų Amerika. 
Palaiko ryšius su kitų lietu
viškųjų radijo programų vedė
jais. Šiemet nė atostogų nega
lėjo ištaikyti, o jų reikia. Gerai, 
kad kartkartėmis jį pavaduoja 
Leonas Narbutis. 

Jau ir 1989 metams yra užpla
navęs keturis koncertus. O kiek 
jis padeda kitoms organiza
cijoms ir institucijoms jų 
renginius išgarsinti, drauge vis 
rūpindamasis naujomis žinio
mis, pasikalbėjimais ir t.t. 
Margutis yra pasidaręs ir 
savotišku informacijos centru — 
kam ko reikia, visi kreipiasi. P. 
Petručiui talkininkauja Valdo 
Adamkaus vadovaujama direk
torių taryba. Tačiau pats V. 
Adamkus, didelės įstaigos 
vedėjas, turi begales kitų 
įsipareigojimų ir dažnai 
išvyksta iš Chicagos. Margutis 
ypač dabar, kai iškilo nauji įvy
kiai Lietuvoje, labai godžiai 
klausomas. 

v 
deja Aurelija Zalnieriūnaitė-Ro-
bertson. Tėvų komiteto pirm. 
yra R. Durickaitė-Moore, sekr. 
R. Bobelytė-Degėsienė. 

— Dr . Kęstučio Val iūno , 
buvusio Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto pirmi
ninko, prisiminimų knyga apie 
Vliko veiklą anglų kalba išeis 
dar prieš Kalėdas. Laukia visi 
su susidomėjimu. 

— R i m a s G i e d r a i t i s , gy
venąs Smithtovvn, N.Y., dirbo 
vienoje įmonėje, kur racionaliai 
sunaudojamos atmatos iš mies
tų. Dabar jis atidarė savo įmo
nę ir puikiai verčiasi, nes yra 
padaręs daug išradimų ir pa
gerinimų. Jis yra dr. Leonidos 
ir Juozo Giedraičių sūnus. 

— Lietuvių k l u b a s St. Pe-
tersburge lapkričio 19 d. turėjo 
susirinkimą ir išsirinko naują 
valdybą. Buvo išrinkti pirm. A. 
Gudonis, vicepirm. K. Vaičaitis, 
sekr. A. Krulikienė, ižd. M. Jur
gutis, fin. sekr. J. Gerdvilienė, 
direktoriais J. Balnius, E. Ba-
zėnas, J. Kalėda, P. Kraujalis, 
S. Kreivėnas, O. Semelevičienė 
ir J. Švedas. Į revizijos komisiją 
išrinkti V. Mažeika, J. Mikaila 
ir J. Zvynys. Naujoji valdyba pa
reigas perims sausio mėnesį. 

— Lietuvių F ron to bičiulių 
studijų ir poilsio savaitė bus 
1989 m. rugpjūčio 13-20 
dienomis Dainavoje. Registruo
tis ir kambarius užsisakyti pra
šome pas valdybos iždininką 
Joną Vasarį, 979 Proehl Drive, 
Barberton, Ohio 44203. Telef. 
216-644-7411. Registracijos 
mokestis 15 dol. šeimai. No
rintieji gauti geriausius kamba
rius nevėluokite užsirašyti. 

CHICAGOJE 
IR APYLINKĖSE 
ŠVIETIMO TARYBOS 

KONKURSAI 

Švietimo taryba skelbia moki
niams šių mokslo metų eigoje 
tris konkursus: 

1. Pradinės mokyklos moki
niams piešinių konkursą. Tema 
— Gedimino sapno legendos 
įscenizavimas šešiais paveiks
lais. Konkurso dalyviai bus 
skirstomi į dvi grupes: pirmoje 
— 1, 2, 3, 4 skyrių mokiniai ir 
antroje — 5, 6, 7 ir 8 sk. 
mokiniai. 

2. Lietuvos vaizdų albumų 
konkursą. Dalyvių amžius 11-15 
metų. 

3. Rašinių konkursą „Varpo" 
šimtmečio ir Vinco Kudirkos 
gimimo 130 metinių sukakties 
proga. Dalyvių amžius 15-20 
metų. 

Sudarytos komisijos, nusta
tytos konkurso premijos bei da
ta. Platesnė informacija bus iš
siuntinėta mokytojams bei skel
biama spaudoje. 

DAUŽVARDŽIO P R E M I J A 

Daužvardžio vardo jaunųjų 
žurnalistų premijų skirstymo 
komisija 1988 m. gruodžio 4 d. 
posėdyje nutarė skirti 8 premi
jas labiausiai 1988 metais pasi
reiškusiems jaunesniesiems (iki 
35 metų amžiaus) lietuviškos 
spaudos ir radijo laidų darbuo
tojams. 

Lie tuviškų l a ik r a šč ių ir 
žurnalų redaktoriai prašomi 
rekomendacijas siųsti Ritonei 
Rudaitienei, 5620 W. lOOth St., 
Oak Lawn, 111. 60453, USA. Ra
dijo laidų vedėjai prašomi kon
taktuoti Petrą Petrutį, c/o Mar
gutis, 2615 West 71st St., Chica
go, IL 60629, USA. Kandida
tams pristatyti terminas yra 
1989 m. vasario 1 d. 

Daužvardžio vardo jaunųjų 
žurnalistų premijų skirstymo 
komisiją sudaro Bron ius 
Juodelis, pirm., Antanas Juod
valkis, Rita Likanderytė, Petras 
Petrutis ir Ritonė Rudaitienė. Ši 
komisija yra Lietuvių Žurnalis
tų sąjungos padalinys. 

R. R. 
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