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Nr. 249 

„LKB Kronika", Nr. 77. 
Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Pagarba Bažnyčios ir 
Tautos didvyriams 

Praeitų metų gruodžio 2 d. 
minėjome vieno žymiausių 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios, 
mokslo bei valstybės vyro Prano 
Dovydaičio 101-ąsias gimimo 
metines. Minėjimas buvo su
rengtas Kauno Karmeli tų 
bažnyčioje. Pamokslininkas 
gana plačiai ir išsamiai 
nušvietė daugiašakę P. Dovy
daičio veiklą, jo nuopelnus 
Katalikų Bažnyčiai, Lietuvos 
mokslui. P. Dovydaitis, sude
rinęs savo visuomeninę ir moks
linę su Kristaus Evangelijos tie
somis, mums, lietuviams, tapo 
pavyzdžiu, liko šviesia žvaigžde 
visose gyvenimo srityse. Jo 
nurodymai ir pastabos Lietuvos 
mokytojams, kultūrininkams ir 
šiandien neprarado savo aktu
alumo. 

1988 m. sausio 27 d. Prie
nų bažnyčioje vakarinėse pa
maldose buvo minimas prof. 
A. Maceinos atminimas. Sie 
minėjimai pamažu tampa tradi-
ciniais . Labai gaila, kad 
Lietuvos masinis klausytojas ir 
skaitytojas neturi pakankamai 
galimybių išsamiai ir įvairia
pusiškai išnagrinėti A. Ma

ceinos literatūrinį ir filosfinį 
palikimą. Tai didžiulis nuostolis 
visiems, o ypatingai jaunajai 
kartai. Panašūs minėjimai 
įgalina prisiliesti prie vieno žy
miausių ne tik Lietuvos, bet ir 
Vakarų Europos krikščioniško
sios filosofijos kūrėjų. 

Panašia tradicija tampa ir 
palaimintojo arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio minėjimai, ir 
ne tik Marijampolėje, bet ir ki
tose Lietuvos bažnyčiose. 1988 
m. sausio 30-31 d. toks minėji
mas įspūdingai praėjo Kauno 
Karmelitų bažnyčioje. Džiugu, 
kad pamokslininkai atskleidžia 
tikintiesiems vis naujų palai
mintojo charakterio ir veiklos 
bruožų, ypač pastoracijos, kaip 
visuotinumo idėjos, baruose. Vi
suomeniniame ir politiniame 
gyvenime tapo madingu žodis 
„stagnacija". Kažin, ar šis žodis 
netinka ir mums, katalikams?... 
Kol troškom arkivyskupo J. 
Matulaičio beatifikacijos, tol jo 
vardas buvo kartojamas veik 
kiekvienų Mišių metu. Tikslas 
pasiektas!..., o toliau — tyla. 

(Bus daugiau) 

Nauja kliūtis sovietuose 
Maskva. — Dar tik prieš 

metus,norint išvažiuoti iš Sovie
tų Sąjungos aplankyti savo prie-
telius kitame krašte, reikėjo at
sakyti labai daug klausimų 
blankuose, turėti gydytojo medi
cinišką sveikatos patikrinimo 
raštą ir du ilgus pasikalbėjimus 
su Komunistų partijos oficia
liais pareigūnais. 

Šiemet, asmuo, norįs aplanky
ti Ameriką, turi įteikti 6 savo 
fotografijas, turėti kvietimą iš 
Amerikos ir atsakyti į trijų 
puslapių klausimus, suteikiant 
biografines žinias. Po dviejų 
savaičių jis jau gauna leidimą 
vykti į Ameriką. 

Rusų lėktuvai perpildyti 

Tačiau tai dar ne viskas. 
Tūkstančiai žmonių, gavę vizas 
išvykti, susiduria su didele 
kliūtimi —jo kelionė atidedama 
net keletai mėnesių, nes nė 
viena užsienio lėktuvų linija 
nepriima už skridimo bilietus 
rublių. O sovietų Aerofloto 
lėktuvo bilietai išparduoti net 
keliems mėnesiams. Šiuo metu 
kelionių vizos išduodamos be
veik automatiškai ir jų prašo 
dešimtimis tūkstančių žmonių. 

Vizų skyrius bent šiuo metu 
nebegali patenkinti prašymų, 
kadangi spaustuvė nesuspėja 
atspausdinti reikalingas blan
kas vizų išdavimui. Atrodo, kad 
ir pareigūnai dažnai nebesusi
gaudė, kokie yra vyriausybės 
reikalavimai vizų išdavime. 
Rugsėjo mėnesį, pavyzdžiui, 
buvo išduotas leidimas išvykti 
į New Yorką, bet tas asmuo 
turėjo laukti šešis mėnesius, kol 
rusų lėktuve buvo laisva vieta. 
Pagaliau minimas asmuo susi
rado amerikietį draugą, kuris jo 
kelionę apmokėjo doleriais ir jis 
greičiau atvyko į Ameriką. 

Rublis — bevertis užsienyje 

Daugelis tačiau privalo lauk
ti, kol atsiras vieta Aerofloto 

lėktuve. Rubliai nekeičiami į 
užsienio valiutą, o Aerofloto 
lėktuvų bilietai jau išparduoti 
iki birželio mėnesio. Tiek yra 
norinčių apsilankyti Amerikoje. 
Valerijus Zacharovas, Aerofloto 
valdininkas, ragina sovietų 
žmones prašyti savo pažįstamų 
Amerikoje, kad už jų keliones 
apmokėtų doleriais, nes yra 
daug užsienio lėktuvų, kurie 
skrenda iš Maskvos kartais 
pusiau tušti. Rublis už Sovietų 
Sąjungos sienų yra bevertis. 
„Jei jūs turite užsienio pinigų, 
jūs galite išskristi šią popietę iš 
Maskvos, bet sovietai neturi 
užsienio valiutos". Amerikos 
ambasada gauna kas mėnesį 
daugiau kaip 3,000 pareikala
vimų įvažiuoti į Ameriką. 

„Mesijas" Chicagoje 
Chicago. — Orchestra Hali 

jau nuo 1976 metų pasidarė tra
dicija, kad prieš Kalėdas yra 
atliekamas Handelio „Mesijas", 
kūrinys, kurį atlieka 2.500 
choristų, laisvai susirinkę į salę 
Diriguoja paprastai Margaret 
Hillis. kuri yra Chicagos Simfo
nijos choro dirigentė. Šiemet 
salė jokiu būdu negalėjo 
sutalpinti choristų. Blogiausia, 
kad į šį koncertą atvažiuoja 
žmonės ir iš kitų miestų ir 
patiems chicagiškiams pritrūks
ta vietų. Per du vakarus šio 
koncerto atlikėjais buvo 
daugiau negu 5.000 choristų. 
Kiekvienas, norįs šioje 
kalėdinėje šventėje dalyvauti, 
turi įsigyti bilietą iš anksto, už 
kurį nereikia mokėti ir turėti 
savo gaidas. Tai kaip mūsiškė 
Dainų šventė. Orkestrą sudaro 
Civic orkestro nariai, kurie yra 
ruošiami Chicagos simfonijai. 
Šiemet maždaug 10,000 žmonių 
negavo bilietų, kad galėtų 
atlikti šį kūrinį. Laimingesnis 
buvo Illinois senatorius Paul 
Simon su žmona, kuris irgi 
įsijungė į choristus. 

Japonai atsisakė padėti 
Jei salos negrąžinamos, 
nėra ekonominių ryšių 

Nėra salų, nėra taikos sutarties, bet šampano taurę, baigę pasitarimus, galime išgerti. Sovietų 
Užsienio reikalų min. E. Shevardnadze, kairėje, ir Japonijos Užsienio reikalų min. Sosuko Uno, 
dešinėje, Tokyo mieste nesusitarė, kad Sovietų Sąjunga gražintų Japonijai okupuota teritoriją. 

Rusai ruošiasi pasitraukti 
Washingtonas. — Sovietų 

Sąjunga ruošiasi vėl pradėti 
išvežti savo kariuomenę iš Afga
nistano, ir manoma, kad tai bus 
padaryta dar prieš vasario 15 d., 
kaip yra susitarta Genevoje, 
sako Valstybės departamento 
oficialūs asmenys. Žvalgybos 
žinios patvirtina šį teigimą. 

Maskvos gerai informuotų 
šaltinių žiniomis, kad likę 
50,000 karių bus apleidę Afga
nistaną sausio mėnesio gale. 
Sovietų žvalgyba patarus i 
vyriausybei išvežti kariuomenę 
anksčiau, kad būtų užtikrintas 
saugumas. Panašios žinios yra 
gautos ir iš Saudi Arabijos, 
kurioje įvyko slapti pasitarimai 
tarp sovietų ir afganų rezisten
cijos atstovų prieš 12 dienų. 

Padidėjo pabėgimai pas 
par t izanus 

Valstybės departamentas sa
ko, jog pasitarimas Saudi Ara
bijoje buvo naudingas, nors 
nieko nesutarta, tačiau sovietai 
pageidavo tęsti pasitarimus 
vėliau. Atrodo, kad buvo nutar
ta laikytis tylėjimo taktikos. B. 
Rabbani, mujahedeen rezisten
cijos vadas, sutikęs susilaikyti 
nuo sovietų puolimų jiems 
išvykstant, tačiau nesutikęs 
nepulti aerouostų. Iš jų dažnai 
sovietai vykdo savo puolimus 
prieš partizanus-mujahedeenus 
ir į juos sovietai pristato savo 
ginklus. 

Tie patys šaltiniai praneša, 
jog labai padidėjo afganų pabė
gimai pas partizanus, kai kada 
net iki tūkstančio per vieną 
dieną. Vakarų žvalgybos 
nuolatos skelbia, kad, kai 
sovietų kariuomenė pasitrauks, 
afganų komunistinis režimas 
neišsilaikys ilgiau kaip pus
metį. Mujahedeen vadovybė 
išleido vieša pareiškimą, kad 
Amerika nepris ta to savo 
žadėtos pagalbos, o ypač Stinger 
raketų, kurios afganų laisvės 
kovotojų labai tiksliai panau
dojamos. Bet Valstybės depar
tamentas sako, kad partizanai 
turi pakankamai raketų 

Partizanai netiki sovietais 

Kiti šaltiniai skelbia, kad par
tizanai paėmė iš komunistų 
afganų tokį ginklų kiekį, kad 
tam karui vesti užtektų vienam 
mėnesiui visame Afganistano 
krašte. Tas kiekis esąs net 8,000 

tonų ginklų. Poetinėje srityje 
sovietai vis tiek ^ori, kad būtų 
sudaryta koalicinė vyriausybė, 
įskaitant ir Liaudies Demokra
tų partijos atstovus. New Yorke 
Gorbačiovas pasiūlė ginklų pa
liaubas, tačiau Valstybės depar
tamento sekretorius Shultzas su 
tuo nesutiko. Bet dabar oficialus 
pareigūnas pasakė, kad su 
ginklų paliaubomis gal ir būtų 
gal ima sut ikt i , jei būtų 
pašalintas Afganistano komu
nistų prezidentas Najibullah. 
Partizanų vadovybė netiki, kad 
sovietai pasitrauks sutartu lai
ku. 

Užsienio ambasados yra 
sumažinusios savo personalą, o 
Sovietų ambasada yra labai 
stipriai saugoma kariuomenės 
dalinių. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Karininkai nekalbėjo 
Vilnius. — Iš Lietuvos pra

nešama, jog Vilniuje lankėsi 
Amerikos karininkų inspekto
rių grupė. Šios inspekcijos yra 
numatytos Saugumo konferen
cijoje Stockholme. Amerikiečiai 
lankėsi Lietuvoje ir Karaliau
čiaus srityje. Vilniuje buvo 
norėta su Amerikos karininkais 
turėti spaudos konferenciją ir 
interviu, bet nei ta spaudos 
konferencija nei interviu 
neįvyko. Amerikos karininkai 
atsisakė kalbėtis su Lietuvos 
komunistų laikraščių žurnalis
tais . Tokios buvo gautos 
instrukcijos iš Amerikos amba
sadoriaus Maskvoje, kuris gerai 
yra susipažinęs su Pabaltijo 
tau tų reikalais. Tie patys 
kariškiai betgi kalbėjosi su 
„Krasnaja zvezda" korespon
dentais. Amerika laikosi Pa
baltijo nepripažinimo Sovietų 
Sąjungai politikos. 

— Washingtone G. Busho in
auguracijos komitetas, kuri bus 
sausio 20 d., praneša, jog iš
kilmių išlaidos kainuos daugiau 
kaip 30 mil. dol. Daug pramogų 
bus laisvai prieinamos žmo
nėms, bet pagrindinis balius 
kainuos asmeniui 1,500 dol. 

— Prez. Reaganas, kaip 
praneša Baltieji rūmai, pasvei 
kins Naujų Metų dieną Sovietų 
Sąjungos gyventojus. Taip pat 
Gorbačiovas tars žodį ir ameri
kiečiams. 

— Izraelio ministeriui pirmi
ninkui Y. Shamirui pavyko 
sudaryti koalicinę vyriausybę 
su Darbo partija. Jam teko ilgai 
kovoti ir su savo Likud partijos 
griežtaisiais nariais, kurie prie
šinosi koalicinės vyriausybės 

—sąstatui. 
— Washingtone išaiškėjo 

kitas daugbilijoninis skanda
las, kai auditoriai surado, jog 
vyriausybės agentūra, kuri 
rūpinosi ūkininkų paskolomis, 
turi 36 bilijonus nuostolio, ku
rių nebus galima a tgaut i . 
Finansinės sąlygos Ūkio admi
nistravimo reikalų įstaigoje pa
skutiniais keliais metais yra 
tokios blogos, kad be Kongreso 
naujų sumų, kurios jei nebus pa
skirtos, ši įstaiga nebegali 
operuoti. Ūkininkų administra
cijos agentūra buvo įsteigta 
prieš 40 metų ir jos tikslas buvo 
parūpinti ūkininkams paskolas 
su mažais procentais. 

— Vatikanas pranešė, jog po
piežius Jonas Paulius II perkėlė 
Berlyno kardinolą Joachimą 
Meisnerį į Koelno arkivysku
piją. Kardinolui Meisneriui Ka
lėdų dieną bus 55 metai ir šis 
paskyrimas laikomas jo paaukš
tinimu, nes Koelno arkivysku
pija Europoje laikoma labai įta
kinga Bažnyčios veikloje. Spau
da pažymi, kad po Chicagos, 
Koelno arkivyskupija yra pati 
turtingiausia. 

— Jungt inės Tautos nutarė 
pasiųsti 70 narių priežiūros 
komisiją, kad Kuba sutartu 
laiku išvežtų savo karius iš 
Angolos. 

— Sovietų Sąjungos vyriau
sybė sako. kad gelbėjimo darbai 
po žemės drebėjimo Armėnijoje 
yra baigti ir dabar prasideda 
atstatymo darbai Kirovakano 
mieste, kuris buvo 50% su
griautas. Taip pat bus pradėtas 
susisiekimas su buvusiu Lenini-
kano miestu. Politbiuro nariai 
— N. Sliunkovas ir Dimitrijus 
Jazovas sugrįžę į Maskvą 
pranešė, kad nėra epidemijos 
pavojaus. 

— EI Salvadoro kairiųjų 
vadas Farabundo pasakė, kad 
nuo gruodžio 23 iki sausio 1 d. 
nebus daroma puolimų iš 
komunistų partizanų pusės. 
Praėjusią savaitę vyriausybė 
atmetė komunistų pasiūlymą 
pradėti derybas. 

Tokyo. — Japonijos ir Sovietų 
Sąjungos užs ienio re ika lų 
ministeriai baigė savo pasita
rimus nesusitarę. Antrojo karo 
metu padaryti Sovietų užgrobi
mai liko ir toliau nesutarimo 
priežastimi. Sovietai nesutiko 
grąžinti keturių Kurilų salų, o 
japonai nesutiko Maskvai padė
ti ekonomiškai atsigauti sovietų 
Tolimųjų Rytų daliai. „Nė viena 
pusė nepadarė nuolaidų", pasa
kė Japonijos Užsienio ministe
rijos spaudos viršininkas S. 
Kondo. 

Sudaromos komisijos 

Praėjusį trečiadienį baigėsi 
ministerių pasitarimai, tačiau 
bendras komunikatas nebuvo 
dar paruoštas ir per visą naktį 
užtrukusiuose delegacijų pasi
tar imuose , ka ip išsireikšt i 
kai kuriuose punktuose. Buvo 
sutar ta sudaryt i komisijas, 
kurios toliau ves diskusijas. 
Japonai pasakė sovietams, kad 
salų grąžinimas yra pagrindinė 
sąlyga; jei to nėra , negali būti 
jokių kalbų apie ekonominę 
paramą. 

Japonų spaudos direktorius 
pasakė, jog pasitarimai kartais 

Sekretoriaus 
pastangos 

Jung t inė s Tau tos . Generali
nis sekretorius Javier Pėrez de 
Cuellar pranešė, jog jis pradėjo 
daryti pastangas, kad būtų 
surastas politinis sprendimas 
Afganistane. Anksčiau Genera
linė Assamblėja yra nubalsavu
si, kad sekretorius ieškotų būdų 
sudaryti koalicinei Afganistano 
vyr iausybei , k u r i per imtų 
krašto valdymą, kai pasitrauks 
sovietų kariuomenė. 

Gen. sekr. Cuellar šiuo metu 
tariasi ir su Maroko Polisario 
fronto p a r t i z a n a i s Vakarų 
Saharoje, kurie yra komunisti
nių pažiūrų ir nori Maroką 
paimti savo kontrolėn. 

Šiuo metu vyksta tiesioginiai 
pasitarimai tarp afganų parti
zanų ir sovietų, kad būtų 
sugrąžinti 312 sovietų karo 
belaisvių. Praeityje Sovietai 
nesikalbėjo su partizanais ir 
reikalavo, kad jie tartųsi su 
Kabulo vyriausybe, bet dabar to 
nebereikalauja. Afganų laisvės 
kovotojų vadai pareiškė, kad 
pirma sovietai turi išvažiuoti, ir 
tik tada bus galima pradėti 
tvarkyti krašto reikalus. 

Kas palydi jaunuolius 
Vilnius. — Naujokai, pašauk

tieji į Sovietų kariuomenę, yra 
išlydimi su kalbomis ir linkėji
mais. Tokį susirinkimą lapkri
čio mėnesį pradėjo Lietuvos 
karinis komisaras pulkininkas 
A. Visockis. Jaunuoliams kal
bėjo Lietuvos ministrų tarybos 
pirmininko pavaduotojas P. Ig
notas, Komjaunimo Centro ko
miteto antrasis sekretorius N. 
Livencevas, didžiojo tėvynės 
karo dalyvis P. Siragovas, buvęs 
karys internacionalistas, dviem 
Raudonosios žvaigždės ordinais 
apdovanotas S. Giedraitis ir 
naujoko mama vyresnioji 
inspektorė O. Eigirdienė. Čia 
dalyvavo ir kiti partiniai, kom
jaunimo darbuotojai ir Vilniaus 
įgulos karinių dalinių atstovai. 
Pranešime nieko neminima, ar 
visi kalbėtojai kalbėjo lietuvių 
kalba. 

tarp ministerių būdavę „karšti" 
užimtos teritorijos klausimu. 
Shevardnadze palankiai pasi
sakęs japonų prašymu, kad būtų 
leista šeimoms, kurių nariai 
tose salose yra palaidoti, 
aplankyti jų kapus. Jis paža
dėjęs padėti dviejų japonų žvejų 
reikalu, kurie jau 5 metus yra 
laikomi Šiaurės Korėjoje. Abu 
ministeriai sutikę, kad Vietna
mas ižvežtų savo kariuomenę iš 
Cambodijos. 

Veržimasis Azijon 

Nežiūrint, kad diplomatiniai 
ryšiai yra nuo 1956 metų, 
Japonija atsisako pasirašyti 
t a ikos sutar t į kol nebus 
sugrąžintos salos. Salose yra 
įsteigtos sovietų karinės bazės. 
Diplomatų pranešimu, sovietai 
labiau sustiprino savo veiklą 
Azijoje, spausdami Pietų Korėją 
pradėti ekonominius ryšius ir 
norėdami susitarti su Kinija. 
Bet ekonominius glaudesnius 
ryš ius šį kartą sovietams 
nepavyko užmegzti. 

Tačiau buvo sutarta, kad 
Japonijos Užsienio reikalų 
ministeris Sosuke Uno kitų 
metų pradžioje vyks į Maskvą ir 
gal būt su Shevardnadze 
susitiks Paryžiuje, kai ten įvyks 
cheminių ginklų apribojimo 
konferencija. Savo susitikime 
su Japonijos ministerių pirmi
ninku Noboru Takeshita, She
vardnadze pasakė, kad Gorba
čiovas norėtų atvykti su vizitu 
į Japoniją, bet jokios datos 
nenustatyta. 

Pensijos tremtiniams 
Vilnius. — Lietuvos darbo ir 

socialinio aprūpinimo ministe
rijoje įvyko pasitarimas dėl 
žmonių, 1941-1952 metais ne
teisėtai ištremtų iš Lietuvos 
teritorijos, pensijų. 

Šiam pasitarimui juridinis pa-
grindas buvo Aukščiausios 
tarybos prezidiumo įsakymas 
dėl šių žmonių reabilitavimo, 
pagal kurį iš esmės sprendžia
mos buvusių tremtinių pensijos. 
Šis aktas Lietuvoje sutiktas su 
pasitenkinimu. Daug žmonių 
sugrįžę iš tremties yra senyvo 
amžiaus, neteisingai išvežti ir 
neturį jokio pragyvenimo šalti
nio. 

Pasitarime dalyvavo ir Pensi
jų valdybos viršininko pavaduo
toja Julija Paliulienė, kuri 
pasiūlė svarstyti kiekvieno 
t remtinio atvejį pritaikant 
esamus įstatymus ir vadovau
jantis žmoniškumu. „Prisimin
kime, jog grąžiname tik nedi
delę dalį šiems žmonėms pada
ryto materialinio nuostolio, 
o moralinės žalos negalėsime 
atlyginti niekada". Lietuvoje šis 
socialinio aprūpinimo darbas 
pradėtas pirmas visoje sąjungoje 
buvusiems tremtiniams. 

KALENDORIUS 

G r u o d ž i o 22 d.: Floras, 
Demetrija, Dobile, Gedvydas, 
Rimbertas, Zenonas, Ksavera. 

Gruodžio 23 d.: Jonas Ken-
t ie t i s , Viktorija, Mina, 
Veliuona, Vilbutas, Žibutė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:14, leidžiasi 4:23. 
Temperatūra dieną 45 1., 

naktį 31 1. 

/ 
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GYVENIMAS LIETUVOS IR 
SCENOS ŠEŠĖLIUOSE 

Visuomet malonu aplankyti 
Apreiškimo parapiją Brooklyne, 
NY. Ne tik pabuvoti jos šiltoje 
atmosferoje, dalyvauti Mišiose, 
bet ir pasigėrėt jos puikiu choru, 
vadovaujamu muziko Viktoro 
Ralio. 

Sekmadienį, lapkričio 13 d., 
pasitaikė gera proga vėl ap
silankyti. Lietuvių Katalikių 
Moterų kultūros draugija rengė 
popietę su aktorium Joe Boley-
Bulevičium. Mišias konceleb-
ravo klebonas kun. Jonas 
Pakalniškis ir kun. Kazimieras 
Pugevičius, vargonais grojo 
kun. Danielius Staniškis (nes 
muzikas Viktoras dalyvavo 
„Kasos" posėdžiuose, Floridoje). 

Po Mišių per 100 svečių nu
skubėjo į parapijos salę. Malonu 
buvo matyti daug Lietuvos 
Vyčių. Tarp jų organizacijos 
garbės narius, dr. Jokūbą ir 
Loretą Stukus, ,,Vyčio" 
redaktorę Marytę Rusas Kober, 
ir Vidurio Atlanto Apygardos 
pirmininką Joną Adomėną. 
Nenuostabu šia proga juos čia 
matyti! Juk pagerbėm organiza
cijos garbės narį, buvusį centro 
valdybos pirmininką ir visų 
narių mylimą patriarchą. 

Popietės programai vadovavo 
Lietuvių Katalikių Moterų kul
tūros draugijos pirmininkė 
Birutė Lukoševičienė. J i 
pakvietė Pranę Ažuolienę pri
segti Juozui baltą gvazdiką. 
Vyčių 41 kuopos (kurios Juozas 
yra narys) pirmininkas Bill 
Kurnėta solenizantą papuošė 
gražia lietuviška juosta. 

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
ilgametis Juozo Boley draugas 
ir bendraveikėjas Juozas Lauč-
ka, kuris supažindino klausyto
jus su Juozo daugiašake veikla. 
Gimęs Homestead, PA, bet 
galima sakyti, jis yra „pasaulio 
pilietis", kurio širdis yra Lietu
voje o pirma meilė yra Vyčiai. 
(„Turbūt, todėl, jis ir niekados 
nevedė" — spėliojo J. Laučka, 
„nes jo pirmoji meilė Vyčiai. 
Kokia moteris būtų patenkinta 
būdama antroje eilėje"). 

Kel ia is žodeliais bei 
eilėraščiais prabilo ir solenizan-
tas. Pagrindinė jo tema buvo 
lietuvių kalbos išlaikymas. 
Supažindino su savo veikla radi
jo programose (New York Times 
WQXR pranešėjas), televizijoje, 
teatre ir filmuose, kuriuose jam 
dažnai tekdavo vadinamos 
„charakterio rolės", kurios gal 
ir nepadaro artisto „žvaigžde", 
bet yra gero filmo pagrindas. 
Baigdamas publikai parodė 
kelis baltus akmenėlius. „Juos 
turiu jau 60 metų", kalbėjo 
Juozas. „Atsivežiau iš Lietu
vos". Ant kiekvieno buvo smul
kiom raidėm užrašyta „Gedimi
no kalnas", „Palanga", „Vil
n ius" ir 1.1. Po to, lyg 
brangenybes, suvyniojo ir įsi
dėjo į kišenę. Padeklamavo 
kelis eilėraščius iš savo draugo 
Leonardo Šimučio neseniai 
išleistos knygos „Ilgesio Valan
dos". Pabaigė juokingu fel
jetonu „Neturiu laiko". 

Savo sveikinime konsulas 
Anicetas Simutis kalbėjo apie 
Juozo didžią talką konsulatui, 
ypač kaip vertėjo. Juozas tylus 
darbininkas, niekas iš jo nesą 
girdėjęs žodžio „neturiu laiko" 
(tik galbūt scenoje). Dr. J. 
Stukas ir kun. K. Pugevičius su
pažindino su Juozo talka radijo 
ir televizijos darbuose. 

Po programos pirmininkė vi
siems padėkojo ir pakvietė prie 

vaišių stalo. Čia saldumynų 
mėgėjam nušvito akys, pama
čius tarp jų gausybę tortų, kaip 
spėju, ir B. Lukoševičienės „na-
poleoną". 

Lieka tik padėkoti mieloms 
kultūrininkėms už šią gražią 
popietę. Jos Juozo asmenyje 
suvienijo „mus" ir „jus". Jis gi 
veikia su visais vienam tikslui. 
Tegu ši popietė tampa panašių 
renginių pradžia. 

Dalia Bulvičiūtė 

GINTARO APYGARDOS 
VEIKLA 

Lietuvos Vyčių Gintaro apy
gardos rudeninį suvažiavimą 
globojo Lehigh Valley 63-čioji 
kuopa Šv. Mykolo parapijos 
salėje, Easton mieste, lapkričio 
6-tą dieną. Pirmininkas Juozas 
Simmons pirmininkavo darbo 
posėdžiams. K i t i dalyvavę 
valdybos nariai: Leonas But-
savage (143-sios kuopos narys) 
— vicepirmininkas, Edmundas 
Carlitus (144-tos kuopos narys) 
— iždininkas, Ona Pettit (63-čios 
kuopos narė) — sekretorė, ir 
kun. M. Jarasunas , Maizeville 
miestelyje Šiluvos Motinos pa
rapijos klebonas, apygardos 
dvasios vadas. Komitetų pirmi
ninkai yra: Juozas Yezulinas 
(144-tos kuopos narys) — lie
tuviškųjų r e ika lų , Nel l ie 
Bayoras Romanas (143-čios 
kuopos narė) — viešųjų reikalų, 
Vladas Mamenišk is (3-čios 
kuopos narys) — kultūrinių 
reikalų, Viktoras Stepalovitch 
(3-čios kuopos narys) — „Vyčio" 
korespondentas, ir Ona Challan 
(143-čios kuopos narė) — ritualų; 
jai talkina 144-tos kuopos narė 
Elena Chesko ir 3-čios kuopos 
narė Diana Drumstas. 

Mandatų komisija pranešė 
kuopų a t s tovų sąstatą , 
susidedantį iš An th rac i t e 
144-tos, Lehigh Valley 63-čios, 
Pit tston 143-tos, Hazelton 
118-tos, Philadelphia 3-čios, 
Binghamtom 72-ros bei Syra-
cuse 140-tos kuopos narių. 

Apygardos iždui padidinti 
buvo n u s p r ę s t a surengt i 
loteriją, kur i baigtųs i Sv. 
Kazimiero šven tės proga. 
Juozas Drumstas sutiko pir
min inkau t i š ios loterijos 
surengimo komitetui. 

Buvo diskutuotas pasiūlymas 
įsteigti fondą, kurio tikslas būtų 
igyti knygas, puoselėjančias 
lietuvybės reikalą, ir jas platinti 
plačiu mastu bibliotekoms bei 
mokslo institucijoms Pennsyl-
vanijoj. Galutinio sprendimo 
šiuo reikalu nepadaryta. 

Pit ts ton 143-čioji kuopa 
pakvietė suvažiavimo dalyvius 
kovo 12-tą dieną atvykti į Šv. 
Kazimiero parapiją, dalyvauti 
patrono šventėje. Šios parapijos 
klebonas kun. Petras Ališaus
kas yra kuopos dvasios vadu. 

Po susirinkimo Lehigh Valley 
kuopos nariai surengė puikų 
bufetą. Dėkojame 63-čiąjai 
kuopai už išskirtiną vaišin
gumą. 

Vertė 
Aleksandras Pa kai n iš kis. J r. 

PHILADELPHIJOS 3-ČIOS 
KUOPOS VEIKLA 

Šio miesto Lietuvos Vyčių 
kuopa išsirinko naują valdybą. 
Ją sudaro pirmininkas Vladas 
Mameniškis, vicepirmininkas 
Jonas Mickunas , sekretorė 
Diana Drumstas, finansų sekr. 
Agnietė Mickunas, iždininkė 
Alicija Bacon, patikėtiniai Juo
zas Marro ir Juozas Drumstas, 

Vysk. P. Baltakis ir PLB pirm. dr. V. Bieliauskas Detroite. 
Nuotr. J. Urbono 

bei dvasios vadas, Šv. Kazi
miero parapijos klebonas kun. 
Eugenijus Wassel. 

Komitetų pirmininkai yra: 
lietuviškųjų reikalų — Aušra 
Maknys, renginių — Alicija 
Bacon, ritualų — Irena Svekla, 
I r ena Ozalis ir Lilijana 
Greimas, bei „Vyčio" kores
pondentas Viktoras Stepa
lovitch. 

Gruodžio 17-tą įvyko ketvirtos 
iš eilės metinės Kūčios Šv. 
Jurg io parapijos salėje po 
vakarinių šv. Mišių. Elena 
Shields pirmininkavo rengimo 
komitetui, o Viktoras Stepa
lovitch su Alicijos Bacon, Irenos 
Ozalis, Prano Downey, Nellie 
Pandza, Dianos Drumstas, Ire
nos Svekla, Aušros Maknys bei 
Lilijanos Greimas pagalba koor
dinavo darbus. 

Metinis Kalėdų balius įvyko 
„Septembers" vaišių salėje, 
Springfield mieste. Vladas 
Mameniškis bei Jonas Micku
nas rūpinosi to baliaus rengi
niais. 

Easton mieste vykusiame 
Gintaro apygardos suvažiavime 
dalyvavo: Vladas Mameniškis, 
Diana Drumstas, Viktoras Ste
palovitch, P ranas Downey, 
Jewel Ushka, ir Edmundas bei 
Anastazija Binkiai. 

Victor 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis.Jr . 

ATHOL— GARDNERIO 
LIETUVIAI 

Lapkričio mėnesio susirin
kimo Athol-Gardner 10-tos 
Lietuvos Vyčių kuopos nariai 
išsirinko 1989-tųjų metų valdy
bą. Ją sudaro dvasios vadas 
kun. Juozas Jurgelonis, pirmi
ninkas VVilliam Wisniauskas, 
v icepi rmininkas Leonardas 
Davidonis, iždininkė, Nellie 
Melaika, protokolų sekretorė 
Blanche Genaitis, finansų sekr. 
Paulą Shatos, susisiekimo ko
miteto pirm. Pranas Anoris bei 
kultūrinių reikalų komiteto 
pirm. Bronė VVisniauskas. 

Stasė Namajuska, iš Lietuvos 
atvykusi Gardneryje gyvenan
čių Baltakių giminaitė, papasa
kojo savo įspūdžius iš kelionės 
JAV-bėse, ir apie įvykius 
Lietuvoje. 

Šv. Pranciškaus parapijos 
75-ių metų jubiliejaus šventė 
buvo prisimintina. Jos rengiue 
dalyvavo: bilietų komiteto pirm. 
dr. Harry Gailiunas, Alicija 
Perekslis ir Sofija Fiorentino, 
kurios iš gubernatoriaus ir 
senatoriaus išrūpino proklama
cijas. 

Spal io mėnesį Maironio 
parke , kar tu su Norwoodo 
kuopa surengėme kultūrinį 
festivali, kuriame atsilankė 
šimtai dalyvių. 

Blanche Genaitis pastatydino 
savo a.a. vyrui Karoliui 
išskirtiną paminklą. Tai juodo 
marmuro akmuo, turįs lietu
viško pakelės kryžiaus simbo
liką. 

Leonardas Davidonis surinko 
ir jubiliejiniame bankete ekspo
navo senas Šv. Pranciškaus 
parapijos veiklą vaizduojančias 
nuotraukas. Leonardas, pasižy
mėjęs fotografas, įamžina ir 
mūsų kuopos veiklą. 

Vincukas 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis.Jr. 

SOUTH BOSTONO 
LIETUVOS VYČIAI 

17-tos Lietuvos Vyčių kuopos 
pirmininkas Al Akule laimėjo 
porą trofėjų apygardos sureng
tame kėgliavimo turnyre Au-, 
burn mieste. Turnyrą rengė 
Irena Tamulavich ir Ona Stat
kus. Tai buvo tik bandymas, 
tačiau atsilankė daugiau negu 
trisdešimt narių iš septynių 
kuopų. Pasisekimo įkvėpti, kitą 
turnyrą nuspendėme surengti 
Johnson, RI. 

Sveikiname naują nar į 
Kristofą Waitekų, Brighton 
miesto Šv. Jono seminarijos stu
dentą. Linkime ištesėti 
kunigystės šventimų siekime. 
Taip pat sveikiname iš Kenne-
bunkporto atsikėlusius pranciš
konus kun. Steponą, Gabrielių 
bei Bernardą. Ir Al su Julia ir 
dukrele Brenka (Wachack) įsto
jo kuopos veiklon. 

Kun. Contons, kuopos dvasios 
vadas ir Šv. Petro parapijos 
klebonas, užsiėmęs pastatų 
remontu bei atnaujinimu. 
Linkime sėkmės kun. Gedvilai, 
Providence gyventojui, neseniai 
išėjusiam į pensiją, ir persi
kėlusiam Floridon. Linkime 
jam sėkmingai tarnauti ir Flori
dos visuomenei, taip>kaip jis dir
bo ir Providence mieste. 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis.Jr. 

AMSTERDAMO VYČIAI 

Amsterdamo 100-sios 
Lietuvos Vyčių kuopos susi
rinkimas įvyko Šv. Kazimiero 
parapijos visuomeniniame cent
re. Maldą pravedė kun. dr. 
Donaldas Raila, benediktinas 
iš Latrobe, PA, mūsų narių 
Stepono bei Adelinos Railų 
sūnus. 

Vėliau kun. Raila kalbėjo apie 
vienuolišką gyvenimą. Jis gim
naziją baigė pirmuoju, baigė 
MPT ir Princetono universitetus 
aeronautikos inžinerijos srityse, 
o tada apsisprendė stoti į kuni
gus. 1977-tais metais jis įstojo 
į vienuolyną, o 1983-čiais 
metais buvo įšventintas kunigu. 
1986-tais metais jis buvo pa
skirtas Taiwane dirbti misijose 
22 mėnesius, kur jis mokė anglų 
kalbą, ir pats gilinosi kiniečių 
kalboje. Šiuo metu jis yra 
Oblates of St. Benedict (pasau
liečių) organizacijos direktorius 
bei ligoninės kapelionas. 

Ed Baranauskas atstovavo 
kuopai Vidurio Atlanto apygar
dos suvažiavime. Šiame suva
žiavime Bernice Aviža (136-tos 

DETROITO ŽINIOS 

NAUJA VALDYBA 

Detroito Lietuvos Dukterų 
draugijos valdyba sveikina savo 
nares , rėmėjus ir visus 
lietuvius, švenčiančius Kalėdas 
ir sulaukusius vilties, kad 
Lietuvoje mūsų artimieji 
sulauks geresnių dienų, nedrau
džiamų religinių Švenčių. 

Metiniame narių susirinkime 
rugsėjo 25 d. buvo išrinkta nau
ja valdyba: Kazė Balukienė -
pirmininkė (tel. 229—8244), Li
dija Skrebutėnienė — vicepirm., 
Aldona Stašaitienė — sekr., 
Bronė Selenienė — iždininkė 
(tel. 427-2l63)/Bronė Vaišvilie
nė — atstovė prie Šv. Antano 
par„ Jūratė Pečiūrienė — narė. 
Nenorėdamos minėti tų, kurių 
dar nežinome, kreipiamės į 
visus, prašydamos pranešimo, 
kam reikia paramos. Reikia tik 
paskambinti bet kur ia i 
valdybos narei. 

Valdyba 

DRAUGAS 
THE UTHUAN1AN WORLD WIDE DAILY (USPS-161000) 

Pubhshed daily except Sundays and Mondays. LegeJ Holidays, the 
Tuesdays following Monday obeervance of Legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd 
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Second. ciass postage paid at Chicago, IL. 
Subscription Rates: $70.00. Foreign countries $70.00 
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Chicago, IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata 

U.S.A 
Kanadoje (U.S.A. dol.» 
Užsienyje (U.S.A. dol.) 
Savaitinis (Šešt. pned) 

mokama iš anksto 

metams Vi metų 3 mėn. 
$70.00 $40.00 $25.00 
$70.00 $40.00 $25.00 

.$70.00 $40.00 $25.00 
$40.00 $25.00 

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

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turin; neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Veronika Draugelienė gimė 
netoli Alytaus, ir augo su šešiais 
broliais ir seserimis, kurie jau 
visi mirę. Šį pasaulį taip pat jau 
apleido ir jos vyras Jonas 
Draugelis, o taip pat penki iš jų 
vaikų. Prieš dešimtį metų ji 
atsikėlė iš Detroito pas savo 
dukrą ir žentą į Monroe, Mich. 

Jos dukra rašo, kad Veronika 
Draugelienė tebesidžiaugia 
gera sveikata, godžiai skaito 

„Draugą" ir „Monroe Evening 
News" laikraščius, šiek tiek 
žiūri televizijos ir mėgsta žaisti 
su savo šunimis. Ji tebepalaiko 
ryšius su savo giminėmis Det
roite, Alytuje, Californijoje ir 
Nebraskoje. 

D R . U N A S A. S IDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Street 
Susitarimui: treč., ketv., šešt. 

436-5566 
Veronika Draugelienė — šimtame
tė. 

ŠIMTAMETĖ 

Veronika Draugelienė 1989 
m. sausio 3 d. švęs savo 100-tąjį 
gimtadienį. Šį ypatingą gimta
dienį paminėti, jos duktė Ann 
Moore rengia „open house" 
vaišes giminėms ir draugams 
savo namuose, Monroe, Mich. 

kuopos narė) pranešė, kad jau 
liepos 29-tą dieną New Yorko 
valstijos asamblėjoje buvo pra
vesta Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo Vasario 16-tos 
proga proklamacija. Asamblėjos 
narys Paul Tonko, mūsų kuopos 
narys, kartu su kitu asamblėjos 
nariu Petraičiu, šią rezoliuciją 
pravedė. Petraitis yra Schenec-
tady miesto Šv. Juozapo parapi
jos klebono kun. Bernardo 
Gusto brolėnas. Vasario 16-tą -
įvyks vėliavų pagerbimo iškil
mės valstijos rotušes patalpose. 
Anicetas Simutis, Lietuvos 
generalinis konsulas, dabar 
gyvenantis New Yorke, taip pat 
šioje šventėje dalyvaus. 

Po dešimtmečio darbo, kuopos 
sekretorė Eleanora 01echowski 
atsistatydino. Ją pagerbėme at
sistojimu. Apolonija Žiaušienė, 
nominacijų komiteto pirminin
kė, pasiūlė, kad valdyba sutiktų 
kandidatuoti 1989-tųjų veiklos 
metų darbui, o sekretorės parei
goms pasiūlė Beatriče Jasewicz. 
Susirinkimo dalyviams vienbal
siai pritarus, ateinančių metų 
valdybą sudaro dvasios vadas 
kun. Robertas Baltch, pirmi
ninkas Antanas Radzevich, 
vicepirm. Genė Gobis, sekr. 
Beatriče Jasewicz, iždininkė 
Sofija Olbie, bei tvarkdariai 
Vladas Sargalis ir Gerard 
Drenzek. Komitetų pirmininkai 
išrinkti: ritualų — Elzbieta Kuz-
mich, lietuviškųjų reikalų — Ed 
Baranauskas, jaunučių reikalų 
— Beatriče Jasewicz (kuriai 
talkininkaus Genė Gobis ir 
Krist ina Tambasco, bei 
kultūrinių reikalų — Apolonija 
Žiaušienė. 

Smile ir Sparkle 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis.Jr. 

DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS !B CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5649 (veikia 24 vai) 

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

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILCNNG 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6. 

Kab. tel. 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie A ve.. 
f:::" ^ ;CblcsBqo, JM, 6065* :;;;. 

..,. Pirm., antr.. ketv. tr penkt/-.. 
pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitanmą 

Kabineto tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marųuette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitanmą 

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

>r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Oundee A ve., Elgln. III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitanmą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 591h St.. Chicago. IL 
Tel. 476-2112 

9525 S 79th Ave.. Hickory Hills, IL. 
Tel. 598-8101 

Vai. pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, II 
i mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Dievo akis peržvelgė mano 
sąžine ir dabar man neįmanoma 
užmiršti, kad ta Akis mane 
mato. 

S. Kierkegaard 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 
DR. JAMES BURDEN 

INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 

155 N. Mlchlgan Ave., Sutte 324 Ir 
S635 S. Pulaski Rd.. Chicago IL 

Tel. 565-2960 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto tel. RE 7-1166; 
Rezid. 385-4811 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

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

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

Specialybe — Chirurgių 
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 plaučių ligos 

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

11800 Southwest Hlghway 
Palos Helghts, III. 60463 

(312)361-0220 (312)361-0222 

Dr. Tumasonio kabinetą peram* 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 w. 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv. 2-5 v p.p 
šeš' pagal susitarimą 

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

EDMUNDAS VI2INAS. M.D., S.C. . 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 



Jungtinės Tautos — 

NEAIŠKI TIKROVĖ 
Prieš dvidešimt aštuonerius 

metus Sovietų Sąjungos partijos 
generalinis sekretorius ir vals
tybės vadovas Nikita Chruščio
vas kalbėjo Jungtinių Tautų 
generaliniame susirinkime. Jo 
kalba buvo priimta kaip iššau
kimas ir nemokšiškumas Vaka
rams ir visiems laisviesiems. 
Tai buvo „mes jus palaidosime" 
galvosena, elgsena ir pagaliau 
daužymas batu, tartum kokia
me turguje blogo pardavėjo. 
Chruščiovas, nors jis jau buvo 
nuvainikavęs žiaurųjų dikta
torių Staliną, nepatiko visiems 
vakariečiams, nepatiko net sa
viesiems, kurie jo elgesio turėjo 
gydytis. Tai buvo Chruščiovo 
era, kurioje jis norėjo parodyti, 
kad Vakarų kapitalizmas ar 
laisvoji prekyba yra atgyvenusi 
ir turi būti pakeista socializmu, 
nors jis pats matė komunizmo 
nusigyvenimą Sovietų Rusijoje. 

Visai kitaip kalbėjo neseniai 
Michail Gorbačiovas, kuris yra 
j au kito auklėjimo ir žino, kad 
Jungtinėse Tautose yra susi
rinkę skirtingų pažiūrų žmonės, 
skirtingų valstybių atstovai. Jis 
mėgino neužgau t i k i tų 
Jungtinių Tautų narių, bet kar
t u pasakyti gana atvirai savo 
bėdas užsienyje ir viduje. Nors 
ir jis, kaip tikras komunistų va
dovas, neišvengė propagandinių 
dulkių, bet jų jau buvo mažiau. 
Jo ka lba daugel iui atrodė 
nuoši rdesnė ir t ikro vado, 
didelės valstybės prezidento 
pasirodymas. Jo kalba ir jo elge
sys skyrėsi nuo Chruščiovo la
bai daug kuo, nors daugelis 
narių ir atstovų buvo nauji ir 
apie buvusį Sovietų Sąjungos 
vadą težinojo tik iš pasakojimų 
a r iš spaudos. 

K a r t u Gorbačiovo ka lba 
sukėlė Vakaruose ir net ko
munistų valdomuose kraštuose 
t am t ikrus naujus svarstymus, 
naują baimę ir naujas viltis. Jo 
pažadas sumažinti kariuomenę 
ir ginklus puse milijono tokiai 
Vengrijai atnešė džiaugsmą, 
kad 10 a r net iki 17 procentų 
pinigų galės pasilikti krašte ir 
nereikės maitinti ir išlaikyti 
svetimos kariuomenės. Bet 
laisvuose kraštuose tai sukėlė 
tik daug abejonių ir netikrumo. 

Po Gorbačiovo kalbos ir paža
do sumažinti kariuomenę toks 
šaltas diplomatas G. Shultzas 
pasakė, kad nėra net šešėlio 
abejonės, kad pastangos pakeis
ti Sovietų sistemą yra tikros. 
Bet jis tuoj nuskubėjo į Nato 
užsienio reikalų ministerių 
suvažiavimą ir painformavo 
apie Jungtinių Amerikos Vals
tybių laikyseną ir tolimesnę 
politiką Sovietų atžvilgiu. Nato 
nariai, nors ir priėmė Gorbačio
vo kalbą kaip naują politikos 
kryptį Sovietų Sąjungoje ir 
pripažino norą daryti ten re
formas, nes komunistinė sis
tema veda kraštą prie bankro
to, bet jie atsargas ir ėjimus 
apskaičiuoja. 

J u k 500,000 kariuomenės 
sumažinimas iš penkių milijonų 
ir vieno šimto tūkstančių per 
dvejus metus yra tokios mažos 
reikšmės, kad jis tėra svars
ty t inas ka ip propagandinis 
iššūkis. Vis dėlto Gorbačiovas 
jau kalba apie taiką, apie ka
riuomenės išlyginimą su Nato ir 
kitos didelės valstybės — JAV-
bių kariuomene. Jeigu anksčiau 
pagal Britanijos ministerę pir
mininkę Margaret Thatcher 
santykis buvo "1-3, Vakarų 

nenaudai, tai daba r būtų 
1-25, bet vis tiek tai lieka 
Vakarų nenaudai. Nato turi ir 
toliau ginkluotis, modernizuoti 
savo ginklus, kad galėtu pačioj 
Europoj pirmiausia gintis nuo 
Sovietų Rusijos puolimų. 

Ta pati Britanijos ministerė 
pirmininkė Thatcher savo pata
rimuose po Gorbačiovo kalbos 
primena, kad ji visuomet liks 
su Jungtinėmis Amerikos Vals
tybėmis ir gins Vakarų in
teresus prieš Sovietų Sąjungos 
propagandinius ar tikrus iššū
kius. Ji primena ir savo atsaky
mą Rumunijos prezidentui N. 
Ceausescu, kai jis paklausė, 
kaip ji kalbėtų, žinodama, kad 
jos priešas turi lagamine ginklą. 
Ji jam atsakė: „Aš nebijočiau, 
nes jei aš kalbu su tam tikrais 
žmonėmis, aš taip pat turiu 
ginklą savo lagamine. Taigi nė 
vienas nelaimėtų". Taip ir šiuo 
atveju, ji sako, reikia klausyti 
Gorbačiovo kalbos, bet būti pasi
ruošusiems ir visai Sovietų 
Sąjungai atsispirti, jeigu ji 
drįstų užpulti. 

GRUODŽIO „MANIFESTO" j 
SUKAKTIES IR KILMĖS KLAUSIMU 

Jungtinės Tautos, ypač jų 
visuotinis metinis susirinkimas, 
yra propagandos vieta. Jos yra 
propagandai tų kraštų, kurie 
savimi mažiausiai pasitiki. Šį 
kartą Gorbačiovo kalba buvo 
taikingesnė, prisipažįstant prie 
klaidų ir pralaimėjimų, ir naujų 
idėjų iškėlimu sau, savo val
džiai ir kitiems. Nors jis New 
Yorke buvo tik labai trumpai ir 
išskubėjo dėl žemės drebėjimo 
Armėnijoje, kur padaryta dideli 
nuostoliai, bet jis turėjo progą 
pasikalbėti su prezidentu Rea-
ganu, su neseniai išrinktu pre
zidentu Bushu, parodyti jiems 
savo mintis ir ateities planų 
dalį. Ar kalbėjo apie būsimų 
prezidentų susitikimą, sunku 
pasakyti. Mums įdomu, ar buvo 
iškelti Pabaltijo klausimai, bet, 
kiek žinome, niekas ten nebuvo 
liesta, išskyrus tik nusiginkla
vimo ir ateities pasikeitimų 
klausimai. 

Būsimas prezidentas G. Bush 
laikėsi pasikalbėjime ir dabar 
laikosi labai santūriai, nes jis 
pareigas perims tik ateinančių 
metų sausio mėnesį. Nors jis 
buvo dabartinio dvi kadencijas 
tvarkiusio valstybę prezidento 
Ronald Reagan padėjėjas — 
viceprezidentas, bet jo politika 
bus skirtinga. R. Reaganas buvo 
griežtas antikomunistas, 
išdrįsęs Sovietų Sąjungą pava
dinti „blogio imperija". Bet 
paskiau jis padarė didelių 
nuolaidų ir net nuvyko į 
Maskvą. 

G. Bushas, turėjęs įvairias 
valdžios tarnybas — nuo CIA 
direktoriaus iki Jungtinių 
Tautų ambasadoriaus — yra 
diplomatiškesnis, atsargesnis 
darbuose, sprendimuose ir žo
džiuose. Jis, kaip spėjama, 
nebus t ik savo pirmtako 
sekėjas, o savitas politikos 
vairuotojas. Tai parodė, kad jis 
buvo labai atsargus pažaduose 
ir žodžiuose, susitikdamas su 
Gorbačiovu ir su juo kalbėda
mas bei pietaudamas. Pagaliau 
ir jo numatytas Valstybės 
departamento sekretorius H. 
Bakeris gerai pažįsta komu
nizmą ir pasaulio politikos vin
gius. 

Ar ta Gorbačiovo kalba 
apgaus vakariečius, greitai 
pamatysime. Bet dabar juo 
toliau, juo visi atsargiau ją 
vertina. 

P.S. 

Šių metų pradžioje Lietuvos 
komunistų partijos centro komi
tetas skelbė sovietinėje spaudoje 
savo nutarimą paminėti šiais 
metais komunistams svarbias 
70 metų sukaktis. Tie minėtini 
įvykiai, partijos vadovybė 
nurodė, yra Lietuvos komunis
tų partijos įsteigimas 1918 m. 
spalio 1-3 dienomis ir „Lietuvos 
laikinosios revoliucinės vyriau
sybės" paskelbimas Vilniuje 
apie steigiamą tarybų valdžią 
Lietuvoje. Šie įvykiai buvo kiek 
minėti 1958 metais, kai „švęs
tos" jų keturiasdešimtosios 
metinės. Tad pavartykime tų 
metų „Komunisto" žurnalo 
ketvirtame numeryje paskelb
tas kalendorines datas. 

Spalio 1-3 d. Vilniuje įvyko 
pirmasis „Lietuvos ir Balta
rusijos Komunistų partijos su
važiavimas, kuris padėjo pra
džią revoliucinei marksistinei 
Lietuvos darbininkų klasės par
tijai. Suvažiavime dalyvavo 34 
delegatai, atstovavę 60 vietinių 
partinių organizacijų". 

Toliau gruodžio 8 d. „Vilniu
je Lietuvos ir Baltarusijos 
Komunistų CK posėdyje buvo 
sudaryta Lietuvos Laikinoji 
revoliucinė darbininkų ir var
gingųjų valstiečių vyriausybė 
su V. Mickevičium-Kapsuku 
priešakyje". 

Gruodžio 16 d. paskelbtas 
„Manifestas, kur iuo buvo 
pranešta, kad vokiečių oku
pantų ir buržuazinių nacionalis
tų valdžia panaikinta, o visa 
valdžia Lietuvoje pereinanti į 
Darbininkų, bežemių ir 
mažažemių atstovų tarybų 
rankas. Manifestas paskelbė 
Lietuvos Tarybų Socialistinės 
Respublikos įkūrimą". 

Dar toliau tame „Komunisto" 
numeryje nurodyta, kad 1918 
m. gruodžio 22 d. Tarybų Rusi
jos komisarų taryba pripažino 
„Tarybų Lietuvos Respubliką, 
davė nurodymų tarybiniams ir 
kariniams organams teikti 
visokeriopą pagalbą Tarybų Lie
tuvai jos kovoje prieš kontre-
voliucionierius". 

Pagal tuos „oficialius" duome
nis, Kapsuko vyriausybė 
sudaryta Vilniuje 1918 m. gruo
džio 8 d., o gruodžio 16 d. pa
skelbė „Manifestą". Tačiau dėl 
šių datų istorinio tikslingumo 
yra ir abejonių. 

Pasikvieskime talkon istoriko 
Prano Čepėno veikalą „Naujųjų 

JUOZAS B. LAUČKA 

1918 metų lapkričio 29 d. Le
ninas pranešė Tarybų Rusijos 
vyriausiam kariuomenės vadui 
Vecečiui, kad Maskvoje suda
romos apygardinės tarybų 
vyriausybės, „kurios įtvirtins 
tarybų valdžią vietoje, kad 
Ukrainos, Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos šovinistai negalėtų 
laikyti Tarybų Rusijos 
kariuomenės okupacine ka
riuomene, bet išlaisvintoja". Tų 
metų gruodžio 4 d. Tarybų Rusi
jos komunistų partijos lietuvių 
skyriaus posėdyje B. Rasikas 
pasiūlė svars tyt i steigimą 
„revoliucinės valdžios" Vilniu
je. Iš tikrųjų jis vykdė tuome
tinio tautybių komisaro Stalino 
nurodymą skubiai „suor
ganizuoti Lietuvai revoliucinę 
valdžią". Porą dienų prieš tą 
posėdį Kapsukas slaptai 
atvykęs į Vilnių susipažinti su 
padėtimi ir iš ten per savo 
įgaliotinį paprašęs Maskvą 
paskirti 15 milijonų rublių 
revoliucijai įvykdyti. 

Gruodžio 7 d. Lietuvos 
komunistų partijos centro komi
tetas Vilniuje išrinkęs komisiją 
paruošti Manifesto projektui, su 
kuriuo į Maskvą išvykęs pats 
Kapsukas. Pasiūlytas tekstas 
nagrinėtas Tarybų Rusijos par
tijos centro komitete ir žymiai 
pakeistas. Pa ts Kapsukas savo 
straipsnyje apie „pirmąją Lie
tuvos proletarinę revoliuciją ir 
tarybų valdžią" prisipažino, kad 
Rusijos CK iš manifesto pro
jekto išbraukė pasisakymą už 
vienybę su Tarybų Rusija, o 
pats Stalinas manifesto pabai
goje įrašęs žodžįus „Tegyvuoja 
išlaisvinta tarybinė Lietuva". 
Taigi gruodžio 16 d. manifestas 
galutinai parašytas ne Vilniu
je, o Maskvoje. Yra tvirto 
pagrindo abejonėms ir dėl to 
manifesto paskelbimo tikslios 
datos. 

Istorikas Čepėnas pažymi, 
kad vadinama Kapsuko val
džia nuo 1918 metų gruodžio 16 
d. iki 1919 metų sausio 7 d. 
laikėsi Daugpilyje, Latvijoje, 
nes Raudonoji armija jau buvo 
tuo metu įsibrovusi į Latviją. 
Vilniuje Kapsuko valdžia pasi
rodė tik 1919 m. sausio 7 d., 
Lietuvos sostinę okupavus 
raudonajai armijai. Anot Čepė
no, grynas prasimanymas, kad 
vadinama revoliucinė valdžia 

laikų Lietuvos istoriją". Čepe- sudaryta Vilniuje gruodžio 8 ar 
nas pateikia paryškinančius, 9 d. Jeigu taip būtų buvę, 
papildomus duomenis, kurių pažymi Čepėnas, Kapsuko „ma-
,,Komunisto" 
nenurodė. 

žurna las nifestas" p i rmiausia būtų 
atspausdintas Vilniuje leistam 

„Komunisto" laikraštyje. O to 
nebuvo. Tas manifestas visų pir
ma atspausdintas Maskvoje „Iz-
vestijose", o Vilniuje ,.Komunis
to" puslapiuose jis pasirodė tik 
tų metų gruodžio 24 d. ir tuo 
pačiu metu paskleisti jo lapeliai 
mieste. Taigi ir lieka didelis 
klaustukas, kodėl ir dabar Lie
tuvos komunistų partijos va
dovybė tebesilaiko gruodžio 16 
d. datos. 

Kai kurie tarybiniai istorikai 
jau drąsiau kalba apie tas 
sukaktis. Per Vilniaus radijo 
laidą užsienio lietuviams 
gruodžio 14 d. istorikas G. Sur
gailis nurodė, kad dabar yra 
vartojami archyvai ir suran
dami „nepastebėti dokumentai" 
apie 1918 metų gruodžio 
įvykius. Jis pripažino, kad Kap
sukas buvo siųstas į Maskvą su 
manifesto projektu, bet jis su
stojęs Daugpilyje, o projektą nu
siuntęs į Maskvą Rusijos tau
tybių komisariatui. Jis tai pat 
pažymi, kad Kapsuko tekstas 
buvo Maskvoj pakeistas, kad jis 
pirmiausiai paskelbtas „Izvesti-
joje" gruodžio 19 d., o lietu
viškai — tik gruodžio 24 dieną. 
Be to, „Izvestijoje" tekstas yra 
kitoks, negu paskelbtas 
lietuviškai ir kitomis kalbomis. 
Taigi gal komunistams labiau 
tiktų gruodžio 24, kaip mani
festo paskelbimo diena. P. Čepė
no veikale paduoti duomenys 
atitinka dabar skelbiamus kai 
kurių tarybinių istorikų 
duomenis, kurie remiasi anks
čiau „nepastebėtais dokumen
tais". 

Minimos sukakties proga 
kažkodėl okupuotoje Lietuvoje 
vengiama minėti manifestą 
pasirašiusių asmenų vardus. 
Tiesa, minimas Kapsukas, o 
tylima apie kitus — Zigmą 
Angarietį, K. Cichovskį, S. 
Dimanšteiną, A. Jakševičių, K. 
Kernovičių, P. Svotelį-Proletarą 
ir A. Vainšteiną. Gal tas nuty
lėjimas, sąmoningas ar nesąmo
ningas, aiškintinas nepatogumo 
aplinkybe. Iš jų tik Kapsukas 
suskubo numirti natūralia mir
timi, o visi kiti tapo stalinizmo 
aukomis. 

Nors gruodžio 16 d. data ir 
nėra visuotinai pripažįstama, 
tačiau Vilniuje gruodžio 16 d. 
įvyko iškilmingas viešas jos 
sukakties minėjimas, kurį su
ruošė partijos centro komitetas, 
ministerių kabinetas ir Aukš
čiausioji taryba. Pirmasis sekre
torius Algirdas Brazauskas 
pasakė ilgą kalbą, nereikš-
damas jokių abejonių dėl 
„tarybų valdžios" įkūrimo 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenes valdybos pirm. dr. Vytautas Bieliauskas 
su Kanados LB vicepirm. adv. Joana Kuraite Lasiene klausosi Kanados 
krašto tarybos pranešimų. 

Nuotr. St. Dabkaus 

datos, tačiau neniekino ir Va
sario 16 d. aktu atsteigtos nepri
klausomos valstybės didelės 
pažangos, kurios būta, sakė jis, 
ir ekonomijoje, ir švietime, ir 
kultūros ugdyme. Palaukime 
analizės, to kalbos teksto, nes 
per radiją pateiktos jos iš
traukos nebuvo ryškiai „pa
gaunamos" dėl atmosferinių 
kliūčių. 

Vilniaus radijo laidose ir 
sovietinėje lietuvių spaudoje 
pasireiškia nuomonių, kad 1918 
metų Vasario 16-tos aktas ir tų 
metų gruodžio 16-tos „mani
festas" esą tautos istorijoje 
vienodos svarbos. Vykdant 
pirmąjį aktą esą atkurtas Lie
tuvos valstybingumas, o an
trasis įkūręs tarybinį vals
tybingumą. 

Dėl šio lyginimo prasmės, 
žinoma, autoritetingas žodis pri
klauso nešališkiems istorikams, 
ne istorijos mėgėjams, tarp ku
rių yra ir šios apybraižos auto
rius. Tačiau ir istorijos mėgėjui 
tebus leista padaryti bent kelias 
pastabas, jei ne išvadas. 

Vasario 16-tos ak t a s y ra 
lietuvių tautos, ar bent milži
niškos jos daugumos veiksmas, 
atspindėjęs tautos valią ir ryžtą 
— po caristinės Rusijos pa
vergimo — atsteigti savo valsty
bę ir tvarkytis demokratiniu 
būdu. 

Vasario 16-tos aktą priėmė ir 
paskelbė Lietuvos gyventojų 
atsakingos visuomenės parinkti 
ir išrinkti atstovai, kurie sun
kiomis vokiečių okupacinio 
režimo sąlygomis 1917 m. rug
sėjo mėnesį Vilniaus konfe
rencijoje vieningai paskelbė Lie
tuvos apsisprendimą atsteigti 
šalies nepriklausomybe ir tam 
uždaviniui paversti tikrove iš
rinko Lietuvos Tarybą iš 20 
narių. 

Nors Lietuvos Tarybai vals
tybinės veiklos teisės nepripaži
no Vokietijos okupacinė valdžia. 

bet Taryba sąžiningai vykdė 
Vilniaus konferencijos įparei
gojimą ir savo pas t angas 
vainikavo 1918 metų Vasario 
16-tos aktu. Nepriklausomybės 
atkūrimo aktą rašė ir redagavo 
patys Tarybos nariai. Dėl jo 
teksto nesiklausta nei Berlyno, 
nei Paryžiaus, nei Londono, nei 
Maskvos. 

„Laikinosios revoliucinės vy
riausybės*' kilmė visai kitokia. 
Ji atsirado svetimųjų valia ir 
„nu rodymai s " . 1918 m. 
gruodžio 16-tos „manifestas" 
nepanaikino, kaip jis skelbė, nei 
vokiečių okupacinės valdžios, 
nei „buržuazinių nacionalistų 
valdžios". 1918 metų visą 
gruodžio mėnesį Vilniuje veikė 
Lietuvos vyriausybė. J i pasi
traukė iš sostinės tik 1919 metų 
sausio pirmomis dienomis, kai 
Rusijos raudonoji armija jau 
buvo įsibrovusi į rytinę Lietuvą 
ir prisiartino prie Vilniaus. 
„Manifesto" valdžia nenušalino 
ir vokiečių okupacinės valdžios, 
kuri išsidangino žymiai vėliau. 

Laikinoji „revoliucinė vyriau
sybė" su Kapsuku priešakyje 
atsirado Vilniuje tik raudono
sios armijos daliniams jį užė
mus. Skelbtos „darbininkų" ta
rybos veikė tik tose šalies sri
tyse, kurias trumpą laiką buvo 
okupavę raudonarmiečiai. 

Kapsuko vyriausybės „mani
festo" data tebėra abejotina. 
„Nepastebėti dokumentai" gal 
atskleis istorijos faktus, kaip jie 
iš tikrųjų buvo. Apgailėtina, 
kad Šapokos „Lietuvos istorija" 
tų įvykių nepal ietė kiek 
išsamiau. Čepėno veikalas juos 
išsamiai pavaizdavo. Būtų 
naudinga, jei mūsų istorikai, iš 
„vyresniųjų" J. Jakštas ir V. 
Trumpa, o iš .jaunesniųjų" Sau
lius Sužiedėlis sutiktų 1918 
metų gruodžio mėnesio įvykius 
Lietuvoje pavaizduoti savo 
mokslinės patirties ir istorinės 
tiesos rėmuose bei šviesoje. 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 

ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 

80 
— Nedėkingas šuo! — šaukė Starbuckas. — Jis 

tyčiojasi iš manęs ir meta man iššūkį su indu, kurį vos 
prieš penketą minučių aš jam pripildžiau. 

Paskui su jam įprastu šnabždesiu pridūrė: 
— Pirmyn, kurtai! Suleiskite dantis į jį! 
— Aš jums pasakysiu vieną dalyką — tarė Stub-

bas savo įgulai. — Šėlti yra priešinga mano religijai, 
bet tą niekšingą vokietį aš norėčiau suėsti... Irkitės! 
Argi leisite šitam avinui mus sutašyti? Jums patinka 
degtinė? Geriausiam jūsų padovanosiu pusę statinės. 
Na! Kodėl nesprogsta jūsų gyslos?... Bet kuris jūsų 
įmetė į jūrą inkarą, jei nė per nagą nepaslenkam pir
myn... Valties skiauterė jau apžėlė žole. Dievaži! Iš stie
bo pradeda dygti augliai!... Vyrai, taip negali būti! 
Pažiūrėkite į vokietį!.. Na, ar esate pasiryžę žaižaruoti, traukti 

Smarkiau! Smarkiau! Irkitės! Ką, po velnių, tas 
vokietis daro? 

Tą pačią akimirką Derikas grasinamai mojavo 
savuoju indu. 

— Neišauklėtas! — suriko Starbuckas ir vėl ragino 
savo įgulą. — Irkitės, vyručiai! Irkitės, kaip penkias
dešimt tūkstančių raudonųjų velnių krovinių! Ką tu 
pasakysi, Taštegai? Ar tu gali ar negali sulaužyti 
nugarą į dvidešimt du gabalus Gay Head garbei? Ką 
pasakysi? 

— Sakau, kad iriuosi, kad pats velnias! — atsakė 
indėnas. 

įkaitintos vokiečių valties provokacijų, visos trys 
„Peąuodo" eldijos baigė ją prisivyti. Visi trys kari
ninkai išdidžiai stovėjo ir, tartum susitarę, sušuko 
kartu: 

— Valio! Valio! Irklas lekia, kaip vėjas! Šalin 
vokietį! Pralenkite jį! 

Tačiau Derikas turėjo tokį pranašumą, kad, nepai
sant savo priešininkų narsumo, būtų laimėjęs 
lenktynes, jeigu nebūtų buvęs Apvaizdos nubaustas. 
Vienas jo irklininkų užsižiopsojo ir, kol mėgino iš-

irklą iš vandens, valtis vos nenuskendo. 

Draugystė padidina laiką ir 
sumažina nelaimę, padvigubin
d a m a mūsų džiaugsmą ir 
padalindama mūsų skausmą. 

J. Addison 

Geriausiai gyvenimą sunau
dosime, jei jį skirsime tam, kas 
patvers ilgiau, negu mūsų 
gyvenamasai laikotarpis. 

W. James 

ar ne? 
Savo ruožtu spardydamasis ir šokinėdamas, Flas-

kas ragino savuosius: 
— O, įsidėmėkite, kaip jis kelia putas! Kokia 

kupra? Na, pažiūrėsime, ar laiku prisiartinsite sušu
kuoti tą bulių! Vyručiai, aš jums nupirksiu kunkuliukų 
vakarienei. Būkite geručiai! Reikalas eina apie šimtą 

statinių. Negi norėtųjų netekti? Na, irkitės! Ar nemėgs
tate spermos? Vyrai, jos čia yra už visus tris tūks
tančius dolerių! Visas bankas! Anglijos bankas! 

• Derikas, pamišęs nuo pykčio, keikė ir koneveikė savo 
įgulą. Su beprotišku džiaugsmu „Peųuodo" vyrai 
stūmėsi pirmyn ir atsidūrė įkypu kampu netoli 
vokiečių. Po akimirkos visos keturios valtys sudarė 
diagonalę banginio artumoje, o aplink jas taškėsi 
putotos, banginio sukeliamos bangos. 

Tai buvo šiurpus ir kartu gailestį žadinąs vaizdas, 
nes dabar banginis bėgo iškėlęs galvą, tolydžio trykš
damas savo skausminga čiurkšlį jo vienintelis pelekas 
plakė šoną baimės agonijoje ar sukaliojosi iš vienos 

pusės į kitą ir, besistumdamas per kiekvieną bangą, 
mėšlungiškai panerdavo į jūrą ar ore judino savo 
vienintelį virpantį peleką. 

Kartą panašioje būklėje mačiau paukštį, kuris su 
vienu nukirptu sparnu sukaliojosi ore,norėdamas išsi
gelbėti nuo plėšraus paukščio snapo Bet paukštis gali 
čirkšti ir besiskundžiančiu riksmu gali išreikšti baimę, 
tuo tarpu to milžiniško jūros gyvulio baimė yra nebylė 
ir jame sukaustyta. Jis teturi tik pridusintą alsavimą 
ir tai žiūrovą veikia slegiančiai. Ir vis tik jo gigantiškoje 
masėje, ypatingai jo žiaunoje, buvo kažkas, kas galėjo 
šiurpu nukrėsti drąsiausią ir stipriausią vyrą. 

Matydamas, kad dar kelios akimirkos suteiks pra
našumą „Peųuodo" valtims ir nenorėdamas leisti 
išplėšti savo grobį, Derikas pasiryžo sviesti perstekę 
iš tolo, prieš prarasdamas bet kokią progą. 

Tačiau jo perstekninkui dar nesuskubus nė pakilti, 
trys tikrai — Queequegas, Taštegas ir Dagoo — vienu 
šoktelėjimu instinktyviai atsistojo ir kartu sviedė savo 
geležis. Prašvilpusios virš vokiečio perstekininko 
galvos, trys Nantucketo geležys įsmigo } banginį. 
Pakilo akinančių putų garai. Visos trys valtys, ban
ginio pamišėliškam bėgime smogė į vokiečio valtį su 
tokia jėga, kad Derikas ir jo perstekininkas buvo 
išmesti į jūrą ir pro juos pralėkė banginio velkamos 
skiauterys. 

— Nebijokite, sviesto dėžės! — jiems suriko Stub-
bas, dirstelėjęs į juos pralėkdamas. — Labai greit jus 
sužvejos. Užpakalyje mačiau ryklius, žinote? Šie švento 
Bernardo šunys, kurie prisiverčia pagelbėti pakly
dusiems keleiviams. Valio! Dabar visa gerai... Valio! 
Esame trys katiliukai,pririšti prie pasiutusio jaguaro 
uodegos. Valio! (Bus daugiau) 
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KRIKŠČIONYS 
DEMOKRATAI LIETUVOJE 

K. B A R O N A S 

M ū s ų k o r e s p o n d e n t a s Europo je 

Varšuvoje le idž iamas ka
talikų savaitraštis „Lad-Darna" 
lapkričio 20 d. patalpino istoriko 
Petro Losovskio platų straipsnį 
„Chiadecja n a Litvvie" (len
k i š k a s s u t r u m p i n i m a s — 
chšeseijanska demokracja na 
Litvvie) apie Lietuvos krikš
č ionių d e m o k r a t ų par t i jos 

vių moterų d-ją ir leidinį „Lietu
vaitė", o jaunajai kartai — „Pa
vasario" organizaciją. Atkreip
tas taip pat dėmesys į eko
nominį krašto gyvenimą. Auto
rius mini ūkininkų d-ją „Žagrę" 
Mar i jampolė je ir , ,Viliją' 
Vilniuje. 

Pirmojo did. karo metu KD 
veiklą. Iš tikrųjų tai santrauka taip pat įsijungė į karitatyvinę 
j a u a n k s č i a u pasirodžiusio veiklą. Po konferencijos Vilniu-
straipsnio k i t ame žurnale. Re- je nutar ta , kad dalis veikėjų 
dakcija persispausdino, išleis- pasitrauks emigraciniam gyve-
dama mažiau reikšmingas vie- nimui Rusijon, 
t a s (tai parodo taškai iš nebaig- Nepriklausomybės paskelbi-
t ų s a k i n i ų ) , g r e i č i a u s i a i mas, 1918 lapkr. 20 KD kon-
atsižvelgdami j šiandieninę Lie- ferencijoje Vilniuje, KD par-
tuvos padėtį ir įvykius mūsų tijos nedalyvavimas pirmame 
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tėvynėje. 
Eilės Lietuvos-Lenkijos klau

simais parašytų leidinių auto
r ius ir šią savo studiją suskirs
tė į penkias dalis. Daug žinomų 
faktų. Tačiau pažiūrėkime, kaip 
Lietuvos K D parti ja atrodo 
lenko akimis . 

Įvade jis rašo, kad Lietuvos 
krikščionys demokrata i suvai
dino labai svarbų vaidmenį, 
ypač taut in io atgimimo laiko
tarpyje ir s t a t a n t Lietuvos 

Voldemaro ministerių kabinete. 
Demokratai matomi t ik ant
r a m e M. S leževič iaus , o 
trečiame — Prano Dovydaičio 
jau sudarydami daugumą. 

Norėdami išplėsti savo veiklą 
darbininkų ir ūkininkų tarpe, 
KD sudarė filialus — Darbo 
federacijos ir Ūkininkų s-gos. 
Pati LKDP į savo eiles daugiau
sia pradėjo jungti intelektualus. 

Petras Losovskis plačiai su
stoja prie nepriklausomybės 

nepriklausomybės pagrindus, l a i k o t a r p i o , KD į t a k a į 
Tai specifinių Lietuvos sąlygų vyriausybės kabinetus, nepasi 
pasekmės, kadangi dvasiniame 
gyvenime ka ta l ikų Bažnyčios 
autori te tas visais laikais buvęs 
labai s t i rpus. 

Autoriaus te igimu veiklos 
pradmės re ikėtų ieškoti jau 
Žemaitijoje, pas vysk. Motiejų 
Valančių, kur is XIX š. viduryje 
pradėjo skleisti švietimą liau
dies tarpe, steigdamas blaivybės 
draugijas. Tačiau t ikr i KD są-
džio pradai pi lna to žodžio 
prasme pasirodė XIX š. pabai
goje, išleidus 1891 m. popiežiui 
Leonui XIII „Rerum novarum" 
encikliką ir po dešimties metų 
vėl „Graves de communi". Šios 
dvi perreformuotos enciklikos ir 
tapo Lietuvos KD generaliniu 
veiklos kelrodžiu. 1905 m. 

sekimą 1926 m. rinkimuose, 
laikiną bendradarbiavimą su 
taut ininkais , kurį KD spauda 
vėliau pavadino didele klaida. 
Pablogėję santykiai su katalikų 
Bažnyčia. Kunigai iš sakyklų 
valdžios žingsnius vadino maso-
nizmu, Bažnyčios persekiojimą 
lygindami su Meksikos. Iš 
pusiausvyros taut ininkus iš
vedė jų spaudos netekimas pro
vincijoje ir leidinių padidėjimas 
KD pusėje. Spektukuchuriniu 
žingsniu tapo suvalstybinimas 
trijų katalikiškų gimnazijų. 

Priešvalstybinė veikla darė 
aiškią pažangą. Vyriausybė 
buvo užaliarmuota „Pavasario'" 
ir „Ateit ies" veikla bei gauna-
mom informacijom, kad susirin-

VYDŪNO JAUNIMO 
FONDAS IR KALĖDINIAI 

ATVIRUKAI 
J U R G I S J A N U Š A I T I S 

Artėjant Kalėdų šventėms, teigia savo pranešime šio fondo 
d a u g e l i l i e t u v i ų a p l a n k o tarybos prezidiumo pirmininkas 
Vydūno Jaunimo fondo s iun ta Leonas Maskoliūnas ir valdybos 
su kalėdiniais sveikinimo at- p i rmininkas Vytautas P. Mi-
virukais. Ir tai nebe pirmą k ū n a s . Šio fondo pa jamas 
kartą. Pagal fondo vadovybės s u d a r o gaus io s a t v i r u k u s 
informaciją kalėdiniai atvirukai priėmusių aukos ir bandome 
išleidžiami trisdešimt penktąjį lėšas te lkt i k i ta is įmanomais 
kartą. Ir šiais metais jų išleista būdais. 
35,000 t iražu. Šių metų a tvi ru- Vien t ik 1988 metų veiklos 
kams panaudota dail. Juozo plane buvo numaty ta išleisti 
Sodaičio gyv. Ormond Beach, 50,000 dol. Iš jų buvo duodamos 
Floridoje, kūryba. Atv i ruka i studentams paskolos, skiriamos 
spalvoti. Juose spindi Kalėdų premijos, išlaikomi visuomeni-
švenčių nuotaikos, religinis mo- nio darbo kursai lietuviams stu-

. . . . . . . \S . .A IAUVIu iav . i juu i , ft.au &U&1T1I1-
revoliucija buvo labai svarbus kimuose platinama nelegali li-
įvykis KD gyvenime. Daug kai- t e ra tūra ir leidiniai. Tai kurs-
riojo sparno radikal ių veikėjų 
tuoj pat įsijungė į įvykių verpe
tus , skelbdami demokratinius ir 
p o l i t i n i u s š ū k i u s , žemės 
s k y r i m ą ū k i n i n k ų luomui, 
vadovaudami s t re ikams. Daug 
tokių veikėjų buvo suimti, per
sekiojami, kiti vėl priversti pasi
t r auk t i j užsienį. 

Vilniaus seime 1905m. KD 

tymai prieš valdžią. Tad KD 
priemonių nepakako iki galu
tino laimėjimo. Tiesa, protestus 
reiškė Katalikų veikimo cen
tras. Tačiau tai buvo tik raštiš
ki — žodiniai protestai. Vien tik 
kun. Varnas išdrįso savo pa
moksle aktyviai pasipi iešinti 
vyriausybei. Nedaug padėjo 
V a t i k a n a s ir konkorda ta s . 

• , ---. n m.M n v i i n v / i u a t a o . 

partijos veikėjai sudarė vieną iš Ričardo Bartoloni buvo papra-
didžiausių frakcijų. Revoliucijos sytas Lietuvą apleisti (lenkas 
laikotarpyje Lietuvos KD partija rašo ,,wyjdalowy'— pašalintas) 
k r i s t a l i z avos i , p a s t a tydama 
didelį žingsnį į priekį, persi-
reformuodama iš visuomeni
nės-politinės srovės į politinę 
partiją. J a u 1904 m. buvo išdirb
t a p i r m a p r o g r a m a , vado
v a u j a n t i s p o p i e ž i a u s en
ciklikomis ir p r i ta ikant jas prie 

Tačiau savam spaudimui tau
t i n i n k a i surado priemones: 
Klaipėdos krašto pavyzdžiu pra
dėta kalbėt i apie civilinės 
metrikacijos įvedimą, taip pat 
manipuliuojant Bažnyčiai skir
tom subsidi jom, m a ž i n a n t 
išmokas diecezijoms, vienuoly-

vietinių sąlygų. Po kelerių metų nams, katalikiškoms organiza-
p r o g r a m a b u v o p r a p l ė s t a , rijoms. Prie artimesnio bendra-
n u m a t a n t s t e i g t i Lie tuvių d a r b i a v i m o p r i e i t a t ik 
krikščionių demokra tų s-gą. 1939-1940 m., kada valstybei 
Reikalavimai — autonomija Lie- grėsė pavojus, 
tuvai , šviet ime — privalomas Teisingai autorius pabaigoje 
lietuvių kalbos dėstymas pra- sako, kad tautininkų valdymo 
džios mokyklose. Plačiai siekta metu ir toliau visa KD veikla 
t i k y b i n ė j e p lo tmėje , reika
laujant laisvų santykių su Vati
kanu, vyriausybės nesikišimo į 
vyskupų skyrimą, bažnyčių sta
tybą, suvažiavimų šaukimą. 
Šioje veikloje ypač pasižymėjo 
kun . J. Tumas . Neužmiršta ir 

buvo įjungta į šiuos konfliktus, 
nors toliau veikė katalikiškos 
organizaci jos ir draugi jos , 
spauda. Tik 1936 m. uždrausti 
KD partijos blokai. 

P. Losovskis teigia, kad KD 
1918-40 m. suvaidino labai svar-

tyvas, o ta ip pat ir l ietuvių 
tautos liaudies meno motyvai . 

Rūpinto jė l i s rymo gūdž ią 
Kalėdų naktį , apsuptas žvaigž
dėto dangaus. Jis primena mūsų 
tau to je pap l i tu s i ą t rad ic i j ą 
pakelėse s tatyt i koplytstulpius 
su rūpintojėlio koplytėle. Žvel
giant į šį a tviruką mąsta i : rū
pintojėlis mūsų tautos rūpesčių 
simbolis ir tėvynės s u t e m ų 
metais j is dar budėjo Lietuvos 
pakelėse. 

Angelas pučia trimitą, skelb
damas didįjį Kalėdų džiaugsmą 
geros valios žmonėms žemėje. 
Žemėje į nakt ies glūdumą kyla 
koplytstulpių ir kryžių siluetai, 
liudijantys Lietuvos tikinčiųjų 
prisirišimą prie Kalėdų švenčių 
tradicijų. Lietuvaitė, ant delno 
nešanti degančią žvakę, kaip 
simbolį vilties šviesesnių ir 
laimingesnių dienų ar tė jan
čiuose Naujuose metuose. Ket
virtoje atvirutėje l ie tuvai tė , 
t a ry tum tyliai susimąsčiusi , 
besiklausanti angelų t r imi ta i s 
skelbiamos gerosios naujienos, 
linkinti Kalėdų džiaugsmo ir ra
mybės pavargusiems šios žeme
lės keleiviams. 

Šios kelios mano užuominos 
neišsako pilno atvirukų tur inio 
bei minties. Tai turėsime progos 
pajusti gavę iš Vydūno Jaunimo 
fondo a tv i rukus , kur ia is ap
lankysime švenčių metu savo 
gimines bei artimuosius. Tenka 
pagirti Vydūno Jaunimo fondo 
darbuotojus, kad j ie sugeba 
kasmet išleisti vis naujų dai
lininkų a tvi rukus , o šiuo atve
j u t i k r a i g r a ž i ų m o t y v ų 
atvirukų susi laukėme iš dail. 
Juozo Sodaičio kūrybos. 

K a s gi y r a t a s V y d ū n o 
Jaunimo fondas? Tai labai tyli 
ins t i tuci ja , beveik nes i rek-
lamuojanti, bet at l iekanti labai 
gerą ir didelį kul tūrinį darbą. 
„Per mūsų veiklos laikotarpį 
j au esame išmokėję 333,658,72 
dol. sumą lietuvių j aun imui , 
švietimui ir kultūros ugdymui", 

dentams, įteikta 10 premija 
politinių mokslų stud. Robertui 
Vitui. Išsiųsta į okup. Lietuvą 
A. Šapokos Lietuvos istorijos už 

3,500 dol. Išleido V. Statkaus 
paruoštą 1040 pusi. knygą „Lie
t u v o s g inkluotos pajėgos". 
K n y g o s iš le idimas kaš tavo 
25.000 dol. N u m a t o išleisti 
Lietuvos plačią istoriją anglų 
kalba. Paskirta M. Žilinsko var
do 1000 dol. premija istorikui. 

Suminėjome stambiausius šių 
metų atliktus darbus. Jų atlikta 
daug laikotarpyje 35 metų veik
los. Tenka nuoširdžiai pasi
džiaugti šio fondo veikla ir 
darbais . 

J is dirba tyliai, bet nelengvai. 
A t s i r a n d a d a u g š io fondo 
rėmėjų. 

Tikime, kad ir šiais metais už 
gražius dail. Juozo Sodaičio 
kūrybos atvirukus susilauks 
gausios paramos. Visiems fondo 
rėmėjams ir fondo vadovybei 
t e n k a palinkėti t ik sėkmės ir 
tol iau į mūsų kul tūr in io gyve
nimo aruodą pilant vis naujo 
derl iaus. 

RAŠINIŲ KONKURSAS 

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga skelbia rašinių 
konkursą jaunimui. Tema - DABARTINIAI ĮVYKIAI LIE
TUVOJE. Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga kviečia ir ska
tina visą lietuvišką jaunimą. 14 metų iki 20 metų amžiaus, 
dalyvauti konkurse. Tema turi būti bent penkių (5) mašinėle 
spausdintų puslapių. Lituanistinių mokyklų mokytojai, bei 
įvairių organizacijų vadovai, yra prašomi paskatinti jaunimą 
rašyti aukščiau minėta tema. 

Konkurse dalyvaujantiems bus skiriamos trys premijos: 
I — $250.00 
|| — $150.00 
III — ^100.00 

Premijų paskirstymui jury komisija bus sudaryta ir 
paskelbta vėliau. 

Tema turi būti pasirašyta slapyvardžiu. Kartu su tema 
prašoma prisiųsti užklijuotą voką, pažymint vardą, amžių ir 
adresą. Konkurso rašiniai turi būti prisiųsti iki 1989 m. sausio 
mėn. 31 d. sekančiu adresu: 
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, Vida Jonušienė, 

12500 Pawnee Rd., Palos Park, Illinois, 60464. 

1989 

. » » u - i u m . s u r a m i n u laUil l SV3T-
kt. organizacinė veikla. Čia isto- bią rolę Lietuvos istorijoje, o gal 
r ikas sumini švietimo „Saulės", net ir nuo pat lietuvių tautinio 
„Žiburio", „Ry to" d-jas. Su atgimimo pradžios. Pirmiausia 
spauda ta ip pa t pasireiškia sus ida r ius i t radici ja senos 
publicistiniai ta lenta i . Lenkas katal ikų Bažnyčios vaidmuo to 
išvardina vysk. J . Matulailtį, A. krašto gyvenime. Prie to dar 
Stulginskį, J. Staugaitį, vysk. P. reikia priskirti šias aplinkybes: 
Bučį, vysk. K. Paltaroką, prel. lietuvio religingumas ir jo 
M. K r u p a v i č i ų , prof. St . meilė visuomeniniam darbui, jo 
Šalkauskį , prel. K. Šaulį, kun. būdinga praktiška galvosena, 
T. Žilinską ir kt . po t raukis švietimui, didelis 

Neužmirštos buvo moterys, pasiaukojimas bei solidarumo 
į s t e i g i a n t 1908 m. Lietu- jausmas. 

Pirmą „Lad — Darnos" psl. 
puošia Vilniaus katedros vaiz
das^ įrašant, kad spalio mėn. ji 
tapo Dievo namais. Pirmą kartą 
pokarinėje istorijoje iš Lenkijos 
ruošiama maldininkų kelionė, 
ap lankant Aušros Var tus , Šv. 
Kazimiero kapą, vadovaujant 
Lomžos vysk. Poetzui ir Varšu
vos vyskupams V. Miziolkai ir 
Z. K r e š e v s k i u i . T a m e sa
vaitraštyje yra ir daugiau žinių 
iš Lietuvos. 

Ateinančiais metais pradėk galvoti pirma apie kitus. 
Džiaukis šios žemės grožiu. Parašyk meilės laišką. 
Pasidalir k savo gėrybėmis su kitais. 
Pradžiugink vaiką. Būk draugiškas nepažįstamam. 
Dėkok Dievui už viską, ką turi. 

Sutaikink besiginčyjančius. Atsakyk klausiančiam. 
Aplankyk pamirštą draugą. NJeįtarinėk, pasitikėk! 
Išpildyk pažadą. Atrask laiko. Pamiršk skriaudą. 
Atleisk priešui. Atsiprašyk už savo klaidas. 

Paklausyk! Bandyk kitą suprasti! 
Persvarstyk, ar ne per daug reikalauji iš kitų. 
Būk švelnus ir malonus. 
Pasijuok truputį. Pasijuok daugiau! 
Būk vertas pasitikėjimo. Nepamiršk padėkoti! 

Melskis už taiką. Nueik j bažnyčią. 
Mylėk ir pasakyk, kad myli. Sakyk — myliu — vel ir vėl! 
Visa tai yra tik lašas artimo meilės jūroje! 
Visa tai — paprastos mintys, kurias girdėjai daugelį kartų. 
O tačiau jų įtaka — neišmatuojama! 
Ateinančiais metais jos gali pakeisti tavo gyvenimą! 

Geriausius linkėjimus siunčia pareigūnai ir tarnautojai 

syiNfyum rEDER/U- S/H/INGS 
Chicago • Downers Grove 

Evergreen Park • Hiekory Hills • Lombard • Oak Lawn • Palos Hei^hts 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI- PARDAVIME NUOSAVYB'lŲ. 
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

RE/MAX GREIT 
REALTORS į PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
3 6 1 - 5 9 5 0 6 3 6 - 6 1 M 

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

MISCELLANEOUS 

J 

Gnkjfcj KMIECtK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybe pe r Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščarbaltal Mayar dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

No. 328 — 88 & Kilbourn, Gallagher & 
K Henry ..bi-level" 7kamb. mūrinis namas 
4 dideli mieg.. 2 prausyklos: valg kamb.; 
gražus šeimos kamb ; įvažiavimas šone: 2 
auto. c ražas: aluminio ..trim", daug 
priedų. St Bedė parapija. Skubėkite apžiū
rėti! 

AR NORITE PAROUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
jalime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Njamo įvertinimui skambinkite skubiai — 
iabar 

O ' B R I E N FAMILY REALTY 
T e l . — 4 3 4 - 7 1 0 0 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOUS 
3206V2 West 95th Stret 

T A I . — GA 4-8654 

E L E K T R O S " 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 
t Tel. 585-6624 

Nuo 8 v. ryto Iki 5 v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 

FOR RENT 

Apt. for rent. 5 rms. with heat; 
1st f l . ; 70 & Maplevvood. Stove & 
refrig. incld. Adults only. No pets. 
$375 a mo. Call 852-6965. 

Išnuomojamas 4 kamb. (2 mieg.) 
butas antram aukšte, 64th So. & 
Troy St. apylinkėj. 

Skambinti: 476-7535 

NERINGOS RESTORANAS 
2632 W. 71 g-ve. Chicaga, III. 60629 

Tel. (312)476-9026 
Šv. Kalėdų ir N. Metų proga sveikina visus 
savo klientus ir visus lietuvius, ne tik 
Chicagoje, bet ir visame pasaulyje, o ta ip 
pat ir pavergtoje Tėvynėje ir linki visiems 
geriausios laimės, o Tėvynei — laisvės. 
Atidaryta kasdien 8 v ryto - 8 v. v , o Kūčių 
dieną 8 v ryto - 6 v.v Kūčių vakarą bus 
duodama veltui silkės su pomidorais arba 
su grietine. 

Joseph ir Janina Galica, savininkai 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312) 839-5829 

IS THAT YOU LAUGHING, COMRADE? 
Algis Rukšėnas 

Knygos antrinis pavadinimas: ,.The VVorld's Best Russian 
(Underground) Jokės", žurnalistas ir rašytojas Algis Rukšėnas, 
politinės-satyrinės dramos „Posėdis" pragare ir ,,Day of Shame" 
(knygos apie Simo Kudirkos 1970 m. nepavykusį pabėgimą į laisvę 
iš sovietinio laivo) autorius surinko kursuojančius anekdotus ir 
charakteringus juokus, kurie kursuoja Sovietų pogrindyje ir 
atskleidžia komunistinės sistemos tikrąjį charakterį. 

Secaucus, New Jersey: Citadel Press, 1986. Kaina su per
siuntimu in USA $7.90. Illinois gyventojai moka $8.40. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 
4545 W. 63rd St. 
Chicago. III. 60629 

Tadas Navickas 
ALYTUS 

ir jo apylinkės 

šioje monografijoje autorius duoda daugybę geografinių 
ir istorinių žinių apie Dzūkijos sostinę ir plačiąsias apylinkes. 
288 psl. knyga iliustruota 66 senojo ir dabartinio Alytaus 
nuotraukomis ir 5 žemėlapiais, kurie atskleidžia nuostabų 
Alytaus ir jo apylinkių grožį, su kuriuo verta susipažinti ne 
tik dzūkams, bet ir iš kitų vietovių kilusiems lietuviams. 

Išleido Lietuvių istorijos draugija. Jrišta kietais viršeliais. 
Kama su persiuntimu 20 dol. Illinois gyventojai dar prideda 
1.44 dol. valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti „Draugo" 
adresu. 

http://ft.au


Gintė Damušytė, Lietuvių Informacijos centro pareigūnė, apklausinėja prieš 
demonstracijas New Yorke Lidiją Rasutienę iš Chicagos. 

Nuotr. Rūtos Musonytės 

MIRĖ KUN. L. LUKOŠIŪNAS 
Kun. Leonas Lukošiūnas-Lu-

mas mirė gruodžio 12 d. Gallup, 
N.M., kur jis ilgai sirgo. Rygoj 
1905 m. gruodžio 14 d. gimė Le
onas, busimasis kunigas. Rygoje 
jis mokėsi pradžios mokykloje, 
suprantama, pramokdamas lat
viškai. 

Lietuvai atgavus nepriklau
somybe, tėvai grįžo į tėvynę, ap
sigyvendami šiaurinėje Lietu
voje. Gimnazijos klases Leonas 
ėjo Šiauliuose. Teologijos ir fi
losofijos studijas išėjęs Kauno 
kunigų seminarijoje, kunigu 
buvo įšventintas 1929 gegužės 
25 d. Jau eidamas bendruosius 
seminarijos mokslus, jis taip pat 
įstengė imti specialų kursą ir 
greit pasiekė licenciato laipsnį. 

Panevėžio vyskupas K. 
Paltarokas, pastebėjęs jo ypatin
gus gabumus, išsiuntė į Ro
mą, kur jis gilino studijas 
bažnytinių teisių srityje ir pa
siekė daktaro laipsnį. Vyskupas 
tokį gabų žmogų norėjo turėti 
savo kanceliarijoje, ir kai kun. 
Lukošiūnas grįžo į Lietuvą, pa
skyrė jį da rbuo t i s k a r t u 
vyskupijos centre. Kun. Luko
šiūnas 1931-1935 m. buvo 
vyskupo sekretorius ir bažny
tinės teisės žinovas, naudingas 
kaip vyskupo darbuose, taip ir 
patar imuose b a ž n y t i n i a m e 
teisme. Vysk. Paltarokas labai 
rūpestingai vadovavo savo 
vyskupijai ir, norėdamas dides
nes pažangos bažnyt iniame 
gyvenime, nusprendė sušaukti 
vyskupijos sinodą, pavesdamas 
kun. Lukošiūnui atlikti paruo
šiamuosius darbus. 

Kun. Lukošiūnas, su savo 
gabumais, buvo reikalingas ir 
jaunosios lietuvių kartos ug
dymui. J i s buvo pask i r t a s 
Utenos gimnazijos kapelionu. 
Savo uždavinio jis nemetė nė 
užplūdus okupantams bolše
vikams, stengdamasis mokyti 
tikybos bažnyčioje. 

Žinoma, bolševikai jį ėmė tar
dyti už vaikų „kiršinimą"... 
Pajutęs arešto grėsmę, ėmė 
slapstyt is . Ga i la , t a m e 
sumišime dingo ir jo knygos 
rankraštis — „Katalikų akcija". 
Vyskupas jį paskyrė į nuošalią 
kaimo parapiją — Dabužius. 

Po sovietinės okupacijos atėjo 
vokiečių valdymo metai. Tais 
sunkiaisiais laikais buvo ypa
tingai svarbu ruošti kiek gali
ma stipresnę naujųjų kunigų 
kartą. Kun. Lukošiūnas buvo 
paskirtas tarpdiecezinės kunigų 
seminarijos Kaune vicerekto-
riumi ir bažnytinės teisės dės
tytoju. 

Toks įtakingas lietuvis kuni
gas patriotas naciams buvo ne
mielas ir jį ištrėmė iš Kauno, 
įsakydami reguliariai registruo
tis jų Gestape. Užplūstant an
t ra ja i Sovietų okupacijos 
bangai, kun. Lukošiūnas buvo 
išblokštas į vakarus. Pirma 
buvo Vokietijoje, paskiau Švei
carijoje, vis padėdamas lietu
viams tremtiniams jų dvasi
niuose reikaluose. 

Gavęs EI Paso vyskupo kvieti
mą, 1946 m. atvyko į JAV. To
je pietvakarių dalyje tada labai 
trūko kunigų, ir vyskupas, įver
tindamas jo sugebėjimus ir 
patirtį, kun. Lukošiūną apgy
vendino prie savęs — Šv. 
Patriko katedros klebonijoje. 
Tačiau tas sustojimas buvo lai
kinas. Kun. Lukošiūnas buvo 
pasiųstas į tolimesnes Texas 
valstijos dykumas. Jam teko 
darbuotis Šv. Teresėlės parapi
joje. Presidio mieste, daugiausia 
tarp meksikiečių. Jis buvo 
gražios išvaizdos, turėjo gerą 
balsą, gabus kalboms. Tai 
patiko ten įsikūrusiems gau
siems meksikiečiams. Bet čia jis 
pamatė ir gausiame skurde 
gyvenančius, kurie buvo įsikūrę 
iš molio plūktuose namukuose, 
dažnai net be langų, nes ten 
dideli karščiai. Čia kun. Luko
šiūnas daug laiko praleisdavo 
skaitydamas, gilindamasis į 
vietines kalbas. Jam teko dar
buotis ir skurdžioje parapijoje 
Antholyje, kur reikėjo aptar
nauti dar porą kitų misijų. 
Rinkliavos buvo taip mažos, kad 
vargiai beužtekdavo nors ir 
kukliai pavalgyti. Gerai, kad 
buvo stipresnės sveikatos, nuo 
jaunatvės pamėgęs sportą. 

Kadangi parapinio darbo 
nebuvo labai daug, jis apsikrovė 
savo pamėgtomis gausiomis 
knygomis, ilgas valandas į jas 

įnikdamas, bet gana dažnai ir 
pasinaudodamas Meksikos 
valstybės artumu, važiuodavo 
ten ir tą kraštą buvo gerokai 
apkeliavęs. Imdamas Amerikos 
pilietybę, jis pakeitė pavardę į 
Lumas — sutrumpino. 

Parapijos administraciniai 
reikalai, finansinių apyskaitų 
vedimas nelabai jį traukė. Ką 
ten trauks, kai sekmadienio 
rinkliava buvo 20-40 dol., bet su 
žmonėmis, su jų bažnytinėmis 
organizacijomis jis darbavosi 
gana nuoširdžiai. Šv. Antano 
parapijoje vis dėlto jis klebonu 
išbuvo visą dešimtmetį. Kai ten 
buvo paskirtas kun. J. Burkus, 
kun. Lukošiūnas pusmetį galėjo 
laisvai su ta Amerikos dalimi 
susipažinti, ieškodamas žmo-
niškenės vietos kur pritapti, bet 
pagal iau grįžo į EI Paso 
vyskupiją ir buvo paskirtas dar
buotis vyskupijos kurijoje. Pažy
mėtina, kad jis mokėjo ispanų, 
anglų, vokiečių, lotynų, italų, 

PREMIJA 
JAUNIMUI 

Dr. Leono ir Irenos Kriau-
čeliūnų šeima savo mirusiam 
sūnui ir broliui prisiminti ski
ria kasmetinę 

EUGENIJAUS 
KRIAUČELIŪNO PREMIJĄ 

Premijai skirti sąlygos yra to
kios: 

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
1,000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriausiai 
pasireiškusiam raštais (lietuvių, 
anglų ar kita kalba), veikla, or
ganizaciniu veiklumu, ar jau
nimo vienetui (sambūriui, tau
tinių šokių grupei, jauninto cho
rui, sporto būreliui), geriausiai 
reprezentavusiam lietuvius ir 
Lietuvą vienerių metų eigoje. 

2. 1988 metų premijai gauti 
asmenis ar vienetus raštu pa
siūlo jaunimo organizacijų 
vadovybės, jaunimo grupės, 
vyresniųjų organizacijos ar 
paskiri asmenys iki 1988 m. 
gruodžio 31 d. (pašto antspau
das). 

3. Premijuotino asmens ar jau
nimo vieneto tinkamumui įver
tinti sudaroma Jury komisija, 
kurion po vieną atstovą skiria 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės jaunimo reikalams vadovas, 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjungos valdyba ir JAV Lie
tuvių Jaunimo sąjunga, o du 
atstovus paskiria Kriaučeliūnų 
šeima. 

4. Jury komisija aptarusi as
mens ar vieneto tinkamumą 
premijai, ją skiria balsų dau
guma iki 1989 m. kovo 1 d. ir 
susitaria su Kriaučeliūnų šeima 
dėl premijos įteikimo laiko ir po
būdžio. 

Premijai asmenys ar vienetai 
siūlomi raštu, nurodant tiksliai 
premijai tinkamumo motyvus, 
ir siunčiama: 

Eugenijaus Kriaučeliūno 
Premijos Komisijai 

13400 Parker Road 
Lockport, IL 60441 

ea midkind Padarai 
Savings-and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

PJ1AROUETTE PARK 
2657 VVEST 69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE 

598-9400 
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LENDER 

lenkų, latvių, kalbas. Galėjo 
groti vargonais, pianinu, akor
deonu, kai ką ir pats yra sukom
ponavęs. Kurijoje jam teko dar
buotis su moterystės bylomis, 
dispensomis, talkinti vyskupui 
susirašinėjimuose. Gavęs il
gesnes atostogas, plačiau 
susipažino su Centro Amerika. 
Jam teko darbuotis vėl keliose 
parapijose, apie ką plačiau ap

rašė kun. J. Burkus savo knygo
je „Pietvakariuose". 

Gaila, kad išeivijoje kun. 
Lukošiūnui neteko plačiau savo 
talento panaudoti tarp lietuvių. 
Nors jis buvo didelio išsilavi
nimo, plačios patirties, bažny
tinės dvasios lietuvis, bet savo 
talento jis nebuvo linkęs plačiau 
re ikšt i spaudoje. Taigi jo 
sielovados pastangos, dirbant 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. gruodžio mėn. 22 d. 

itin sunkiose misijinėse 
sąlygose, daugiau liks žinomos 
EI Paso vyskupijoje tarp kita
taučių, o ne jo veikloje tarp lie
tuvių išeivijos. Gaila, kad gyve

nimo sąlygos jį buvo nublošku-
sios j tok} užkampį. Bet visi jį 
pažinusieji ilgai ir mielai pri
simins. 

J . P r . 

A . t A . 
J O H N C O P I N 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1988 m. gruodžio 20 d., sulaukęs 76 m. amžiaus. 
Gimė Clinton, Indiana 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus James, marti 

Christine, keturi anūkai ir aštuoni proanūkai; seserys: 
Margaret Schultz ir Helen Milacius. 

Velionis buvo a.a. Adelės vyras. 
Priklausė Darius & Girėnas, Post 271 American Legion. 
Kūnas pašarvotas gruodžio 22 d., ketvirtadienį nuo 5 iki 

10 v.v. Blake-Lamb koplyčioje, 712 W. 31st St. 
Laidotuvės įvyks gruodžio 23 d., penktadienį. Iš koplyčios 

8:45 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje 9:30 v. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Lietuvių tautines kapines. 

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

Nuliūdę sūnus, marti, anūkai ir seserys . 

Laidotuvių direkt. Blake-Lamb.Tel. 735-4242, Ext. 120. 

A.tA. 
BRONIUS KUZAS 

Gyveno Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. gruodžio 19 d., 8 vai. vakaro, sulaukęs 64 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 30 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime seserys: Eugenija Juo-

zelskienė su vyru Jonu Anglijoje ir Kazimiera Karalienė su 
vyru Vincu. Taip pat keturi sūnėnai ir dvi dukterėčios. 

Velionis buvo sūnus a.a. Kazio ir a.a. Aleksandros. 
Kūnas pašarvotas gruodžio 22 d., trečiadienį nuo 3 iki 9 

v.v. Gaidas-Daimid koplyčioje. 4330 S. California Ave. 
Laidotuvės įvyk? gruodžio 23 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines 

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

Nuliūdę seserys ir giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 523-0440. 

A.tA. 
JUOZUI MAURUČIUI 

Waterburyje mirus, reiškiu užuojau
tą jo žmonai ir šeimai, tremties dienų 
bičiuliams: seserims ALDONAI ir 
ANELEI, broliams dr. VYTAUTUI, 
ALBINUI ir BRONIUI, jų šeimoms 
bei artimiesiems. 

Vincas Keženius 

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 523-9862 
4605-07 South Hermi tage Avenue 

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

Telefonas — 523-0440 

A.tA. 
BRONIUI KUZUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia jo seserims: 
EUGENIJAI ir KAZIMIERAI 

J. ir A. Matulaičiai 
V. ir D. Dilbai 
S. Liaugaudienė 

P E T K U S 

MĄRQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

Padėkos ir Prašymo Pamaldos 
ruošiamos iv. Kalėdų matu — 

gruodžio 25 d., Hd sausio 1 d. Imtinai 
Marijonų koplyčioj prio „Draugo" 

Prašau ijungti mano atžymėtas intencijas i kalėdinės oktavos šv. Misiąs 
ir maldas: 

\Z Padėka Dievui už šiuos metus Zl Prašant laiming. ateinančių metų 
Padėka Marijai ui globa O Pratant sveikatos 

C Padėka ui gautas malones G Prašant ramybės šeimoje 
G Padėka ui taika pasauly G Prašant santūrumo malonės 
G Ui lietuvius Sibire O Prašant Lietuvai laisvės 
G Ui persėk, tikinčiuosius Lietuvoje G Prašant pasaukimų į dvasini luomą 
G Ui vaikus G Ypatinga intencija 

Mano kalėdinė auka Oktavai 

Vardas, pavardė . 

Adresas 

MARIAN FATHERS, 6 3 3 6 S . Kl lbourn Ava) . 

Chicago, IL 6 0 6 2 9 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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 no i s 

T e l e f o n a s — 652-1003 

S a l l y D o n a l d M.. Jr . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave. , C i c e r o I l l i no i s 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . 652-5245 



6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1988 m. gruodžio mėn. 22 d. 

x „Draugo" redakcija, ad
ministracija ir spaustuvė antrą 
Kalėdų dieną, gruodžio 26 d., 
nedirbs. Antradieni, gruodžio 27 
d., „Draugas'' neišeis, bet tą 
dieną visi dirbs ir išleis „Drau
go" trečiadienio, gruodžio 28 d., 
laidą. Skyriai, dedami antra
dienį, nebus dedami. Kitų 
skyrių laukiame anksčiau, kad 
trečiadienį būtų galima įdėti. 

x Vytau tas Grybauskas , 
„Draugo" sporto skyriaus 
bendradarbis, išvyko į Aust
raliją su sportininkų būriu. 
Jis dalyvaus Australijos Lie
tuvių dienose, sporto žaidynėse, 
ten praleis Kalėdas ir Naujuo
sius Metus. I Chicagą grįš tik po 
Naujųjų Metų. 

x S p o r t i n i n k ų ke l ione i 
remti komitetas, kuriam pir
mininkauja dr. P. Kisielius, iš
siuntinėjo laiškus ir laimėjimų 
knygeles visiems rėmėjams, 
norėdami surinkti reikiamą 
sumą sportininkams, vykstan
tiems ar jau išvykusiems į Aust
ralijos Lietuvių dienas ir 
Pasaulio sporto žaidynes. Pasi
rašo vysk. P. Baltakis, dr. P. Ki
sielius ir V. Adamkus. 

x Elena ir Vytautas Vide 
giriai. Palos Verdes, Cal.. svei
kina savo draugus ir pažįstamus 
šv. Kalėdų proga, l inki 
laimingų ir sveikų Naujųjų 
1989 Metų. Vietoj kalėdinių 
kortelių aukoja „Draugui". 

x Lietuvos Kronikos sąjun
gos valdyba, 6825 S. Talman, 
Chicago. IL 60629, l inki 
džiaugsmingų šv. Kalėdų ir lai
mingu Naujųjų 1989 Metų vi
siems LKB kronikos knygų 
skaitytojams ir aukotojams, 
laukdama daugiau aukotojų ir 
aukų. 

x Mykolas ir Amalija Jagu-
čiai, Ormond Beach, Fla., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 20 dol. su tokiu prie
rašu: „Visam ,Draugo' štabui 
linkime palaimintų Kalėdų 
švenčių ir laimingų, sveikų ir 
darbingų Naujų 1989 Metų". 
Ačiū už auką ir linkėjimus. 

x Amerikos Lietuvių R. K. 
moterų sąjunga 46-tos kuopos 
narės linki „Draugui" daug 
džiaugsmo ir laimės šv. Kalėdų 
ir Naujųjų 1989 Metų proga ir 
siunčia 25 dol. dovanėlę. Pasi
rašė: Elizabeth (Betty) Žibąs, 
pirmininkė. Eve A. Lukas, iždi
ninkė. Nuoširdus ačiū už auką 
ir linkėjimus. 

x J A V LB Cape Codo apy
l inkė , Centerville, Mass. , 
Kalėdų švenčių ir Naujų 1989 
Metų proga per jos ižd. Ireną 
Jansonienę atsiuntė „Draugui" 
50 dol. ir palinkėjo sėkmės 
ki lniame spaudos darbe. 
Nuoširdus ačiū už auką ir 
linkėjimus. 

x Naujųjų 1989 metų sutiki
mą ruošia Am. Liet. Taut. 
sąjungos Chicagos skyrius Liet. 
Tautiniuose namuose. Informa
cijai skambinti: 776-3547 a r b a 
499-2172. 

(sk) 

x Norman Burstein, žino
mas kailininkas, parduoda 
kailinius su didele nuolaida 
lietuviams. Skambinti vaka
rais: 677-S489. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais jmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI7-7747. 

. rsk) 

x Lietuvių Jėzuitų koply
čioje Kalėdų vidunaktį 
Piemenėlių Mišiose dalyvių 
kalėdinį giedojimą smuikais 
palydės P. ir V. Matiukai, 
rageliu B. Pakštas ir vargonais 
M. Motekaitis. Mišios bus 
koncelebracinės. Toje pat 
koplyčioje 10 valandą dieną 
Mišių metu giedos sol. D. 
Stankaitytė, vargonasi palydės 
M. Motekaitis. Mišios 11:15 
valandą bus laikomos įprasta 
tvarka. 

x Dr. Saulius Sužiedėlis 
„The Svvord and the Cross, 
History of the Church in Lithu-
ania" išėjo iš spaudos ir pla
tinama „Draugo" administra
cijos. Knyga apima Lietuvos 
istoriją nuo seniausių laikų iki 
dabarties komunistinės Rusijos 
okupacijos. Istorija yra labai 
gera ir gerai paruošta. Iliustra
cijos sudėtos vienoje vietoje. Jų 
yra 43 psl. ir apima nuo 
Vilniaus, Kauno ir kitų miestų 
bažnyčių, istorinių vietų, pal. 
Jurgio Matulaičio paveikslo iki 
Šv. Kazimiero seserų vienuoli
jos, marijonų namų, Jaunimo 
centro, Šv. Kryžiaus bažnyčios 
ir kt. svarbių pastatų. Knygą iš
leido „Our Sunday Visitor" 
leidykla Huntington, Ind., 264 
psl. Įžangą parašė vysk. P. 
Baltakis. 

x Rūta Musonytė buvo New 
Yorke ir dalyvavo demonstra
cijose prieš M. Gorbačiovą prie 
Jungtinių Tautų. Ji, kaip nuola
tinė fotografė, padarė daugelį 
nuotraukų ir įdavė „Draugo" 
redakcijai dėti spaudoje. 

x Agnė ir Juozas Kižiai 
sveikina gimines, draugus, 
pažįstamus Kristaus gimimo 
šventėje. Laisvę, taiką, ramybę, 
džiaugsmą teatneša visiems 
Naujieji metai. Auka „Drau
gui". * 

x Ju l ia Sachouskis, Chi
cago, 111., šv. Kalėdų ir Naujų 
1989 Metų proga sveikina savo 
gimines, draugus ir pažįstamus, 
„Draugo" leidėjus bei jo re
dakcijos ir administracijos dar
buotojus. Vietoj kalėdinių kor
telių aukoja 50 dol. „Draugui". 
Nuoširdus ačiū. 

x Inž. Stepas Lukauskas iš 
Chicago, 111., lankėsi „Drauge", 
pratęsė prenumeratą viene
riems metams su visa šimtine. 
S. Lukauską skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už savos 
spaudos rėmimą tar iame 
nuoširdų ačiū. 

x Zarasiškių klubas per 
Alex Navardauską, Portage, 
Ind., atsiuntė „Draugui" 50 dol. 
už gražius klubo veiklos 
aprašymus dienraštyje. Ta pro
ga palinkėjo visiems spaudos 
darbuotojams stiprybės nepa
vargti šiame dideliame darbe. 
Nuoširdus ačiū visiems klubo 
nariams už realią paramą. 

x L. Reivydas, Los Angeles, 
Cal., dažnai paremia savo 
dienraštį aukomis. Pratęsdamas 
prenumeratą, atsiuntė visą 
šimtinę. L. Reivydą skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
auką labai dėkojame. 

x Šlutų PATRIA sveikina 
visus savo klijentus ir linki 
linksmų švenčių! Ieškodami 
gražių kalėdinių dovanų, 
kreipkitės pas mus — būsite 
nuoširdžiai ir mandagiai aptar
nauti. PATRIA, 2638 W. 71 
St., tel. 778-2100. 

(sk) 

x Draugiškas KALĖDINIS 
BALIUKAS įvyks šį penkta
dienį, gruodžio 23 d. Vyto B 
gros vėliausią roką iš Lie
tuvos ir, žinoma, kalėdinę 
muziką. Pačias šventes pralei
sime su šeimomis, taigi čia la
bai gera proga pabendrauti (ir 
pašokti) su draugais ir pažįs
tamais. Visi kviečiami. Play-
house, 2515 W. 69 St. 

(sk) 

x Feliksas ir Agota Valai
čiai, Chicago, 111., sveikina 
gimines, draugus ir pažįstamus 
šv. Kalėdų proga ir linki vi
siems laimingų ir sveikų 
Naujųjų 1989 Metų. Vietoj kalė
dinių kortelių aukoja „Drau
gui". 

x Matas Milušauskas, Chi
cago, 111., Šv. Kalėdų ir Naujų 
1989 Metų proga nuoširdžiai 
sveikina gimines, draugus, 
pažįstamus ir visiems linki ge
riausios sėkmės, o labiausiai 
geros sveikatos. Vietoj kalė
dinių kortelių aukoja „Drau
gui". 

x Dr. Ferd. Vyt. ir Vanda 
Kaunai sveikina visus savo 
draugus ir pažįstamus, sulauku
sius šv. Kalėdų, ir linki visiems 
sveikiausių 1989 Metų. 

x Laima ir Pe t ras Aleksai 
švenčių proga sveikina savo 
draugus ir artimuosius. 

x Brighton Parko, Chicago, 
111., Moterų klubas per fins. 
sekretorę Bernice Žemgulį šv. 
Kalėdų ir Naujų 1989 Metų pro
ga atsiuntė „Draugui" 25 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

x Marius ir Emilija Kielai, 
„Baltija" restorano savininkai, 
8100 Roberts Road, Justice, 111., 
šv. Kalėdų proga sveikina 
gimines, draugus, klijentus ir . 
pažįstamus, l inki visiems 
laimingai praleisti Naujus 
metus, o ypatingai linki geros 
sveikatos ir Dievo palaimos 
1989 metuose. Vietoj kalėdinių 
kortelių aukoja „Draugui". 

x Bronius ir Michal ina 
Ginčauskai, St. Petersburg, 
Fla.. visiems savo draugams ir 
pažįstamiems, gyv. Indianoje. 
Chicagoje ir St. Petersburgo 
apylinkėse linki linksmų šv. 
Kalėdų ir laimingų Naujų 1989 
Metų. Taip pat linki ištvermės 
„Draugui", kuris mus lanko 
seniai ir yra laukiamas kaip 
brangus svečias. Vietoj kalė
dinių kortelių aukoja 30 dol. 
dienraščio paramai. 

x Li thuanian A m e r i c a n 
Republican League of Illinois, 
Vytautas Jasinevičius pirmi
ninkas, artėjančių švenčių pro
ga lyga linki visiems geros 
sveikatos, ištvermės ir Dievo 
palaimos dirbantiems lietuviško 
darbo baruose. Ta proga skiria 
„Draugo" paramai 25 dol. auką. 

x Kun. A. Grigaitis, Put-
nam, Conn., pratęsdamas 
„Draugo" prenumeratą, at
siuntė visą šimtinę. Kun. A. 
Grigaičiui, mūsų garbės prenu
meratoriui, rėmėjui, už pastovų 
spaudos rėmimą tar iame 
nuoširdų ačiū. 

x Prof. dr . C. Masaitis, 
Thompson, Conn., mūsų 
bendradarbis, garbės prenume
ratorius, rašo: „Dėkoju už išsa
mią informaciją apie įvykius 
Lietuvoje, tinkamai atrinktą iš 
įvairių šaltinių, už lietuviško 
gyvenimo Amerikoje vaizdą, už 
vertingą kultūrinį priedą. Lin
kiu visiems šviesaus Kalėdų 
džiaugsmo ir sėkmės, kad 
„Draugas" visada būtų tikras 
draugas visiems, kuriems rūpi 
lietuviški reikalai"... Nuoširdus 
ačiū už 60 dol. auką, malonius 
žodžius ir linkėjimus. 

x Beverly Shores Lietuvių 
klubas, Beverly Shores, In
diana, šv. Kalėdų proga 
sveikina visus geros valios lie
tuvius, „Draugo" redakcijos šta
bą, jo bendradarbius, kurie gar
sina lietuvišką veiklą dienraščio 
puslapiuose, linki visiems geros 
sveikatos ir laimingai sutikti 
Naujus 1989 Metus. Klubo me
tiniame susirinkime „Draugo" 
stiprinimui paskyrė 50 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

x Elzė ir Jonas Indriūnai , 
Roselle, 111., už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė 15 
dol. auką, sveikina visą „Drau
go" štabą šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga ir linki sėkmingo 
darbo lietuviškos spaudos ba
ruose per ateinančius metus. 

JAV Lietuvių Bendruomenės krašto valdyba su PLB pirmininku. Iš kairės sėdi: dr. Vytautas 
Bieliauskas — PLB pirm., Angelė Nelsienė — LB tarybos pirm., dr. Antanas Razma — krašto 
vald. pirm. ir Birutė Jasaitienė — vicepirm.; antroj eilėj: Bronius Juodelis — finansų reik., Dalia 
Kučėnienė — Kultūros tar. pirm., Ramoną Steponavičiūtė —jaunimo reik., Danguolė Valentinaitė 
— Sočiai, reik. tarybos pirm., Regina Kučienė — Švietimo tarybos pirm., Danutė Korzonienė — 
reikalų vedėja ir Linas Norusis — vicepirm.; trečioj eilėj: Rimas Dirvonis — sporto reik., dr. Petras 
V. Kisielius — vicepirm., Pranas Joga — sekretorius, Darius Sužiedėlis — JS pirm. ir Arvydas 
Barzdukas - visuomeninių reik. Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
N A U J A DAKTAPE 

Gruodžio 9 d. Viktorija An
t a n i n a Joga i t ė -Paku l i enė 
Palmer College of Chiropractic 
Davenport, IA, įgijo Doctor of 
Chiropractic (D.C.) laipsnį. 

Naujoji daktarė, Prano ir 
Eugenijos Jogų duktė, 1979 me
tais Wittenberg University įgijo 
bakalauro laipsnį biophysics sri
tyje. Vienerius metus gilino 
studijas Boston Joint Center for 
Radiation Therapy. Dirbo Bos
tone ir Los Angeles miestuose 

Dr. Viktorija A. Jogaitė-Pakulie
nė 

x J o a n a Valai t ienė, Wes-
tern Springs. UI., už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
50 dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x F r a n k Joga , Akron, Ohio, 
visuomenininkas, mūsų bendra
darb i s , šv. Kalėdų proga 
atsiuntė 25 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Upy tės draugi jos k lubo , 
Chicago, 111., pirmininkė Berni
ce Žemgulis atsiuntė 25 dol. 
auką ir linki visiems linksmų 
šv. Kalėdų ir Naujų 1989 Metų. 
Nuoširdus ačiū. 

įvairiose ligoninėse. 1986 
metais įstojo į Palmer Chiro
practic College, kuri yra seniau
sia ir didžiausia tos srities mo
kykla. Šią mokyklą baigė sum-
ma eum laude, priklauso Pi Tau 
Delta garbės organizacijai. Stu
dijuodama dirbo kaip radiolo
gijos associate instructor. 1988 
metais buvo Faculty advisor. 

Studijuodama gavo šias 
stipendijas: Gold Coat, Daniel 
D. Palmer, Connecticut Chiro
practic Association ir Lietuvių 
Fondo. 

Viktorija planuoja įsikurti 
Connecticut valstijoje ir ten 
verstis praktika. 1986 metais iš
tekėjo už Wayne Pakulio, kuris 
yra trečios kartos lietuvis. 

- K . 

KONKURSAS MOKINIAMS 

JAV LB Švietimo taryba 
skelbia lituanistinių mokyklų 
mokiniams Lietuvos vaizdų 
albumo konkursą. Konkurso 
dalyviai turės progos susirasti 
įvairių lietuviškų žurnalų, laik
raščių, atvirukų, kuriuose įdėti 
Lietuvos vaizdai. Konkurso 
dalyvių amžius yra nuo 11 iki 
15 metų. Ruošimasis konkursui 
pareikalaus nemažai laiko ir 
kantrybės, todėl medžiagą al
bumui reikia pradėti rinkti nuo 
konkurso paskelbimo datos. t.y. 
sausio 1 d. Geriausi albumai bus 
premijuojami. Skelbiamos 
sekančios premijos: 1 vieta — 35 
dol, II-ji - 30 dol., IlI-ji - 25 
dol., rV-ji - 20 dol., V-ji - 15 
dol. 

Lietuvos vaizdų albumai turi 
būti užbaigti ir prisiųsti komi
sijai ne vėliau balandžio 15 d. 
Vertinimo komisiją sudaro: 
pirm. A. Brazaitienė, Eugenija 
Bielskienė ir R. Kučienė. 
Albumus siųsti pirmininkės 

adresu: 9201 S. Moody, Oak 
Lawn. IL 60453. Prie albumo 
pridėti vardą, pavardę, adresą, 
amžių, mokyklos pavadinimą ir 
skyrių. 

Smulkesnė informacija išsiųs
ta mokyklų vedėjams. 

LIETUVOS VYČIU CHORO 
PRIEŠKALĖDINIS 

POBŪVIS 

Gruodžio 16 d. Lietuvos Vyčių 
choro nariai ir jų artimieji susi
rinko į Gintaro svetainę atšvęs
ti savo prieškalėdinį susi
būrimą. Čia buvo pakviesta ir 
keletas garbingų svečių — choro 
bičiulių ir rėmėjų, kaip sol. Al
girdas Brazis, Aldona Brazienė, 
Eleonora Kasput is ir iš 
Bridgeporto Šv. Jurgio parapijos 
vargonininkas ir keli choristai, 
o taip pat Vyčių choro akompa-
niatorius Robertas Mockus. 

Valdybos pirmininkė Estella 
Rogers savo atidaromoje kalbo
je supažindino dalyvius su 
pakviestaisiais svečiais, kurie 
chorui padeda vienokiu ar 
kitokiu būdu. Padėkojo jiems ir 
taip pat valdybos nariams už 
sklandų bendradarbiavimą, o 
ypač choro vadovui muz. Faus
tui Stroliai,kuris per 28 metus 
taip nuoširdžiai ir pasišventu
siai vadovauja L. Vyčių chorui 
ir yra visų choristų gerbiamas 
ir mylimas. 

Pats choro vadovas F. Strolia 
išreiškė padėką choro valdybai 
ir choristams už uolų repeticijų 
lankymą ir linkėjo visiems 
linksmų Kalėdų švenčių ir 
laimingu Naujųjų Metų. Choro 
valdybos sekretorė Sabina Hen-
son priminė, kad choro metinis 
pokylis bus sausio 14 d. Šaulių 
salėje ir kvietė choristus išpla
tinti kuo daugiau bilietų,nes 

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— A. a. J o n a s Šablinskas, 
Lietuvoje buvęs žymus spor
tininkas, mirė rugsėjo 9 d. Tai 
praneša jo draugams ir 
pažįstamiems nuliūdime likusi 
jo žmona Paulina Šablinskienė, 
sūnus ir duktė. 

— Prieškalėdini bazarą 
surengė Hamiltono ateitininkai 
lapkričio 13 d. Buvo galima 
pavalgyti šiltus pietus ir pasi
gardžiuoti pyragais. Visi ateiti
ninkai turėjo pareigas — nuo 
jaunučių, moksleivių iki sen
draugių visi dirbo ir platino 
laimėjimų bilietus. 

— Aušros Var tų bažny
čioje Hamiltone klebono 
kun. J. Liaubos pastangomis 
buvo įrengti šeši vitražai. Vie
name yra Lietuvos partizanas, 
kitame pal. arkiv. Jurgis Matu
laitis, prisikėlęs Kristus, Ma
rijos atvaizdas, arkiv. Teofilius 
Matulionis ir šeštasis „Vargo 
mokykla" pagal dail. P. Rimšos 
skuptūrą. Aukojo vitražams P. 
ir O. Būdvyčiai, J. Gudinskas 
tėvų atminimui, Atn. ir J. Ged
rimai, L. ir E. Klevai savo žuvu
sio sūnaus atminimui, Hamilto
no ateitininkai ir iš a.a. Adomo 
Buinio palikimo bažnyčiai. 
Vitražai gražiai padaryti ir 
puošia Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią. 

— Veronika ir Jonas Vara
navičiai, anksčiau gyvenę Ha
miltone, paskiau išsikėlę į To
rontą, dabar vėl grįžo į Hamil
toną. Taip pat čia namus nusi
pirko ir jų dukra Regina Haggo. 

— Sudbury, Ont., m e r a s 
Peter Wong, dalyvaujant pa
vergtųjų tautų atstovams, 
pasirašė „Juodojo kaspino" 
proklamaciją. Taip pat dalyvavo 
TV, „Sudbury Star" ir „Nor
thern Life" laikraščių atstovai. 
Iš lietuvių dalyvavo Juozas ir 
Ada Bataičiai, Aida Raškevičie-
nė, Juozas Kručas ir viešnia iš 
Kauno. „Juodo kaspino" diena 
Sudbury buvo minima rugpjūčio 
20 d. 

JA VALSTYBĖSE 

— Pranas Joga , JAV LB 
krašto valdybos sekretorius, su 
žmona Kalėdoms išvyko iš 
Akrono, Oh., į Kaliforniją ir 
žada ten pabūti kokias tris 
savaites. 

— Pasaulio Lietuvių jau
nimo sąjunga Los Angeles šv. 
Kazimiero parapijos salėje 
rengia Naujų Metų sutikimą 
šeštadieni prieš Naujuosius 
Metus. Bus šokiai, gros geras 
orkestras, vakarienė. 

— Los Angeles Lietuvių 
Taut inė sąjunga minėjimą 
rengia ateinančių metų sausio 
8 d., sekmadienį, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Lietuvių 
visuomenė kviečiama daly
vauti. 

metinis pokylis yra vienintelis 
lėšų šaltinis pačiam chorui 
išsilaikyti. Po to vyko vaišės, 
kurias paruošė choro valdyba. 
Pasistiprinus gausiais valgiais, 
choro vadovas F. Strolia su 
akordeono pritarimu pradėjo 
kalėdinių giesmių programėlę, 
įsijungus visiems dalyviams. 
Buvo giedamos tradicinės lie
tuviškos kalėdinės giesmės, o 
sol. A. Brazis pagiedojo ir 
populiariąją Adoms giesmę Tyli 
naktis. Taip buvo jaukiai pa
bendrauta apie 3 valandas ir 
visi skirstėsi gražiai kalėdiškai 
nusiteikę. 

A.P.B. 
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