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„LKB Kronika", Nr. 77. 

(Tęsinys) 

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

Iš teismo salės 
Man pačiam tarnaujant priva

lomoje tarnyboje Podolske 
1977-1979 m. buvau diskrimi
nuojamas, grasino susidoroti, jei 
viešai išpažinsiu tikėjimą. Buvo 
atimtos rel iginės knygos. 
Pašalinant iš seržantų mokyk
los, paaiškino, kad tikintysis 
seržantu negali būti. Todėl 
buvau išvežtas į Brianską 1270 
VSO darbo batalijoną. Kad ka
riuomenėje buvau pastoviai se
kamas, sužinojau iš draugo, 
kuris, kaip jis pats pasakojo, 
buvo Saugumo įpareigotas ma
ne sekti. Buvo bandoma net nu
žudyti. 

Saugumo užverbuotas 
Trūsovas Sergėjus, tarnavęs 
sanitarinėje dalyje, būdamas 
neblaivus, man prasitardavo, 
kad, jeigu tikėsiu Dievą ir toliau 
taip tarnausiu, namo negrįšiu. 

Persekiojimai nesiliovė ir 

grįžus iš Sovietinės armijos, 
kratomis, tardymais ir kitokiais 
būdais. Pvz., buvau sulaikytas 
Alytaus VAI viršininko Bruso-
ko, neva, padaręs autoavariją. 
Tai buvo apgaulė, nes VRS 
nebuvo nei sulaužytos mašinos, 
nei nukentėjusio asmens. 

Apgaulingas iškvietimo tiks
las buvo apkaltinti mane, kad, 
rinkdamas parašus už kalinių 
išlaisvinimą II Alytaus bažny
čioje, keikiausi ir trugdžiau ti
kintiesiems melstis. Kokia 
nesąmonė, juk aš niekada 
nesikeikiu, o tuo labiau bažny
čioje. Ir rinkėjų buvo apie 20 
asmenų, kurie galėjo tai paliu
dyti. Tačiau saugumo nurody
mus teisėjas privalo beatodai
riškai vykdyti, nes kitaip pats 
nukentės, todėl teismo pirmi
ninkas Sabeckis mane nubaudė 
10 parų arešto. 

(Bus daugiau) 

Cheminių ginklų fabrikas Libijoje 
Washingtonas. — Libija pra

nešė Vakarų valstybėms, kad 
leidžia tarptautinei sudarytai 
komisijai patikrinti jų fabriką, 
kuris, kaip Amerika teigia, 
gamina cheminius ginklus. 
Valstybės depar tamentas 
atsakė neigiamai į Libijos 
pasiūlymą, nes vienkartinis 
patikrinimas dar nereiškia, kad 
tie ginklai ten nėra gaminami. 
Libijos diktatorius Qaddafi pa
siūlė vieno karto patikrinimą 
prižiūrint Libijos vyriausybės 
atstovui. 

Amerika nustatė, kad Libija 
gamina nuodingus cheminius 
ginklus, kurie parduodami ki
toms valstybėms. Prez. Reaga-
nas pasakė, kad tai sudaro di
delį pavojų tame regione ir 
Amerika nebijotų panaudoti net 
karinę jėgą prieš tą fabriką. G. 
Bushas pasakė, jog jis darys 
visas pastangas, kad sulaikytų 
tų ginklų gaminimą ir tas 
branduolines raketas, kurios 
gali juos turėti. Tik nuolatinis 
patikrinimas galėtų patenkinti 
susidariusią situaciją. Bet Libija 
atsisako įsileisti nuolatinę ko
misiją minėtų ginklų tikrini
mui. 

Konferencija Paryžiuje 
Libija žada dalyvauti Pary

žiaus konferencijoje, kuri pra
sidės sausio 7 d. cheminių 
ginklų naudojimo klausimu. 

Ok. Lietuvoje 
mirė kart. N. Čėsna 
Praeitų metų gruodžio 17 d. 

Kaune mirė kan. Nikodemas 
Čėsna, Prisikėlimo parapijos 
klebonas ir Kauno dekanas. 
Velionis buvo gimęs Kelmėje 
1905 m. balandžio 11d. Kunigu 
įšventintas Kaune 1931 m. 
gegužės 30 d. Pradžioje buvo 
vikaras Radviliškyje ir karo 
kapelionas, paskiau trečiojo 
kavalerijos pulko kapelionas. 
Perkeltas į Kauną buvo paskir
tas Prisikėlimo parapijos kle
bonu, išbuvęs tose pareigose 27 
metus. Paskutiniuoju metu 
buvo pakeltas kanauninku ir 
Kauno dekanu. Palaidotas gruo
džio 20 d. Kelmės kapinėse. 

Tai jau devynioliktas 1988 
metais ok. Lietuvoje ir trečias 
Kauno arkivyskupijoje miręs 
kunigas. 

Qaddafi sako, jog jis sutiktų su 
tarptaut in iu tikrinimu, jei 
cheminių ginklų gaminimas 
būtų sustabdytas visame pasau
lyje. Tą žinią pranešė Italijos 
Užsienio raikalų ministeris Giu-
lio Andreotti. Valstybės depar
tamento atstovė P. Oakley 
pasakė, jog yra duomenų, kad ir 
Siaurės Korėja turi cheminių 
ginklų gaminimo galimybes, 
tačiau Amerika to negali patik
rinti, o tą žinią skelbia Pietų 
Korėjos vyriausybė. 

Paryžiaus konferencija, kurią 
pasiūlė prez. Reaganas savo 
kalboje Jungtinėms Tautoms, 
suves daugiau kaip 100 
valstybių į bendrą pasitarimą, 
kaip padaryti, kad valstybės lai
kytųsi 1925 m. priimto Genevos 
konvencijos susitarimo nenau
doti nuodingų dujų ir kitų 
cheminių ginklų. Ši konvencija 
buvo sulaužyta Irano-Irako karo 
metu. Vakarų kraštai nori 
įvesti griežtas taisykles patik
rinimui ir svarsto sankcijas 
prieš tuos kraštus, kurie chemi
nius ginklus gamina naudoji
mui karo fronte. 

Amerikos delegacijai vado
vaus Valstybės sekretorius G. 
Shultzas, ir ten pasakys ati
daromąją kalbą. Po to jos tuoj 
grįš į Washingtoną. 

Vokiečiai padėjo Libijai 
Tik dabar spauda sužinojo, 

kad Amerika apkaltino Vak. 
Vokietiją, kad ji padėjo 
pastatyti tą fabriką Libijoje. Tuo 
reikalu Bonos vyriausybei buvo 
įteiktas diplomatinis protestas. 
Administracija nustatė, kad tas 
fabrikas yra tik tų cheminių 
ginklų produkcijai. Prez. Rea
ganas ir sekr. Shultzas griežtai 
protestavo kancleriui Kohl, kai 
jis lapkričio 16 d. lankėsi 
Washingtone. Jam aiškiai buvo 
nurodyta, kad Imhausen-Che-
mie vokiečių kompanija padeda 
Libijai išvystyti techniką, kaip 
pasipildyti ore kuru Qaddafi 
naudojamiems prancūzų bom
bonešiams. Šitie dalykai gali 
privesti Libiją prie to, kad ji gali 
užpulti Izraelį. 

Imhausen-Chemie kompani
jos prezidentas dr. Jurgen Hip-
p<?nstiel-Imhause paneigė, kad 
jie padėjo Libijai gaminti che
minius ginklus; jie tik turėję 
Libijos kontraktą plastikinių 
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Popiežius Jonas Paulius II, kalbėdamas Šv. Petro bazilikoje, prašė visus 
„geros valios žmones šiais metais kovoti ui taiką". 

Popiežiaus Naujų Metų prašymas 
Vatikano miestas. — Popie

žius Jonas Paulius II Naujųjų 
Metų dieną kreipėsi į „visus 
geros valios žmones", prašy
damas padėti pasulyje atstaty
ti taiką ir teisingumą 1989 
metais ir ypač pabrėžė reikalą 
ginti mažumų teises. 

Popiežius savo žodyje Šv. 
Petro bazilikoje sakė, jog Bažny
čia rūpinasi visais tais, kurie 
gyvena skirtingoje socialinėje 
bendruomenėje ir kurie turi 
savo kultūrą, religiją ir tautines 
tradicijas, skirtingas nuo gyve
namojo krašto tradicijų. Popie
žius sakė, jog turi būti leista 
mažumoms dalyvauti viešame 
gyvenime, kad visi piliečiai 
galėtų dalyvauti valstybės pro
grese; jis gyrė tuos kraštus, 
kurie tokį dalyvavimą leidžia ir 
garantuoja pagrindines žmo
gaus laisves visiems žmonėms. 

Taikos diena 
Nuo 1966 m. yra švenčiama 

Pasaulio taikos diena sausio 1 
d. Ir šį kartą popiežius pasirinko 
mažumų temą priminti pasau
liui, kad ir jie turi tas pačias 
teises, kaip ir didžiosios vals
tybės. Praėjusį mėnesį popiežius 
kreipėsi į pasaulio vadus, pri
mindamas jiems moralinį klau
simą, kurie diskriminuoja savo 
žmones. Šioje savo kalboje 
popiežius neminėjo jokios vals
tybės. 

Kalbėdamas kardinolams, 
diplomatams ir tūkstančiams 
žmonių, popiežius tarė: „Mes 
reiškiame norą, kad šie metai 
būtų taikos, teisingumo ir di
dėjančio solidarumo metai kiek
vienam žmogui ir kartu visiems 
žmonėms. Tegu taika, teisingu
mas ir solidarumas įsiviešpa
tauja žmonių protuose ir tegu 
tai būna kiekvieną dieną jų va
lioje ir sąžinėse." Vėliau 

maišų pagaminimui. Jis sakėsi 
gaminąs medikamentus ir gry
nus chemikalus, kuriais aprū
pina farmacijų kompanijas vi
same pasaulyje, bet Libijai 
nepadėjęs. 

popiežius pa l a imina 30,000 
turistų minią Šv. Petro aikštėje. 

P r a š ė išleisti kal inius 
Popiežius kreipėsi į grobikus, 

kad būtų išleisti į laisvę tie 
žmonės, kurie laikomi pagrob
ti. Jis taip pat prašė vyriau
sybes vardan savo žmogiškojo 
orumo ir dėl Dievo vardo paleis
ti kalinius, nes tik vienas 
Dievas yra žmogaus gyvenimo 
valdovas, o daug vyriausybių 
dar tebelaiko kalėjimuose tuos, 
kurie kovoja už savo ir kitų 
žmonių teises, kurias jiems 
suteikė Visagalis". 

Lietuvos bičiuliai 
V a r š u v a . — Iš Lenkijos 

pranešama, kad Varšuvoje 
įvyko steigiamasis Lietuvos bi
čiulių susirinkimas, kuris įvyko 
Lenkijos mokslų akademijos 
istorinio skyriaus patalpose. 
J a m e dalyvavo i s to r ika i , 
pedagogai, mokslininkai ir kitų 
profesijų atstovai. Iš Lietuvos 
dalyvavo „Tėviškės" draugijos 
pirm. V. Sakalauskas, Sąjūdžio 
pirm. V. Landsbergis, „Gimto
jo k r a š t o " r e d a k t o r i u s A. 
Čekuolis, Vilniaus universiteto 
partijos sekr. B. Genzelis ir kiti. 
Iš Punsko taip pat buvo atvykę 
lietuvių Kultūros draugijos 
vadovai. Pradžioje kalbą pasakė 
Torunės un ivers i t e to prof. 
Zbignevas Vezbickis. 

Daugelis pritarė klubo steigi
mui. Bet buvo ir tokių, kurie 
siūlė Vilniuje atidaryti lenkų 
universitetą. Vienas kalbėtojas 
pasakė, jog į steigiamus Vil
niaus, Lvovo ir Gardino bičiulių 
klubus įeina tie, kurie nori pri
jungti šiuos miestus prie Lenki
jos. Susirinkime tai buvo pa
smerkta. Buvo aiškiai pasakyta, 
kad Vilnius ir Vilniaus kraštas 
visada priklausė Lietuvai. Buvo 
neigiamai įvertinti rašiniai len
kų spaudoje, kurie subjektyviai 
perdavė įvykius Vilniuje ir lie
tuvių nuomonę lenkų tautinės 
mažumos klausimu. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vak. Europos nutarimas 
neįsileisti Amerikos mėsos 
gaminių, kurių auginimui buvo 
panaudoti specialūs hormonai, 
sukėlė nemažą audrą. Vak. Vo
kietija ir Amerika įvedė sankci
jas importuotoms prekėms. 
Europos Bendruomenės atsto
vai sako, kad bus įvestas Ame
rikos prekėms 100% specialus 
mokestis, jei nepavyks greitai 
susitarti. 

— Londone Anglijos min. 
pirm. Margaret Thatcher savo 
Naujų metų žodyje pasakė, jog 
„nereikia keršyti tiems, kurie 
padėjo bombą Pan American 
lėktuve, nes principas akis už 
akį ir dantis už dantį šiame 
įvykyje nepadės ateičiai. Svar
biausias dalykas yra sujungto
mis tautų jėgomis atiduoti te
roristus teisingumui* 

— P L O vadas Arafatas 
kreipėsi į tuos asmenis, kurie ką 
nors žino apie bombos padėjimą 
tame lėktuve, kuris sprogdamas 
Škotijoje užmušė 259 žmones, 
pranešti jam. 

— Santiago mieste, Kuboje, 
kaip praneša Reuterio žinių 
agentūra, kalbėjo Kubos dikta
torius iš to paties balkono, kur 
prieš 30 metų pradėjo savo revo
liuciją, pavergdamas Kubos 
kraštą. Fidel Castro ir dabar 
pasisakė už marksistinį-leni-
nistinį kelią. Kuboje šiuo metu 
žymiai pablogėjo ekonominė 
padėtis, bet Castro neleidžia 
pradėti jokių reformų. 

— Izraelis vėl deportavo 15 
palestiniečių arabų į Libaną. Iš 
viso jau deportavo 49 palesti
niečius. 

— K a n a d o s ir Amerikos 
prekybos paktas įsigaliojo 
sausio 1 d. Dešimčiai metų bus 
panaikinti įvairūs tarifai tarp 
šių kraštų. 

— Washingtone AP žinių 
agentūros pranešimu, Aukš
čiausiojo Teismo vyriausias 
teisėjas William Rehnąuist 
pasisakė už 51% atlyginimo 
padidinimą teisėjams. Jie gautų 
maždaug 135,000 dol. metams. 
Padidinus algas, būtų galima 
turėti geresnius teisėjus, pasakė 
jis. 

— Rio de Janeiro mieste 
įvyko didelė nelaimė, kai Naujų 
metų dalyviai, susirinkę laive 
pasilinksminti pradėjo skęsti. 
Laivo įgula ignoravo pranešimą 
sugrįžti į uostą. Nuskendo 51 
žmogus. Laivas buvo perkrautas 
svečiais, kurie kartu norėjo 
sutikti Naujus metus Rios 
Guanabara įlankoje. 

— Washingtone FBI direk
torius William Sessions pasakė, 
kad bet kokios informacijos apie 
bombos padėjimą Amerikos 
lėktuve iš PLO vado Arafato yra 
visad mielai laukiamos. 

— Afganistano laisvės ko
votojų vadai atsisakė dalyvauti 
karo paliaubose, kurias afganų 
komunistai paskelbė sausio 1 d. 

— Japonuos imperatoriaus 
Hirohito sveikata vis dar kritiš
koje padėtyje. Jam teikiamos 
kraujo transfūzijos. 

— Washingtone Mokesčių 
įstaiga praneša, kad šiais 
metais užpildyti pajamų 
mokesčių formas gali užtrukti 
net 9 valandas, jei mokėtojas 
norės išminėti visas savo 
išlaidas. Tačiau tereikės pu
santros valandos 1040EZ for
mai, kurią gali naudoti tik 
viengungiai ir uždirbę mažiau 
kaip 50,000 dol. metuose. Kas 
uždirba 24,000 dol.. laikomas 
nepasiturinčiu ir neturtingu 
žmogumi. 

Prezidentas ir Bushas 
kviečiami liudyti teisme 
Puik. North veikė vyresniųjų pavedimu 
VVashingtonas. - Prez. 

Reaganas ir viceprezidentas Bu
shas yra pakviesti į teismą liu
dininkais pulkininko Oliver 
North byloje, kuris kaltinamas 
dalyvavimu sąmoksle perve
dant iš Iranui parduotų ginklų 
gautą pelną Contras laisvės ko
votojams. Juos pašaukė į teismą 
Oliver North gynybos 
advokatai. 

North teismas prasidės sausio 
31 d. Nėra visiškai aišku, ar 
prezidentas ir viceprezidentas 
sutiks pasirodyti teisme liudy
ti buvusio Baltųjų rūmų Saugu
mo tarybos nario byloje. Baltųjų 
rūmų pranešimas sako. jog sub-
poena Reaganui iškelia laba: 
svarbų legalų ir konstitucinį 
klausimą, kurį šiuo metu pra
dėjo peržiūrėti Teisingumo de
partamentas ir prezidento pa
tarėjai. Pranešime toliau 
rašoma, kurį Palm Springs 
mieste išleido Baltieji rūmai, 
nes čia prezidentas atostogauja, 
skaydami: „Būtų negirdėta pre
zidentui pasirodyti kaip liu
dininkui kriminaliniame 
teisme; yra per anksti ką nors 
pasakyti, koks bus galutinis 
sprendimas, bet praeities 
įvykiai leidžia galvoti, kad 
reikalinga informacija galėtų 
būti suteikta raštiškai atsakant 
j klausimus, kurie galėtų būti 
raštiškai įteikti prezidentui". 

Geresnė Busho padėtis 
Konstitucijos ekspertas Har

vardo universiteto prof. Lau-
rence Tribe mano, jog išrink
tasis prezidentas, kai jis sausio 
20 d. perims prezidento postą, 
turės imunitetą, nuo liudijimo 
remiantis anksčiau įvykusiais 
pavyzdžiais. Tačiau Reagano 

Sovietai kreipėsi į 
karalių 

Roma. — Praėjusį šeštadienį 
Romoje susitiko Sovietų 
Sąjungos Užsienio reikalų 
ministerio pavaduotojas Yuli 
Vorontsov su egzilėje gyvenan
čiu Afganistano karaliumi 
Mohammad Zahir Shah. Jam 
buvo pasiūlyta imtis inicia
tyvos, kad būtų baigtas 10 m. 
karas tarp afganų laisvės ko
votojų ir afganų komunistų. 
Toks pranešimas buvo paskelb
tas ir per Kabulo radiją. 
Karalius buvo prašytas aktyviai 
dalyvauti sudarant plačios 
apimties vyriausybę kai sovietų 
kariuomenė pasitrauks iš 
Afganistano. Karalius gyvena 
Romoje nuo 1973 m., kai jį 
pašalino jo pusbrolis Daud. 
Afganų komunistų ir sovietų 
vadf i mano, kaip rašoma 
Kabulo pranešime, kad karalius 
galėtų sutaikinti abi kariau
jančias puses. Afganistano 
laisvės kovotojai abejoja šio 
plano pasisekimu. 

Min. Vorontsovas. kuris yra ir 
ambasadorius Afganistane, 
pasakė spaudai, kad pasi
tarimai su karaliumi buvo 
naudingi ir kad jie sutarė dar 
kartą susitikti. Taip pat jis pa
kartojo, kad sovietai savo 
kariuomenę išveš iki vasario 15 
d. 

— Armėni joje žemės 
griuvėsiuose Spivatako mieste 
buvo dar atrasti 17 gyvų 
žmonių, kurie išliko gyvi 
maitindamiesi sniegu ir žeme. 

pozicija, kaip buvusio preziden
to, bus žymiai silpnesnė, nes 
tada jis bus jau privatus pilietis. 
L. Tribe yra patarėjas specia
liam prokurorui Lavvrence 
Walsh, kuris paruošė šią bylą. 
Jei prezidentas ir viceprez. Bu
shas atsisakys liudyti, tai pulk. 
North galės sakyti, kad jo 
teismas nebuvo teisingas. 

Northo advokatų nutarimas 
pakviesti liudininku prezidentą 
nebuvo netikėtas, nes jis kovo 
mėnesį buvo pasakęs, kai dar 
buvo Saugumo taryboje, kad 
šioje byloje gal būt turės liudyti 
aukščiausieji vyriausybės 
pareigūnai. Jo advokatas Bren-
dan Sullivan pasakė, jog jis rei
kalaus, kad kiekvienas asmuo, 
kuris ką nors gali žinoti apie šią 
bylą, bus kviečiamas liudyti. 
„Prezidentas pats leido suprasti, 
kad jis apie tai turi infor
macijų", pasakė Sullivan. Taip 
pat bus reikalaujama ir prezi
dento užrašų, jei jis jų turi ry
šium su tais įvykiais parduo
dant ginklus I r anu i . Ir 
viceprezidento įstaiga patvir
tino, kad jis yra gavęs subpeona 
kvietimą liudyti. 

Dar yra išeičių 
Įstatymų žinovai, kurie dirbo 

kartu su spec. prokuroru Walsh, 
sako, kad dar dabar yra 
galimybė, jog prezidentas gali 
panaikinti šią bylą. Gynybos ad
vokatai yra pranešę prezidentui 
ir Bushui, jei nebus surastas 
būdas užbaigti šią bylą, tai jiem 
abiem bus iškelta liudijimo 
metu nemalonių klausimų ir 
gali būti gėda prieš Amerikos 
visuomenę. Kaip atrodytų, jei 
Bushas, vos pradėjęs preziden
tūrą, turėtų aiškinti mažiausią 
detalę Irano-Contras klausimais 
po priesaika, sako North 
gynybos teisininkas. Preziden
tas gali uždrausti kaltintojams 
ir gynėjams viešai teisme nau
dotis labai slaptais valstybės do
kumentais, kurių šioje byloje 
yra apsčiai, kad nepakenktų 
valstybės reikalams. Teisėjas gi 
yra pasakęs, kad jis tada 
nutrauks bylą, jei nebus leista 
įrodymui panaudoti tą slaptą 
medžiagą. 

Egzekutyvinė privilegija 
Jei prezidentas ir Bushas pasi

naudos egzekutyvinė privilegi
ja neliudyti, tai klausimas gali 
ats idurt i Aukščiausiame 
Teisme. Praeityje 1975 m. prez. 
Fordas liudijo vaizdajuostėje 
įrašytu pasisakymu, kai buvo 
teisiamas L. Fromme, kuris pasi
kėsino jį nužudyti Californijoje. 
O 1980 m. prez. Carteris atsakė 
vaizdajusotėje į klausimus 
ryšium su finansininko R. Vesco 
byla. Buvęs prez. Nixonas buvo 
liudininku FBI dviejų vyrų 
byloje, kurie dalyvavo įsi
laužime garsiojoje aferoje. 

KALENDORIUS 

Sausio 3 d.: Florencijus, Ge
novaitė, Vyda, Alpis, Gaudri
mas, 

Sausio 4 d-: Hermanas, Rigo-
bertas. Arimantas, Benedikta, 
Milius, Titas. 

ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:32. 
Temperatūra dieną 24 1., nak

tį 20 1. 
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PATVIRTINTA LSB 
TAUTINIO AUKLĖJIMO 

PROGRAMA 
LS Brolijos vadijos suvažia

vime, gruodžio 2-3 dienomis, 
vykusiame Chicagoje, tarp kitų 
veiklos reikalų, buvo apsvars
tyta ir patvir t inta žemiau 
skelbiama LS Brolijos Tautinio 
auklėjimo programa, paruošta 
LSB Tautinio auklėjimo sky
riaus vedėjo v.s. Česlovo Senke
vičiaus. 

Šiuos naujuosius 1989 metus 
- TAUTOS ATGIMIMO metus 
pradėkime vienetuose pilnai 
įgyvendindami šią 

LSB Taut inio Auklėjimo 
programą 

LSB Tautin ) auklėjimo sky
r ius , supra damas labai 
reikšmingą ;avo paskirtį 
lietuviškajai sk; v tybei išeivijoje 
veikti, įvertindamas skautų 
įnašą į bendras lietuvybės išlai
kymo pastangas LSB vienetų 
vadovams siūlo rūpestingai at
kreipti dėmesį šiuos pa
grindinius princious: 

L Lietuvių kalba vra viena iš 
pačių svarbiausiųjų tautinio 
auklėjimo sričių; 

2. Lietuvių tausos istorijos 
bent jau kontūrin s pažinojimas 
kiekvienam lietuvių kilmės 
žmogui būtinas; 

3. Dabartinė lietuvių tautos 
padėtis politiniu atžvilgiu turi 
būti teisingai suprantama; 

4. Suvereni te to reikšmė 
tautai yra labai svarbi; 

5. Gerai suprasti išeivijos įsi
pareigojimus L K tuvos atžvilgiu; 

6. Pasisakyt i už išeivijos kul
tūrinio ir p< Ktinio gyvenimo 
lygsvarą; 

7. Nebemokantiems lietuvių 
kalbos pritaikyti supažindinimą 
su lituan.f.tika gyvenamojo 
krašto kalba; 

8. Jokiu būdu dėl kalbos 
nemokėjimo . .nenurašyt i" 
dalyvaujančių į nuostolius; 

9. Jaustis laisviems pasitelkti 
reikalingus asmenis (nebūtinai 
skautus) vietovėse, kad padėtų 
pravesti užsibrėžtą programą; 

10. Patiems tikėti tautinio 
auklėjimo reikalingumu. 

Šių principų šviesoje taiky
tinos tautinio auklėjimo pro

gramos pagal amžių ir pajė
gumą. Reikia suprasti, kad tau
tinis auklėjimas turi būti 
reguliarių sueigų dalimi, o ne 
koks atskiras mokslas. Žemiau 
pateikiama keletas pavyzdžių: 

Vilkiukams: 

Trumpos pasakos apie Lietu
vą. 

Gyvasis žemėlapis su miestų 
vardais. 

Pasirodymas iš Lietuvos seno
vės. 

Laikraščių iškarpų rinkimas 
ir klijavimas. 

Lietuviškų žodžių sudėjimas 
iš atskirų raidžių. 

Lengvos dainelės, trumpi eilė
raščiai. 

Ką dar sugalvoja draugi
ninkas... 

Skautams, prit. skautams — 

Sueigos aprašymai ir skai
tymai. 

Tėvų, senelių gimtinės (trum
pi aprašymai, piešiniai, pasako
jimai). 

Knygos skaitymas (kiekvieną 
sueigą vis tolyn ir vis kitas). 

Pasikalbėjimai apie skaitytus 
dalykus. 

Dalyvavimas lietuviškose pa
maldose. 

Dalyvavimas lietuviškame 
minėjime. 

Rašinėlis ,,Skautų aidui" 
tautine tema (ar kitai skau
tiškai spaudai). 

Pasirodymas prie laužo: parti
zanai, Lietuvos kariai, kuni
gaikščiai. 

Skaityti straipsnelį iš „Skau
tų aido" ir pabraukti nežinomus 
žodžius. 

Apie juos sužinoti ir išmokti 
jų reikšmę. 

Talka bendruomenei: kur, 
kada, kokia? 

Straipsniai apie Lietuvą: lie
tuvių kalba, ne lietuvių kalba 
(iškirpti iš įvairios spaudos lei
dinių). 

Skautams vyčiams — 

Lietuvos Persitvarkymo sąjū
dis ir Lietuvos Laisvės lyga — 

C levelando jauniaus iems skautams,- tėms, su programėle aplankiusiems Lietuvių sodybos gyven
tojus, dėkoja n a m ų adminis t ra torė D. Čipkienė. 

Nuotr . V . B a c e v i č i a u s 

DALYVAUKIME KONKURSUOSE 
Lituanistinėmis temomis kon

kursai yra vertingas skatinimas 
jaunimui ugdyti kūrybinius 
talentus ir tuo pačiu plačiau 
pažinti Lietuvą, jos istoriją, 
kultūrą, dabartinę politinę pa
dėtį, įvertinti vėliausius įvykius 
Lietuvoje ir t.t. LSS vadovybė, 
įvertindama konkursus, kaip 
didelės vertės jaunimo auklė
jimo priemonę, skatina visus 
brolius ir seses dalyvauti kon
kursuose ir ta pačia proga 
praplėsti savo žinias. Šiuo metu 
yra paskelbti du vertingi 
konkursai, tai: 

panašumai, skirtumai (disku
sijoms). 

Dabartinė Lietuvos padėtis: 
ko siekiama ir kodėl? 

1. JAV LB Švietimo tarybos 
piešinių, Lietuvos vaizdų al
bumo ir rašinio „Varpo" šimt
mečio bei Vinco Kudirkos 130-jų 
gimimo metinių proga; 

2. Amerikos Lietuvių Tauti
nės sąjungos rašinių konkursas 
tema — „Dabartiniai įvykiai 
Lietuvoje". 

Raginame visus vadovus ir 
vadoves paskatinti brolius ir se
ses šiuose konkursuose dalyvau
ti. Dalyvausiantiems linkima 
sėkmės! 

JAV LB Švietimo tarybos 
konkursai moksleiviams 

JAV LB Švietimo taryba skel
bia mokiniam šių mokslo metų 
eigoje tris konkursus: 

1. Pradinės mokyklos moki-
Pasikalbėjimai su Lietuvių niams piešinių konkursą. Tema 

Bendruomenės darbuotojais: pa- _ „Gedimino legenda". Įsceni-
vardės, apie ką kalbėta? 

Dalyvavimas lietuviškuose 
renginiuose (aktyviai, pasyviai). 

Lietuviškų laikraščių aptari
mas, prenumeravimas, skaity
mas, rėmimas, bendradarbia
vimas. 

Lietuvos lankymas — pokal
biai, vertinimas. 

Susirašinėjimas su Lietuva. 
Lietuvos ateitis — suma

nymai, siūlymai, diskusijos, 
politinis žvilgsnis. 

Skautų uždaviniai tėvynei 
(supratimas, diskusijos, konkre
tūs darbai). 

Tokia ar panaši programa, 
pritaikyta prie vienetų pajė
gumo, galėtų būti išeita varžy-
biniu būdu, ypač vilkiukų ir 
skautų grupėse. Varžybos 
išjudina susidomėjimą ir taškų 
rinkimas įgauna savo tikslą. 

Budėkime! 
v.s. Gediminas Deveikis 

LSB Vyriausias Skautininkas 

zuoti šešiais paveikslais. Kon
kurso dalyviai skirstomi į dvi 
grupes: pirmoje dalyvauja 1, 2, 
3, 4 skyrių mokiniai ir antroje 
— 5, 6, 7 ir 8 skyrių mokiniai. 

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

3. Rašinių konkursą „Varpo" 
šimtmečio ir Vinco Kudirkos 

130-jų metinių proga. Dalyvių 
amžius 15-20 metų. 

Sudarytos konkursų komi
sijos, nustatyta data ir premijų 
dydis. Platesnė informacija bus 

skelbiama spaudoje ir išsiun
tinėta mokytojams. 

Rašinių konkursas jaunimui 

Amerikos Lietuvių Tautinė 
sąjunga skelbia rašinių konkur
są jaunimui. Tema — „Da
bartiniai įvykiai Lietuvoje". 
Amerikos Lietuvių Tautinė 
sąjunga kviečia ir skatina lie
tuvišką jaunimą — 14 metų iki 
20 metų amžiaus — dalyvauti 
konkurse . Li tuanist inių 
mokyklų mokytojai, bei įvairių 
organizacijų vadovai, yra 
prašomi paskatinti jaunimą 
rašyti anksčiau minėta tema. 

Konkurse dalyvaujantiems 
bus skiriamos trys premijos: 

I - 250.00 dol.. 
II - 150.00 dol. 
m - 100.00 dol. 
Premijų paskirstymui, jury 

komisija bus sudaryta ir pa
skelbta vėliau. 

Tema turi būti pasirašyta 
slapyvardžiu. Kartu su tema 
prašoma prisiųsti užklijuotą 
voką su vardu, amžiumi ir 
adresu. Konkurso rašiniai turi 

Kernav ie tė Audra Apkė ruošia Kalėdoms dekoracijas — lipdo 
saldainiu namel į . 

LS Brol i jos vadijos suvažiavimo Chicagoje dalyviai. Iš k.: v.s. Sigitas Miknaitis, S. Gintas Taoras , 
ps Rū ta M i k i .iiiyt-=-Ozers, L S Brolijos Vyriausias skau t in inkas vz>. Gediminas Deveikis, j . s . dr . 
Algis Pau l ius , v.s fil. An tanas Paužuolis, j.s. Algis Maurukas. II eilė — s. B. Naras, A. Sasnauskas, 
s A n t a n ą * J a r ū n a s , s. Romas Puodžiūnas, s. A. Dailidė, ps. Vytas Plioplys, s v. Vytenis Lietuv
n i n k a i ir p*-' Aii'i-in- R f n i KI-

IS SKAUTIŠKOS VEIKLOS 
CLKVELANDE 

„Neringos" skaučių tunto vyr. 
skautės buvo suruošusios 
„maisto skardinių rinkliavą" 
(canned food drive), kuri baigėsi 
gruodžio 19 d. Gauti pinigai 
panaudoti pirkti uniformas 
skautėms Lietuvoje. 

Gruodžio 18 d. Dievo Motinos 
parapijos mažoje salėje vyr. 
skautės ir vyčiai suruošė tradi
cines kūčias. 

(irnodžio 19 d. „Neringos" ir 
..Pilėnų" tuntų skautai aplankė 
Lietuvių sodyboje vyresnio 
amžiaus lietuvius, papuošdami 
eglutes ir aflikdami kalėdine 
pi n y r a m a 

Šiuo metu vyksta Garden 
Center kalėdinių papuošalų 
konkursas, kuriame dalyvauja 
ir „Neringos" tunto skautės. 

Sau,--in iru: n. planuojama abie
jų tuntų iškyla j vaikų muziejų 

DRAUGAS 
THE UTHUANIAN WORLD WIDE DAILY (USPS-161000) 

Published daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays, the 
Tuesdays following Monday observance of Legal Holidays as weli as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5589. 

Second class postage paid at Chicago, IL. 
Subscription Rates: $70.00. Foreign countries $70.00 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki Kada yra u 

DRAUGO p r e n u m e r a t a 

U.S.A 
Kanadoje (U.S.A. dol.) 
Užsienyje (U.S.A. dol.) 
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• 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. 
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. $70.00 $40.00 $25.00 
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• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotu straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

būti prisiųsti iki 1989 m. sausio 
mėn. 31 d. sekančiu adresu: 
Amerikos Lietuvių Taut inė 
sąjunga, Vida Jonušienė, 12500 
Pawnee Road, Palos Park, Il
linois 60464. 

Dr. Romualdas Povilaitis 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. 767-757$ 
57M Archer Avc. 

(6 blokai j vakarus nuo Cicero A ve.) 
Valandos pagal susitarimą 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

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

Ofs. 735-4477; 
Rez. 244-0067; arba 246-0581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

•445 So. PulasM Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tai. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kabineto tai. — $62-0221 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 8. Puteski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

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

" hemoroidų gydymas 
5540 8. Pulaatri Road. Tai. 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St., Chicago, IL 
Tai. 478-2112 

9525 S 79th Ave.. Hickory Hills. IL. 
Tai. 508-8101 

Vai. pagal susitarimą 

LSS TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS 

LSS Tarybos akivaizdinis su
važiavimas šaukiamas Chicago
je 1989 m. sausio 28 ir 29 
dienomis. Vieta, laikas ir su
važiavimo darbotvarkė bus pra
nešta artimu laiku. 

SKAUTININKŲ.-KIŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

LS Brolijos skautininkų ir LS 
Seserijos skautininkių suvažia
vimas ruošiamas Chicagoje 
1989 m. balandžio 1-2 dienomis 
Chicagoje. Daugiau informa
cijos pateiksime artimiausiu 
laiku. 

ir vyks pasiruošimai ateinančių 
metų Kaziuko mugei, kuri 
įvyks kovo 12 d. 

A. Bielinienė 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč. šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. MteMgan Ava., Sufte 324 Ir 
5635 S. Puleakl Rd., Chicago, IL 

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

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 at Street 

Kabineto tai. RE 7-1188; 
RezM. 385-4811 

Dr. Tumasonlo kabinetą parėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71at 8tr*et 

434-2123 
Pirm 2-7. Antr ir 

ketv 9-1? Penkt. 2-7 

D R . L I N A S A. S IDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

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

436-5566 

D R . Ž I B U T Ė Z A P A R A C K A S 
D R . P A U L KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 East Superlor, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. — 337-1285 

Kab. tai. 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. tai. 471-3300; rez. 442-6297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 60652 

Pirm., antr . ketv. ir penkt 
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 susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllls. II 
1 mylia Į vakarus nuc Harlem Ave. 

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
„Contact lenses" 

2618 W. 71 at St. — Tai. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 Weet 71 at 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 at. St., Chicago, III. 
Tel.: 436-0100 

11800 Soutrmest Hlgrmay 
Palos Helghts, III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai: antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v 
Šeši. pagal susitarimą 

Kabineto tel. 776-2880, rez. 448-5543 

PP 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.O., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. 585-7755 



Ar bus atgaivintas 

LIETUVOS LITAS 
Visiems aišku, kad „perestroi-

ką" Sovietuose i š šaukė di
džiuliai plačiosios šalies ekono
miniai sunkumai, maisto ir kitų 
būtiniausių dalykų t rūkumas . Į 
valdžią atėjęs M. Gorbačiovas 
ryžosi padėtį gerinti , pataisant 
imperijos ūkinius pagrindus. 
Tai padaryti nėra lengva, ypač 
pačioje Rusijoje, k u r per 70 
metų buvo sugr iautas ne t ik 
žemės ūkis, bet sugadintas ir 
pats žmogus — rusas . Ne dėl 
noro padėti pavergtoms tau
toms, ne dėl jų „gražių akių" 
buvo sušvelnintas okupacinis 
režimas Estijoje, Latvijoje ir Lie
tuvoje. Atrodo, kad čia apsi
spręsta pasekti Kinijos pavyz
džiu, kuri sunkiai krapštosi iš 
komunistinės ekonomikos. Bet 
didžiulė Kinija nėra federacinė 
valstybė ir „respublikų" neturi. 
Todėl buvo parinktos prie jūros 
prieinančios keturios provinci
jos, atribotos nuo pačios Kinijos 
lyg ir tikra valstybine siena, 
kokia papras ta i b ū n a t a rp 
nepriklausomų valstybių. Pro
vincijoms leista laisvai ūkiškai 
tvarkytis, be centrinės valdžios 
diktatų. Bandymas pavyko. Pro
vincijos a t k u t o , padidėjo 
gamyba, darbo našumas, išau
go eksportas ir pasiekė du bili
jonus dolerių per metus . 

Panašiu keliu ryžosi eiti ir M. 
Gorbačiovas. J i s leido pažanges
nėms už kitas ir ekonomiškai 
tvirtesnėms t r ims Pabaltijo res
publikoms laisviau tvarkytis sa
vo ūkinius reikalus i r atpalai
davo nuo kai kurių centrinės 
'Maskvos) valdžios direktyvų. 

O Sovietų ekonominė būklė 
tikrai sunki. Numatomas 1989 
m. biudžeto deficitas su 35 bil. 
rublių nuostoliu, bet faktiškai 
jis būsiąs t r iskar t didesnis ir 
prašoksiąs 100 bilijonų. Trūku
mams padengti paleidžiamos il
giau veikti rublius spausdina
nčios mašinos. Kalbama (KJT 
Nr. 213), kad rublis esąs pa
dengtas tik prekėmis ir tai tik 
po 20 kapeikų už rublį, o Lie
tuvoje vos 14 kapeikų. Ir sovie
tinės Lietuvos biudžeto metinis 
deficitas siekiąs 200 mil. rb. 

Besvarstant klausimą, iškilo 
savos valiutos reikalas. Šia pro
ga prisimintas Nepriklausomos 
Lietuvos litas, kurį 1941 m. 
sovietiniai okupanta i nužudė. 
Prisiminkime velionį šviesaus 
atminimo litą ir mes. — 

I pasaulinio karo metu ir 
pokario metais Lietuvoje kur
savo vokiečių įvesti ostrubliai ir 
ostmarkės bei auksinai . Savos 
valiutos neturėjimas labai skur
dino kraš tą , nes vokiečių 
valiuta, ypač po Versalio sutar
ties pasirašymo, nuolat krito. 
Taigi S t e i g i a m a s i s s e imas 
1922.VIII.9 priėmė Lietuvos 
valiutos įstatymą. Dėl piniginio 
vieneto vardo nebuvo vieningos 
nuomonės. Buvo pasiūlyti šie 
vardai: „lietas", „muštinis, auk
s inas" , vytis, lyra, dorelis, 
pagaliau ir „l i tas". Pas taras is 
buvo sudarytas iš Lietuvos var
do pasaulinėmis kalbomis šak
nies (lit...), pridėjus galūnę ,.as". 
Balsavimo metu seime už „litą" 
pasisakė 32, už „muštinį" — 12 
atstovų. Taigi nugalėjo litas, 
kuris buvo padalytas į 100 
centų. Naujadaro lito autorius 
buvęs V. Vaidotas, seimo eko
nominės komisijos prezidiumo 
sekretor ius . Kaip ma tome , 
nau jada ras buvo vykęs ir 
veikiai prigijo. Pinigo paritetas 
buvo parinktas 0.150462 gramų 
gryno aukso, taigi dešimtadalis 
tuometinio JAV-bių dolerio (dai-
mas). Netrukus buvo atspaus
dinti popieriniai laikinieji bank
notai, vėliau juos pakeitė nuola
tiniai. Smulkiausias pinigas 
buvo centas, didžiausias -1000 
litų banknotas. Naujieji pinigai 
veikiai išstūmė iš apyvartos 

„suliesėjusius" auksinus. 1922 
m. spalio pradžioje už litą buvo 
mokama 175, o metų pabaigoje 
net 850 auksinų. 

Litas buvo auksu padengta 
valiuta. Padengimo pagrindą, 
aukso fondo pradžią, sudarė iš 
Sov ie tų Rusi jos p a g a l 
1920.VII.12 sutartį gautieji 3 
milijonai aukso rublių (15 mil. 
litų, apie 2256 kg. aukso). 
Vėliau aukso fondas buvo kas
met papildomas iš aktyvaus Lie
tuvos prekybos balanso, gau
nan t k i tų kraštų valiutos už 
parduotą sviestą, mėsos produk
tus, linus, miško medžiagą ir kt. 
prekes. Didelę paramą lito tvir
tumui sute ikė Amerikos lie
tuviai, siųsdami savo giminėms 
Lietuvoje p inigus doleriais . 
Vien t i k 1919-1930 m. j ie 
kasmet atsiųsdavo maždaug po 
3 milijonus dolerių. Taigi per 10 
metų Lietuva gavo iš jų apie 30 
mil. dolerių arba 300 mil. litų. 
Vadinasi lito padengimas auksu 
ir svet ima valiuta buvo labai 
t v i r t a s , p r i lygo šve i ca rų 
frankui, švedų kronai. Kai 1934 
m. JAV-bės nuvertino savo do
lerį, Lietuvos litas nebuvo nu
ver t intas , pakilo ligi 0.1693 do
lerio. Prekybiniuose ir kituose 
tarptaut in iuose santykiuose li
t a s buvo mielai imamas, koti
ruojamas, kaip viena pastoviau
sių ir konvertuojamų valiutų 
pasaulyje. 

Lito tėvai buvo geri Lietuvos 
ekonomistai . Iš jų ypatingai 
minėtinas prof Vladas Jurgut is 
(Lietuvos banko valdytojas), jo 
įpėdinis J . P a k n y s , B a n k o 
valdybos nariai: A. Prūsas, P. 
Grajauskas, J. Kaupas ir kt . 
Nemaži nuopelnai reikia pri
skirt i ir ilgamečiam- Finansų 
minister iui J. Tūbeliui. 

„Perga lės" žurnalas (Nr. 10, 
1988) paskelbė Juozo Vaišnoros 
(1911-1972) buv. Finansų liau
dies komisaro pluoštą atsimi
nimų apie 1940 metus. J . Vaiš
nora, sovietiniams rusams oku
pavus Lietuvą, buvo paskir tas 
finansų ministeriu vadinamoje 
Liaudies vyriausybėje. Vėliau, 
dešimtį metų išbuvęs Sibiro 
tremtyje savo atsiminimuose 
rašo, kaip Dekanazovas užgro
bė Lietuvos auksą. Bet nepri
klausomos Lietuvos vyriausybė 
buvo apda i r i . J i valstybinį 
auksą buvo deponavusi: Angli
joje — 27 mil. litų, JAV-bėse — 
23 mil., Švedijoje — 11 mil. ir 
Šveicarijoje — 8 mil., taigi iš 
viso 69 mil. litų. Lietuvos Banko 
valdytojas J. Paknys, nesutikęs 
duoti įsakymą pervesti Lietuvos 
auksą į Sovietų Gosbanką, tu
rėjo pas i t raukt i . Jį pakeitęs A. 
D r o b n y s p a p r a š ė L ie tuvos 
auksą saugančias valstybes 
pervesti auksą Maskvai. Švedija 
ir Šveicarija netrukus pakluso, 
bet JAV ir Anglija nesutiko. 
(Beje, Lietuvos auksą Anglija 
Sovietams vis dėlto atidavė 
vėliau, rodos, prieš 10 metų). 
JAV-bės Lietuvos auksą atleis
davo mūsų Diplomatinės tar
nybos išlaikymui. Taigi Sovietų 
Sąjunga gavo iš trijų užsienio 
kraštų Lietuvos aukso už apie 
46 mil. litų. Jeigu šis auksas 
būtų grąžintas Lietuvai, jis la
bai padėtų Lietuvai sukurt i 
tvirtą valiutą. Atskiras sov. Lie
tuvos piniginis vienetas, pasak 
ekonomistų, galėsiąs būti kon
vertuojamas, t.y. keičiamas į 
užsienio valiutą. Galbūt jis 
turėtų vadint is vėl „l i tu", iš 
senų laikų turįs gerą vardą. Tai 
būtų pasitikėjimo pinigu laidas. 
Tačiau, mūsų išmanymu, tvirtą 
valiutą galėtų sukurti Lietuva 
tik tada, jeigu ji taptų nepri
klausoma. 

b . kv . 
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J a u daugelį metų Bažnyčia 
kviečia švęsti kasmet Migrantų 
dieną. Šia proga Šv. Tėvas 
paprastai kreipiasi į visus pa
saulio vyskupus specialiu raštu, 
teikdamas nurodymų, kaip jie 
turėtų elgtis su visais tais, kurie 
dėl įvairių priežasčių yra pri
versti prisiimti išeivio ar išvie-
tintojo bei keliaujančiojo dalią. 

Šiais metais popiežius Jonas 
Paulius II savo laišką Migrantų 
dienai sieja su Svč. Dievo 
Motina, užbaigiant jos garbei 
skirtus šventuosius metus. 

Marija, pabrėžia šv. Tėvas, 
savo žemiško gyvenimo eigoje 
išgyveno tai ir tiek, kas ją daro 
art imą išeiviams. Jos gyve
nimas buvo susijęs su kelia
vimais iš vietos į vietą. Iš 
Nazareto į Ain Karim aplankyti 
giminaitę Elzbietą. Iš Nazareto 
į Betliejų, kur grotoje gimė Iš
ganytojas. Kelionės į Jeruzalę, 
at l iekant religines pareigas. 
Kelionės po Palestiną, sekant 
Jėzų jo apaštalavimo eigoje. 
Ėjimas kryžiaus keliu į Golgotą. 

Turėjo progos Marija iš
gyventi ir skaudžią pabėgėlio 
dalią Egipte, kad išgelbėtų 
dieviškojo Kūdikio gyvybę. 

Be to, ir po Jėzaus mirties, bū
dama pavesta apaštalo Jono 
globai, su juo turėjo keliauti, 
atsirasti svetur, išgyventi išei-
vės skaudų likimą. 

Taigi Dievo Motina išgyveno 
visa, ką išgyvena kiekvienas 
tremtinys, išeivis, kiekvienas 
svetimšalis ar keleivis. Todėl 
atjaučia ir tiesia pagalbos ranką 
visiems ir kiekvienam, kuris 
yra pabėgėlis ar t remtinys 
svet imam kraš te , kur is iš
gyvena visus išeivio ir svetim
šalio patir iamus sunkumus ir 
nedalią. 

Per Mariją išeivio ir keleivio, 
tremtinio ir svetimšalio likimas 
yra įėjęs į išganymo istoriją ir 
turi dvasinę savo prasmę. 

Vatikano II susirinkimas nu
rodo, jog yra analogija-panašybė 
tarp Bažnyčios, kuri yra keliau
jant i Dievo tauta , ir žydų, iš
rinktosios Dievo tautos, keliau
jančios Sinajaus tyruose (Lumen 
Gentium, 9). Tačiau iš tikrųjų 
išrinktosios tautos keliavimas į 
išganymą prasidėjo su Abrao
mu, kuriam buvo įsakyta per 
V i e š p a t i e s angelą pa l i k t i 
gimtąjį kraštą ir keliauti į 
Kanaano žemę (Prad. 12,1). Ke
lionę iš Kanaano žemės į Egip-

L. TŪLA B A 

tą tęsė patr iarchas Jokūbas . Ją 
atbaigė Mozė, išvesdamas tau
tą iš Egipto ir a tvesdamas vėl į 
pažadėtąją Kanaano žemę. 

Šis išrinktosios t au tos isto
rinis ir geografinis kel iavimas 
turi savo dvasinę prasmę: yra 
simbolis visų atpirktųjų kelia 
vimo išganymo keliu: yra ėjimas 
tikėjimo ir šventumo keliu į 
dangiškąjį Tėvą. Šv. Paul ius 
aiškiai sako, jog krikščionys yra 
išeiviai keliaują į dangišką 
tėvynę, vedami Dievo malonės 
ir siekdami šventumo (1 Kor 
10). Ir šv. Pe t ras kreipiasi į 
krikščionis kaip į keleivius bei 
svečius ir ateivius, kurie yra pa
šaukti gyventi Dievo baimėje ir 
šventume (1 Pet 1,1; 2,11). 

Taigi esame visi žemės kelei
viai. Keliaujame į dangiškąją 
tėvynę, eidami sunk iu ir pa
vojingu keliu, kur i s reikalauja 
savęs atsižadėjimo ir pilnutinio 
pasivedimo Dievo valiai . 

Marija mums žemės kelei
viams yra kelrodis ir ramst i s 
tiek istorine, fizine prasme, tiek 
ypač dvasine teikiama pagalba, 
kaip išimtina t a lk in inkė at
pirkimo vyksme. 

Išganytojo Motina išgyveno 
visus išeivių, t r emt in ių bei 
svetimšalių gyvenimo sunku
mus, todėl motiniškai atjaučia 
juos ir yra pasirengusi savo ga
lingu užtarimu pas Dievą padė
ti kiekvienam, kuris jos šaukia
si, jai pasiveda. Joje kiekvienas 
gali atrasti viltį ir su laukt i pa
guodos (Lumen Gent ium, 68). 

Štai kodėl Šv. Tėvas kreipia
si į visus išeivius bei keleivius, 
ragindamas pasi t ikėti Dievo 
Motina. „Ja i , saKO Šv. Tėvas, 
patikėkite visus jūsų gyvenimo 
sunkumus, visą jūsų nedalią. 
Tikėkite, kad Dievas jus myli, 
kai meilės n e s u l a u k i a t e iš 
žmonių. Š a u k i t ė s v i suomet 
Marijos, šaukitės į Mariją su 
pilnu pasitikėjimu!... Marija yra 
pirmuonė tautos, kur i priima iš
ganytoją. J i pažįsta žmonių 
menkystę ir silpnybę... J i tur i 
kryžiaus patirtį, i r žino, kad 
galima išgyventi kryžiaus patir
tį nesuklumpant, o pajėgiant 
tvirtai stovėti. Ji drąs ia i todėl 
šlovina Viešpatį ir išreiškia 
džiaugsmą tų. k u r i e r a n d a 
vietos Dievui savo gyvenime.. . 
Jos giesmė ..Magnificat" yra 
tar tum įvadas i Evangeliją bei 

jos s a n t r a u k a , i š r e i š k i a n t i 
tikėjimą į ištikimojo ir gailes
tingojo Dievo galybę, kuris 
išsklaido išpuikėlius jų širdžių 
užmąstyse, numeta gal iūnus 
nuo sostų ir išaukština menkuo
sius, pripildo gėrybėmis alks
tančius, o turtuolius paleidžia 
tuščiomis. 

Galingasis ir gailestingasis 
Viešpats, Marijai užtariant, yra 
pasirengęs padėti visiems ir 
kiekvienam, kur is pat i r ia išei
vio gyvenimo sunkumus . Ta
čiau Dievas laukia, kad jam 
talkintų žmonės su visomis 
galimomis žemiškomis priemo
nėmis, siekiant lengvinti ir 
pašalinti nedalią, kurią sutinka 
ir išgyvena išeiviai. 

Šv. Tėvas primena, jog pakar
totinai yra kėlęs balsą ir raginęs 
rūpintis išeiviais, kad jiems 
bū tų s u d a r y t o s žmogiškos 
gyvenimo sąlygos, ka ip to 
r e i k a l a u j a k r i k š č i o n i š k a s 
tikėjimas, kuris kiekviename 
asmenyje mato Dievo vaiką ir 
savo brolį. 

Marija, pabrėžia Šv. Tėvas, sa
vo giesmėje „Magnificat" stovi 
prieš mus kaip pavyzdys, jog ne
reikia būti pasyviems, o verčiau 
p r i v a l u kovot i ir s t e n g t i s 
pašalinti blogį, koks jis bebūtų. 
I še idama iš Marijos g i laus 
t i kė j imo , k u r i s t r y k š t a iš 
„Magnificat" giesmės, Bažnyčia 
vis r y š k i a u s u v o k i a , jog 
„negalima atskir t i tiesos apie 
Dievą, kuris išgano ir teikia 
visokias gėrybes, nuo jo ypa
tingos meilės vargdieniams ir 
silpniesiems" (Redemptoris Ma-
ter, 37). 

Laišką baigia Šv. Tėvas pa
vesdamas visus išeivius ir kelei
vius Dievo Motinos globai bei 
už t a r imu i . J i s prašo Dievo 
Gimdytoją, kad ji lengvintų ne
dalią t iems, kurie yra vienu ar 
kitu būdu priversti gyventi 
svetur, būti toli nuo gimtų 
namų, nuo savųjų ir pakelti 
visus svetimšaliui tenkančius 
fizinius ir dvasinius sunkumus. 

ŠVIESA IR DUJOS 
NETURTĖLIAMS 

Illinois valstijoje daugiau kaip 
50,000 butų, kuriuose gyvena 
ne tur t ing i , gaudavo paramą 
elektros ir dujų sąskaitoms 
apmokėti. Tačiau Illinois parla
mentas išsiskirstė nepaskyręs 

Nežiūrint kanclerio H. Kohlio 
viešnagės Maskvoje, Vakarų 
Vokietijos spauda daug vietos 
paskyrė ir Pabaltijo valstybių 
reikalams, kurio akstinu buvo 
spalio mėn. 23 d. įvykiai Lie
tuvoje, o ypač mūsų sostinėje. 
Be pranešimų pirmuose psl.. 
sekė platūs komentarai, kurių 
vieną — sutrumpintai duodu iš 
„Mannheimer Morgen" spalio 
mėn. 24 d. laidos, cituoto taip 
pat Frankfurto radijo svarbes
nių įvykių ištraukose. 

Redakcijos narys Juozas Poš-
gai savo komentaru „Bewegung 
in Balt ikum — sąjūdis Pabalty-
tijy" rašo, kad paskutines kelias 
savaites Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje vyksta politinė plėtote. 
1940 m. Sovietų S-gos okupuo
tos valstybės vėl atgavo savo 
tautinę kalbą ir vėliavas. Prita
riant Maskvai ir vietiniams K P 
vadovams, Estijoje ir Latvijoje 
buvo įsteigti „Liaudies frontai". 
Lietuvoje tas įvyko pereitą sa
vaitę (spalio mėn. 23 d. — K.B.). 
Jo t iks las — sustiprinimas 
kovos už didesnę savivaldą nuo 
sovietinio centro. Net ir pats 
Latvijos K P „šefas" J an i s 
Vagris yra tos pačios nuomonės. 
Naujos laisvės šviesoje trijose 
Pabaltijo valstybėse buvo pa
s k e l b t a s Hi t l e r io -S ta l ino 
dokumentas, atidavęs šias vals
tybes Sovietų S-gos į takos 
sferai. 

Yra du pagrindiniai punktai, 
kodėl M. Gorbačiovas toms 
trims valstybėms davė didesnę 
politinę ir ūkinę laisvę už kitas 
mažumas Sov. Sąjungoje. Pir
ma: demonstracijos Pabaltijy 
vyko beveik vienodu laiku su 
įvykiais Armėnijoje ir Azarbai-
džane. M. Gorbačiovas norėjo iš
vengti tautybių kovos dviejuose 
frontuose. Antra: kada politinė 
opozicija Pabaltijy parodė, kad 
ji r emia persi tvarkymo re
formas — Gorbačiovas šiose 
respublikose įžiūrėjo ..laborato
rijas" jo vedamai naujai poli
tikai. Be abejo, čia sąlygos yra 
žymiai t inkamesnės už kitas 
sovietines respublikas. Pabalti
jy nėra jokio aprūpinimo rūpes
čio, kadangi maisto produktų 
gamyba peršoka pareikalavimą. 
Taip pa t ir pragyvenimo lygis 
yra aukštesnis už kitas Sov. 

tam lėšų. Vis tiek elektros ir 
dujų bendrovės pasižadėjo nenu
t r a u k t i savo p a t a r n a v i m ų 
sausio mėnesį, nors valstija dar 
neturės paskirtų lėšų paramai. 

Sąjungos dalis, k u r atlyginimo 
vidurkis siekia apie 170 rb. Tuo 
tarpu Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje vidutiniškai uždirbama po 
240 rb, o kolchoze net 380 rb. į 
mėnesį. 

Gorbačiovas norėjo išvengti 
re ikalaujamos autonomijos, 
pastatydamas vienos partijos 
sistemoje didelį žingsnį į priekį 
ir duodamas lietuviams, lat
viams ir estams didžiausios 
reformos laisvę. J i s būtinai nori 
įrodyti, kad jo vedama reforma 
gali būti labai s ė k m i n g a . 
Vyriausybė ir opozicija tose tri
jose respublikose ta i išnaudoja, 
siekdamos ūkinės autonomijos, 
reikalaudamos prekybinių su
tarčių su užsieniu, kadangi gau
tas pelnas galės būti panau
dotas sumoderninimui pasenu
sių įmonių. Politiniame punkte 
reikalaujama tik veto teisės 
prieš centrinius sovietinius įsta
tymus ir potvarkius. 

Sprogstamoji medžiaga Mask
vai yra ligšiolinis Pabaltijo 
kraš tų rusinimas. Lietuvoje 
„užsieniečių" skaičius siekia 
20%, Estijoje 35%, o į Latviją 
atvykę rusai sudaro jau net 46% 
visų gyventojų. To įtempimo 
sumažinimui pabaltiečiai reika
lauja sustabdyti „emigrantų" 
atvykimą. 

Tačiau, ar ir ateityje tos ūki
nės reformos vyks tik ekonomi
nėje plotmėje — tai labai didelis 
klaustukas. Jau dabar, stei
giant „Liaudies frontą" buvo 
reikalavimai valstybinės nepri
klausomybės. Manding, ekspe
rimentai Pabaltijy Gorbačiovui 
reiškia taip pat didelę riziką. 

Bulvariniai dienraščiai taip 
pat pažymėjo spalio mėn. 23 d. 
įvykius Lietuvoje, uždėdami net 
tok ias an t raš tes : „Li tauen: 
50,0000 feierten Volksfront -
Lietuva: 500 tūkst. šventė Liau
dies fronte". Toliau rašoma, kad 
pusė mil. žmonių dainuodami 
žygiavo Vilniaus gatvėse, Lie
tuvos sostinėje. Jie šventė įstei
gimą Volksfronto (Sąjūdis), 
kuris siekia Lietuvos suvereni
teto, kadangi Lietuva 1940 m. 
buvo Sov. Sąjungos aneksuota. 
Gorbačiovas perdavė linkėji
mus, leido atidaryti katedrą 
Vilniuje, atiduodamas ją kata
likų Bendruomenei. Po 30 metų 
ten buvo laikomos šv. Mišios. 

Sporto žiniose pranešama, kad 
į aukštosios krepšinio lygos 
Hageno komandą a tvyks t a 
„toller" — puikus žaidėjas R. 
Kurtinaitis „aus Kaunas — 
USSR". 
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Nuo neatmenamų laikų malajų piratų eldijos, 

pasislėpusios Sumatros žaliuojančių salelių ir įlankų 
šešėlyje, puola sąsiauriu plaukiančius laivus, žiauriai 
iečių ašmenimis reikalaudami duoklės. Dėl kruvinų 
bausmių, kurias patyrė iš europiečių jūreivių, jų drąsa 
pastaraisiais metais sumažėjo, bet vis dar kalbama apie 
anglų bei amerikiečių laivus, kur ie buvo tuose van
denyse užpulti ir apiplėšti. 

Su lengvu ir palankiu vėjeliu „Peąuodos" jau artėjo 
prie tų sąsiaurių. Ahabas buvo pasiryžęs perplaukti 
Javos jūrą, o paskui pasukti š iaurės link ir pasiekti 
sperminių banginių lankomus vandenis. Paskui galvojo 
plaukti išilgai Filipinų ir atvykti į tolimos Japonijos 
krantus pačiu didžiuoju banginių gaudymo motu. 

Tuo būdu ,.Pequodas" per savo ilgą aplinkinę 
kelionę perskros visus pasaulio kampus, sperminių 
banginių lankomus, prieš pasukdamas pusiaujo link 
per Ramųjį vandenyną. Ir nors jo persekiojimas niekur 
nepavyko, Ahabas buvo įsitikinęs galėsiąs susikauti 
su Siautulinguoju Diku vienoje vietoje, kurią žinojo 
kaip pabaisos lankomą ir kaip tik tuo laiku, kada 
galima buvo tikėtis jį ten rasti. 

Kadangi vakarinėje Javos pakrantėje netoliese nuo 
Zundo sąsiaurių buvo sumedžiota daug banginių, 
žvalgai pakartotinai buvo įspėjami akylai sekti. Bet 
jeigu iš dešinės puses iškildavo palmėm pasipuošusios 
uolos ir buvo jaučiama šviežių cinamonų kvaptis, 
nebuvo matyti nė vieno čiurkšlio, kuris rodytų 

banginių buvimą. Beveik atsisakydamas minties suei
t i su ja is į sąlytį, laivas j au įplaukė į sąsiaurį, kai 
l inksmas ir įprastas riktelėjimas pasigirdo iš aukštu
mos ir ne t rukus pamatėme nepaprasto puikumo 
vaizdą. 

Bet pirma re ikia pažymėti, kad dėl nepailstamo 
visuose keturiuose vandenynuose medžiojimo spermi-
niai banginiai , užuot plaukioję atskirom draugovėm, 
daba r dažnai susimesta į gausias kaimenes, kartais 
tokias milžiniškas, kad atrodo, kaip susitelkimas visos 
sperminių banginių giminės, kurios nariai būtų pri
siekę savitarpinę pagalbą ir globą. Tuo būdu kartais 
ga l ima plaukioti išt isas savaites ir netgi mėnesius ir 
nesutikti nė vieno sperminio banginio ir staiga susidur
ti su jų tūkstančia is . 

Iš abiejų laivo pusių, kokių dviejų ar trijų mylių 
nuotolyje ir sudarydami didelį lanką, apimantį pusę 
horizonto, nenu t rūks tama grandis čiurkšlių švitėjo 
vidudienio ore. 

Ta r tum žygiuojanti kariuomenė per nedraugišką 
ka lnų tarpeklį, paskubina žingsnį, norėdama greičiau 
jį pereiti ir vėl išsiplėsti lygumos reliatyviam saugume, 
banginių laivynas plaukė palaipsniui suglausdamas 
puslankio sparnus. 

Ištiesęs visas bures. ,,Pequodas'* nešėsi paskui juos. 
Pers tekininkai , rankose laikydami ginklus, linksmai 
šūkavo iš dar tebekabančių prie laivo šonų valčių. Jei
gu t ik vėjas dar patvers , j ie buvo t ikr i sumedžiosią 
keletą banginių iš tos milžiniškos kariuomenės. Gal 
ir pats Siautulingasis Dikas buvo t ame susigrūdusiam 
ka ravane , panašiai kaip baltasis dramblys Siamo 
ka ra l i aus procesijoje. Paskubomis plaukėme leviata
n a m s įkandin, kai staiga nuaidėjo Taštego balsas, 
kviečiąs atkreipti mūsų dėmesj j kažką, kas buvo pasi
rodę ant mūsų tako. 

Pamatėme kitą puslankį mūsų užpakalyje, panašų 

į tą, kokį turėjome priekyje. Atrodė sudarytas iš baltų 
garų, kurie kilo ir krito, ta r tum banginio čiurkšliai, 
tik su tuo skir tumu, kad neišsisklaidydavo ore. 
Pasukęs žiūronus į tą vaizdą. Ahabas greitai apsisuko 
savo skylėje, sušukdamas: 

— Aukštyn! Ir užkeikite kibirus su vandeniu 
burėms sušlapinti. Malajiečiai mus vejasi! 

Tar tum perilgai užsižiopsoję savo tarpekl ių 
landynėse tykodami akimirkos, kada ..Pequodas" at
sidurs tarp sąsiaurio uolų, tie Azijos banditai pasku
bomis yrėsi, norėdami atgaut i prarastą laiką. Tačiau 
palankaus vėjo s tumiamas taip pat ir ..Pequodas" vi
josi. Iš tikrųjų, smagu buvo žiūrėti kaip tie tamsūs 
žmonės mus skubino į mūsų tikslą. Jie mums buvo kaip 
botagas ir pentinai. 

Ahabas su žiūronu po pažastimis vaikščiojo po denį. 
Kai žiūrėjo į priekį, matė pabaisas, kurias vijosi, ir kai 
pasisukdavo į užpakalį — matė kraugeringus piratus, 
kurie vijosi jį. 

Kai pagaliau piratams vis labiau ir labiau at-
s i l i ekan t . , ,Pequodas" pasuko Sumatros l ink, 
praplaukdamas per smarkiai žalią Cackatoo iškyšulį 
ir išėjo į plačius šios puses vandenis, perstekininkai, 
atrodė, buvo labiau nusiminę, matydami kaip greitieji 
banginiai gerokai pralenkė laivą, nei buvo patenkinti 
mūsų laimėjimu prieš malajiečius. Bet, juos besi
vydami, pamatėme, kad sperminiai banginiai lėtina 
greitį ir kad po truputi laivas prie jų artėja. Nutilus 
vėjui, buvo įsakyta nuleisti valtis. Dėl nuostabaus in
stinkto, koks priskiriamas sperminiams banginiams, 
vos tik kaimenė pajuto buvimą trijų valčių, kurios ja 
persekiojo (nors jos buvo mylios atstume), jie vėl 
susimetė ir sudarė t i rštas eiles taip. kad jų čiurkšliai 
atrodė švitinčiais kardais, ir padvigubintu spartumu 
vėl leidosi pirmyn. 

(Bus daugiau) 
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BOSTONO ŽINIOS 
DOVANOS LIETUVAI 

JAV LB Krašto valdybos krei
pimasis padėti Lietuvai išleisti 
dr. Adolfo Šapokos parašytą lie-
tuvos istoriją, grąžinti iš Sibiro 
dar gyvus tremtinius ir atlikti 
kitus reikšmingus uždavinius, 
susilaukė gyvo atgarsio ir 
uolaus talkininko „Laisvės Var
po" radijo programoje. Gruodžio 
18 d. laidoje buvo transliuo
jamas tuo reikalu atsišaukimas, 
o gruodžio 25 d. laidoje įjungta 
dr. Antano Razmos kalba, ska
tinant visus šiemet Kalėdų 
dovanas nukreipti į Lietuvą 
aukomis minėtiems reikalams 
įgyvendinti, kitus mažiau svar
bius reikalus atidedant vėles
niam laikui. Programos vedėjo 
Petro Viščinio tvirtinimu, tai 
reta proga, kurią reikia kuo 
skubiausiai i šnaudot i , nes 
nežinia, kaip ilgai t ruks da
bartinių varžtų atleidimo poli
tika. Jei anksčiau gausiai auko-
jom Lietuvos reikalų nušvie
timui laisvajame pasaulyje, tai 
dabar turime galimybę legalio
mis pr iemonėmis pa r emt i 
tautos kamieno p a s t a n g a s 
tėvynėje atgauti išplėštas jai tei
ses. 

Siekdamas aukotojams pa
dėti, „Laisvės Varpas" ne tik 
teikia tuo reikalu informacijas, 
bet priima skiriamas aukas, 
tuojau pat persiųsdamas jas 
JAV LB Krašto valdybai. Ligi 
Kalėdų tokių aukų gauta ir per
siųsta 1,100 dolerių. Jei auko
tojai neprieštarauja, t a i jų 
aukos skelbiamos,,Laisvės Var
po" laidose ir lietuvių spaudoje, 
kurią „Laisvės Varpas" aprūpi
na vietinėmis žiniomis. 

KALĖDŲ SVEIKINIMAI 

Anksčiau Kalėdų švenčių ir 
Naujų Metų proga beveik visos 
lietuvių organizacijos per „Lais
vės Varpą" sveikindavo savo 
narius ir plačiąją lietuvių 
visuomenę, pateikdamos žinių 
apie savo veiklą ir ateities 
planus. Paskutiniu metu tokie 
sveikinimai retėja. Šiemet per 
„Laisvės Varpą" perduoti tik 
Amerikos Lietuvių Tarybos, 
Lietuvių Fondo ir JAV LB 
Krašto valdybos sveikinimai. 
Paskutinieji du buvo su konkre
čiomis žiniomis apie nuveiktus 
darbus ir naujus užmojus. Lie
tuvių Fondo vardu gruodžio 18 
d. laidoje kalbėjo valdybos pir
mininkė Marija Remienė, o 
gruodžio 25 d. laidoje — tarybos 
pirmininkas Stasys Baras. Abu 
sveikinimai kruopščiai paruoš
ti, įtikinančiai pateikti. O JAV 
LB-nės Krašto valdybos vardu 
kalbėjo pirmininkas dr. An
t anas Razma, i ške ldamas 
reikalą savo aukomis padėti 
išleisti Lietuvoje objektyvią dr. 
Adolfo Šapokos parašytą Lie
tuvos istoriją, kad ateinančios 
kartos galėtų pažinti savo tau
tos garbingą istoriją. 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
sveikinimo tekstas perduotas 
„Laisvės Varpo" gruodžio 18 d. 
laidoje. Jis buvo taiklus ir ak
tualus. Bet jo poveikis būtų 
buvęs dar didesnis, jei jis būtų 
buvęs įkalbėtas tarybos pirmi
ninko ar kito valdybos nario ir 
perduotas jo balsu. Prie da
bartinės technikos tai lengva 
padaryti. Ateityje tatai reikėtų 
turėti mintyje. 

Tokie sveikinimai yra reikš
mingi tuo, kad jais palaikomas 
glaudesnis ryšys su plačiąja lie
tuvių visuomene ir paremiama 
lietuvių radijo tarnyba, kuriai 
tenka vis didesni uždaviniai, o 
parama iš visuomenės ne didėja, 
bet mažėja. 

KALĖDŲ POBŪVIS 

Elenos Vasyliūnienės va
dovaujamas Lietuvių Moterų fe-

(Nukelta į 5 psl.) 

DOVANA LIETUVAI 
1989 METAMS 

Per 44 metus genocidas ir žiauri okupanto priespauda Lietuvoje neleido tautai pažinti laisės ir 
nepriklausomybės šviesos bei savo garbingos istorijos. Praėjusių metų persitvarkymo ir laisvėjimo dvasia prikėlė 
tautą naujam gyvenimui. Laisvės ir nepriklausomybės teisėtas reikalavimas iškilo su trispalvėmis ir Tautos 
Himno garsais visoje Lietuvoje. Visos tautos lūpomis iš naujo nuskambėjo plačiame pasaulyje ir Kremliuje 
degančio Romo Kalantos šauksmas „LAISVĖS LIETUVAI!" 

„PADĖKITE MUMS!" — šauksmas atėjo ir mums, vakaruose laisvėje begyvenantiems. Šauksmas atėjo 
iš Vingio parko, iš Gedimino aikštės, iš Vilniaus Katedros. 

„MES SU JUMIS!" — kartojame per 44 metus. 
ŠIANDIEN ATĖJO MOMENTAS TAUTOS VIENYBĘ PARODYTI 

MŪSŲ KONKREČIA PARAMA - PINIGINE AUKA. 
JI REIKALINGA TAUTAI IŠSILAISVINIMO DARBAMS! 

Pirmiausiai reikalingas popieriaus nupirkimas vakaruose dėl 100,000 egz. A. Šapokos Lietuvos Istorijos 
perspausdinimo Vilniuje. Tai mūsų Kalėdinė dovana Lietuvos mokykloms. Tam reikalinga arti 100,000 dole
rių. Leidėjų prašymu, popieriaus pirkimo ir į Lietuvą pristatymo reikalus tvarko Valdas Adamkus. 
ATEINANTIEMS METAMS TAUTA PRAŠO DAR DIDESNĖS MŪSŲ FINANSINĖS PARAMOS: 

Sibire dar esančių lietuvių sugrąžinimui į tėvynę. 
Istorinių, kultūrinių, religinių paminklų atstatymui ir išlaikymui. 
Lietuvių tautinės kultūros, švietimo ir jaunimo auklėjimo darbams. 
Laisvės dvasią ir vienybę keliančiai spaudai ir komunikacijai. 
Kitiems tautos gyvybiniams reikalams laisvės besiekiant. 

TAM REIKALINGA SUTELKTI VIRŠ 250,000 DOLERIU! 
TAI MŪSŲ IŠEIVIJOS ĮSIPAREIGOJIMAS 

ATEINANTIEMS METAMS! 
Šiam reikalui lėšų telkimo darbas JAV yra patikėtas JAV LB Krašto valdybai. 
Sį darbą remia visos mūsų jaunimo organizacijos. Šį darbą remti kviečiami visi lietuviški sambūriai ir 

visi lietuviai. 

KVIEČIAME JUS TAPTI LIETUVOS LAISVĖS ATSTATYMO: 

Fundatoriais su 1,000 ar daugiau dolerių auka 
Mecenatais su 500 dolerių auka 

Rėmėjais su 100 dolerių auka 
Aukotojais — aukojant pagal savo išgales. 

Pinigai laikomi specialioje sąskaitoje. Čekius rašyti: LithuaniaivAmerican Community, Inc. vardu 
(ID #51-0194467) ir siųsti Lithuanian American Community of USA, Inc. 2713 West 71st Street, Chicago, 
IL 60629. Aukos nurašomos nuo mokesčių. 

T A U T A IR MES JUMS U Ž A U K Ą NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME. 
JAV Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos vardu, 

£Uc/&#*^ fąi 
Dr. AntanayKazma 

Pirmininkas 

J A V LB KV pastangoms paremti besilaisvinančią Lietuvą skiriu $ _ 

Vardas , pavardė 

Adresas Zip 

Jūsų grįžęs čekis atstoja kvitą. Jei pageidaujate atskiro kvito, p rašome pažymėti ū 

BESILAISVINANČIOS LIETUVIŲ TAUTOS REIKALAMS IKI ŠIOL 
AUKOJUSIŲ ASMENŲ IR ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS 

L I E T U V O S LAISVĖS A T S T A T Y M O F U N D A T O R I A I YRA: 

5000 dol . aukoję Anicetas ir Angelė Garbačiauskai. 
Po 1000 doL aukoję: Santaros-Šviesos Federacija, dr. ir Mrs. Jablon

skiai, Aleksas ir Laima Kulniai, Rancho Palos Verdes, C A , Aušrelė ir 
Arūnas Liulevičiai, Chicago, IL; Ted Navickas, Coeurd'slene, ID; Fr. 
Vincent Radvila, Cloverdale, CA; dr. A. ir E. Razmai, Lemont, IL; Ada 
ir dr. Pranas Sutkai, Homewood, IL; Asta Veličkaitė, Ph.d., Chicago, 
IL; Petras ir Mira Viščiniai, Brockton, MA; dr. Stasė ir Stasys Žadeikiai, 
Barrington, IL; K. ir A. Žukauskai, Sunny Hills, FL. 

L I E T U V O S LAISVES A T S T A T Y M O M E C E N A T A I YRA: 

Po 500 dol. aukoję: Adolfas ir Genė Armaliai, St. Petersburg Beach, 
FL; V. ir O. Baltučiai, Sunny Hills, FL; Placidas ir Vanda Balynai, Dear-
born Hts., MI; Algirdas ir Regina Dapkai, Hinsdale, IL; Elena ir Justinas 
Liaukai, Petersburg Beach, FL; Paul Mikšys, Juno Beach, FL; E. Ringus, 
Chicago, IL; J. ir L. Savaitis, Sunny Hills, FL; dr. R.Sidrys, Streator, 
IL; Adolfas ir Jadvyga Šimkai, Ormond Beach, FL; Bronius Strikaitis, 
Los Angeles, CA; Konstancija ir Antanas Valiuškiai, Barrington, RI. 

L I E T U V O S LAISVĖS A T S T A T Y M O R Ė M Ė J A I Y R A : 

Po 300 dol. aukoję: Petras ir Vanda Žolynai; V. ir M. Sušinskai. 
P o 250 dol. aukoję: Kleopas Girvilas ir Apolinaras Bagdonas; dr. 

E. Vyt. ir Vanda Kaunai; Aldona J. L'genas; K. Pabedinskas; Antanas 
Stankus. 

Po 200 dol. aukoję: J. ir O. Adomaičiai; L. ir V. Adomavičiai; 
Aldona Adomonis; Aldona Ankus; Mindaugas ir Violeta Gedgaudai; 
dr. A. B. Gleveckas; R. ir R. Graudžiai; Adolfas ir Sofija Jelioniai; An
tanas Juzelskis; Maksimas Karaška; Malvina ir Jonas Klivečkos; Juozas 
Mažeika; J. Mockaitis; Kun. L. Musteikis, A. ir J. Nakai, dr. Romas ir 
Milda Povilaičiai; Antanas Ragelis; Kazys ir Sally Sakys; Regina Taunys; 
Sonia ir Harry Tomaras; Audrone ir Šarūnas Užgiriai; J. ir V. Zubavičiai; 
JAV LB Brighton Parko apylinke; Vytauto Didžiojo Šaulių rinktine. 

Po 125 dol. aukoję: Benius ir Vita Žemaičiai. 
Po 120 dol. aukoję: Jurgis Gimbutas; Sofija ir Juozas Graužiniai. 
110 dol. aukoję J. J. Dėdinas. 
105 dol. aukoję: Bronius Kovas. 
Po !00 do!. aukoję: dr. K. J. \glinsk,... Amiau:>kas, V. ir I. Alan

tai, V. Aleksandrūnas, K. ir M. Almenai, dr. Br. Andrašiūnas, B. 
Andriukaitis, B. ir P. Andriukaičiai, A. Andriuniene. D. ir V. Anoniai, 
K. ir M. Arai, Br. Aušrotas, J. ir VI. Bajerčius, A. ir A. Baliūnai, A. 
ir St. Baltrukcnai, R. ir R Bartuškai. VI ir S. Bartuškai. J. ir A. 

Baškauskai, M. ir E. Baukys, T. Bauža, K. Balkus, P. ir V. Bieliniai, D. 
ir V. Bilaišiai, dr. J. A. Bilėnas, J. Boley, J. ir A. Borrkevičiai, K. ir K. 
Bradūnai, J. ir B. Briedžiai, J. Briedis, J. Bružas, V. ir O. Budnikas, J. 
Budraitis, R. Bureikaitė, A. Čepėnas, A. ir V. Čepėnai, G. ir A. 
Čekauskai, N. Čerekiene, J. Černius, Chicagos Lietuvių Moterų klubas, 
V. Dailydė, L. ir J. Damauskai, A. ir J. Danrai, J. Daunoras, D. ir J. 
Dikiniai, dr. J. ir I. Dičpinigaičiai, E. Diminskiene, K. ir J. Dočkai, R. 
ir Pr. Domanskiai, dr. V. ir J. Dubinskai, A. V. Dundzila, A. Duobiene, 
Dzūkų draugija, V. Garbenis, M. Gavčus, dr. A. ir O. Garūnai, Alf. 
Gerčys, dr. V. G. Geičys, Vitas K. Gerulaitis, dr. R. A. Gineičiai, dr. 
J. Girnius, K. ir Eug. Gimžauskai, V. ir T. Girniai, V. Grėbliūnas, P. 
Grigalauskas, J. ir L. Grigalauskai, P. ir d. Griganavičiai, St. Gruzdiene, 
V. ir V. Gruzdys, M. ir B. Gurėnai, dr. V. ir L. Grybauskai, Pr. Gustas, 
dr. Danute Harmon, I. Jakštienė, L. Jankauskienė, A. J. Jankūnas, K. 
Jankūnas, Aid. Jankus, F. Janulis, M. ir A. Jazbučiai, St. ir P. Jokubauskai, 
Vyt. Jonaitis, Br. Juodelis, Vyt. J. Juodišius, O. ir A. Juodvalkiai, St. 
Juozapavičius, J. A. Juškai, P. Juška, Br. Karaškiene, A. Karaitis, V. 
Karoblis, dr. E. Kasaitis, J. Karsas, A. ir Pr. Kašubai, L. Kilikonis, s. ir 
A. Kikilai, O. Kinderiene, Fr. M. Kirkilas,'T. Klimas, V. Kizlaitis, V. 
Klova, J. ir E. Kojeliai, J. ir M. Kriaučiūnai, Z. ir S. Koriai, D. ir R. Kor-
zonai, Ed. Korzonas, Rev. Msgr. J. A. Kučingis, M. Lazduris. dr. Ed. 
ir M. Lenkauskai, J. Liaukus, Alb. Lingienė, K. ir M. Linkai, M. ir V. 
Liulevičiai, A. Lukoševičiūtė, Lith. American Republic League of IL, V. 
ir S. Mačys, K. ir E. Majauskai, dr. V. Majauskas, Vyt. Makauskas, A. 
ir V. Marchertai, A. Markevičius, Janina Marks, Br. ir K. Markai, C. 
Masaitis, J. L. Materas, I. ir B. Medžiukai, J. ir R. Mikailai, K. Mikalajū
nas, P. Molis, J. ir O . Motiejūnai, A. ir B. Nakas, O . Navasaitiene, J. 
ir E. Navikas, M. Noreika, P. Norvilas, V. Norvilas, Konstancija Oren-
tas, J. Paliulis, M. Pakalnis, J. ir Br. Palukaičiai, A. ir A. Parukoniai, J. 
Paulenas, E. ir J. PaŽerūnai, P. Petkevičius, Pr. Petroliūnas, S. Pleniene, 
P. Pranis, Z. Prūsas, K. Račiūnas, St. Rackevičius, V. ir J. Ramūnai, M. 
B. Raugas, dr. J. Reinys, A. ir K. Rimai, J. ir A. Rimkevičiai, J. Šauliene, 
Raphael Sealey, Vytenis A. Senuta, J. ir A. Semai, L. ir A. Sagiai, A. 
ir Z. Sinkevičiai, V. ir R. Sinkai, R. Šilenas, A. Siliūnas, kun. K. Šimaitis, 
J. Šlajus, P. ir O. Skardžiai, K. ir P. Skėriai, J. Smilga, J. Skrinska, L. 
ir L- Šmulkščiai, J. ir I. Stankaičiai, V. Stelmokas, J. N. šumskiai, dr. 
K. ir G. Šukiai, S. C Surdokai, K. ir St. Tamošaičiai, Br. Tarūtiene, 
A. ir J. Taurvyda*, G. ir K. Trečiokai, D. Trimakas, K. Trimakas. Vacys 
Urbonas, R. ir A. Vaičaičiai, V. ir B. Vaičiulaičiai, J. Vaineikis, M. ir 
E. Valiukėnai, St. Vaišviliene, St. Vanagūnas, A. Varnelis, D. Vasys, 
V. Valvs, Laima P. Vandrrtroep, S. Vebriene, A. D. Velavičius, Petras 
Viščinis, G. Vitkus, K. ir V. Volertai, Rūta K. Vidžiūniene, V. E. Vengris, 
dr. ir P. Žemaičiai, V. Žeronas, St. ir K. Žiedoniai, Pr. Zunde. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6155 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią Įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba/ionte būti 
Rimo Stankau* Klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

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

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOUe TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

77S-2233 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S ! 

Nauja įlavintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 
f 

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

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

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti; 

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

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEr PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

7 6 7 - 0 6 0 0 

MISCELLANEOUS 

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 
aas mus. 

F R A N K Z A P O U S 
3206Va W e « t 9 5 t h Strat 

T « l . — G A 4 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA. II dalis 
Šioje V-to L ll-je dalyje aprašyta 

Vilniaus arkivyskupijos istorinė ir 
jos dabartine padėtis; sprendžiama 
Bažnytinės provincijos priklausomy
bė kitoms valstybėms, santykiai su 
lenkais, čia aprašomos ne tik dabar
tinės Lietuvos, bet ir sovietinėje 
Gudijoje administruojamos bažny
čios, paminklai, vyskupai, valdyto
jai, kunigai... 

Architektūriniu ypatybių aprašy
mai yra dr. inž. Jurgio Gimbuto. 

582 psl. 763 iliustr.. kieti vir
šeliai, garai paruostas leidinys. 

Išleido Am. Lietuvių Bibliotekos 
leidykla (Lithuanian Library Press). 

Tekstą rinko Draugo spaustuvėje. 
Atspausdino Morkūno spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu $2250. 

Užsakymus siusti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St 
Chicago, IL 60629 USA 

Illinois gyventojai moka $24.00 

BRONIUS KVIKLYS 
v UfTUVOS 
[> BAŽNYČIOS 
'CHURCHES Of LrHUANiA 

I 
Vilniaus arkivyskupija II 

ALĖS RŪTOS 
Naujas romanas 

DAIGYNAS 
Liet. Knygos klubo leidinys, ką tik išėjo iš spaudos. 
Plačiai skaitoma autorė svarsto jaunosios lietuviškos 

išeivijos kartos problemas pasaulyje, ryšium su ištikimybe 
lietuviškumui ir realiomis sunkenybėmis. Du knygoms saki
niai abipusiu būdu parodo jaunosios kartos problemas. 

Lietuviškame koncerte „Mano senelis šluostydavusi 
ašaras. Aš tik čiulpdavau saldainį..." 

Bet šioje knygoje yra ir kitas jaunos lietuvės daug 
žadantis pasisakymas: „ / wonder, dėde, ką manai, jeigu aš 
mamos knygą išleisčiau?" 

Knyga kainuoja su persiuntimu 13.50 dol. Illinois gyven
tojai moka 14.50 dol. Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 
W. 63rd St., Chicago, IL 50620. Knyga gaunama ir pas 
knygų platintojus. 

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 
iik dzūkams, bet ir IŠ kitų vietovių kilusiems lietuviams. 

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

file:///glinsk


BOSTONO 23NIOS 
(Atkeita iš 4 psl.) 
de rac i jos Bostono k l u b a s 
ka sme t suruošdavo Kūčias . 
Šiemet vietoje Kūčių buvo su
ruoštas kalėdinis pobūvis. Jis 
įvyko gruodžio 11d. įvadą į jį 
sudarė šv. Mišios, kurias Šv. 
Petro lietuvių parapijoje So. 
Bostone atnašavo kun. Albertas 
Kontautas. Tuoj po Mišių salėje 
po bažnyčia vyko pobūvis. Mišių 
metu muzikinėje programoje 
da lyvavo komp. J e ron imas 
Kačinskas su parapijos vokaline 
g r u p e , giedojo sol. Ona 
Aleksaitė. 

Pobūviui vadovavo pirmi
ninkė Elena Vasyliūnienė, savo 
kalboje pateikdama plačią ir 
įdomią informaciją apie ter
mino „krikščionis" atsiradimą 
ir p r a s m ę , apie sk i r t ingus 
Kalėdų šventės pavadinimus 
įvairiose tautose, o ypač apie 
lietuviškas Kalėdas su kūčiomis 
ir ki ta is papročiais, išlikusiais 
iš senojo lietuvių tikėjimo. 

Prelegentė pabrėžė ypatingą 
Kalėdų šventės įtaką menui. 
Toji į t a k a žymi dailėje ir 
muzikoje. Kalbėtoja atkreipė dė
mesį i r į Kalėdų psichologinę 
reikšmę. Juk Kalėdos — tai 
meilės šventė, jungianti stip
resniais ryšiais ne tik šeimos 
nar ius , bet ir tautines bend
ruomenes. Kalėdų šventės pa
grindu užmirštamos visos nuo
skaudos, išlyginami buvę nesu
sipratimai, išlyginami įvairūs 
kivirčai. 

Akt. Aleksandra Gustaitienė 
paskaitė keletą kalėdinių kū
rinių, o sol. Ona Aleksaitė, 
akompanuojama komp. Jero
nimo Kačinsko, sudainavo ketu
rias dainas . Pobūvis baigtas 
vaišėmis, kurias paruošė klubo 
narės, papuošusios taip pat ir 
Kalėdų eglutę. 

Visuose pobūvio rengimo dar
buose pirmininkei uoliai talkino 
vicepirmininkė Irena Rasienė, 
iždininkė Irena Ulpaitė, sekre
torė Milda Norkūnienė, Ona 

Vilėniškienė, Jankevičienė ir 
kitos narės. įėjimas į pobūvį 
buvo nemokamas. Jame daly
vavo daug lietuvių. Tai buvo 
gražus ir reikšmingas renginys. 

KALĖDOS P E R 
RADIJĄ 

Kalėdų dieną visą savo pro
gramą „Laisvės Varpas" skyrė 
tai šventei. Joje pynėsi religinis 
momentas su tautiniu aspektu. 
Per visą programą driekėsi min
tis — žadėtoji taika ir ramybė 
geros valios žmonėms tebėra 
lietuvių tautai ne realybė, bet 
siekiamas idealas. Kalėdos — 
tai šeimos šventė, o mūsų šeima 
— visa lietuvių tauta. Savo min
timis ir jausmais apimant visą 
tautą ir jos vargo kelią, ne
galima užsidaryti s iaurame 
savo šeimos ar artimųjų ra
telyje, bet būtina dalintis su 
nelaimingais lietuviais tuo, ką 
turime. Tai mūsų tautinės išti
kimybės ir solidarumo reikalas. 
Lietuvių tauta tiki Kalėdų švie
sa, kuri išblaškys tamsą, tebe
gaubiančią mūsų tėvų žemę. 
Kad toji šviesa kuo greičiau 
įveiktų viešpataujančią tamsą, 
savo ištekliais turime paremti 
tautos kamieno kovą — kalbėjo 
Petras Viščinis. 

Kalėdinis poezijos ir muzikos 
montažas buvo sudarytas iš 
aktorių Elenos Dauguviety-
tės-Kudabienės, Jono Kava
liausko ir Henriko Kačinsko 
atliktų kalėdinių kūrinių, o taip 
pat sol. Stasio Liepo atliktos 
Stanislovo Moniuškos sukurtos 
„Bedalių maldos". 

Iš žodinės programos da r 
pažymėtinos JAV LB-nės Kraš
to valdybos pirmininko dr. An
tano Razmos ir Lietuvių Fondo 
tarybos pirmininko Stasio Baro 
kalbos su atitinkamais įvadais 
ir p r i t a i k y t a muz ik ine 
užsklanda. 

Tokiomis programomis pasie
kiama daug daugiau lietuvių, 

negu jų a te ina į bažnyčias. Kai 
jos gerai paruošiamos, jų po
veikis yra didelis religiniu ir 
t a u t i n i u pož iū r iu . Re ikė tų 
siekti , kad jų organizavimas 
bū tų ne t ik radijo tarnybos 
reikalas , bet visų lietuvių or
gan izac i jų i r pa rap i jų 
uždavinys. 

P A V Y Z D I N G A S 
J A U N U O L I S 

Ne t ik vyresnioji, bet taip pat 
vidurinioji ir jaunoji ka r ta jaut
r ia i atsiliepia į J A V LB-nės 
Kraš to valdybos a ts išaukimą 
padėt i Lietuvoje išleisti dr. 
Adolfo Šapokos parašytą Lie
tuvos istoriją, grąžinti dar gyvus 
iš Sibiro t r emt in ius ir atl ikti 
ki tus svarbius uždavinius, kurie 
dabar Lietuvoje leidžiami, bent 
dal inai at leidus sukaustymo 
varžtus. Štai Juozas Materas iš 
Ca l i fo rn i jos , i n ž i n i e r i u s , 
a ts iuntė per „Laisvės Varpą" 
t a m tikslui 100 dolerių. Tai 
reikšminga Kalėdų dovana Lie
tuvai , ryžtingai siekiančiai iš
plėstų teisių a ts ta tymo ir jauno
sios kartos auklėjimo savo tau
t o s is tor i jos dvas io je . Toji 
dovana yra juo reikšmingesnė, 
kad ji skirta jaunosios kartos as
mens, išaugusio, subrendusio ir 
išsimokslinusio j a u už Lietuvos 
ribų. J is šviečia gražiu pavyz
dž iu k i t i e m s , k a i p r e i k i a 
rūpint is savo t a u t a . 

Pažymėtina, kad Juozas Ma
te ras yra sūnus Marijos Jano
nienės iš Brocktono. J i , ir jos 
sūnus Juozas Materas , uoliai 
remia Lietuvių Fondą, Vasario 
16-sios gimnaziją i r k i tus svar
bius l ietuviškus re ika lus . Je i 
visa mūsų vidurinioji ka r t a 
tokiu uolumu ir dosnumu įsi
jungtų į vykdomą vajų, tai j is 
grei tai būtų sėkmingai užbaig
t a s , sudarant užsibrėžtą sumą. 

P . V . 

B R A N G S T A LIGONINĖS A U G A V I D U R V A K A R I A I DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. sausio mėn. 4 d. 

Laiškas 

LEIDINIAI A P I E 
KANKINIUS LIETUVIUS 

Danutė Korzonienė „Draugo" 
gruodžio 23 d. numery teisingai 
kelia mintį, kad būtų gerai 
išleisti vardyną, aprašą visų 
lietuvių kankinių, nežiūrint, 
kokiai organizacijai jie būtų pri
klausę. Tai būtų idealu. Tačiau 
komunistų ir nacių areštuotų, 
tardymuose kankintų, į Sibirą 
ir į Vokietiją išvežtų, sušau
dytų, iš bado išmirusių skaičius 
gal s u k a s i apie 300,000. 
Sudaryti apie juos visus var
dyną, duo t i , kad ir labai 
suglaustus aprašus, j au susi
darytų daugiatomė enciklopedi
ja, ka s užimtų daug laiko, o 
delsti negalima, nes daugelis 
liudininkų išmiršta. Iškiltų dar 
ir lėšų bei leidėjo klausimas. 

Bendrą sąrašą yra išleidusi 
Lietuvių Bendruomenė. Bet 
turime palankiau žiūrėti ir į 
kitą iniciatyvą, kuri dabartinė
se sąlygose galima įvykdyti. Šei
ma pasta to savo mirusiam pa

minklą. Organizacija gali su
daryti paminklą savo kanki
niams, išleisdama atit inkamą 
leidinį. Jau išleista knyga apie 
šaulius komunistų kankinius. 
Išleista apie tautininkus ko
munistų kankinius, dabar ruo
šiama knyga apie ateitininkus 
komunistų ir nacių kankinius. 
Ši medžiaga jau užkonservuo
jama ir paliekama istorijai, o jei 
kada bus leidžiamas bendras visų 
kankinių vardynas, tai jau bus 
nemažai medžiagos surinkta į 
šiuos leidinius ir galės būt i 
įjungta. Be to kiekvienas toks 
leidinys yra spyglys okupantui 
ir gyvas priminimas, kad jų 
žvėriški darbai yra registruo
jami, paliekami istorijai, kaip 
kaltinimo aktas. Tas juos tru
putį prilaiko. Ne iš geros širdies 
okupantai komunistai darosi 
švelnesni užgrobtuose kraštuo
se. Panašius leidinius galėtų 
paruošti ir mokytojai, inžinie
riai, gydytojai, skautai, teisi
ninkai ir eilė kitų. Kiek tada 
mes medžiagos su te lk tume 
bendram leidiniui, jei kada bus 
galima jį išleisti. 

J u o z a s P r u n s k i s 

A. A. 
EDVARDO V. TARO 

PRISIMINIMUI 
Jau prabėgo devyneri metai, kai netekom 1980 m. sausio 

5 d. Tavęs, mūsų brangus Edi. 
Nors laikas bėga, bet mes tavęs niekados negalėsime 

užmiršti. 
Už Edvardo sielą šv. Mišios bus aukojamos Švč. Mergelės 

Marijos Gimimo bažnyčioje sausio 5 d. 7 vai. ryto Chicagoje. 
Tėvų Pranciškonų vienuolyno koplyčioje Brooklyne, N.Y. 
sausio 5 d. 7 vai. ryto. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a.a. Edj savo maldose. 

Liūdintys, Tėvai, močiutė ir giminės. 

Illinois valstijoje per pirmą 
1987 m. pusmet i ligoninės pa
b r a n g o v i d u t i n i š k a i 12%. 
Daugiausia pabrango buvimas 
Chicagos ligoninėse. 

Žemės ūkio ir žibalo gamybos 
valstijoje gyventojų skaičius 
mažėja, bet Vidurvakariuose, jų 
tarpe ir Illinois, truputį daugėja. 
Illinois turi 11.5 mil. gyventojų. 

A.tA. 
STEFANIJA KAULĖNIENĖ 

ADOMAITYTĖ 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1988 m. gruodžio 31 d., sulaukusi 80 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Subačiaus valsč., 

Surdegiu parapijoje, Lukonių kaime. Amerikoje išgyveno 
30 m. 

Pasiliko didelime nuliūdime sūnūs: Gediminas, marti 
Vida, ir Mindaugas; anūkai: Gedainis, Aldona, Elena, Tomas. 

Velionė buvo našlė a.a. Algirdo. 
Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai. 
Kūnas pašarvotas antradienį, sausio 3 d. nuo 3 iki 9 v. v 

Lack & Sons koplyčioje, 2424 W. 69th st. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio 4 d. Iš koplyčios 9 vai 

ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta j Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnūs ir anūkai . 

Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack & Sūnūs Tel 
737-1213. 

U 

P A S I Ū L Ė 140 MIL. DOL. 

Chicagos miestas White Sox 
stadiono statybai pasiūlė išleis
ti 140 mil. dol. paskolos bonų, 
kur ių pirkėjams palūkanos bus 
laisvos nuo mokesčių. Tačiau 
komandos savininkai reikalauja 
dar 10 milijonų, nes iš viso reik
sią 150 mil. dol. 

A.tA. 
ROZALIJA ŽYMANTAITĖ 

MISEVIČIENĖ 
Baigė savo ilgą ir vargingą gyvenimą šioje žemėje 1989 

m. sausio 2 d., sulaukusi beveik 107 metų. 
Velionė buvo motina a.a. Aldonos Volodkienės ir a.a. dr. 

Marijos Vakselienės. 
Paliko gyvenimo kelyje du anūkus: Liudą ir Algirdą 

Volodkas su šeimomis, jos a.a. brolio Jono sūnų, jos globėją, 
Stasį Žymantą su šeima; Lietuvoje dukteris: Jadvygą Deks-
nienę ir Mariją Stanevičienę su šeimomis. Australijoje — jos 
sesers a.a. Bronės Bartkevičienės sūnų Juozą Bartkevičių 
su šeima, Amerikoje a.a. brolio Antano sūnūs: Leonard, Ber-
nard ir Richard Zymoht su šeimomis. 

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį, sausio 4 d. nuo 4 iki 
9 v.v. McKenzie laidojimo namuose, 15618 S. Cicero Ave., Oak 
Forest, IL. Laidotuvės įvyks sausio 5 d., ketvirtadienį. Iš lai
dotuvių namų 9:30 v. ryto velionė bus nulydėta į Oak Forest 
ligoninės R. Katalikų koplyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už jos sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Laid. direkt. Charles McKenzie. Tel. 687-2990. 

f\v| micJlcind Padarai 
Savings and Loan Association 

70 metų aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2657 WEST69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE 

598-9400 

EEE t=r 
LENDER 

A.tA. 
SESUO M. AMELIA 
SIMONAITIS, SSC 

Mūsų mylima Sesele mirė 1989 m. sausio 1 d., Šv. 
Kazimiero Seserų Vienuolyne, sulaukus 98 m. amžiaus. 

Į Vienuolyną įstojo iš Šv. Kazimiero parapijos, Worcester, 
Mass. 

Vienuolyne įžaduose išgyveno 70 metų. 
Paliko nuliūdime Sv. Kazimiero Seseris ir pažįstamus. 
Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero Vienuolyne, 2601 W. 

Marąuette Road, Chicago, antradienį, sausio 3 d. 10 vai. ryto. 
Laidotuvių šv. Mišios antradienį, sausio 3 d. 7:00 v. vakaro 

Šv. Kazimiero Seserų Vienuolyno koplyčioje. 
Laidotuvės Šv. Kazimiero kapinėse trečiadienį, sausio 4 

d. 10:00 vai. ryte. 
Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už 

Seselės siela. 

S v. Kazimiero Seserys 
Laidotuvių direktorius George Rudmin. 

A.tA. 
inž. ANTANUI PASKUI 

m i r u s , žmonai dr. ALDONAI i r sūnums J O N U I ir 
ANTANUI i r vis iems artimiesiem? re i šk iame giliau
sią užuojautą ir k a r t u liūdime. 

Aniceta ir Stasvs Latviūnai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Cal i fornia A v e n u e 
T e l e f o n a i - 523-0440 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s - 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 

4 3 4 8 S . Cal i fornia A v e n u e 
T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MĄRQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St., Ch i cago 
T e l e f o n a s - 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 S o . 50th A v . . C i ce ro 
T e l e f o n a s - 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r ee t - T e l . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 

9 2 3 6 S . R o b e r t s Rd. - T e l . 430 -5700 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS y 

^ 

LIETUVOJE yCft i i ra^ 
Algis Grigas , p i rmin inkas 

ŽAIBO greitumu jūsų artimieji bus pasveikinti vardinių, jubiliejų 
sukaktuvių, vestuvių ar bet kokia kita proga. Sveikinimai pristatomi j 
"a»"« 
Kreipkitės - atsakysime visus jūsų klausimus. įfmi Roher^ R o a d 

Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430^8090 

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

1446 S o u t h 50 th A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - 6 5 2 - 1 0 0 3 

SalK Donald M., J r . 

V ANC E 
s LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1424 S o . 5 0 Ave. , C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAUJA CHICAGOJE B K l PRIEMIESČIUOSE 

T e l . 652-5245 



DRAUGAS, trečiadienis, 1989 m. sausio mėn. 4 d. 

x A. a. ses. Amali ja Simo
na i ty t ė , Šv. Kazimiero vie
nuolijos narė, įžaduose 70 metų, 
įstojusi į vienuolyną iš Šv. 
Kazimiero par . Worcester, 
Mass., mirė sausio 1 d. Buvo 
sulaukusi 98 metų amžiaus. 
Pradžioje buvo mokytoja, 
paskiau tvarkydavo bažnyčias 
ir Šv. Kryž iaus l igoninės 
koplyčią. Pašarvota antradienį, 
sausio 3 d., vakare perkeliama 
į Šv. Kazimiero vienuolyno 
koplyčią, kur bus 7 vai. vak. šv. 
Mišios. Laidojama trečiadienį, 
sausio 4 d., 10 vai. Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse. 

x „Technikos Žodis ' , nr. 4, 
išėjo iš spaudos ir pasiekė 
redakciją. Ilgas straipsnis yra 
Algirdo Gustaičio apie Radvilos 
žemėlapį su įvairiomis iliust
racijomis, taip pat Romo Bud-
reikos straipsnis apie Itaipu 
hidroelektrinę (tarp Argentinos 
ir Brazilijos prie Iguazu kriok
lio). Pradžioje įdėtas sveiki
nimas ir trumpas aprašymas 70 
metų sukakties proga dr. Jur
giui Gimbutui. Redaguoja inž. 
Viktoras Jautokas. 

x D r . P r a n a s S u t k u s , 
Homewood, 111., dažnai 
„Draugą" paremia didesnėmis 
aukomis. Už kalėdines korteles 
ir kalendorių atsiuntė 50 dol. 
Nuoširdus ačiū. 

x J o n a s Abraitis iš Chicago, 
111., už kalėdines korteles ir ka
lendorių atsiuntė 20 dol. ir 
palinkėjo visiems „Draugo" 
darbuotojams linksmų šv. Ka
lėdų ir laimingų Naujųjų metų. 
Nuoširdus ačiū už viską. 

x Telesforas Grikinas , Los 
Angeles, Cal., už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė 40 
dol. auką. Labai dėkojame. 

x P e t e r J u š k a , Clearwater, 
Fla., Rožė Janowska, Norris-
town, Pa., Antanas Antana
vičius, Chicago, 111., Alek
sandras ir Bronė Šimkai, San
ta Monica, Cal., Ernest Lengni-
kas, Hamilton, Ont., Kanada, 
kiekvienas atsiuntė po 30 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių. Nuoširdus ačiū. 

x P o 10 dol. a ts iuntė už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių: Elena Jeneckas, Anton ir 
Lillian Kašubai, Veronika Plec-
kus, V. Tasekas, N. Varnas, J. 
Adomaitis, J. Rugys, Giedrė 
Mereckis, V. Bačinskas, Vale
rija Jokšas, J. Arvydas, M. 
Mikutavičius, A. Daučanskas. 
Nuoširdus ačiū. 

x P o 10 dol. a ts iuntė už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių: Genovai tė Norus, 
Kazimieras Paiiulis, Juozas 
Ručys. Merry Ramanauskas, 
Teklė Sereika, Maria Ručys, R. 
Čepelė, Algirdas Aglinskas, J. 
Alekna, V. Kartanas, P. Stra
vinskas, Sophie Smith, S. Pusa-
rauskas, V. Kažemekaitis, M. 
Kizis, V. Stadalninkas, Jūratė 
Raulinaitis. Visiems nuoširdus 
ačiū. 

x Rožinis ir šv. Mišios bus 
aukojamos sausio 6 d., penkta
dienį, 6:30 v.v. Tėvų jėzuitų 
koplyčioje. Po pamaldų — pokal
bis tema: „Tikėjimas kaip pra
džia ir pamatas mūsų ryšio su 
D ievu" . Visi maloniai 
kviečiami. Židinys 

(sk) 

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

(sk) 
x D a r o m e n u o t r a u k a s pa

sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
Amer ican Travel Service 
Bureau, 9727 S. Westem Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
238-9787. 

(sk) 

x Aldona Zailskaitė, „Drau
go" redaktorė, kaip Šv. Rašto 
komisijos pirmininkė prie vysk. 
P. Baltakio sudarytų įvairių 
pastoracinių komisijų, išvyko į 
New Yorką ir dalyvaus posė
dyje, kuriame bus svarstomi 
tarp kitų ir Šv. Rašto reikalai. 

x Sekmadienį, sausio 8 d., 
bus LB Brighton Parko apy
linkei priklausančių narių me
tinis susirinkimas tuoj po lie
tuviškų šv. Mišių, apie 11 vai. r. 
Nekalto Prasidėjimo par . 
mokyklos salėje. Susirinkime 
kalbės politinių mokslų dr. Ro
bertas Vitas. Nariai ir norintieji 
tapti nariais prašomi atvykti, 
įteikti solidarumo įnašą, kad 
valdybai nereikėtų vaikščioti po 
namus, jo prašinėti. Tuo pačiu 
bus galima užsisakyti „Pasau
lio lietuvį". Po susirinkimo bus 
vaišės. 

x „Mūsų Vaikas", pereitų 
metų gruodžio mėnesio žurnalas 
vaikų auklėjimui, išėjo iš spau
dos. Rašo D. Petrutytė, ses. Mar
garita, pridėta daug Maironio, 
Brazdžionio ir kitų vaikams 
tinkamų eilėraščių, Tai gražiai 
išleistas Montessori auklėjimo 
laikraštis, kuris tinka tėvams, 
bet tinka ir vaikams. Redaguoja 
Stasė Vaišvilienė. 

x Šv. Jurgio vyčių 16 kuo
pa rengia išvyką į Bloomington, 
111., vykstančius „Kančios" vai
dinimus kovo 12 d., sekmadienį. 
Norintieji vykti gali skambinti 
vakarais Chris Beneckis 
847-5128, arba 16 kuopos pirm. 
Glenn Perutis 523-8229. 

x F i la te l i s tų d r a u g i j o s 
„Lietuva" biuletenis, 1988 m. 
numeris 2 išėjo iš spaudos. Šia
me numeryje yra J. Variakojo, 
L. Kairio, A. Žako, V. Urbono 
straipsniai apie filateliją ir apie 
filatelistų draugiją. Šį numerį 
spaudai parengė J. Adomėnas ir 
A. Beleška. 

x Po 10 dol. a ts iuntė už 
kalėdines korteles ir kalendo-
rii;: Milda Memenąs, Mag
dalena Barniškis, Mečys 
Buzenas, E. Končiūtė. Ernest 
Leger, V. Gudaitis, K. Daugir
das, Helen Schanel, T. Cepu-
lionis, Juozas Jurkšaitis, J. Pan
kus, K. Bertulis, J. Tallat-Kelp-
ša, Juozas Pultinavičius, Vladas 
Kuodys, V. Maciūnas, Stasys 
Petokas. Visiems nuoširdus 
ačiū. 

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

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

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibai t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

/ Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai 
Šeštad. 9 v r. iki 

/ 
1 vai. 

vak. 
d. 

A D V O K A T A S 
Vyten i s L i e t u v n i n k a s 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. 778-0600 
Kasdien 9—6 vai. vak 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 K. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60521 

Tel. 325-3157 
Valandos pagal susitarimą 

x Arūnas Degutis, vienas iš 
Lietuvos Persitvarkymo sąjū
džio narių, taip pat vienas iš 
„Sąjūdžio" redaktorių, sausio 13 
d., penktadieni, Jaunimo centro 
kavinėje vakaronėje praneš apie 
sąjūdžio veiklą. Taip pat jis 
sausio 15 d., sekmadieni, tuoj po 
šv. Mišių apie 12 vai. Lemonto 
centre darys pranešimą. A. 
Degutis yra 30 metų amžiaus 
ekonomistas. 

x P o v i l a s ir d a i l . Zi ta 
Sodeikai, Willard, Ohio, John 
W. Kuncas, Export, Pa., Roma 
Juzėnienė, Southfield, Mich., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 20 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Kazys ir Eug. Kriaučiū
nai, Clarendon Hills, 111., at
siuntė 15 dol. auką ir padėkojo 
už gautas gražias atvirutes ir 
kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

x Muz. Faus ta s Strol ia , 
Oak Forest, 111., užprenumeravo 
vieneriems metams „Draugą" 
savo sūnui Povilui, Naperville, 
111., kaip kalėdinę dovaną, o už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
pridėjo 25 dol. auką. Nuoširdus 
ačiū. 

x Alena Devenienė-Grigai-
tienė, St. Petersburg, Fla., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 25 dol. auką su prie
rašu „Spauda tai lietuvybės 
kraujas". Labai dėkojame. 

x J . Stumbrys, Chicago, 111., 
rašo: „Nuoširdžiai dėkoju už 
puikų kalendorių su tiek daug 
informacijos ir kalėdinius atvi
rukus. Atvirukai labai ori
ginalūs. Už jūsų geras pastan
gas pridedu 10 dol. auką". La
bai ačiū už viską. 

x An tanas S tankus , To
ronto, Kanada, už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
10 dol. auką ir palinkėjo visam 
„Draugui" linksmų Kalėdų 
švenčių ir laimingų Naujų 
metų. Labai dėkojame. 

x Po 10 dol. a ts iuntė už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių: Antanas Klimavičius, S. 
Kasnickas, Klaus ir Audronė 
Willeke, Antanas Balys, T. Iva
nauskas , E. Skardis , S. 
Mykolaitis, V. Miceika, Petras 
Molis, J. Druseikis, S. Budėjus, 
Zigmas Mikužis, Irene Kirkus, 
M. Jankauskas, Elena Zelba. 
Visiems nuoširdus ačiū. 

Po 10 dol. atsiuntė aukų už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių: dr. R. Kriaučiūnas, Lan-
sing, Mich., dr. Yolanda A. Ruo
kis, Moreno Valley, Cal., dr. 
Gina Skučas, Fairfax, Va., dr. S. 
Jankus, Golconda, 111., dr. J. K. 
Valiūnas, Southhamton, N.Y. 
Nuoširdus ačiū. 

x AUŠROS VARTŲ tunto 
sueiga ir tunto žiemos šventė 
įvyks š.m. sausio 8 d., sekma
dienį, 12:30 v. p.p. Pasaulio 
Lietuvių Centre, Lemonte. 
Laukime gausaus Aušros Vartų 
sesių ir tėvelių dalyvavimo. 

(sk) 

x DRAUGO administraci
joje galima įsigyti atvežtų iš 
Lietuvos sidabrinių medalikėlių 
su sidabrinėmis grandinėlėmis. 
Kaina 25.00 dol. Tai graži 
dovana kiekvienam. 

(sk) 

x Siuntiniai į Lietuvą — 
dideli ir maži! Video, stereo 
magnetofonai ir kitos pagei
daujamos prekės. Mezgimo ir 
siuvimo mašinos tinkamos Lie
tuvoje. Siunčiame UPS į kitus 
JAV miestus. Sudaromi iškvie
timai, siunčiame kargo į Lietu
vą. Romas Pūkštys, Trans-
pak, 2655 W. 69th St., Chica
go, IL 60629. Įstaigos darbo 
valandos: 12-6 v.v. kasdien, 
šeštd. 10 v.r.-4 v. p.p. a rba 
susi tarus. Pirmad. uždaryta. 
Te l . 312-436-7772, n a m ų 
312-430-4145. 

(sk) 

^ . . ^A fGŽDUTf : 
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Piešė Andrius Prialgauskas 

KALĖDŲ MĮSLĖ 

Kas gi žiburiuoja 
Naktį uždegta? 
Saugo ir globoja 
Ją ranka šventa. 

Vai kodėl šią naktį 
Taip tylu, ramu, 
Nors ne mūsų žemė — 
Nėr gimtų namų? 

Arba kam našlaičius 
Vakare vėlai 
Pasakoj užmigdė 
Dievo angelai? 

Ir kodėl sapnuoja 
Tūkstančiai vaikų: 
Žaisli ūkus, eglutę 
Lietuvos miškų? 

Kas užgimęs žemėj 
Mūs širdy gyvens, 
Nepabūgęs Šalčių, 
Nebijos rudens? 

Stasys Džiugas 

KŪČIOS IR KALĖDOS 

Sekmadienį prieš Kalėdas pa-
puošėme eglutę. Kūčių vakarą 
padengėme stalą. Sudėjome 
maistą. Buvo 12 patiekalų: 
įvairiai paruoštos silkės, žuvys, 
ąsotyje kompotas, aguonų 
pienas. Sukalbėję maldą, 
dalinomės plotkele, o po to 
valgėme. 

Kalėdų dieną pasidalinome 
dovanomis. Padėkojome 
tėveliams už jas. Paskiau ėjome 
į bažnyčią. Po pamaldų grįžome 
namo ir žaidėme su dovanomis. 

Vaiva Rasytinytė 

Pirma mano močiutė atėjo, 
tada mes valgėme Kūčių vaka
rienę ir kalbėjomės. Vėliau 
dalinomės dovanomis ir ėjome į 
bažnyčią. Grįžę ėjome miegoti. 

Paulius Genčius 

Abu Marąuette Parko lit. 
m-los 4 sk. mokiniai 

(„Vyturėlis") 

UOLŲ PILIES 
KARALIUS 

(Kalėdų legenda) 

(Tęsinys) 

Plėšikas, atsiskyręs nuo 
tarnaitės, nuėjo toliau į mišką, 
prisijungė prie kito plėšiko, 
kuris vedė surištus ir ver
kiančius vaikus. Plėšikai 
džiaugėsi, kad pasisekė jų 
numatytas planas. Jie tikėjo iš 
savo vado gauti gerą atlyginimą 
už vaikų pagrobimą. Vėliau jie 
tokį atlyginimą ir gavo. 
Stranovikas dėl kai kuriu prie
žasčių neliepė vaikų užmušti ir 
jų lavonus pristatyti į pilį. Jis 
galvojo keletą savaičių palaiky
ti vaikus urvuose, o paskiau 

nužudyti ir Kalėdų dieną 
nusiųsti jų lavonus į kuni
gaikščio rūmus, kaip Kalėdų 
sveikinimą. Plėšikai gardžiai 
juokėsi, girdėdami tokį jų vado 
sprendimą. Vaikučiai stovėjo iš
balę, drebėjo iš baimės, nedrįso 
net pajudėti. 

Vaikai buvo palikti vieni 
žaisti ir vaikštinėti. Plėšikai 
galvojo, kad j ie nepajėgs 
nusileisti Ardonės siena žemyn, 
o kito išėjimo jiems nebuvo. 
Stranovikas nebūtų manęs jų 
žudyti, jei ne pyktis ant jų tėvų. 

Praėjo trys dienos. Vaikai 
verkė visą laiką. Jie bijojo 
vienas su antru kalbėti. Tik kai 
nujautė, kad niekas jų nesaugo, 
pašnibždomis pasikalbėdavo. 
Gyveno didelėje baimėje. 

Kunigaikščio pilyje buvo 
didelis sumišimas. Kunigaikštis 
pranešė, kad Kalėdų švęsti 
grįžta į pilį, o čia jokio ženklo 
apie vaikus. Senoji auklė suėmė 
tarnaitę ir laikė ją užrakintą, 
kad pati pasiaiškintų kuni
gaikščiams. Visi kampai buvo 
išieškoti. Ieškotojai dieną ir 
naktį dirbo plačioje apylinkėje. 
Jau artinosi Kalėdos, bet ne
buvo jokios vilties surasti 
vaikus. 

Vaikai iš plėšikų sužinojo, kad 
jiems greitai reikės mirti. Kitą 
rytą jų galvos turės būti nukirs
tos ir pasiųstos jų tėvams, kada 
jie grįš po Mišių ir ras savo 
mylimųjų vaikelių galvas ant 
laiptų į pilies rūmus, kad tokiu 
būdu patirtų, koks baisus yra 
Uolų Ardonės karaliaus kerš
tas. Visą dieną prieš Kūčias 
vaikai buvo palikti visiškai 
vieni, nes plėšikai tą dieną 
terorizavo artimiausius kai
mus. Visą dieną vaikai karštai 
meldėsi į Kūdikėlį Jėzų. 

(Bus daugiau) 

NE LIETUVOJE GIMUSIO 
JAUNIMO PAREIGA 

LIETUVAI 

(Tęsinys) 

Kita pareiga yra dalyvauti 
lietuviškoje veikloje, orga
nizacijose. Mokėdami lietuvių 
kalbą, turėtume ją panaudoti 
susieinant su kitais lietuviais. 
Dalyvavimas lietuviškoje 
veikloje nėra vien tik pareiga, 
bet ir nauda. Kiekviena lie
tuviška organizacija turi gerų ir 
naudingų tikslų bei idealų. Yra 
nemažai lietuviškų organiza
cijų, iš kurių galima pasirinkti 
labiausiai tinkamą. Žymesnės 
organizacijos yra: ateitininkai, 
skautai, tautinių šokių grupės. 
Ateitininkų tikslas yra ar
timesnis bendravimas su Dievu. 
Ateit ininkai nepamiršta ir 
tautinių — lietuviškų dalykų. 
Skautų idealas yra labiau 
priartėti prie gamtos, kuri yra 
Dievo kūrinys. Skautams yra 
svarbu religija. Tautinių šokių 
grupės stengiasi praturtinti lie
tuvių kultūrinį gyvenimą, įkvė
piant jaunuoliams taut inę 
dvasią. 

Jaunimo pareiga yra tęsti lie
tuvišką veiklą. Per organizaci
jas galima daugiau pasiekti, 
negu patiems vieniems. Štai 
vienas pavyzdys. Vasario 16 
gimnazijoje yra ateitininkų 
būrelis, kur Rimo Čuplinsko 
pastangomis visi susirenka ir 
rašo laiškus kaliniams. Šis bū
das yra efektingas. Kai Sovietų 
saugumas sužino, kad pasauly
je yra susidomėjimas kaliniais, 
jie atsargiau su jais elgiasi. 

Prieš žygį Lietuvos išlaisvi
nimui, reikia žinoti, kas Lie
tuvoje darosi. Reikia plataus 
žvilgsnio. Dažnai vienam tas 
neįmanoma. Grupė žmonių, 
kur ie tuo domisi, susiėję 
pasidalina žiniomis, kurios su
renkamos iš Kronikų, laikraš
čių, laiškų iš Lietuvos, pasi
kalbant su tėvais bei mokyto
jais. Suėję visi kartu papasako
ja ką žino ir praplečia akiratį. 
Skai tydami tuos leidinius 
sužinome apie rusišką terorą, 
pagrindinių žmogaus teisių pa
neigimą, vaikų tardymą ir tero
rizavimą mokyklose dėl religi
nių įsitikinimų ir bažnyčių lan
kymo. Jaunimas yra nuteisia
mas ilgametinėmis kalėjimo 
bausmėmis ar ištrėmimu. Visas 
švietimas yra ateistų rankose. 

Vaiva Vygantaitė 
Chicagos aukšt. m-los mokinė. 

aukšto žmogaus kiek ilgesnis 
tarpas. 

5. Baltymas baltesnis virtas, 
negu nevirtas. 
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(Žiūrėkite piešinėlį) 
Netoli mokyklos buvo meno 

galerija. Kartą mokytojas 
nuvedė mokinius į galeriją, kad 
susipažintų su menu. Vienas 
mokinys sustojo t ies šiuo 
paveikslu (jis buvo didelis, ne 
toks, koks čia nupieštas) ir 
paklausė mokytoją, ką jis vaiz
duoja. Mokytojas irgi nežinojo. 
Tada jis atskleidė parodos 
katalogą, suradęs pagal numerį 
tą paveikslą, ir paaiškino mo
kiniui. Kaip jūs paaiškintumėte 
šio paveikslo reikšmę? Kas 
tiksliai atspės — gaus 10 taškų; 
Kas apytikriai — 5 taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 67 

Pamėginkite taip išdėstyti 
keturis dvejetukus (2, 2, 2, 2), 
kad dalybos būdu gautumėte 
vienetą (one). 

(5 taškai) 

GALVOSŪIS NR. 68 

ŠVENTOS KŪČIOS 

Kūčių vakarą mes važiavome 
pas savo gimines. Buvo labai 
gražiai ir skaniai paruošta. Ten 
susirinko mano pusseserės, 
pusbroliai, tetos ir dėdės. Po 
trumpo laiko sėdome valgyti. 
Prieš pradėdami valgyti 
pasimeldėme ir pasidalinome 
plotkelėmis. Maistas buvo 
skanus: žuvis, grybai, bulvės, 
duona, kiaušiniai , silkės, 
kisielius ir gėrimai. Po vaka
rienės vaikai ėjo žaisti, o suau
gę kalbėjosi. Vėliau dalinomės 
dovanomis. Visos dovanos buvo 
geros. Po to važiavome į Berne
lių Mišias. Ten buvo daug 
žmonių h- mano giminių. Tai 
buvo mano pirmos Bernelių 
Mišios. Man labai patiko. Ka
lėdų dieną atvažiavo mano 
tėvukai. Mes praleidome dieną 
kartu. 

Vida Žemaitaitytė, 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinė. 
(„Pėdsakai"). 

(Bus daugiau) 

GALVOSŪKIO N R 50 
ATSAKYMAS 

Prie pusiaujo (ekvatoriaus) 
yra: Ekvadoras, Kolumbija ir 
Brazilija. 

GALVOSŪKIO NR. 46 
ATSAKYMAS 

Raidės A kairėje rašoma 
bijūnas, o kairėje — Bermuda. 
Viduryje — nešu. 

GALVOSŪKIO N R 48 
ATSAKYMAI 

1. Aukšto vyro kojos ilgesnės, 
todėl jis padaro ilgesnius žings
nius negu trumpakojis. 

2. Verkimas kyla iš SUSijaU-

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Keturi vyrai valgykloje valgė 
pietus. Ant stalo rado kažkieno 
paliktą laikraštį. Kol padavėja 
atėjo, jie vartė tą laikraštį. Atra
do vieną pranešimą, kad loterijon 
leidžiamas žemės plotas. Vieno 
bilieto kaina 10 dol. Jie susidėjo 
po 2 dol. ir 50 et. ir pasiuntė 
pinigus nurodytu adresu, kad 
jiems atsiųstų vieną loterijos 
bilietą. Praėjus kelioms 
dienoms, jie gavo bilietą. Loteri
ja turėjo įvykti už 6 mėnesių. Jie 
buvo laimingi — laimėjo tą 
žemės plotą. Nuvažiavo pažiū
rėti. Šis sklypas buvo trikampio 
formos. Jie nutarė jį pasidalyti 
į 4 lygias dalis. Kaip jie padarė, 
kad visi sklypai buvo lygūs ir 
trikampiu pavidalo? Atsiųskite 
brėžinį. 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 69 

Viena moteris sapnavo, kad ji 
nuskendo ežere. Ji taip to sap
no išsigando, kad gavo širdies 
smūgį ir mirė miegodama. 

Ar jūs tikite šia žinia? Jei 
netikite, paaiškinkite kodėl? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 70 

Nors ne paukštė, bet skraidau, 
Veja, gainioja mane visi, 
Nes, sako, esu labai įkyri. 
Bet kas ženklą ant „s" dės, 
Tam jau ašaros riedės. 

Kas aš? 
d m i i i i u , o rėkimas iš pykčio ar 
išdykavimo. 

3. Senelis yra vyresnis už 
pusbrolius ir pusseseres. 

4. Maždaug vienodi. Gal 

(5 taškai) 

Daug žinok, bet maža bylok. 
Lietuvių patarlė 




