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„LKB Kronika", Nr. 77. 

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

Žinios iš vyskupijų 
Šakiai. 1988 m. sausio 19 d., 

j Sakių rajono vykdomąjį komi
tetą buvo sukviesti rajono kuni
gai. Susitikti su kunigais at
vyko RRT įgaliotinio pavaduo
tojas Juozenas. Pavaduotojas 
pranešė kunigams, kad ateity
je numatoma išleisti naujus 
Religinių susivienijimų nuo
status, kuriuose, anot jo, bus 
atsižvelgta ir į Bažnyčios 
re ikalavimus, ir čia pat 
pareiškė: kol nauji nuostatai 
nepatvirtinti, reikia griežtai 
laikytis senųjų. Lukšių parapi
jos klebonui Lionginui Kunevi
čiui pasiteiravus, a r nauji 
Religinių susivienijimų nuos
tatai bus pateikti visaliaudi
niam svarstymui, a r galės 
kunigai pareikšti savo pastabas, 
Juozėras atsakė: „Religinių 
žmonių mūsų šalyje mažuma, 
todėl nėra prasmės nuostatus 
pateikti visaliaudiniam svars
tymui". 

Sakių dekanas monsinjoras 
Juozapas Žemaitis bandė iš

siaiškinti, kodėl sovietinė val
džia uždarė visus iki tol Lietu
voje veikusius vienuolynus. 
RRT įgaliotinio pavad. Juozenas 
atsakė nežinąs, kodėl, taip 
buvo d a r o m a . Tiesa, 
paskutiniu metu spaudoje kar
tas nuo karto pasirodo trumpos 
žinutės su mintimi atiduoti kai 
kuriuos buvusius jų namus, pvz. 
Liškiavoje. Beja, čia pat griežtai 
nurodo ir vienuolynų veiklos 
sferą, kurie, apart griežtos 
valdiškų bedievių kontrolės, 
turėtų tapti pagalbiniais ūkiais 
kolūkiams, auginant daržoves: 
ir kaip bebūtų paradoksalu, 
valdžia „leistų" jiems slaugyti 
ir vieną kitą sergantį senelį. 

Susitikimui baigiantis, kaip 
„draugiškumo ir bendradarbia
vimo" gestas iš valdžios pusės 
kunigams buvo primygtinai 
siūloma pasinaudoti specialiai 
suorganizuota ekskursija į 
vieno kolūkio kiaulių fermą. 
Kunigai nuo ekskursijos kate
goriškai atsisakė. 

Lietuvos mokytojai 
grįžta į tautinį kelią 

Vilnius. — Neseniai Maskvoje 
įvyko mokytojų ir švietimo 
atstovų suvažiavimas. Sugrįžę į 
Lietuvą, kai kurie bent dalinai 
papasakojo savo įspūdžius. 

Lietuvos delegacijoje buvo ne 
vien tik lietuviai, bet ir lenkai, 
rusai ir kitų tautybių pedagogai. 
Jie vyko pasiryžę ginti Lietuvos 
mokyklos reikalus. Maskvoje 
Švietimo komiteto pirmininkas 
G. Jagodinas neteisingai bei iš
kreiptai aiškino dalyviams Lie
tuvos delegatų pristatytos plat
formos vietas. Delegacija 
reikalavo, kad būtų leista 
kalbėti prof. Vytautui Liutikui. 
Jam buvo leista t ik trečią 
suvažiavimo dieną. 

Delegatai pritarė lietuviui 
Liutikas atsakė į kritiką ir 

išdėstė Lietuvos mokyklos esmę 
ir principus. Nebaigus jam kal
bėti, Jagodinas jo paklausė: 
kodėl jis vartoja terminą respub
likų federacija, o ne Tarybų 
sąjungos ir kokia yra dvikal-
bystės padėtis Lietuvoje Prof. 
Liutikas atsakė ir nuėjo nuo tri
būnos, bet suvažiavimo dele
gatai reikalavo jį tęsti savo 
kalbą. Taip Lietuvos atstovas 
vėl grįžo kalbėti. Lietuvos 
mokyklos koncepcijai buvo pri
tarta ir pagal tai priimtos suva
žiavimo rezoliucijos. 

Prieš švietimo centralizaciją 
Savo platformas pateikė ir 

kitos respublikos, tačiau jų pla
čiau niekas nediskutavo. Suva
žiavime kai kas bandė kaltinti 
Pabaltijo respublikas naciona
lizmu, bet tuoj būdavo duodami 
puikūs atsakymai. Liutikas 
buvo vienintelis Lietuvos dele
gatas, kalbėjęs visumos sesijoje. 
Jis sakė, jog kiekviena respub
lika turi kurti savo tautine mo
kyklą, kuri remtųsi savo tautos 
tradicijomis ir papročiais, nes 
užmiršus savo šaknis, praran
damos ir dorovinės vertybės Jis 
sakė, kad negalima visų mokyk
lų tvarkyti pagal vieną planą. 
Prieš nurodymus iš Centro pasi
sakė ir Latvijos, Estijos, Mol
davijos ir dar kitų respublikų 
delegatai. 

Lietuviai dirbs pagal 
savo planą 

Centralizmo nuotaikos esan
čios dar labai stipriom, bet 
Lietuva dirbs pagal savo švie
timo planą. Pagal prof. Liutiką, 
reikia lietuviams būti vienin
giems ir Kudirkos žodžiais 
tariant: „Ir šviesa, ir tiesa mūs 
žingsnius telydi". 

Kai kuriuos delegatus erzino 
suverenumo tautinės sąvokos, 
bet mokytojai Lietuvoje esą 
pasiryžę rašyti visų dalykų nau
jus vadovėlius, kuriuose būtų 
ryški Lietuvos praeitis, nes be 
to neįmanoma tautinė mokykla. 
Norima taip pat suorganizuoti 
ir tautinį vaikų darželį. 

Paskyrė Etikos 
komisiją 

Washingtonas . — Prez. 
Bushas trečiadienį paskyrė 
Etikos komisiją^kuri turės per
žiūrėti dabar esančias taisykles 
ir pasiūlyt i naujas. Prez. 
Reaganas pasisakė prieš tokias 
taisykles, bet Bushas griežtai 
pasisakė už jų reikalingumą. Iš 
savo Baltųjų rūmų tarnautojų ir 
iš visų departamentų viršinin
kų ir jų padėjėjų reikalavo gar
bingumo ir sąžiningumo. Jis 
nori, kad būtų sudarytas naujas 
kodas, pagal kurį būtų vykdomi 
valstybės tarnautojų ryšiai ir 
darbai. Buvusį federalinį apelia
cijos teisėją Malcolm Wilkey iš 
Texas paskyrė vadovauti Etikos 
komisijai, o juo padėjėju buvusį 
gen. prokurorą Friffin Bell. 

— Sovietų vyriausybė nutarė 
pakeisti Varšuvos pakto šalių 
karo vadą maršalą Viktorą Ku-
likovą jaunesniu generolu Vla
dimiru Lobovu, kuris dažnai 
gina Gorbačiovą ir yra už kari
nių pajėgų mažinimą. 

— Irane gyvena daugiau kaip 
du milijonai pabėgusių afganų 
nuo komunistų režimo iš savo 
krašto. Jie palaiko Afganis
tano Rezistencijos vadus, kurie 
yra sudarė aštuonių paskirų 
grupių sąjungą. 

Afganistano mujahedin 
ginklų siuntą. 

laisvės kovotojai partizanai apžiūri k-. t:k gautą 

Sąjūdžio Seimo prašymas 
Vilnius. — 1989 m. kovo mėn. 

26 d. Lietuva rinks deputatus, 
kuriems patikės kovą už jos in
teresu? Aukščiausiosos TSRS 
valstybinės valdžios organuose. 
Tai įtin atsakingos pareigos 
todėl, kad ribotai demokratiš
kas įstatymas dėl TSRS liaudies 
deputatų rinkimų būtų bent 
kiek demokratiškai taikomas. 

Įstatymo dėl TSRS liaudies 
deputatų rinkimo 38 straipsnio 
pirma dalis numato, kad priimti 
sprendimą dėl iškeltų kandida
tų pristatymo įregistravimui 
gali apygardos rinkiminis su
sirinkimas. Šis susirinkimas — 
tai abejotinai demokratiškais 
pagrindais deleguotų rinkikų 
grupelė, kuri nebūdama įgaliota 
visų apygardos rinkėjų, spręs 
kuriuos kandidatus galima 
įrašyti į rinkiminius biule
tenius, o kuriuos ne. 

Mūsų nuomone, toks sprendi
mas — tik visų apygardos 
rinkėjų teisė, tik jų teisė slaptų 
rinkimų metu pasisakyti, kas 
tinkamai atstovaus Lietuvai. 
Numatomi apygardos rinkimi
nių susirinkimų rezultatai gali 
iššaukti rinkėjų protesto 
reakciją, netgi pačių rinkimų 
boikotavimą toje ar kitoje rin
kiminėje apygardoje. 

Naujas dirigentas 
Chicagoje 

Chicago. — Chicagos Simfo
ninio orkestro naujuoju diri
gentu pakviestas 46 m. amžiaus 
Daniel Barenboim, kuris šiuo 
metu diriguoja Paryžiuje. 
Dabartinis dirigentas Sir 
George Solti, iškėlęs Chicagos 
Simfoninį orkestrą į vieną iš 
geriausių orkestrų pasaulyje, 
nuo 1991 m. rugsėjo 1 d. pasi
traukia į užsitarnautą poilsį, 
nes tada jam bus jau beveik 79 
metai amžiaus. Neseniai Pary
žiaus opera atleido Daniel 
Baremboim iš dirigento parei
gų, kuris nesugyveno su operos 
vadovybe, ir kuriam mokėjo 1.1 
mil. dol. atlyginimo. Baren
boim už tai padavė Paryžiaus 
operą j teismą. 

Nesiaurinti •irmokratijos 
Aukščiau r etas įstatymas 

sako, jog apyj rdos rinkiminiai 
susirinkimą, gali būti , bet 
neprivalo būti šaukiami, ir kad 
registravimui pateikiamas bet 
kuris kandidatų į deputatus 
skaičius. Suprasdami , kad 
rinkimams Lietuvoje iš esmės 
vadovauja Lietuvos TSR Aukš
čiausioji Taryba, atsižvelgdami, 
kad apygardos rinkiminio susi
rinkimo institutai neigiamai 
vertina dar svarstomą "TSRS 
Konstitucijos pakeitimo ir pa
pildymo projektą, palaikome Es
tijos TSR Aukščiausiosios Tary
bos tarybų darbo skyriaus re
komendacijas r i n k i m i n ė m s 
komisijoms ir kreipiamės į Jus, 
siūlydami nesiaurinti demokra
tijos Lietuvoje, ir išsiuntinėti 
analogiškas rekomendacijas 
mūsų respublikos rinkiminėms 
komisijoms. 

Patys rinkėjai balsuodami iš
reikš savo nuomonę apie kan
didatus, o jei nė vienas iš 
įtrauktų į biuletenį kandidatas 
nesu r inks daugumos , teks 
netrukus surengti antąjį rinki
mo turą, paliekant biuletenyje 
pavardes dviejų kandidatų, su
rinkusių daugiausia balsų. t.y. 
nešaukti kandidatų atrankos 
apygardos rinkiminiu susirinki
mų. 

Seimo taryba 
1989 sausio 17 

— Costa Ricos prezidentas 
Oscar Arias paprašė, kad Cen
tro Amerikos prezidentų pasita
rimas, turėjęs įvykti vasaryje, 
būtų atidėtos kitam mėnesiui, 
kadangi su sandinistų preziden
tu Ortega jam nevyksta susikal
bėti ir diplomatiniais kanalais. 

— P a n a m o s pašal in tas is 
prezidentai Eric Delvalle. kuris 
yra teisėtas Panamos preziden
tas, parašė laišką savo priešui 
diktatoriui generolui Noriegai 
ir pasiūlė pradėti pasitarimus 
baigti krašto politinę krizę. 
Amerika yra sulaikiusi Pana
mos 54 mil. dol. bankuose ir 
nepripažįsta Noriegos vyriau
sybės. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Sovietų Sąjunga 1920 m. 
vasario 2 d. „savanoriškai ir 
visam laikui" atsižadėjo bet ko
kių teisių į Estiją. 

— Amerikoje beveik 37 mili
jonai žmonių neturi sveikatos 
draudimo, pranešė speciali pre
zidento sudaryta komisija. 

— Washingtone AP žinių 
agentūros pranešimu, Pentago
nas atmetė 11,500 jaunuolių pa
reiškimus priimti į kariuomenę, 
nes tyrimai parodė, kad jie var
toja narkotikus arba alkoholį. 

— Senato Indėnų reikalų 
komisija apklausinėjo daugelį 
asmenų indėnų teisių reikalu, 
jų tarpe ir buvusį prezidentą R. 
Nixoną, kuris pasakė, jog fe
deralinė valdžia nepakankamai 
apsaugo „pirmųjų amerikiečių" 
teises, kaip Nixonas vadina 
indėnus. 

— Aliaskoje siaučia šalčiai, 
daugelyje vietų yra net 64 
laipsniai žemiau nulio. 

— Ottawoje Kanados 
ministeris pirmininkas Brian 
Mulroney pertvarko savo minis-
terių kabinetą, palikdamas tik 
Prekybos ministerį tą patį, 
ku r i s dalyvavo neseniai 
pas i rašy tos su t a r t i e s su 
Amerika pasitarimuose. 

— Sovietų vyriausybė pirmą 
kartą skelbia, kad Rusija jau 
400 metų kaip naudoja Sibirą 
„perauklėti" žmonėms. Stalinas 
tik perėmė kalėjimus ir darbo 
stovyklas su milijonais kalinių. 
Po jo mirties Chruščiovas išleido 
daug kalinių į laisvę, tačiau dar
bo stovyklų ir kalėjimų nepa
naikino. Daugelis išleistųjų 
pasiliko gyventi Sibire, rašo 
„Izvestija" Leonido Šinkarevo 
žodžiais. 

— Kuvvaito 6 tanklaiviai 
nebeplaukia su Amerikos vėlia
vomis, praneša Baltieji rūmai. 

— Izraelio žinių agentūra 
pranešė, jog buvo pasirašyta 
Izraelio ir Amerikos sutartis 
atidaryti naujas diplomatines 
įstaigas ne tik Tel Avive, bet ir 
Jeruzalėje. 

— Amerikoje praėjusiais me
tais buvo uždaryta 81 ligoninė, 
kaip praneša ligoninių sąjunga. 
IHinois valstijoje buvo uždarytos 
6 ligoninės. 

— Buvęs prez. Reaganas per 
savo prezidentavimo metus 331 
kartą kalbėjo šeštadieniais per 
radiją amerikiečiams. Paskutinį 
kartą kalbėdamas palinkėjo 
sėkmės naujam prezidentui ir 
padėkojo visiems, kurie jo 
klausėsi. Ta proga demokratų 
sen. J. Lieberman pasakė, kad 
Reaganas pakėlė Amerikos 
dvasią, patriotizmą ir šeimos 
vertybes, kurių nebeprivalome 
užmiršti. 

— Venecuelos prezidento 
Carlos Perez inauguracijoje 
Ameriką atstovauja viceprez. 
Dan. Quayle vasario 2 d., o 
vasario 3 d. jis lankysis EI 
Salvadoe ir aiškinsis ten nuo
lat vykstančių neramumų prob
lemas. 

— Senato apklausinėjimo 
komitetas, kuris turi rekomen
duoti patvirtinimui Gynybos 
sekretoriaus pozicijai nomi
nuotą John Tower, iškėlė viešai 
jo ,,moralinio charakterio*' 
bruožą ir apkaltino, kad buvęs 
Texas senatorius buvo kartą 
matytas girtas ir dar su svetima 
moterimi, bet ne su savo žmona. 

— Abilene miesto apylinkėje, 
Texas valstijoje, vos pakilęs 
skristi karinis tankinis lėktuvas 
su aviacijos personalo žmonė
mis, susprogo ore ir visi 19 
asmenų žuvo. 

Sovietai žiauriai puola 
afganų partizanus 

Keistos Valstybės departamento pažiūros 
Kabulas. — Reuterio žinių 

pranešimu, praėjusį savaitgalį 
Sovietų Gynybos ministeris 
Dmitri Jazovas baigė pasitari
mus su Afganistano komunistų 
prezidentu Najibullah, kai tuo 
pačiu metu lėktuvai atveždavo 
afganams maistą ir ginklus. 
„Tassas" pranešė, jog generolas 
Jazovas ir prez. Najibullah 
sutarė, kad Sovietai tikrai išve
ža savo karius iki vasario 15 d. 
ir kad buvo pasiekta vieningos 
nuomonės kitais kariniais, poli
tiniais ir ekonominiais klausi
mais. Pasitarimų metu buvo ap
tarta ir ilgalaikė sovietų ekono
minė parama Afganistanui. 

Iš sostinės apylinkių komunis
tų vyriausybės daliniai su 
artilerijos šoviniais apšaudė 
laisvės kovotojų pozicijas. Par
tizanų vadas Rabbani pasakė 
reporteriams Pakistane, jog šiuo 
metu bombardavimai ir patran
kų panaudojimas yra toks dide
lis iš sovietų ir afganų komu
nistų pusės, kad jis dar iki šiol 
tokių didelių puolimų nebuvo 
matęs. Daug užmuštų partiza
nų, daug žuvusių civilių 
žmonių. 

„Žemės deginimo politika" 
Baltieji rūmai taip pat 

pranešė apie smarkias kovas ir 

Kariuomenė įspėja 
politikus 

Belgradas. — Jugoslavijos 
komunistų kariuomenės vadai 
įspėjo savo politinio gyvenimo 
vadovybę, kad jie stumia kraštą 
į bedugnę. Kariuomenė pasi
priešins visa savo jėga prieš 
visus tuos, kurie veda pavojingą 
žaidimą prieš socialistinę revo
liuciją, pareiškė viešai adm. 
Petar Simic, kuris yra Polit-
biuro narys ir kariuomenės 
vadas. Admirolas tuo savo pa 
reiškimu sulaužė kariuomenės 
nesikišimo politiką į vyriau
sybės reikalus. Daugelis jugos
lavų pasisako už Serbijos vadą 
Slobodan Milosevic. kuris 
masėse yra labai populiarus. 
Neramumai tęsiasi jau beveik 
metus laiko. Darbininkija rei
kalauja pagerinti darbo žmonių 
gyvenimo sąlygas ir duoti 
daugiau laisvės, atsisakyti 
komunizmo ir apriboti kariuo
menės gyvenimo būdą. 

Donelaitis Maskvoje 
Maskva. — Maskvoje sausio 

17 d. buvo suruoštas iškilmin 
gas vakaras paminėti lietuvių 
literatūros pradininko Kristi
jono Donelaičio 275-sioms meti
nėms. Čia dalyvavo rašytojai, li
teratūros kritikai, muzikai ir 
Lietuvos Komunistų partijos 
vadas Algirdas Brazauskas, 
Raiša Gorbačiovą. Lietuvos mi
nistrų pirmininko pavaduotojas 
P. Ignotas, Prezidiumo pir
mininko pavaduotoja V. Klikū-
nienė ir ki t i . Donelaičio 
paminėjimą pradėjo Sovietų 
rašytojų sąjungos pirmasis 
sekretorius Vladimiras Kar
povas. Tarp kitų, ilgai kalbėjo 
Lietuvos Centro komiteto sekr. 
Lionginas Šepetys, bet ypač 
gerą kalbą pasakė poetas An
drejus Voznesenskis. Lietuvos 
menininkai atliko koncertinę 
programą. Paminėjimas baigtas 
Vieno Kudirkos „Tautiška gies
me". 

apkaltino Sovietų Sąjungą 
,.žemės deginimo politika" Af
ganistane, kai sovietų lėktuvai 
mėto padegamąsias bombas ant 
partizanų pozicijų. Valstybės 
departamento atstovas Charles 
Redman pasakė, kad tie sovie
tai, kurie privalo išvykti, dabar 
žiauriai puola savo kovos lėktu
vais laisvės kovotojus. Jie taip 
pat naudoja SCUD raketas. Ta
čiau partizanai, kaip sako Red
man, laikosi labai gerai ir jų 
tarpe nėra panikos. Manoma, 
kad dar liko maždaug 10,000 
sovietų kareivių, kurie kasdien 
išvyksta. Kaip žinome, Afganis-
taną sovietai okupavo su 
120.000 karių. 

Vakarų diplomatai sutinka su 
Amerikos pavadinta „žemės 
deginimo politika", nes šimtai 
civilių buvo nužudyta praėjusią 
savaitę. 

Keistas Valstybės 
departamento galvojimas 
Kitas Valstybės departamen

to pareigūnas Richard Murphy. 
kuris pasilieka tarnyboje ir 
Busho vadovybėje, mano, kad 
partizanai, kurie per 9 metus 
neturėjo didesnių nesusipra
timų savo tarpe, gali dabar 
nebesutikti, kai teks galvoti 
apie krašto valdymą. Amerika 
nėra pasiryžusi įtaigoti afganus, 
kokia turėtų būti jų būsimoji vy
riausybė. Amerikos tikslas yra 
padėti ats tatyt i sugriautą 
kraštą ir palengvinti sugrįžimą 
penkiems milijonams afganų į 
savo kraštą, pasakojo žurnalis
tams Valstybės departamento 
pareigūnas Richard Murphy. 
Tikėkime, kad afganas neka
riaus prieš afganą, sakė jis. 

Gorbačiovas vyks į 
užsienį 

Maskva. — Kremlius prane
šė, jog M. Gorbačiovas, Sovietų 
Sąjungos prezidentas, šį 
pavasarį lankysis trijuose 
kraštuose. Gruodžio mėnesį jis 
turėjo vykti į Kubą ir Britanija, 
tačiau dėl žemės drebėjimo Ar
mėnijoje tų kelionių atsisakė. 
Partijos laikraštis ..Pravda" 
rašo. jog balandžio mėnesį jis 
vizituos Kubą. Britanijos 
vyriausybė pranešė, kad Gorba
čiovas su žmona Raiša bus Lon
done balandžio 5-7 dienomis. 

Vokietijoje jis bus birželio 
12-15 dienomis ir turės pasi
tarimus su kancleriu Kohl ir 
kitais vokiečių ministeriais po
litiniais ir ekonominiais klausi
mais. Vak. Vokietija yra di
džiausia Vakarų šalis, kuri 
pradėjo prekybą su Sovietų 
Sąjunga. Vokietijos bankai yra 
suteikę milžiniškas paskolas, 
kad sovietai galėtų atstatyti 
pairusią savo ekonomiją. 

KALENDORIUS 
Vasario 2 d.: Kristaus auko

jimas — Grabnyčios. Korne
lijus. Kotryna, Valdemaras, 
Vandenė, Fortūnatas. Rytis. 

Vasario 3 d.: Blažiejus. Os
karas. Asta, Radvilas, Radvile. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:03. leidžiasi 5:06. 
Temperatūra dieną 30 1., nak

tį 20 1. 

i 
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DETROITE PRISIMINTAS 
KRISTIJONAS DONELAITIS 

LIUDA RUGIENIENĖ 

Sausio 22-rą dieną, „kai 
saulelė nuo mūsų atstodama ri
tosi", Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijoje Detroite buvo prisi
mintas prieš 275 metus gimęs 
mūsų tautos didysis dainius 
poetas Kristijonas Donelaitis, 
kurio klasikinis kūrinys „Metai" 
ne tik apibūdina aštuoniolikto
jo šimtmečio Rytprūsių lietuvių 
sunkią būklę, bet kartu iškelia 
svarbias ir nekintančias žmo
niškumo bei tautiškumo ver
tybes, nepraradusias prasmin
gumo dar ir šiandien. Nenuosta
bu, kad Lietuvoje, tautiniam 
atgimimui vėl uisiliepsnojant, 
dvasinio peno ieškoma Kris
tijono Donelaičio raštuose. 
Sausio mėn. pradžioje Vilniuje 
buvo surengta akademija šiai 
sukakčiai paminėti. Akademijos 
metu ypač jautriai ir vaizdžiai 
kalbėjo poetas J u s t i n a s 
Marcinkevičius. Sutrumpintas 
jo žodis buvo perskaitytas Det
roite literatūrinę popietę prade
dant. Marcinkevičius K. Done
laičio „Metus" pagarbiai vadina 
lietuviškojo žodžio katedra, 
kurios kertiniai akmenys yra 
taut iškumas, darbštumas ir 
viežlybumas, reiškiantis šir
dingumą, kuklumą, taurumą, 
saikingumą, dorumą, tautiš
kumą, darbštumą, užuojautą 
žmogui, pagarbą senatvei . 
Marcinkevičius atveria savo 
širdį ir prisipažįsta, kad ji 
t r a u k i a t e n a i , kaip kokį 
maldininką, į tą poetinio žodžio 
Jeruzalę. J is teigia: „Nežinau, 
ar kas pastebėjo, kad paskutinis 
,Metų' žodis yra: vargsim. Noriu 
kartu su poetu pakartoti jį šian
dien: vargsim, gindami savo 
žemę, kalbą, istoriją ir kultūrą, 
vargsim, gindami savo upes, 
ežerus ir miškus, vargsim, gin
dami žmoguje gerumą, teisin
gumą, dorumą, dieviškumą. 
Vargsim, nes taip paskutiniuo
ju žodžiu išpranašauta mūsų 
Biblijoje — .Metuose' ". 

Apie Kristijoną Donelaitį 
popietės dalyviams kalbėjo 
Jūratė Pečiūrienė: „Prieš 209 
me tus miręs poetas l iko 
nemarus. Meilė gamtai, varg
dieniui žmogui labai talentingai 
išsakyta klasiniu eiliavimu 
nepranyko praeities rūkuose". 
Ji prisiminė vargingą jo vaikys
tę ir jaunystę: net mokslus ei
damas gyveno neturtingųjų 
bendrabučiuose, o vėliau taip 
pat buvo paskirtas į kuklią Tol
minkiemio parapiją, kurioje 
rūpinosi būrų likimu. Šis istori
jos laikotarpis lietuvių tautai 
buvo i šsk i r t ina i sunkus : 
neseniai kraštą buvo nusiautęs 
maras, reikėjo kovoti su kolo
nistų įtaka. „Tyliai ir vienodai 
slinko Donelaičio dienos. Uoliai 
a t l iekamos pareigos, pilnos 
kasdieninių darbų ir rūpesčių. 
Nedažnos kultūrinės pramogos. 
Reikalai su išvargusiais būrais. 
Ramus gamtovaizdis". Kartais 
jis net iš sakyklos būrams 
ska i t ydavo savo rašomus 
„Metus". Per šį visą laikotarpį 
jis tik vieną kartą buvo išvykęs 
į Karaliaučių. „Tai tik dar dau
giau paryškina jo talento ga
lingumą intelektualinėje vie
numoje". 

K. Donelaičio raštai buvo 
išspausdinti daug vėliau. Pir
mieji „Metus" išsivertė vokie
čiai, paskui latviai, lenkai ir 
kiti. Iš viso jo raštai yra išvers
ti j 12 kalbų, gaila tik. kad ver
timo nėra anglų ir romanų 
kalbomis. „Kitataučiai kritikai 
teigia, jei Donelaitis savo kūri

nius būtų rašęs kuria nors 
didžiųjų kalbų, žymiųjų poetų 
tarpe jis pirmautų". 

K. Donelaitis savo kūryboje 
neieškojo socialinės lygybės. Jis 
ragino būrus „laikytis tautinių, 
moralinių, religinių tradicijų, 
nes be savo tautos ir papročių 
žmogaus moralė žūsta". Tačiau 
pražūties Donelaitis neprana
šauja. Tarp dviejų galiūnų gimė 
lietuviškoji kul tūra . J is 
nepasimetė vokiečių ir slavų 
įtakoje, ragino ir k i tus 
nepasimesti, todėl jo raštų 
prasmė ilgalaikė, ateities kar
toms turėjusi įvairią reikšmę. 
Tautinio atgimimo metu ji buvo 
įrodymas, kad lietuvių kalba 
yra tinkama literatūrai. Moder
niaisiais laikais grožimasi jo 
kūrybine galia. Okupaciniu 
laiku ji tampa įkvėpimu. 

„Metų" i š t raukas skaitė 
Genutė Palaikienė, Elena Zub-
rickienė ir Vytautas Ogilvis. 
Visi trys itin gražiai laisvu sti
liumi šias nelengvai skaitomas 
eiles interpretavo. Genutės 
švelnus balsas tiko pavasario 
daliai, Elena tarmiškai ir su hu
moru nuspalvino vasaros dar
bus, o Vytautas Ogilvis, seniai 
pasiilgtas aktorius Detroito 
scenoje, vaizdžiai išryškino ru
dens ir žiemos rūpesčius. Lite
ratūrinės popietės programą 
pravesti teko šias eilutes 
rašančiai. Organizuotojas buvo 
vyr. sk. „Židinys", pirmi
ninkaujant Danutei Petronie
nei. Surinktos aukos skiriamos 
naujai atsikuriančiai Lietuvos 
Skautų sąjungai. 

Šis yra pirmasis Kristijono 
Donelaičio sukakties prisi
minimas Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, o sukaktis, be abejo, 
reikšminga mums visiems. 
Gaila, kad po dviejų su puse 
šimtmečių t a u t a dar vis 
grumiasi su tomis pačiomis pro
blemomis: kolonizavimu ir 
nutautinimu. Žmonijos progre
sas vystosi labai iš lėto, neretai 
pareikalaujantis daug kantry
bės. Ištvermės ir paskatinimo 
galime ieškoti K. Donelaičio tė
viškuose pamokymuose, tai 
siūlo ir J. Marcinkevičius: 
„Didžiule paguoda ir parama, 
kad šiame varge kartu su 
mumis bus ir mūsų Kristijonas", 
šia mintimi užskleidęs savo žodį 
Vilniuje. 
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RELIGINĖ POPIETĖ 

Dievo Apvaizdos parapijos 
švietimo komitetas vasario 12 
d., tuoj po šv. Mišių — 12:15 vai, 
parapijos svetainėje rengia reli
ginę popiete. B. Jasevičius rodys 
ir aiškins video filmą apie Švč. 
M. Marijos pasirodymus Jugos
lavijoje. Visi kviečiami atsi
lankyti ir išgirsti Marijos prašy
mus. 

„LIETUVOS 
PRISIMINIMŲ" 

BANKETAS 

Visi Lietuvos Vyčiai bei jų 
draugai kviečiami dalyvauti 
29-tame metiniame „Lietuvos 
Prisiminimų" bankete, kuriame 
bus minima Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 70-ji 
sukaktis. Šiais Lietuvos Vyčių 
jubiliejiniais metais, Vidurio 
Amerikos apygarda pagerbs 
Lietuvos Laisvės lygą už jos 
nenuilstamas pastangas Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mu besirūpinant. 

Banketo metu muzikinę prog
ramą atliks solistė Audronė 
Gaižiūnienė. Šokiams gros 
Ąžuolas Stelmokas. Vakaro pra
džia 4:30 vai. po pietų, o šilta 
vakarienė bus patiekta 5:30 v.v. 

Rezerevuoti vietas galite 
skambinant: Evelina Oželis — 
254-7553, Algirdas Brazis — 
598-6193, Gerry Mack -
927-1233. Algirdas ir Julija 
Zakarkos — 434-7785, Sabina 
Henson - 573-0066, Rob Mar
tin — 890-1550, Marija Juzėnai-
tė - 425-6014, Paulius ir 
Zuzana Binkis — 471-4804, 
Ellie Kasputis - 735-4614. 
Estelle Rogers - 925-3948. 
Petras ir Juozapina Juzėnai. 

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ 
Kovo 5-tą dieną Lietuvos 

Vyčių Vidurio Amerikos apy
garda rengia Šv. Kazimiero 
šventę Kenosha, WI, kurią 
globos to miesto 38-toji kuopa. 
Šv. Mišios bus Šv. Petro para
pijos bažnyčioje (2224 — 30th 
A ve.) 11:00 vai. ryto,38-tos kuo
pos pirmininkė Teresė Balčiū
nas kviečia visus atsilankyti. 

Transportas autobusais bus 
parūpintas iš Marquette ir 
Brighton Parkų. Pietūs bus ne
brangūs. Reikia rezervuoti 
vietas skambinant Marijai 
Juzėnaitei (312H25-6014. Ji taip 

Detroito židinietės darbuojasi virtuvėje ruošdamos skan ius užkandžius , kurių 
pelnas buvo p a s k i r t a s a ts ikuriančiai Lietuvos Skau tų sąjungai paremt i . Iš 
k : Roma Radzevičienė, D a n u t ė Naujokait ienė, Vanda Šepet ienė ir pirm. 
Danutė Pe t ronienė Nuot r . A l g i o R u g i e n i a u s 

pat suteiks nurodymus, kaip į 
Kenoshą nuvažiuoti automo
biliu. 

Po minėjimo, parapijos salėje 
įvyks Vidurio Amerikos apygar
dos suvažiavimas. 
Petras ir Juozapina JuzėnaL 

PAGERBĖ SENATORIŲ 
F. LAUTENBERG 

Kearny, NJ miesto Lietuvos 
Vyčių 90-tos kuopos metiniai 
šokiai lapkričio mėnesio 5-tą 
dieną buvo sėkmingi. Seni ir 
nauji draugai susirinko Joe 
Thomąs orkestro muzikai pri
tarti. Lietuvių tautiniai šokiai 
traukė jaunus ir senus patrep
sėti. Taigi, Kearny lietuvių 
katalikų visuomenės centre 
žybtelėjo lietuviškasis draugiš
kumas. 

Vakaro kulminacinis taškas 
buvo JAV-bių senatoriaus 
Frank J. Lautenberg atsilanky
mas: jis buvo pakviestas priim
ti New Jersey lietuvių jam 
suteikiamą žymenį. Teresė 
Bilaitis. 90-tos kuopos vardu, 
pakvietė dr. Jokūbą Stuką 
pristatyti sen. Lautenberg ir ap
tarti to žymens tikslą. 

Sen. Lautenberg nuo pat jo 
išrinkimo buvo lietuvių rūpes
tingas ir užjaučiantis draugas. 
Būdamas Helsinkio komisijos 
narys, viešai pasisakė už žmo
gaus teises; dažnai pasisakė prieš 
tų žmogiškųjų teisių pažeidimą 
ir stoką religinės bei kultūrinės 
laisvės rusų okupuotoje Lie
tuvoje. Neseniai jis bandė 
aplankyti Lietuvą duomenų 
rinkimo metu Sovietų Sąjun
goje, tačiau sovietai nedavė jam 
leidimo tą planą įvykdyti. Sen. 
Lautenberg yra paskelbęs eilę 
memorandumų, reikalaujančių 
laisvės baltų valstybėms ir yra 
pasiuntęs asmenišką paramos 
laišką Lietuvos gyventojams, 
siekiantiems pagerinti savo 
būklę. Dr. Stuko žodžiais 
tariant, „Senatorius Frank 
Lautenberg yra daugiau lietu
viams padaręs, negu bet kuris 
kitas JAV-bių senatorius. Jis 
tikrai vertas mūsų padėkos". 

Tautiniais drabužiais pasi
puošusi Kearny kuopos narė 
Audronė Przybylski įteikė sena
toriui menišką rankų darbo 
lėkštę, vaizduojančią didelį 
Vytį. Lėkštėje išdrožti žodžiai: 

Dėkui 
Senatoriui Frank J. Lautenberg 

Žmogaus Teisių Gynėjui 
New Jersey lietuviai 

Sen. Lautenberg susirinku
siems padėkojo už žymenį, 
pabrėždamas kad jis žmogaus 

teises gina giliai įsitikinęs, kad 
visi žemės gyventojai verti 
laisvės tikėti savaip, nuspręsti 
kokioje visuomenėje jie nori 
gyventi, ir pasinaudoti pagrin
dinėmis žmogiškomis teisėmis. 
Jis pažadėjo toliau dirbti. Pabal
tijo valstybių naudai. Sen. 
Lautenberg atlydėjo jo vaikai 
bei keli jo raštinės tarnautojai. 
Juos susirinkusieji šiltai pasvei
kino ovacijomis bei žodžiu. 

90-tos kuopos pirmininkė Ele
onora Rokas, vakaro rengimo 
komiteto pirmininkės Cathy 
Rokas ir Jon Benvenuti, bei visi 
komiteto nariai visiems daly
viams dėkoja savo atsilankymu 
šią šventę padarius sėkmingą. 

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

ŠILUVOS MOTINOS 
FONDAS 

75-tame Lietuvos Vyčių 
suvažiavime, įvykus iame 
Washington, DC, 1988-tais 
metais, buvo pravesta rezoliu
cija, įpareigojanti Cent ro 
valdybą įsteigti Šiluvos Motinos 
fondą. Šio fondo tikslas — 
rūpintis reikalingų remontų 
išlaidų padengimu VVashing-
tono, DC, esančioje Tautinėje 

4I-MOSIOS BROOKLYNO 
LIETUVOS VYČIŲ 
KUOPOS VEIKLA 

. . i ... . 
Pranešu, kad 41-moji kuopa 

gyvuoja ir gražiai veikia, nors 
savo veikla ir nesigiria. .Šių 
metų sausio 8-tą dieną, tuoj po 
Sumos Apreiškimo parapijos 
salėje, įvyko mėnesinis narių 
susir inkimas su vaišėmis, 
kurių metu buvo pagerbtas 
klebonas kun. Jonas Pakal
niškis, švenčiantis savo gim
tadienį (sausio 1-mą). Atšven-
tėm ir kitų Vyčių (gruodžio ar 
sausio mėn. gimusių) gimta
dienius. 

Po vaišių įvyko susirinkimas. 
Jį pravedė kuopos pirmininkas 
William Kurnėta. Jis pakvietė 
kleboną sukalbėti maldą, o 
raštininkę Aldoną Zaunius per
skaityti praėjusio susirinkimo 
protokolą. Iždininkė Veronika 
Kazlauskas pranešė apie iždo 
stovį. 

Gruodžio 4-tą dieną parapijos 
salėje kuopos nariai surengė 
prieškalėdinį pobūvį, kuriame 
gausiai dalyvavo nariai ir sve
čiai. Puikioje šventiškoje nuo
taikoje pasiklausėme kalėdinių 
giesmių ir kalbų bei neseniai iš 
Lietuvos grįžusių asmenų įspū
džius. Nutarta ir šiais metais 
panašų pobūvį surengti. 

Kovo 5-tą dieną bus švenčia
ma Lietuvos ir Lietuvos Vyčių 
globėjo šv. Kazimiero šventė. 
Šia proga 41-mos kuopos nariai 
ruošia Komunijos pusryčius, 
kurių metų įvyks ir minėjimas. 

Laikas skuba — artėja ir 
Apreiškimo parapijos 75-ių 
metų sukaktis. Parapiečiai ir 
Vyčiai rimtai ruošiasi tą 
sukaktį gegužės 21-mą dieną 
iškilmingai paminėti. 

Sausio mėnesio susirinkime 
buvo nutarta rekomenduoti 
ilgametę Vytę Helen V. Kulber 
Garbės narystei. Ji savo veikla 
tos garbės tikrai užsitarnavo. 

Po kalbų ir diskusijų, susi
rinkimą malda užbaigė kuopos 
dvasios vadas kun. Danielius 
Staniškis. 

S.K. Lukas 

DR. VIJAY BAJA1, 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 
Tai. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Ofs. 735-4477; 
Raz. 244-0067; arba 246-4581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD UtDlCAL BUILOIN6 

6444 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą' 

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

3900 W. 95 St. 
Tai. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

koplyčioje. Tuomet fondan buvo 
įnešta tūkstantis dolerių. To 
fondo administraciniam komite
tui vadovauja pirmininkė Julia 
Burlen. 

Dėkui šio fondo rėmėjams! 
Anna Klizas Wargo. 

D R . U N A S A. S I D R Y S 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

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

436-5566 

Kab. tai. LU 5-0344; Raz. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEJKA 
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; raz. 442-8297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

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

Pirm., antr, ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

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

•r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. Tai. 585-2602 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59trt St.. Chicago. IL 
Tai. 476-2112 

9525 S. 79th Ave.. Hickory Hills. IL. 
Tai. 596-8101 

Vai pagat susitarimą 

DR. VIUJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Amber Chlropractlc — 
5522 8. Wotf Rd. 

Woft#nt Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą^ 

'•• Cardrac Diagnosis, Ltd. 
Marquette 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 LtGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago, III. 
Tai. 925-2670 
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Vasario 16-toji 

LIETUVOJE IR 
IŠEIVIJOJE 

Jau žinome okupuotos Lie
tuvos valdžios nutarimą vasario 
16-tąją švęsti iškilmingai tą 
pačią dieną. Jei ir reikės atidirb
ti prieš tai ar po to, tai daugelis 
lietuvių yra patenkinti. Jiems 
buvo leidžiama prisiminti tą is
torinę datą, kuri pradėjo Lie
tuvos Nepriklausomybę teoriš
kai, o paskiau ir praktiškai. Jos 
laisvai niekas nedavė. Nepri
klausomybę reikėjo ginklu, 
krauju ir gyvybėmis apginti. 
Vėliau, komunistinei Rusijai 
okupavus Lietuvą, dėl buvusios 
Nepriklausomybės, dėl tarnybos 
savo tėvynei ir savo valstybei 
vėl reikėjo mokėti krauju, kan
čiomis ir gyvybėms. Dabar tai 
prisimenama atvirai, kaltinant 
Staliną. Bet niekas nekalba 
apie komunistinę sistemą,kuri 
vienus privilegijomis apdovano
ja, kitus kančiomis, sunkiau
siais darbais ir nepakenčiamu 
klimatu naikina. 

Kaip bus atšvęsta šių metų 
vasario 16-toji okupantų malone 
ir jiems parsidavusių tylėjimu, 
sunku dabar įspėti ir nujausti. 
Viena galime pasakyti iš anks
to, kad daugelis lietuvių, ken
tėję tiek metų persekiojimus, 
baimę, trėmimus ir kalėjimus, 
džiaugiasi bent tokiu „pavasa
riu', kuris leidžiamas dabar, 
bent tuo, kad žmonėms pripažįs
tama dalinė žmogaus vertė ir 
teisė. 

Dalis mūsų brolių ir sesių ne
bus patenkinti. Jie nenori pusi
nės laisvės — jie nori visiškos 
nepriklausomybės, išėjimo iš 
tos nužmogėjusios sistemos, žu
dančios tautas morališkai ir fi
ziškai. Ir vasario 16-tosios su
kakties minėjimas jiems bus tik 
skausmas, nes sukaktis minima 
komunistų priespaudoje. 

Neturime skubėti smerkti 
minėjimų rengimo ir priešintis 
tai šventei, jeigu jos minėjime ir 
stovės partijos pastatyti žmonės, 
ištikimi okupantui, bet šiek tiek 
savyje turį patriotinio, tautinio 
ir tėviškės supratimo jausmo. 
Bet neturime taip pat tik džiu
giai priimti manevrus, kurie 
ateityje gali išvirsti tikru karu 
daugeliui mūsų tautos geriau
sių žmonių. 

Prieš Nepriklausomybės su
kaktį atsikuria daugelis bu
vusių ideologinių organizacijų, 
kurios supranta ar ne taip gerai 
supranta buvusias ideologijas. 
Girdėti, kad jau prieš kurį laiką 
atsikūrė skautai, susirinkimą 
turėjo ateitininkai, susibūrė 
sportininkai į savo olimpinį 
vienetą, jaunimas buriasi į 
jaunimo sąjungą. Reikia many
ti, kad ir šios organizacijos ša
lia jau pasireiškusių Helsinkio 
priežiūros, tikinčiųjų teisių ar 
Lietuvos Laisvės lygos jungsis 
prie Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimo. 

Prie minėjimo jungsis taip pat 
įvairios Bažnyčios, ypač stip
riausia bendruomenė — katali
kų Bažnyčia Lietuvoje. Bet ar 
tai nebus išsidavimas savo 
pažiūrų, kurias vėliau reikės 
taikyti partijos direktyvoms? 
To bijo Lietuvos gyventojai, 
kurie yra dar iš seno atsargesni, 
bijo ir išeivija, kuri savo 
entuziastišku pritarimu išsi
skiria laisvės supratimo keliuo
se. 

Išeivija iš tikrųjų nebijo naujų 
direktyvų, kurias ruošia ir 
skelbia okupanto pastatyta Lie
tuvos valdžia. Ji tik bijo dėl savo 
brolių ir seserų viešo džiaugsmo 

ir neapgalvoto žingsnio. Išeivija 
jų mokyti negali, neturi net mė
ginti, bet pati turi būti atsargi 
savo dovanomis, pažadais ir 
kurstymo žodžiais. Geriau yra 
sekti juos, matyti jų atvirumą ir 
baimės išplėstas akis, jų savųjų 
ir svetimųjų įtarinėjimus, —jie 
geriau pažįsta savo priešus ir 
savo draugus. Juk jie neretai 
turėjo bijoti ne tik priešų — oku
pantų, bet ir savo draugų — tau
tiečių, pataikaujančių okupan
tui. 

Vasario 16-toji yra tikrai Lie
tuvai ir lietuviams istorinis 
įvykis, kurio tauta laukė porą 
šimtmečių. Dabar laukia jau 
daugiau kaip keturiasdešimt 
penkerius metus. Gali tik 
džiaugtis ne tikru „pavasariu" 
— ne pilna laisve, juo labiau ne
turėdami nepriklausomybės. 
Išeivija turi vertinti jų pastan
gas ir jų džiaugsmą, kartu pasi
rodyti savo išmone, savo 
sumanymu ir sugebėjimais, kad 
priešas nepralenktų laukiančių 
tikros laisvės. 

Lietuvos Nepriklausomybės 
svkaktis išeivijoje turės būti nu
kelta šiais metais į sekmadie
nius ar šeštadienius, nes čia ji 
yra darbo dieną. Mes esame tik 
mažuma, nežymi mažuma, kuri 
turi paklusti vietos įstatymams. 
Gerai, kad pačią vasario 16 d. 
jaunimas rengia demonstracijas 
ir budėjimą miesto centruose, o 
gal tik Chicagoje. Gerai, kad 
mes galėsime ta proga pasi
rodyti ne tik saviesiems, bet ir 
svetimiesiems. Bet reikia 
minėjimuose parodyti savo vie
ningumą, savo kūrybingumą ir 
išmintį, savo sugebėjimus ir iš
radingumą, kad mes galėtume 
savo džiaugsmą praeitimi pa
rodyti ir svetimiesiems. 

Svarbiausia ši šventė turi 
sukelti entuziazmą ir didesnį 
ryžtą savuosiuose dirbti laisvei, 
savo kraštui, savo paliktai 
tėvynei, ar savo broliams. 
Neužtenka nueiti į trafaretinį 
minėjimą, kuris jau beveik 
keturiasdešimt metų karto
jamas saviesiems ir svetimiems, 
patiems savo kalbomis netikint. 
Nueiti minėjiman atiduoti au
ką, pasiklausyti triukšmingo 
veteranų įėjimo, verksmingo 
Nepriklausomybės akto per
skaitymo ir pasiklausyti tų 
pačių balsų ir tų pačių dainų. 
Jokia paslaptis minėjimus ren
giančioms organizacijoms ir pa
vieniams į minėjimus besilan
kantiems, kad kasmet Nepri
klausomybės sukakties minėji
mus mažiau lanko. Ateina 
laikas, kad geriau atiduos auką, 
negu eis į atsibodusio minėjimo 
surengimą. 

Jokiai organizacijai nepriekai
štaujame dėl tų minėjimų nuo
bodumo ir vienodumo. Dėl to 
kalta visa lietuvių visuomenė ir 
visos organizacijos, kurios 
tokiais minėjimais marina pačią 
nepriklausomybės ir tautos išsi
laisvinimo idėją. Mažesni sam
būriai padaro dar įdomesnius 
minėjimus. Ir didieji sambūriai 
su jais negali konkuruoti, nes 
nepasikviečia nei gerų kalbė
tojų, nei gerų menininkų, nei 
sugalvoja pakeisti šventės 
tvarką. O šiais metais dar rei
kės atlaikyti kompeticiją su Lie
tuvos minėjimu. Reikia manyti, 
kad ten tikrai bus geresnis bent 
šiemet. Ką tada turės sakyti 
išeivija, kuri turi laisvę ir 
platesnius galimumus. 

A. D. 

PO DAUGELIO METŲ -
PASIKEITUSI CHICAGA 

» 

Pokalbis su konsulu Antanu Kalvaičiu 
Lietuvos Konsulato Chicagoje 

65 metų veiklos sukakt į 
prisimenant, aplankiau buvusį 
Lietuvos konsulą Antaną Kal
vaitį, tebegyvenantį Marąuette 
Parke Chicagoje. 

Antanas Kalvaitis gimė 1895 
m. liepos 3 d. Rietave, Telšių 
apskr., vargonininko šeimoje. 
Taigi jau įpusėjusį devynias
dešimt ketvirtus metus, bet 
esantį stiprų, geros atminties ir 
blaiviai, logiškai galvojantį, tik 
regėjimas labai nusilpęs. Dar ir 
dabar vargonais talkina Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijai laido
tuvių ir kitomis progomis. An
tanas Kalvaitis yra plataus iš
silavinimo ir išsimokslinimo 
asmenybė. Jis yra ir muzikas, ir 
ekonomistas ir diplomatas. 
Vidurinįjį mokslą ėjo Šveica
rijoje, muzikos mokėsi Italijoje, 
ekonomiją studijavo Ispanijoje, 
teisę JAV. Mokėjo ir tebemoka 
daug kalbų, nors kai kurias jau 
yra primiršęs, jų nebevartojant 
ilgesnį laiką. 

— Gal žinote, kada Lie
tuvos konsulatas įsteigtas 
Chicagoje ir kas buvo pirma
sis konsulas? 

— Kiek prisimenu, Lietuvos 
konsulatas Chicagoje buvo 
įsteigtas 1924 metų pradžioje ir 
pirmuoju konsulu paskirtas 
pulk. Įeit. Povilas Žadeikis Man 
perėmus Chicagos konsulo pa
reigas, P. Žadeikis buvo gen. 
konsulu New Yorke, o nuo 
1935.VILI d. ligi mirt ies 
(1957.V.11) buvo Lietuvos 
įgaliotas ministeris Washing-
tone. 

— Pe rėmus konsulo parei
gas, k u r turėjote konsulato 
būst inę ir darbo apimtis? 

— Konsulo pareigas pe
rėmiau 1928 metais ir juo išbu
vau visą depresijos metą ligi 
1936 m. Prieš tai nei JAV, nei 
Chicagoje nebuvau lankęsis. Tai 
buvo naujas, nežinomas pasau
lis. Konsulato būstinė buvo ar
ti Chicagos vidurmiesčio. Be 
manęs, konsulate dirbo viena 
tarnautoja (Gaižaitė), kaip 
sekretorė ir iždininkė. Darbo 
buvo daug, nes vyko gyvas lie
tuvių judėjimas į tėvynę ir iš 
ten. Reikėjo paruošti ir išduoti 
atitinkamus dokumentus, teikti 
informaciją, bendrauti su mies
to, valstijos ir kitų kraštų 
konsulais, dalyvauti, o kartais 
ir vadovauti ruošiamose 
lietuvių šventėse, minėjimuose. 

— Kokie buvo ry škesn i 

ANTANAS JUODVALKIS 

darba i ir įvykiai lietuvių 
tarpe, jums esant konsulu? 

— Konsulo darbas, kaip 
minėjau, buvo platus ir įvairus. 
Be tiesioginio konsularinio dar
bo ir ryšių su tautiečiais bei 
gyvenamo krašto aplinka, teko 
visur dalyvauti ir pagelbėti čia 
gyvenantiems lietuviams. Lie
tuviai buvo geri ir malonūs 
žmonės, tik mažai raštingi, bet 
gerbė konsulą ir visur jį kvies
davo. Iš ryškesnių to laiko įvy
kių, kuriuose asmeniškai teko 
dalyvauti, organizuoti ir vyk
dyti, atmintyje pasiliko trejetas: 
Dariaus-Girėno skrydis per 
Atlantą, dail. Petro Rimšos 
skulptūrų parodos organiza
vimas Chicagoje ir Marginių 
tautodailės paroda, kurioje ypa
tingo dėmesio sulaukė ratelis. 
Ratelio buvo pareikalauta 
didesnis kiekis, nes jį pritaikė 
elektrinei lempai, kaip ori
ginalų stovą. Prekyboje turėjo 
pasisekimą. 

— Kiek ir kuo teko prisi
dėt i p r ie Dariaus-Girėno 
skrydžio organizavimo ir 
koks poveikis tragiško Litu
anikos žuvimo Chicagos lie
tuviams? 

— Daugiausia darbo ir laiko 
teko pašvęsti, organizuojant Da
riaus-Girėno skrydį į Lietuvą. 
Steponas Darius (1896.1.6 -
1933.VII.17), grįžęs 1927 m. į 
Ameriką, užsikrėtė lakūno Ch. 
Lindbergho pasisekimu, per-
skrendant Atlantą (1927.VI.20) 
ir pradėjo ruoštis panašiai kelio
nei į Lietuvą, norėdamas išgar
sinti Lietuvos vardą. Kartu su 
Stasiu Girėnu įsigijo lėktuvą, 
kurį pakrikštijo ,.Lituanicos" 
vardu, bet jį reikėjo pritaikyti 
skrydžiui per Atlantą. Buvo 
sudarytas specialus komitetas 
lėšoms telkti, į kurį buvo įsi
jungę žinomi ano meto lietuviai. 
Lėšų telkimas ir skrydžiui pasi
ruošimas užtruko keletą metų ir 
atrodė, kad skrydis gali niekad 
neįvykti. Bet 1933 m. liepos 15 
d. Lituanica. Dariaus-Girėno 
vairuojama, pakilo iš New 
Yorko be reikiamų leidimų ir 
minimalių techninių įrengimų, 
net be radijo ryšio. Lakūnų tra
giškas žuvimas, nugalėjus 
Atlantą ir žuvus prie Lietuvos 
slenksčio, sujaudino visus lie
tuvius, ypač čikagiečius, kurie 
savo parama buvo prisidėję prie 
Lituanicos skrydžio. 

Felikso Vaitkaus skridimą 
Q935.IX.21-22 d.) organizavo 
„Naujienų" redaktorius Pijus 
Grigaitis su savo štabu. 

Prisimenu, kad dienraštis 
„Chicago Tribūne" po Litua
nicos išskridimo be reikiamo lei
dimo pasmerkė lakūnus, o kitą 
dieną atsiprašė ir laikė juos he
rojais. 

— Visuomeninė ir kultūri
nė veikla Chicagos lietuvių 
tarpe? 

— Chicagos lietuvių visuome
ninė ir kultūrinė veikla ir anuo 
metu buvo gyva. Lietuviai buvo 
pasiskirstę į dvi grupes: vieni 
prie socialistinių „Naujienų", 
redaguojamų Pijaus Grigaičio, o 
antrieji — prie „Draugo" , 
leidžiamo marijonų. Kartais 
tarp jų vykdavo žodinė arši 
kova. Didesnę įtaką turėjo 
„Draugas", nes jame talkino pa
rapijų kunigai, o Chicagoje jų 
buvo keletas parapijų, o dabar 
dalis jų jau perėjo į svetimtaučių 
rankas (Šv. Jurgio, Šv. Kryžiaus 
ir kitos bažnyčios). 

Buvo ruošiami minėjimai, 
ypač plačiai ir iškilmingai buvo 
minima Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo šventė — 
Vasario 16-ji. Minėjimų ir šven
čių metu buvo sakomos pra
kalbos, atliekama meninė pro
grama, dalyvaujant chorams ir 
solistams. Kultūrinėje plotmėje 
plačiai veikė muzikas Antanas 
Vanagaitis. Jis dirigavo chorus, 
leido žurnalą „Margutį", įstei
gė ir vedė to paties vardo radijo 
programą, tebeveikiančią ir da
bar. Lietuvių veiklai talkino 
ano meto kunigai ir šviesesni 
lietuviai. 

— Kokie kit i d a r b a i ir 
rūpesčiai slėgė konsu lo pe
čius? 

— Konsulas rūpinosi ne tik 
dokumentų tvarkymu norin
tiems aplankyti savo kraštą, bet 
ir prekybos bei ryšių palaikymu 
su Lietuva. Iš Lietuvos kilę 
žydai mezgė prekybnius ryšius 
ir užsisakydavo prekes. Viena iš 
populiariausių tuo laiku prekių 
buvo džiovinti baravykai . 
Daugiausiai jų gaudavo iš Aly
taus apylinkių, nes Dzūkija yra 
žinomas grybų kraštas. Bara
vykų pirkliai ten ir čia buvo žy
dai, bet ne visi pasižymėjo sąži
ningumu. Į konsulatą ateidavo 
pirkl'ai su skundais, kad gau-
namoj baravykų siuntoj suras
davo akmenukų. Jie sakydavo, 
kad Lietuvos baravykai yra geri 

Antanas Kalvaitis, buvęs konsulas Chicagoje. 

ir skanūs, mes žinome, bet kad 
juose auga akmenys, tai mums 
naujiena. Pasirodo, kad nesąži
ningi pirkliai įsprausdavo 
akmenukų, kad svoris būtų di
desnis, ir taip sugadindavo 
visus grybus. 

Pradžioje už vizų išdavimą 
buvo nustatyta imti 10 litų 
mokestis, bet vėliau vyriausybė, 
norėdama patraukti daugiau 
turistų, šį mokestį panaikino. 
Lietuviai vėl užsigavo, kad 
vyriausybė nenori priimti 
pinigų, nes žinojo, kad jų 
niekam nėra per daug. Norėjo 
atsidėkoti konsului už patarna
vimą. Aiškinimai nepadėdavo, 
tai teko padaryti dėžutę su rau
donojo kryžiaus ženklais ir ten 
nukreipti siūlomus pinigus. Po 
kelių metų atidarius dėžute, 
buvo rasta daugiau trijų tūks
tančių dolerių. Anais laikais — 
nemažas pinigas. 

Arba vėl. Maisto bendrovė 
Kaune kreipėsi į konsulatą, 
norėdama gauti žinių apie 
amerikiečių mėgiamų kumpių 
skonį, kokie prieskoniai 
dedami. Man toks receptas ne
buvo žinomas, nes tai yra gamy
binė paslaptis. Patariau atsiųs
ti nusimanantį žmogų, dirbti 
kumpių paruošimo skyriuje ir 
patirti jų paslaptis. Taip ir buvo 
padaryta. Pagamintų kumpių 
siunta pasiekė Chicagą, bet ati
darius rasta, kad konservuoti 

kumpiai kelionėje sugedo, gal 
buvo šiltoje vietoje arti laivo 
variklių ar kitų priežasčių. Teko 
visą siuntą palaidoti. Jauna 
valstybė prekybininkų tarpe 
buvo nežinoma ir praskinti ke
lią į platesnę rinką buvo neleng
va. 

— Kaip Jums atrodė Chica
gą sugrįžus į ją, kaip pasi
t r a u k u s i a m iš okupuo to 
krašto? Kokios įsikūrimo 
galimybės, darbai ir išeivio 
gyvenimas? 

— Kaip daugumas, aš Ameri
ką ir Chicagą pasiekiau 1949 
metais. Nors turėjau gerų pažįs
tamų ir įtakingų lietuvių drau
gų, bet darbą susiradau per dar
bo biurą nedidelėje bendrovėje, 
kurioje išdirbau dvidešimt 
metų, kol išėjau j pensiją. 

Suprantama, Chicagą buvo iš
augusi, karo nepaliesta ir gyve
nimas ejo panašiai, kaip ir anks
čiau. Atvykus didesniam skai
čiui lietuvių, visuomeninė ir 
kultūrinė veikla pagyvėjo ir pa
platėjo. 

— Ar sekate lietuvių tautos 
dabartinį išsiveržimą po 40 
metų teroristinės komunis
tinės Maskvos okupacijos ir 
kokia Jūsų nuomonė dėl toli
mesnio tautos laisvėjimo? 

— O kaip gi, labai seku Sovie
tų Sąjungoje vykstančius pasi-

(Nukeita į 4 psl.) 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 

ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 

dalyką, kurį dabar ruošėsi atlikti, buvo dar kiti Vienas paskui kitą jūreiviai žiūrėjo į vidų, nes 
papildomieji atžvilgiai, turį ryšio su atsargumu, kurio niekas kitas tik jų pačių akys galėjo juos įtikinti jų 
tikslas galėjo būti noras pakelti įgulos nuotaiką, paro- nenusimanymu ir vienas paskui kitą traukėsi į šalį. 
dant savo paties paslaptingus sugebėjimus tokioje Ugningose Ahabo akyse, pilnose patyčios ir 
nuostabioje srityje, kaip persisukusių kompasų adatų laimėjimo, tada buvo galima pamatyti visą pražūtingą 
reikalas. Be to, Ahabas jautė, kad prietaringi jūreiviai j 0 išdidumą. 

108 
Stovėdamas prieš spintelę ir žiūrėdamas į per-

vaduosis persuktom adatom su didele baime ir nelem
tais lūkesčiais. 

— Vyrai! — tarė jis, ramiai atsisukdamas prie 
suktas kompasų adatas, senis ištiesto delno kantų įgulos, kai karininkas jam padavė prašomus daiktus, 
nustatė tikrą saulės padėtį ir, įsitikinęs, kad adatos _ Vyrai, griaustinis persuko senojo Ahabo adatas, bet 
yra persuktos priešinga kryptimi, įsakė atitinkamai į§ §įto gabalėlio plieno Ahabas sugebės pasidaryti savo 
pakeisti laivo kryptį. 

Rėjos buvo pasuktos ir dar kartą „Pequodas" 
atrėmė savo neišgąsdinamą priekį į priešingą vėją, nes 
vadinamas palankiu buvo apgaulingas. 

Tuo tarpu Starbuckas, nepaisant, kokios jo buvo 
slaptos mintys, nesipriešino, bet ramiai davinėjo reika-

adatą, kuri rodys kryptį lygiai gerai, kaip ir bet kuri 
kita. 

Jūreiviai žiūrėjo vienas į kitą vergiškai nustebinti 
ir sužavėti laukė burtininkiško veiksmo. Starbuckas 
savo žvilgsnį pasuko į šalį. 

Vienu kūjo smūgiu Ahabas atmušė plieninę ieties 
lingus įsakymus, o Stubbas su Flasku, kurie ligi tam galvelę, po to karininkui, įteikė likusią ilgą geležinę 
tikro laispnio tą akimirką pritarėjo skausmams, taip lazdelę ir liepė jam laikyti ją tiesiai, neprisiliečiant 
pat nemurmėdami su viskuo sutiko. O įgulos kai kurie denio grindų. Tada kelis kartus kūju sudavė į viršutinį 
nariai patylomis niurnėjo, bet jų Ahabo baimė buvo tos lazdelės galą, ant jo uždėjo adatą ir daug silpniau 
stipresnė už likimo baimę. Tuo tarpu pagonys perste- kelis kartus kūju sudavė i ją, karininkui vis taip pat 
kininkai, kaip ir visados, liko beveik nesusijaudinę, tebelaikant lazdelę. Paskui su adata padarė keletą keis-

Kurį laiką senis vaikščiojo po denį audringų min- tų judesių, - nežinia, ar jie buvo būtini plienui įmagne-
čių kankinamas. Bet kai netikėtai savo kaulėta koja tinti ar tik tam. kad padidintų įgulos baimę. Paprašė 
kažką užmynė, pamatė, kad tai buvo sumindžiotos truputį siūlo ir priėjęs prie spintelės nuėmė abi persuk-
varinės tūtos kvadranto, kurį dieną prieš tai trenkė tas adatas ir horizontaliai per vidurį pakabino burėms 

Dievas tai kaip vėjas — visur 
jį jauti ir niekur nematai. 

J. Normand 

Kai asilo našta per lengva jis 
nori atsigulti. 

Rusu patarlė 

į grindis. 
— Vargšas išdidusis dangaus žvalge ir saulės 

pilote! Vakar tave sukūliau, o šiandieną kompasai 
noriai mane būtų sukūlę. Taip, taip. Bet Ahabas dar 
tebėra magneto ponas. Misteri Starbuck, paduok man 
ietį be rankenos, kūjį ir mažiausią burėms siūti ada
ta. Greitai! 

Galimas daiktas, kad be impulso, diktavusio tą 

siūti adatą virš vieno kompaso skydo. Iš pradžių plienas 
sukaliojosi, kiekvienu galu virpėdamas, bet galiausiai 
sustojo vienoje vietoje. Tada Ahabas, įtemptai laukęs 
tokios išdavos, su palengvėjimu pasitraukė nuo 
spintelės ir, ištiesta ranka į ją rodydamas, sušuko: 

— Savomis akimis žiūrėkite, ar Ahabas nėra 
magneto viešpats! Saulė yra rytuose ir šis kompasas 
tai liudija! 

LXXXVIII. Logas ir virvelė 

Per visą „Pequodo" kelionės laiką logas' retai te
buvo vartojamas. Pasitikėdami kitom priemonėm 
nustatyti laivo padėtį, kai kurie prekiniai ir daugelis 
banginininkų burlaivių, ypač besisukaliodami žūklės 
srityse, visiškai užmiršta mesti logą, nors kartu (dažnai 
labiau dėl formalumo negu dėl kurios kitos priežasties) 
pastoviai įrašo į tam reikalui pavestą grafą tiek laivo 
kryptį, tiek apytikrį jo greitį. 

Taip darė ir „Peąuodas". Medinė ritė ir kampuo
tas logas prie jos pririštas ilgą laiką neliečiami kabo
jo ant užpakalinio turėklo. Lietus ir dažni aptaškymai 
ją buvo sušlapinę, o saulė ir vėjas iškraipė, visi elemen
tai susijungė supūdyti dalyką, visiškai nenaudingai ka
bėjusį. Tačiau, viso to nepaisant, po kelių valandų nuo 
įvykio su kompasu Ahabas pripuolamai dirstelėjo į ritę 
ir prisiminė, kad jo kvadranto jau nebėra ir kad davė 
karštą priesaiką dėl kompaso. Laivas plaukė nar

dydamas prieki bangose, o užpakalyje maištingai 
vartaliojosi vandens kalnai. 

— Išmeskite logą! — Ahabas paliepė jūreiviams, 
esantiems ant priekinio denio. 

Atėjo du: tamsus tahitietis ir žilas vyras iš Mano 
salos. 

(Bus daugiau) 
1. Prietaisas, kurio pagalba nustatomas laivo greitis. Vert. 

. > 
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PREKYBOS KARAS 
A . P U Ž A U S K A S 

Dr. J. Adomavičius, žymusis 
mūsų sveikatos saugotojas, y ra 
prirašęs puslapių puslapius apie 
sveikatą ir maistą. K a i kur ie 
žmonės jo klauso ir žval iai po 
Marąuet te Parką dviračiais va
žinėja, nors ir s u l a u k ę t ik ra i 
seno amžiaus. Dar daug iau tau
tiečių, kaip ga l ima spręst i iš 
mūsų knygų tiražų, "skahiu'oja-
si l ietuviškais s k a n u m y n a i s . 
Mūsų valgių gamin imo knygos 
— pačios populiar iausios, jos 
išleidžiamos paka r to t ina i s lei
diniais. O tose knygose vis pa
skaitysi: „Suplakt i 12 kiau
šinių, pridėti svarą sviesto, sva
rą cukraus". . . Ska i t au sausio 7 
d. Drauge apie Ate i t in inkų 
K ū č i a s C h i c a g o j e . J u o z a s 
Baužys baigia straipsnį: „Ankų 
šeimos kepykla ,Baltic' Bakery 
paaukojo visus py ragus Kū-
čioms". Pagalvojau, — gerai jau
nimui. Mano la ikais pyragų 
Kūč ių d ieną n e g a u d a v o m , 
reikėdavo laukt i Kalėdų, pasi-
tenkindavom sližikais. 

Nuo sausio 1 dienos Bendroji 
Europos Rinka uždraudė impor
tuoti iš užsienio j au t i eną mėsą, 
kuri paliesta kokių hormonų. 
Kas tie hormonai? Tai vidaus 
sekrecijos l iaukų gaminamos 
medžiagos, kurios pake l ia (ar 
slopina) organizmo veikimą. 
Visame pasaulyje t e c h n i k a , 
įvairūs chemikalai laba i palie
tė žemės ūkio gamin ius . Daug 
sukėlė ginčų įva i r ių t rąšų , 
vabzdžių naikinimo chemikalai , 
visokių priedų į mais to gami
nius dėjimas. Valgo modernus 
žmogus tuos vais tus , net ne
žinodamas, ką tie chemika la i 
reiškia ir kodėl jie t e n yra . 
Užtenka paskaityti an t maišelio 
a r ant stiklainio prikli juotą 
lapeli. Sakykime net į tok ius 
palyginti reto naudojimo krie
nus, kai kurie gamintojai deda 
visokių priedų. Iš s t ik la inėl io 
prieko didelėmis ra idėmis para
šyta „Pure Horseradish", o kito
je pusėje mažiulytėmis raidelė
m i s i š d ė s t y t a : , , P r o p y l e n e 
Glycol, Bisulfite, Sodium Ben-
zoate, Calcium Bisodium ED-
TA"'. Pridėta dar ir „flavoring", 
t a r tum patys kr ienai d a r nebū
tų pakankamai s t iprūs . Valgai 
žmogus ir nežinai ką, bet — su 
kumpiu gerai. 

Pennsylvanijoj j au 35 meta i 
yra leidžiamas darž in inkys tės 
mėgėjams skir iamas mėnesinis 
žurnalas „Organic Gardening" . 
J o s t e igė j a s i r i l g a m e t i s 
redaktorius yra l ietuvių ki lmės 
Robert Rodale. Berods 1987 m. 
to žurnalo tiražas peršoko vieną 
milijoną. Vis daugiau amerikie
čių, norėdami išvengti įvairių 
maiste pasi taikančių chemika
lų, pradeda patys, jei tu r i kur , 
augint i sveikatai nekenk ian t į 
maistą. Rodale yra t i k r a s orga
ninio maisto apaštalas , žinomas 
savo veikla plačiame pasaulyje. 
Jį dažnai į svečius kviečia at
silikę kraštai , prašo pa ta r imų . 
Pernai jis su ki ta is Amerikos 
žemės ūkio specialistais lankė
si Sovietų Sąjungoje. J a m teko 
pamatyt i daug a ts i l ikusiu so
vietų žemės ūkio kolchozų. Kai 
j is pradėjo savo žurna le spaus
dinti įspūdžius. į ak i s kri to jo 
apgailestavimas, kad dėl laiko 
stokos jam neteko apsi lankyt i 
Lietuvoje, o jis labai norėjęs, nes 
tai esanti jo mamytės gimtinė. 

Kiek nukrypus nuo temos, 
t ek tų dar paminėti Vokietijos 
„žaliuosius", kur j aun i žmonės 
susiorganizavo ginti gamtą nuo 
piktnaudžiavimo, nuo teršimo ir 
savanoriško žmogaus užside
gimo išsinuodyti savo paties 
rankomis. Dabar jie — gan stipri 
vokiečių politinė parti ja. Pa
našios grupės organizuojasi ir 
kitose Europos šalyse. 

Europos Rinka j a u 1985 m. 

n u t a r ė uždraust i hormonais 
„pager in tą" jautieną, nes var
totojai tokios mėsos nepageida
vo. Blogą vardą visiems hormo
nams davė DES (diethyl stil-
bestrol), vaistas plačiai nau
dojamas galvijų ūkiuose nuo 
1950 m. Pirmosios prieš tą 
vaistą sukilo Italijos moterys. 
Jos pastebėjo, kad nuo jautienos 
mėsos košelės, mažiems kūdi
kiams, net berniukams, pradėjo 
augt i krū tys , o mergai tės pra
dėdavo kraujuoti kas mėnesį. 
Chemika lus pradėjus laborato
rijose tyrinėti , paaiškėjo, kad jie 
sukel ia pelytėse vėžį. Nuo to ir 
prasidėjo europiečių nepasiti
kėjimas visokiais gyvulių augi
mą pagrei t inančiais vaistais. 
Amer ikos galvijų augintojai 
DES hormonų nenaudoja, nes 
čia įvairios įmonės pagamino 
geresnių, pigesnių ir nekenks
m i n g ų ho rmonų . Daba r t i n į 
Europos Rinkos pasipriešinimą 
sukėlė BST (Bovine somatotro-
phine). Ta i maža tabletė, kur i 
įskiepyta į veršio ausį, ima 
skleisti hormonus . Tie hormo
na i pe r s ep tyn i a s s ava i t e s 
padeda veršiukui išaugti į didelį 
jautį . Ūkininkai giriasi, kad per 
tą t rumpą laiką j a u t u k a s pri
deda savo k ū n u i 50 svarų 
m ė s o s , s u ė s d a m a s m a ž i a u 
kukurūzų. Gyvulininkystės pra
monei t a tabletė, kainuojanti 
vieną dolerį, sutaupo per metus 
650 m i l . dol. S u t a u p o a r 
n e s u t a u p o , E u r o p o s R i n k a 
paskelbė daugiau tokios jaut ie
nos nepirksiant i . Čia įsižeidė 
J A V p rekybos v a l d i n i n k a s 
Clayton Yeutter, paskelbęs, kad 
ta mėsa y ra OK, amerikiečiai ją 
valgo, o čia vietinė maisto ap
saugos administracija esanti 
labai griežta ir įvairūs tyr imai 
nus ta tę , kad tie BST hormonai 
esą nekenksmingi . Ka r tu vy
riausybė paskelbė, jog Amerika 
padvigubina mui tus Europos 
gamin iams : kai kurioms jau
tienos rūšims, kiaul ienai , kai 
kur iems vynams, vaisių sunkai 
ir pomidorų košei. Muitai pake
liami prancūzų sūriams ir kavai 
be nuosėdų (instant). Vasario 
mėnesį J A V atstovai vėl susi
t iks su Europos Rinkos ats
tovais Ženevoje toliau tar t is . 
Europiečiai svarsto, ką dar 
uždraust i pirkti Amerikoje. Iki 
šiol abipusė prekyba nukentėjo 
maždaug 100 mil. dol. sumoj. 
Jei tas „susišaudymas" įsilieps
nos, bus paliestos daug didesnės 
sumos ir nukentės abi pusės. 
Kalbama, kad reikėtų sušauk
t i specia l i s tų , moks l in inkų 
a b i p u s ę konferenci ją , k u r i 
pagaliau nustatytų, kurie augi
nimo hormonai t inka, kurie — 
ne. Pomidorų košės iš Italijos 
įvež imo a p s u n k i n i m a s j a u 
s u k ė l ė „p i zzos" gamin to jų 
paniką. Kaip j aun imas galės 
pirkti tą Pizzą. jei jos kaina 
padvigubės? 

Europiečiai sakosi giną var
totojus ,,iš principo". Jei var
totojai nenori mėsos su hormo
nais, tai mes jos ir nepirksime. 
A t s i m e n u v i e n a s b i č iu l i s , 
kažkur išgirdęs ar paskaitęs 
apie viščiukų grei tam augini
mui naudojamus hormonus, nei 
namie nei baliukuose vištienos 
neliesdavo. Jis aiškino, kad tie 
hormonai užmuša „vyriškumą". 
Vyrai, kur ie valgo viščiukus su 
ta is hormonais , vis dar at
sisuka, pamatę gražią moterį, 
tik jau nebežiną — kodėl. 

Mes t ik ime i vieną Dievą, 
sukūrusį viską, kas tik yra, 
Gyvąją mintį, absoliutą... Die
vas gyvena mūsų sąžinėse, 
žmonijos sąžinėje ir visatoje, 
kuri mus supa. 

G. Mazzini 

E. Valiukėnienė, mokytojų pagerbimo rengimo komiteto pirmininkė, atidaro 

Nuotr I. Kriaučeliūnienės 

GORBAČIOVAS 
TURI BĖDŲ IR SU 

SAVAISIAIS 
Praėjusieji metai buvo ypa

tingi metai sovietų pavergtoms 
tautoms, ypač lietuviams, lat
viams ir estams. Jų kraštuose 
po daugelio metų suplevėsavo 
tautinės vėliavos, tūkstantinių 
min ių demonstraci jose su
skambėjo himnai, suaidėjo lais
vės šūkiai. Veik pusšimtį metų 
fiziškai ir dvasiniai luošintuose 
terorizuotuose, paniekintuose 
žmonėse sužėrėjo t a u t i n i s 
a tg imimas , pasididžiavimas 
savąja kilme, savosiomis tradi
cijomis, i s tor i jos s l inktyje 
pasiektais laimėjimais. Atgijo 
noras atgauti žmogišką orumą. 
Kilo nuoširdus gailesčio ir 
užuojautos jausmas buvusiems 
sovietų imperijos vergams, žiau
riose sąlygose nukankintiems. 
Jiems ruošiantis statyti pa
minklus, dėmesys skiriamas ir 
k r ik šč ion i škų simbolių — 
rūpintojėlių, kryžių — įvedimui. 
Su tautinėm nuotaikom atgyja 
ir pagarba religijai — grąži
namos bent pačios mums bran
giausios šventovės. Kovos su 
okupantais ra ida buvo visomis 
bendro susisiekimo priemo
nėmis i š g a r s i n t a visame 
pasau ly je . T a s , be abejo, 
vienokiu ar kitokiu būdu veikė 
ir kitas po komunistiniu jungu 
esančias tautas . 

Bevartant amerikiečių spau
dą, sužinome, kad ir pačioje 
rusų tautoje iš kurios yra kilęs 
Gorbačiovas, pradėjo reikštis 
nos ta lg i ja s en i ems carų 
laikams, tada gana stipriai 
idealizuotam kaimui, ortodoksų 
religijai. Žmonėms iki gyvo 
kaulo įgriso varganas Rusijos 
gyvenimas, o ypač nuolatinis 
t r ū k u m a s maisto. Atsirado 
asmenų, kurie, kad ir nevisai 
oficialiai, pradėjo organizuoti 
įvairias grupes bei partijas ir 
viešai reikšti savo reikala
vimu > 

198h m. spalio 7 d. Leningra
do stadijone. stebint milici
ninkams, buvo nuleista su kūju 
ir pjautuvu vėliava ir jos vietoje 
iškelta carinė — balta, mėlyna, 
raudona Labai nustebta, kad 
šio proceso visiškai netrukdė 
tvarkos saugotojai. Tas jvyko 
demons t r ac i jų , kuriose 
dalyvavo apie tuzinas jvairių 
g rup ių . p r ik l ausanč iu 
vadinamai Rusu partijai, metu. 
Susirinkusius, kaip ir Pabaltijo 
kraštuose, jungė tautinis jaus
mas ir ilgesys senųjų, gerųjų 
laikų, kuriuos kaip senas atgy
venas komunistinis režimas 
stengėsi sunaikinti . Tiek Le
ninas, tiek Stalinas visa tai 
laikė subversybiniais elemen
tais ir juos rovė su šaknimis. Tik 

prasidėjus, kaip rusai sako, di
džiajam patriotiniam karui ir 
vokiečiams skverbiantis vis 
gilyn, kad sustiprinus karių 
atsparumą bei moralę, Stalinui 
įsakius, pradėtas deklaruoti 
šūkis: socialinis turinys tau
tinėje formoje. Raudonosios ar
mijos k a r i n i n k a m s pradė ta 
segioti insignacijas, panašias į 
carų laikų. Imta šlovinti senų 
laikų didvyrius, duota daugiau 
laisvės ortodoksų Bažnyčiai. 
Tačiau, praūžus karo audroms, 
Stalinas vėl viską grąžino į 
senas vėžes. 

J is pasielgė panašiai kaip 
čigonas, besimaudantis Baltijos 
jūroje. Bangoms pradėjus skan
dinti , jis nežmoniškai šaukėsi 
pagalbos. Bet į jo r smą niekas 
nekreipė dėmesio. į^da jis tarė: 
„Dieve, jei tu mane išgelbėsi, aš 
t au nulipdysiu tokią žvakę, 
kurios nė pats nepakelsiu". Ar 
su Dievo pagalba ar be jos 
čigonas išsikrapštė į krantą ir, 
kiek kojos kerta, pradėjo bėgti 
Birutės kalno link. Pasiekęs jo 
viršūnę, plačiai nusišypsojo ir 
tarė: ..Dieve, dabar aš tavęs 
nebijau. Nesitikėk, kad aš tau 
daryčiau žvakę". 

Nemaža dalis Rusijos inteli
gentijos, užuot vykus atostogų 
į žymias kurort ines vietas, jas 
praleidžia dar užsilikusiuose 
kaimuose, domisi senolių kapi
nėmis ir kitokiomis praeities 
liekanomis. Jaunimo žmonės 
benykstančiuose kaimuose pra
dėjo uoliai rinkti senas ikonas. 
Galvojama, kad greitai Maskvo
je bus sunku surasti apsišvie-
tusio žmogaus namus, kuriuose 
nebūtu ikonų, stačiatikių reli
gijos simbolių. Kar tu su iko
nomis j intel igentų namus 
skverbiasi ir caro Nikalojaus II 
bei jo šeimos portretai. Gerą 
rinką randa ir kontraversinio 
menininko Ilija Glazunovo mo
dernaus s t i l i a u s carų pa
veikslai. Vis daugiau lankytojų 
sus i l auk ia E k a t e r i n b u r g a s 
' d a b a r t i n i s Sverd lovskas ) , 
kuriame 1918 m. buvo išžudyta 
imperatorinė šeima. Kaip ir 
Lietuvoje nacional izmas ir 
religija eina ranka rankon ir 
sudaro didelę jėgą, grasinančią 
komunistinei s is temai . Tas 
nemažai rūpesčio kelia Gor
bačiovui ir jo šalininkams. 

Valentinas Falinas. Gorbačio
vo patarėjas užsienio politikoje, 
praėjusių metų pabaigoje , 
kalbėdamas per Vak. Vokietijos 
radiją, prisipažino, kad iš ben
dro Sovietų Sąjungos 279 mili
jonu gyventojų apie 55 milijonai 
vienokius ar kitokius ryšius 
palaiko su religija. Kai kurie 
Vakarų stebėtojai mano. kad 

PO DAUGELIO 
METŲ... 

(Atkelta iš 3 psl.) 

kei t imus ir nepaprastai džiau
giuosi lietuvių tautos spontaniš
ku išsiveržimu, reikalaujant 
visų žmoniškų ir tikėjimo lais
vių, pilnos demokratijos. Sujau
dintas esu pasiektais laimėji
ma i s , p a s k e l b i a n t l i e t u v i ų 
kalbą respublikine kalba, pri
valoma visiems gyventojams ir 
įstaigoms. Grąžinimas t au t inės 
t r i s p a l v ė s vėl iavos į viešą 
gyvenimą, leidimas viešai gie
doti tautos himną (kaip j ie va
dina V. Kudirkos t au t inę gies
mę), leidimas naudoti Lietuvos 
herbą — Vytį bei ki tus taut inius 
simbolius kelia tokį neapsa
komą džiaugsmą ir pasididžia
vimą visa lietuvių tau ta , ypač 
j aun imu, išaugusiu komunis
tiniame terore. Tik kad tėvynėje 
nepertemptų stygos, o siektų 
nuosekliai ir vieningai to, ką 
e s a m o s e są lygose g a l i m a 
laimėti, neužmirštant siekti ir 
pilnos Lietuvai nepriklausomy
bės. 

Baigė įdomų pasikalbėjimą 
buvęs Chicagoje antras is Lietu
vos konsulas Antanas Kalvaitis, 
t is . 

CLASSIFIED GUIDE 

pusė Rusijos gyventojų tu r i res-
pektą krikščionybei. 

Leon idas Brežnevas savo 
•laiku skundėsi: „Kada aš t ik 
neužsuku televizijos, vis girdžiu 
varpų skambėjimą, matau cerk
vių bokštus. Draugai, kame 
reikalas? Kokius gi laikus mes 
gyvename: prieš revoliucinius 
a r po revoliucinius?" Į tą jo prie
kaištą niekas nekreipė rim
tesnio dėmesio. 

Apie Rusų partiją, kaip ir apie 
mūsų Pers i tvarkymo sąjūdį, 
spiečiasi įvairių pažiūrų bei 
ideologijų žmonės. Betgi joje 
kiek ryškiau išsiskiria liberalai 
i r save v a d i n a n t y s c e n t r o 
žmonės . Kuo j i e s k i r i a s i ? 
Centr is tai su nepasit ikėjimu 
žiūri į Vakarus, o ypač į Ameri
ką, kuri jų nuomone y r a pa
skendusi narkotikuose, kurioje 
plačiai įsišakinijęs kriminalinis 
elementas. Bijosi, kad, su JAV 
pradėjus arčiau bendrada r 
biauti , tos blogybės gali plačiai 
persimesti ir į Sovietų Sąjungą. 
Liberalai šiuo atžvilgiu yra 
nuosaikesni. 

Kad ir ne taip plačiai, reiš
kiasi ir Pa t r io t inė sąjunga 
demokratijos a tgaivinimui . J i , 
naudodamasi Gorbačiovo persi
tvarkymo politika, tikisi kovo 
mėn. rinkimuose į Liaudies 
depu ta tų kongresą p raves t i 
savo k a n d i d a t u s ir da ry t i s 
į takinesnė politiniame gyve
nime. 

Grupė, pasivadinusi Pamjat 
(lietuviškai išvertus, gal būtų 
Atmintis), buvo pirmoji, pra
dėjusi r inkt i senas ikonas , 
daryti pastangas išgelbėti kai 
kurias bažnyčias, išsaugoti carų 
laikų paminklus. Tuo susilaukė 
nemažai žmonių simpatijų. J i 
yra gana karingai nusiteikusi ir 
siekia autoritatyvinio nacionali
nio režimo. Pamjat bijo žydų — 
masonų suokalbio, kur is , jos 
manymu, valdo Ameriką bei 
nemažą dalį Europos ir ruošiasi 
sunaikint i Rusiją. Dimitnjus 
V a s i l j e v a s . Pamja t v a d a s , 
praėjusių metų liepos mėn., 
kalbėdamas į ^OO susirinkusių, 
kaltino žydus r i tual iniu būdu 
išžudžius caro šeimą. Šios 
grupes tarpe yra ir tokių, kurie 
p r i e m e n a XIX š i m t m e č i o 
.juodašimčius", tada ruošusius 
pagromus prieš žydus. 

Jei kokiu nors būdu naujoji 
dešinė Rusijoj perimtų valdžią, 
kai kurie amerikiečiai galvoja, 
kad ji būtų antisemitinė ir nusi
stačiusi prieš Vakarus . J ų ma
nymu, reikią remti Gorbačiovą 
ir nereikalauti per daug refor
mų, tačiau kiti y ra nuomonės, 
kad, nežiūrint koks naujas 
režimas būtų, jis vis tiek būtų 
geresnis už marksistinj-leninis-
tinį. 

B. V. 

REAL ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS ! PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

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

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3206V2 We«t 95th Stret 

T«l. — GA 4-8654 

" H E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

HELP WANTED 

Help vvanted. p.t. receptionist for 
medical office. 

Call 434-0100 

GOVERNMENT JOBS! 
$18,037. to S69.405. 

Immediate Hiring! 
Your area. Call (Refundabie) 
1-518-459-3611 EXT F 664A 

for Federal List 24 HRS. 

ATTENTION — HIRING! Govern 
ment jobs — your area. Many im
mediate openings vvithout waiting lįst 
or tęst. $17,840 - $69,485 Call 
1-602-838-8885. EXT. R 7765. 

FOR RENT 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
Gage Parke. Skamb. po 6 v.v. 
436-2509. 

FOR SALE 

"ATTENTION — GOVERNMENT 
SEIZED VEHICLES from $100. 
Fords, Mercedes, Corvettes, Chevys 
Surplus. Buyers Guide. 
1-602-838-8885 Ext. A 7765." 

REAL ESTATE 

^ MLS KOMPIUTERIŲ 
pagaloa galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BEU-BACE REALTORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEr PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai (kainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

Sav. parduoda namą West Lawn apyl. 
5 kamb mūrinis, ..raised ranch" stilius: 2 
auto garažas, centrai šaldymas, (rengtas 
rūsys; dvigubi langai; ..sevver & sump"; 
aluminio ..trim" Daug priedų. Labai šva
rus Galima užimti nuo gegužės 1 d. Apžiū
rėt susitarus Tel. 585-8728. Kalbėt 
angliškai 

Q***K- KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Sč*rbaH*l Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų (kainavimo. 

ATTENTION — G O V E R N M E N T 
HOMES from $1 (U-repair). Delin-
quent tax property. Repossessions. 
Call 602-838-8885 Ext. GH 7765. 

PLATERS 
For Plating Company 

Experience not necessary. Will train. Mušt 
Undenstand English & be dependable. 
Apply at 3200 N. Wolf Rd., Franklin 
Park, Illinois. 

Namas apžiūrėjimui 
Sekmadienį, vasario 5 d. 1 - 4 v. p.p. 

11248 S. St. Louto, visai naujas 3 mieg 
mūrinis ,,bi-leve(" namas su 1-% prausyk
los; L formos valgomasis; įrengtas rūsys; 
šeimos kamb su židiniu. „Thermal" lan
gai; aluminio „trim", daug priedų Skubė
kite. 

No. 372 — 63 A Narragansett — 
$75,500, vieno sav. 27 metų ,,ranch" 
namas; 3 dideli mieg. kamb.; 20 pėdų 
virtuvė su ąžuolinėmis spintelėmis; nauja 
šildymo-šaldymo sistema; naujas stogas; 
didelis kiemas: pusė bloko iki Jewel par
duotuvės, banko, autobuso, gydytojo, 
restorano. Skambinkite dabar! 

No. 380 — 59 A Kllbourn — 3 mieg. 
kamb., mūrinis. 35 metų amžiaus namas; 
/isiškai nauja virtuvė; ištisas rūsys: 2 auto 
garažas; aluminio „tr im"; nauja šildymo 
sistema: centralinis vėsinimas: labai šva
rus. Skubėkite! 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
jjalime padėti, nes daugiau stengiamės. 
NJamo (vertinimui skambinkite skubiai — 
labar 

O BRIEN FAMILY REALTY 
Tel . — 434-7100 

POVILAS PETKEVIČIUS 
LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALĖJIMUOSE 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir aštuonerius metus kalėjimuose. Objektyvios ir sklandžiai 
parašytos apybraižos skaitytoją įtikina, kad mūsų kaimynas 
buvo žiaurus ir suktas, šią knygą kiekvienam verta pasiskai
tyti ir turėti savo knygų bibliotekoje. Kaina su persiun
timu 9.50 dol. Illinois gyventojai dar prideda 64 centus valsti
jos mokesčio. 

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

i i 



PHILADELPHIA IR APYLINKĖS 
K A L Ė D Ų STEBUKLAS 

Mūsų kolonijos gyvenimą 
pagal j au nusistovėjusią seną 
tradiciją kiekvieneriais metais 
gerokai pagyvina Vinco Krėvės 
l i tuanis t inė mokykla su savo 
k a l ė d i n e eglu te . Jos m e t u 
mokyklos vaikučiai turi progos 
parodyti savo meninius gabu
m u s ir pal inksmint i suaugu
sius. 

Anksčiau, artėjant Kalėdoms, 
mokyklos vadovybei būdavo 
didelis galvosūkis — kur gaut i 
t i nkamą vaidinimėlį. Pastarai
s i a i s m e t a i s šią problemą 
p a d e d a i š sp ręs t i d ramin ių 
kūr inių rašytoja ir režisierė Ju
lija Dant ienė. Ji kiekvieneriais 
metais sukuria vis naują sceninį 
vaizdelį. (Laiko slinktyje jų j a u 
tu r i sukaupusi nemažą skaičių. 
T ik gaila, kad jais nepasinau
doja kitos kolonijos). Būdama 
režisierė, j i pirmiausia aplanko 
m o k y k l ą ir susipažįsta su 
vaikais , t a i yra medžiaga, su 
kur ia jai vėliau teks dirbti, ir t ik 
t a d a rašo kūrinėlį. Savo tos 
rūš ies darbuose ji sprendžia 
kalėdinės prabangos bei arogan
cijos ir skurdo bei gyvenimo nu
skriaustųjų problemą. Tai labai 
s v a r b i d i d a k t i n i o pobūdžio 
kūryba . 

Šių metų kūrinėlis, pavadin
t a s Kalėdų stebuklas, buvo su
va id in tas sausio 15 d. Šv. An
driejaus parapijos salėje. Veiks
m a s vyskta kažkur provincijoj, 
k u r dar važinėjama rogėmis, 
k u r dar skamba kalėdiniai 
ž v a n g u č i a i . Va id in imėl io 
siužetas gana paprastas, bet 
k a r t u i r s avo t i ška i i n t r i 
guojant is . Kūčių dieną pas 
mokytoją atvežami vienas po 
k i t o va ikučia i , j ie dalinasi 
dovanomis, puošia eglute. Viena 
merga i tė (Marytė) vis kažkodėl 
ne rami , nuolatos žvalgosi pro 
langus. Mokytojai pakartotinai 
k laus ian t , kodėl ji tokia susi

rūpinusi, nedrąsiai prisipažįsta, 
kad nea t s ik lausus i eg lu tės 
puošti pakvietė ir nesseniai įjos 
kaimynystę atvykusią Elytę, 
naš la i t ę , visai nekalbančią, 
pamotės nuolatos baramą, ver
čiamą dirbti įvairius darbus ir 
saugoti jos mažus vaikus. J i vi
sada skurdžiai aprengta, netur: 
jokių draugių. Mokytoja labai 
apsidžiaugia Marytės sumany
mu ir ją pagiria. 

Puošiant eglutę, vaikų kalbos 
nuolatos sukasi apie dovanas. 
Kai kurie išgyvena savotišką 
baimę, kad negautų menkesnės 
vertės dovanos, negu duoda. Mo
kytoja, aiškina, jog Kalėdos tur i 
daug gilesnę prasmę negu eglu
tės blizgučiai bei material inės 
dovanos. Susišaukia vaikučius 
prie prakartėlės ir, rodydama į 
užgimusį Jėzulį. taria: „Čia y ra 
t ik ra Kalėdų prasmė. Kūčių 
vakare visame pasaulyje įsivieš
patauja taika, ramybė, džiaugs
m a s , žmonių širdys darosi 
kupinos meilės. Žemė pasipuo
šia gražiu sniego klodu..." 

Sį į spūd ingą pasako j imą 
tęsiant , girdėti durų skambutis 
ir pasirodo gražiai apsirengusi 
ponia (pamotė) su savo dviem 
v a i k a i s ir Elytė, p a m o t ė s 
vadinama Elena. J i paprašo 
mokytoją, kad pasaugotų jos 
vaikus, nes turinti važiuoti į 
didelį balių. Grubiai pastum-
dama Elytę prideda, kad ji y ra 
žiopla, nemokanti apsieiti su 
žmonėmis, visai nekalbanti, kad 
su ja tur in t i labai daug bėdų. 
Tarpe gražiai apsirengusių, 
l inksmai nusiteikusių vaikų 
Elytė yra didelis kontrastas. 

Vaikai pradeda ją klausinėti 
apie kalėdinių dovanų gavimą, 
norą puošti eglutę, draugauti su 
mergai tėmis ir t.t. Elytė galvos 
judesiais pareiškia taip ar ne. 
Pr ie eglutės, išskyrus Marytę, 
niekas neturi jai dovanėlių, nes 
nežinojo, kad ji čia bus. Marytė 
Elytei įteikia gražią priejuostę 
ir tuojau ja papuošia. Ki ta 

M Ū S Ų K O L O N I J O S DRAUGAS, ke tv i r tad ien is , 1989 m. vasario mėn. 2 d. 5 

Linksmos, gražio* akademikes akademikų krikštynose. Iš kairės; t.n. Lina 
Meilytė, t.n. Ilona Vaičiulyte ir t.n. Renata Ramanauskaite. 

Nuotr. Pauliaus Juozaičio 

mergaitė nuo savo galvos nusi
ima kaspiną ir prisega Elytei. 
Taip kiekviena, prie eglutės 
e s a n t i , va rgše i m e r g a i t e i 
padovanoja ką nors, ką pati 
dėvi: broškutę. žiedą, retežėlį su 
širdele ir t.t. Elytė gražėja. 
Žiūrovus jaudina vaikų nuošir
dumas. Salė visiškai nuščiūva. 
Mokytoja vėl vaikus susikviečia 
p r i e p r a k a r t ė l ė s , p a g i e d a 
,,Žiemos lopšinę" ''žodžiai ir 
muz. Raimundos Rukšienės) ir 
kalėdinę giesmę. Tada. jos 
paprašytas, kiekvienas vaikas 
tar ia : „Linksmų Kalėdų, Jėzu-
li, atnešk pasauliui ramybe, 
suteik visiems džiaugsmo!". 
Paskutinioji prie prakartėlės 
prisiartina Elytė judina lūpas ir 
nori ką tai paskyti. Pagaliau ji 
i š t a r i a : , .L inksmų Ka lėdų 
Jėzuli , l inksmų Kalėdų vi-
siems.r". „Stebuklas... stebuk
las... Kalėdų stebuklas", šaukia 
v is i va id in to ja i . Sa lės 
džiaugsmas išsilieja audringais 
plojimais. Mokytoja prideda, jog 
meilė, jautrios širdys, auka gy
venimo nuskriaustiesiems ir 
šiais laikais daro stebuklus. 

Jūratė Stirbienė, lituanistinės 
mokyklos vedėja, pareiškė nuo
širdžią padėką Dantienei už 
didelį triūsą ir įteikė jai sim
bolinę dovanėlę. Lietuvių bend-

Vinco Krėvės Philadelphijoje lituanistinės mokyklos mokiniai su mokytoja R. Rukšiene suvai
dinę vaizdelį „Kalėdų stebuklas". 

Nuotr. R. Stirbio 

ruomenės vardu už labai gražų 
va id in imą padėkojo Teresė 
Gečienė ir mokyklai linkėjo sėk
mės ateities darbuose. 

Darželio vaikai imitavo dainą 
„Mes esame muzikantai" ir 
pašoko ratelį. Triukšmingai į 
salę įžygiavęs Kalėdų senelis 
susitiko su visais vaikais ir 
j iems įteikė dovaneles. 

G r į ž t a n t p r ie va id in imo, 
užsitęsusio apie pusvalandį, 
malonu pastebėti, kad prie gero 
pasisekimo prisidėjo puikus 
rolių mokėjimas, taisyklingas 
žodžių t a r i m a s , į t i k i n a n t i 
vaidyba, scenoje įruošti mikrofo
nai. Jų pagalba ir silpnučiai 
vaikų balseliai visur buvo gerai 
girdimi. Štai tų šaunių artistų 
sąrašas: mokytoja — Raimunda 
Rukšiene, Marytė — Austė 
Radžiūtė, Onutė — Gabija Ra-
džiūtė, Viktutė — Rasa Stirbytė. 
Jonukas — Gintaras Šnipas, Da
nutė — Sandra Dainoraitė, 
Krist ina — Aldona Vainiūtė, 
Rita — Alicija Levin. Margarita 
— Alexis Washovsky, Elytė — 
Jane Cox, pamotė ir jos vaikai 
— Brigita, Kristina ir Antanas 
Kasinskai. 

Renginį ruošiant, pagalbos 
ranką tiesė nemažas žmonių 
būrys. Šiltais pietumis vietos 
motinos pavaišir o 130 svečių. 

Š iuo metu l i t u a n i s t i n ė j e 
mokykloje ir darželyje yra 21 
mokinys. (Pernai buvo 18). Juos, 
be Stirbienės. moko Raimunda 
Rukšiene, Marytė Šušinskienė, 
dr. Rūta Graudušytė, neseniai 
p a k e i t u s i S igutę S n i p a i t ę , 
Estera Washovsky ir pagelbi-
ninkės Audrė bei Dalia Miro-
n a i t ė s , buvus ios m o k i n ė s . 
Vedėja džiaugiasi, kad šiais 
metais daug paramos susilaukia 
iš t ėvų komi te to , k u r i a m 
vadovauja energinga Brigita 
Pumpulytė-Kasinskienė, plačiai 
ž inoma smu ik in inkė . Visų 
i temptų pastangų dėka šis 
renginys susilaukė rekordinio 
svečių skaičiau?. Tas labai daug 
džiaugsmo ir moralinės para
mos suteikė mokyklos vadovy
bei. Vedėja Jūratė Stirbienė su 
gražiomis viltimis žvelgia į 
ateitį. 

Bronius Vaška i t i s 

Lietuviai Floridoje 

Miami, Fla. 

VASARIO 16-TOS 
MINKJIMAS 

Vasario 16 toji Miami bus 
švenčiama vasario 12 d., sekma
dienį. 1:30 vai. o.p. šv. Mišios St. 
Francis bažnyčioje. 2 vai. p.p. 
klubo salėje bus minėjimas ir 
„Bangos" choro koncertas. Visi 
kviečiami ir laukiami. 

K. K o d a t i e n ė 

U Ž D A R O 
K A R I U O M E N Ė S B A Z E S 

Taupant išlaidas planuojama 
JAV-se uždaryti 86 kar ines ba
zes. Jų tarpe dvi Illinois vals
tijoje: Ft. She r idan , netol i 
Chicagos, ir Chenute aviacijos 
bazę Rantoul. IL. 

Vinco Krėvės lituanistinės mokyklos darželio vaikų pirmas pasirodymas sctnoje 
Nuotr. R. Stirbio 

A.tA. 
DR. ALFONSUI AŽUBALIUI 

mirus, p niai AŽUBALIENEI, DALIAI ir dr. KAZI
MIERUI WOSS su šeima reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

Palmyra ir Vytautas Janušoniai 
su šeima 

Brockton, Mass. 

L I E T U V O S 
N E P R I K L A U S O M Y B Ė S 

M I N Ė J I M A S 

Brocktone šiais metais Va
sario 16 diena bus minima Va
sario 12 dieną. Po pamaldų, 
kurios bus atlaikytos 10 vai. Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje, 
bus vykstama į Legion Pa rk 
a ikštę , kuri bus p a v a d i n t a 
„Mindaugo aikšte" . Ten bus 
pakeistos iškabos, iškelta Lie
tuvos vė l i ava ir sug i edo t i 
Amerikos ir Lietuvos h imnai . 

Tą pat dieną 3 vai. po pietų 
visi lietuviai susirinks į Šv. 
Kazimiero parapijos salę minėji
mui. Paskai tą skaitys J A V 
kapitonas Andrius E i va iš Wa-
shington, D.C. Po paskaitos bus 
aukų r inkimas Lietuvos laisvi
nimo reikalams. 

Po aukų r inkimo bus meninė 
programa, ku r i ą a t l iks Šv. 
Kazimiero parapijos choras , 
vadovaujamas Jūratės Lelienės, 
baigusios Vi ln iaus muzikos 
konservatoriją. Šv. Kazimiero 
parapijos mokyklos t au t in ių 
šokių g rupė , v a d o v a u j a m a 
seselės Juzefos, pašoks lietuviš
kus tau t in ius šokius ir tos 
parapijos mokyklos j aunų jų ' 
chore l i s p a d a i n u o s k e l e t ą 
l ietuviškų da inų . Chore l iu i 
vadovauja seselė Dovydą. 

Minėjimą rengia Brocktono 
Lietuvių Taryba. 

Special ios minė j imo pro
gramos bus t r i s kar tus perduo
tos per vietines radijo stotis. 

V a c l o v a s S e n ū t a 
Tarybos sekretor ius 

Gary, Indiana 
VASARIO 16 M I N Ė J I M A S 

Lake apskr. ALTos skyr iaus 
valdyba, apylinkės lietuviškoms 
organizacijoms padedant, ren
gia iškilmingą Vasario 16 d. 
minėjimą. 1989 m. vasario 18 d., 
8:30 vai. ryto per H a m m o n d 
WJOB radijo stotį bus t r an 
s l iuo jama V a s a r i o 16 d. 
pri taikyta programa. Tą pačią 
dieną 9 vai. ryto prie Eas t 
Chicago miesto rotušės b u s 
pakelta nepriklausomos Lie
tuvos vėliava. Po vėliavos pa
kėlimo iškilmių bus bendr i 
pusryčiai legiono 369 Nr. salė
je, Chicago Ave., East Chicago. 

Vasario 19 d. 10 vai. ryto bus 
atnašaujamos šv. Mišios už lais
vei kovojančią Lietuvą Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje, 
Gary. 4 vai. po pietų Šv. Kazi
miero parapijos patalpose Gary 
bus iškilmingas Lietuvos a tkū
rimo minėjimas su banke tu i r 
programa. Kalbės Lietuvos gen. 
konsu las Vaclovas K l e i z a . 
Meninę programos dalį a t l iks 
sol. Birutė Kėmėžaitė ir muz. 
Manigirdas Motekaitis. 

Rengėjai maloniai kviečia 
visus apylinkės lietuvius vi
suose parengimuose gausiai da
lyvauti. 

V a l d v b a 

T R Ū K S T A G A I L . S E S E R Ų 

Chicagoje t r ū k s t a gai les
t ingųjų seserų. Apie 1 2 ^ vietų 
t a i t a rnyba i n ė r a užpildytos. 

PINGA D U J O S 

Šią šiltą žiemą Chicagoje 
sumažėjo kūrenamų dujų varto
j imas. Jų kainos kr in ta . 

A.tA. 
BRONIUS KASAKAITIS 
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Staiga mirė 1989 m. vasario 1 d., 6 vai. ryto, sulaukęs 83 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Suvalkijoje. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Birutė, pusbrolis 

Jurgis Kasakaitis, pusseserė Ona Nakienė, pusbrolis Alfon
sas Krakauskas, brolio duktė Ramutė Čepulienė su šeima. 
Lietuvoje — sesuo Marytė Smailienė su vyru ir mirusios sesers 
Felicijos vaikai ir kiti giminės. 

Priklausė daugeliui lietuviškų organizacijų. 
Kūnas pašarvotas penktadienį, vasario 3 d. nuo 3 iki 9 

v.v. Petkus-Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 4 d. Iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, sesuo, pusbroliai , pusseserė ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

GAIDAS—DAIMID 
E U D E I K I S 

T R Y S MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
P A T A R N A U J A IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a Avenue 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s — 9 2 7 - 1 7 4 1 - 1 
4 3 4 8 S . C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 7 1 St. , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 S o . 5 0 t h Av., C ice ro 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

S T E P O N A S C. LACK ir S U N Ū S 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sallv Donald M., J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1 4 2 4 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAUJA C f D C A G O J I BEI PRIEMIESČUOSE 

T e l . 6 5 2 - 5 2 4 5 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. vasario mėn. 2 d. 

x Lietuvos laisvė r ū p i vi
siems — tiek krašte likusiems, 
tiek išeivijoje. Lietuvos Nepri
klausomybės sukakt i s bus 
paminėta vasario 12 d., sekma
dienį, 2 vai. p.p. Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. Minėjimą ir vi
sas iškilmes rengia Chicagos 
Lietuvių Taryba ir kviečia visus 
dalyvauti bei savo auka paremti 
Lietuvos laisvinimo pastangas. 

x Marijos aukš t . mokykla 
Užgavėnių prisiminimą „Mardi 
Gras" rengia vasario 7 d. Kiek
viena klasė dovanos labdaros 
reikalams daiktelius, kurie su
šelps neturtinguosius. Pačios 
mergaitės — moksleivės tą die
ną pasilinksmins mokykloje. 

x JAV Lietuvių J a u n i m o 
sąjungos Chicagos skyr ius 
prašo visų Chicagos ir apylinkių 
lietuvių prisidėti prie telefo
ninių skambinimų vajaus va
sario 16-tos dienos proga. Skam-
binsim Chicagos dienraščiams, 
reikalaudami, kad jie spaus
dintų daugiau žinių apie įvy
kius Lietuvoje, vasario 13-14 
dienomis. Informacijos lapeliai 
bus dalinami sekmadienį, va
sario 12 d. 

x Lemonto Maironio litua
nistinės mokyklos mokiniai 
atliks meninę programą per 
apylinkės Vasario 16-tos 
minėjimą. Minėjimas bus 
sekmadienį, vasario 19 d., Lie
tuvių centre Lemonte. Šv. Mi
šios laikomos 11 vai. minėjimas 
prasidės 12:30. Pagrindinę 
paskaitą skaitys Arvydas Barz-
dukas. 

x Amerikos Lietuvių Tary
bos Cicero skyrius rengia Va
sario 16-tos minėjimą, kuris pra
sidės vasario 11 d. 12 vai. 
iškilmingai pakeliant tautinę 
Lietuvos vėliavą Cicero miesto 
savivaldybės aikštėje. Žodį tars 
kun. dr. J. Šarauskas, Šv. An
tano parapijos administratorius. 
Tautinės vėliavos pakėlimo 
apeigas praves inž. Stasys Du
bauskas Lietuvių visuomenė 
kviečiama dalyvauti tautinės 
vėliavos pakėlime. 

x Kaip mais tu s augo t i s 
nuo vėžio — gail. sesers Elenos 
Peržinskienės pranešimas šį 
sėt madienį nuo 2 v. p.p. Alvu-
do pažmonyje Lietuvio sodybo
je. Dalyvauja kun. Juozas 
Juozevičius. Gydytojas atsaki
nėja į sveikatos reikalu paklau
simus. Jonukas ir Gretutė — 
video filmas operetė. Kraujospū
džio matavimas. Alvudo gė
rybėmis pasivaišinimas. Visi 
laukiami. Visiems įėjimas 
laisvas. 

x Adv. Saulius ir Roma 
Kupriai, Riverside, UI., Rapolas 
Montrimas, Waukegan, 111., Vy
tautas Gaižutis. Oak Lawn, 111., 
Felix Klimaitis, Cleveland, 
Ohio, Stasys Rudys, Worcester. 
Mass., Juozas Duoba, Scott-
sdale, Az., Stasys Liepas, New 
Buffalo, Mich., Stasys Vaičiū
nas, Roselle, N.J., kiekvienas 
atsiuntė po 15 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Labai 
dėkojame. 

x Ieškoma moteris, norinti 
vykti į F lor idą ilgesniam 
laikui, paliegusios moters prie
žiūrai. Geros gyvenimo sąlygos, 
geras atlyginimas: kelionė, bu
tas, maistas veltui. Skambinti 
863-3756, po 7 vai. vakaro. 

(sk) 

x Ieškoma lietuviškai kal
banti moteris prižiūrėti du ber
niukus, 2% metų ir 8 mėn., 5 
dienas savaitėje Lemonto apy
linkėje. Skambinti po 5 v. v. 
460-8416. 

(sk) 

x V. M y k o l a i č i o - P u t i n o 
„Valdovas" spektaklio vaizda
juostė bus rodoma PLAY-
HOUSE penktadienį, vasario 3 
d. 7 v.v. Kviečiame visus. Play-
house, 2515 W. 69 St. tel. 
476-9763. 

(sk) 

x Lietuvių Operos choras 
prisimins komp. Kaz. V. 
Banaičio 25-rių metų mirties 
sukaktį .,Draugo" renginių 
komiteto rengiamam koncerte, 
dainuodamas Banaičio kom
pozicijas ir operos ,,Jūratės ir 
Kastyčio" pirmą veiksmą. 
Koncertu bus paminėtas „Drau
go" 80 metų įkūrimo jubiliejus. 
Dainuos dar solistė Marytė 
Bizinkauskaitė, gros smuiki
ninkė Linda Veleckytė, akom
panuojant muz. Robertui Moc
kui. Koncertas bus vasario 26 
d., sekmadienį, 3 vai. p.p. Mari
jos aukšt. mokyklos salėje. Bilie
tus galima gauti Vaznelių 
parduotuvėje. 

x Dr. Petro Joniko naujas 
mokslinis veikalas „Lietuvių 
kalba ir tauta amžių būvyje" 
buvo išleistas praėjusių metų 
pabaigoje Lituanistikos insti
tuto. Šios knygos sutiktuvės 
ruošiamos Chicagoje sekma
dienį, vasario 5 d., 2 vai. p.p. 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 

x Lietuvos Dukterys pra
neša, kad sekmadienį, vasario 
5 d., 12 vai. Jėzuitų koplyčioje 
bus aukojamos šv. Mišios už 
draugijos steigėją kun. dr. Felik
są Gurecką ir visas mirusias 
nares. Po Mišių Jaunimo centro 
kavinėje vyks visuotinis Lie
tuvos Dukterų dr-jos narių susi
rinkimas. Kviečiamos ne vien 
narės, bet ir viešnios atsilankyti 
ir išgirsti pranešimus apie drau
gijos veiklą. 

x J a u n i ir ne ta ip jauni šį 
šeštadienį, vasario 4 d., na
muose nesėdėkime, bet į Jau
nimo centrą skubėkime. Jame 
įvyks „Mardi gras" karnavalas. 
Daug pramogų, du orkestrai, 
restoranai ir kiti įvairumai. 
Premijos už geriausias kaukes. 
Visi kviečiami, kaukėti ir be 
kaukių. Pradžia 7 vai. vakaro. 

x Salomėja Daulienė, LB 
Brighton Parko apylinkės 
pirmininkė, suorganizavo talką 
JAV LB krašto valdybos iždui, 
kuriam vadovauja vicepirm. 
finansų reikalams Bronius Juo
delis. Vasario 16 aukoms 8200 
laiškų išsiuntimui. Talkino ji 
pati. Vytautas Dijokas. Kazys ir 
Elena Majauskai, Valentinas 
Račiūnas, Antanas Sereika, 
Aleksas Smilga. Vida Žilienė, 
Juozas Šlajus ir Alina Va-
deišienė. Jiems krašto valdybos 
iždas nuoširdžiai dėkoja. 

x „ M i t t e i l u n g e n a u s 
baltischen Leben", pereitų 
metų gruodžio mėnesio nume
ris, išėjo iš spaudos. Siame 
numeryje daugiausia rašoma 
apie Latviją ir latvius, šiek tiek 
yra apie Estiją. Leidžiamas 
Miunchene, Vak. Vokietijoje. 

x Važiuoju automobiliu į 
p i e t inę Californi ją apie 
vasario 11 d. ir grįžtu apie kovo 
8 d. Ieškau bendrakeleivės. 
Skamb. Saulei Palubinskienei, 
219-365-3957. 

(sk) 
x Antano Malėno dukros, 

Eugenija ir Marytė, atsiliepkite. 
Skambinkite 737-1286. 

(sk) 

x Norman Burstein, žino
mas kailininkas, parduoda 
kailinius su didele nuolaida 
lietuviams. Skambinti vaka
rais: 677-8489. 

(sk) 

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

(sk) 

IS ARTI IR TOLI 

Jaunieji lituanistinių mokyklų mokytojai, atlikę programą mokytojų pagerbime Chicagoje. Iš 
kairės: T. Rudaitytė, R. Polikaitytė, V. Brazaitytė, D. Polikaitytė, A. Polikaitis ir D. Polikaitis. 

Nuotr. I. Kriaučeliūnienės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
KORP! KĘSTUČIO 

KONVENTAS 

Ateitininkų Kęstučio korpora
cija sausio 28 d. Seklyčioje 
turėjo savo konventą, kurj ati
darė korporacijos pirm. K. Pa
bedinskas, pažymėdamas, kad 
pobūvis skirtas pagerbti dvasios 
vadą kun. V. Bagdanavičių, 
sulaukusį 80 m. sukakties. Pir
mininkas pasidžiaugė, kad kar
tu dalyvauja garbės svečias 
prof. dr. J. Meškauskas. Paci
tavo ištrauką iš kun. V. Bag-
danavičiaus pamokslo, reiškian
čio šviesias viltis dėl korpora-

x Misijų klubo mugė bus 
Marijonų vienuolyno salėje kovo 
19 d. Prieš tai 11 vai. Marijonų 
koplyčioje bus šv. Mišios ir 
pamokslas apie misijas. 

x Kun. A n t a n a s Žvinklys, 
Hillsboro, Wisc., V. ir P. Janu-
šoniai. Dousman, Wisc, S. 
Gliožeris, Chicago, 111., Kazys 
Jasaitis, Rimmins, Ont., Kana
da, Irena Boreicha. Bronė Šir 
vinskas, No. Hollyvvood, Cal., 
kiekvienas atsiuntė po 15 dol. 
auką už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

x Dr. P r a n a s Mažeika, Sin-
ger Island, Fla., atsiuntė 15 dol. 
už kalėdines korteles su prie
rašu: ,,Puikios kalėdinės kor
telės". Nuoširdus ačiū. 

x Ignas Stankus, Cleveland, 
Ohio, už kalėdines korteles 
atsiuntė 16 dol. Po 12 dol. - P. 
P e k a r s k a s , Delhi, Ont., 
Kanada, prof. Č. Masaitis. 
Thompson, Conn., Visiems nuo
širdus ačiū. 

x Poe tas Be rna rdas Braz
džionis, Los Angeles, Cal., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 25 dol. auką. Po 20 do!. 
— dr. P. J. Bagdas. Flushing, 
N.Y., Maivina Veleckis, Chica
go, 111., A. Saulis, Clarendon 
Hills, 111., Jonas Kiznis, Rock-
ford, 111. Nuoširdus ačiū. 

x Vincas Žiobrys, Berwyn, 
111.. visuomenininkas, V. Kup-
cikevičius, Oak Lavvn, 111., Bro
nius Staniškis, Highland Park, 
Detroit, Mich., A. Uknevičius, 
J ama ica , N.Y., Kęstutis 
Miliūnas. Chicago, 111., kiekvie
nas atsiuntė po 20 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių. 
Nuoširdus ačiū. 

x Po 10 dol. atsiuntė už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
Marilyn Jaselskis, A. Žilėnas, 
St. Ambrozaitis, Ed. Kersnaus-
kas, Stasys Sližys, Jaunutis Da
gys, Kazys Bagdonas, E. An
tanaitis, Justina Larsen, D. R. 
Nasvytis, E. Vasiliauskas, Alek-
sas Liutkus, R. ir M. Labanaus
kai, V. B. Rusteikis, E. Jan
sonas. Labai dėkojame už 
aukas. 

cijos ateities. Nutarta kun. V. 
Badanavičių pakelti į garbės 
brolius. Buvo pakeltas tostas ir 
sugiedota „Gaudeamus". 

Jubiliatą sveikino prof. J. 
Meškauskas, Vytautininkų 
korp. pirmininkas J. Sakas, 
prel. J. Prunskis. Jie iškėlė 
jubiliato didelius filosofinius, 
kūrybinius talentus, jo plačią 
mokslinę ir visuomeninę veiklą 
ir reiškė džiaugsmą dėl pačių 
kęstutiečių veiklos. K. Pa
bedinskas pažymėjo, kad iš 13 
korporacijos įkūrėjų yra gyvi tik 
du: B. Žukauskas ir A. Daugir
das, bet sveikata neleido jiems 
čia dalyvauti. 

Po gausių pietų J. Pabe
dinskas papasakojo apie ruošia
mus kultūrinius savaitgalius. 

F. Palubinskas priminė, kad 
Sovietų ekonomija yra labai blo
goj padėty. Jų gaminių daugybė 
suversta sandėliuose, nes ne
tinkami naudoti. Statistiniais 
duomenimis įrodė sovietų 
pramonės krizę. Savo jėgomis 
sovietai ir nebeįstengia prisivyti 
vakariečių. Sovietai neįstengia 
pagaminti užsienio eksportui 
tinkamų prekių, tai ginasi 
parduodami žaliavas. Perestroi-
ka net per trejus metus nedaug 
ką davė. Prekių pristatyme 
taipgi daug trūkumų. Gorbačio
vas gelbėdamas padėtį, pravedė 
įstatymą, kad gamybos įstaigos 
turėtų daugiau laisvės, bet ta 

reforma dar nedavė lauktų 
rezultatų. Gorbačiovas nori puo
selėti iniciatyvų, bet priespau
dos sistemoje t a s nebuvo 
veiksminga. 

Yra prošvaisčių, kad darbi
ninkai gali išsinuomoti fabriką, 
bet dar negali tapti jo savi
ninkais. Tačiau privati inicia
tyva dar yra didelėj valstybės 
kontrolėje. Keliami mokesčiai, 
naudojama inspekcijų prie
spauda. Įvestos kooperatyvams 
draudžiamos sritys. 

Šią mintį toliau plėtojo Jonas 
Pabedinskas. Pranešė, kad 
JAV-se norima įsteigti draugiją, 
kuri padėtų Lietuvos žmo
nėms ekonominiame augime, 
veikiant patarimais, padedant 
Lietuvos gaminius eksportuoti. 
Palaikant ryšius su Sąjūdžiu, 
būtų ieškoma geresnių 
galimybių ekonominiam au
gimui ir nepriklausomumui. 
Čia būtų JAV lietuviams ne 
pelno siekimas, o ieškojimas 
būdų padėti Lietuvos žmonėms. 
Kalbėtojas reiškė viltį, kad to
kia draugija JAV-se įsisteigs ir 
ieškos galimybių Lietuvos žmo
nėms siekti ekonominės laisvės. 

Jubiliatas kun. V. Bagdana-
vičius padėkojo Kęstučio korpo
racijai už parodytą prielan
kumą. Visas pobūvis praėjo 
draugiška nuotaika. 

Juoz. Pr . 

J. A. VALSTYBĖSE 
— JAV LB Cape Codo apy

l i n k ė s r eng i amas Vasario 
16-tosios minėjimas bus vasario 
19 dieną Our Lady of Victory 
parapijos salėje Centerville, 
MA., ir prasidės šv. Mišiomis 12 
valandą. Paskai tą skaitys 
svečias iš Brockton, MA., Eligi-
jus Sužiedėlis. Meninę pro
gramą atliks Elena Kupre-
vičiūtė-Berger smuiku ir Tama
ra Markeliūnienė pianinu. Lais
vinimo veiksniams bus ren
kamos aukos. 

— Loreta Čipkutė-Dubray, 
biochemike, dirba pasaulinio 
garso Upjohn vaistų gaminimo 
kompanijoj Kalamazoo mieste, 
Michigan valstijoj, širdies ligų 
tyrimo skyriuje Cardiovascular 
Disease Research). Loreta 
dažnai pasižymi naujais išra
dimais . Vėliausiu laiku ji 
išrado eksperimentalius pro
tokolus ir pritaikė kompiuterio 
analizės programoms, kurios 
yra labai svarbios ir pagreitina 
vaistų išradimo mokslą. Loreta 
dažnai skaito paskaitas kitiems 
mokslininkams. Kovo mėn. ji 
vyksta su paskaitomis į New 
Orleans dviem savaitėm. Loreta 
Čipkutė-Dubray ir jos vyras 
Raymondas yra buvę klevelan-
diečiai. Abudu mokslus baigė 
John Carroll universitete. Lore
ta ir jos vyras Raymondas labai 
sąmoningai kelia Lietuvos 
vardą ir dabartines sąlygas 
Lietuvoje, tokiu būdu įgydami 

draugų tam tikslui. Kadangi 
šiame mieste lietuvių yra tik 
keletas šeimų, o latvių — daug, 
tikra jų Amerikoje sostinė. Tai 
Loreta labai artimai dirba su 
latviais, keldama ir Lietuvos 
vardą bei jų reikalus. Loretos tė
veliai yra Dana ir Stasys Čip-
kai, gyveną Clevelande. 

— Americans for Due Pro-
cess yra paaukoję porą šimtų 
kopijų — savo paskutinio žinia
raščio J. Demjanjuko šeimai, 
kuri juos plačiai dalina. Toje 
žiniaraščio laidoje tarp įvairios 
informacijos apie OSI bylas yra 
ir platesnis aprašymas Demjan
juko bylos eigos. 

— Pianistė Dalia Sakaitė, 
gyvenanti New Yorke, buvo 
pakviesta atlikti muzikinę pro
gramą ir tarti atsisveikinimo žo
dį dvejuose savo muzikos moky
tojo a.a. Raymond Lewenthal 
pagerbimuose. R. Lewenthal, 
kuris mirė gale lapkričio mėne
sio, Amerikoj atgaivino susido
mėjimą romantiška muzika. 
„New York Times" laikraštis 
plačiai aprašė jo gyvenimą ir 
nuopelnus muzikai. Dalia Sa
kaitė paskutinius dešimt metų 
studijavo pas jį. 

— Nusipelniusių lietuvių 
pagerbimas ir pažymėjimas 
bus Kultūros Židinyje kovo 12 
d. Pobūvį rengia Lietuvių 
Bendruomenės New Yorko apy
gardos valdyba. 

Jūrafo Variakojyte pravedi prog 
bimo iškilmėse sausio 29 d 
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ALVUDAS 
NENUILSTAMOJE 

VEIKLOJE 
Alvudo Lietuvių sodyboje 

vyksta ne vien sekmadieniais 
pažmoniai su sveikatinėmis, 
meninėmis bei kultūrinėmis 
programomis, bet visados yra 
paminimos mūsų tautinės ir 
religinės šventės. Sausio 15 d. 
2 v. p.p. čia buvo paminėta 
Klaipėdos atvadavimo sukaktis, 
kurią atidarė Alvudo kūrėjas ir 
ilgametis pumtiininkas dr. Jonas 
Adomavičius. 

Alfonsas Šidagis sugiedojo 
„Dievas mūsų prieglauda", 
pianinu palydint muzikui Juo
zui Sodaičiui. Kun. J. Juoze
vičius sukalbėjo maldą už miru
sius su pritaikytomis religi
nėmis mintimis, sugiedant vi
siems „Marija, Marija". 

Alvudo sekretorius Antanas 
Kevėža paminėjo Klaipėdos at
vadavimo sukaktį ir pateikė 
savo poezijos eilėraščių sava
norių sukilėlių vaduotojų 
garbei. Ilgametė mūsų veikėja 
Anelė Kirvaitytė solo padainavo 
„Stoviu aš parimus prie rūtų 
darželio" ir kitas patriotines 
dainas. Alvudo vadovas dr. J. 
Adomavičius, kaip visuomet, il
gai kalbėjo ir aiškino mūsų visų 
sveikat ines problemas ir 
atsakinėjo į visus klausimus, 
labai rūpimais reikalais sveika
tos pagalbai. Gail. sesuo Elena 
Peržinskienė davė sveikatai 
naudingus patarimus pagal dr. 
J. Adomavičiaus bei kitų medi
cinos žinovų nurodymais ir 
praktiškais tyrimų įrodymais 
paskutinės medicinos žiniomis, 
kaip laikytis mityboje, esant 
paliestiems širdies, arterioskle-
rozės, kraujospūdžio, cukrinės 
bei kitomis vyresnio amžiaus 
žmonių negaliomis. Alvudo 
mod ambulatorija visada veikia 
trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais Visi maloniai 
laukiami. 

Koresp. 

„DAKTARO GERVYDO" 
DRAMA CHICAGOS 

SCENOJE 

Chicagos jaunųjų teatralų 
grupe „Vaidilute" šiuo metu 
sparčiai ruošiasi savo didžiau
siam jegu bandymui — V. Myko
laičio Putino 4 veiksmų dramos 
..Daktaro Gervydo" pastatymui. 
Nežiūrint, kad ši mūsų žymiojo 
raš\tojr> drama jau senokai pa

rašyta, dar niekada (kiek žino
ma) nėra išvydusi scenos šviesą, 
nors pats veikalas yra stiprus 
savo psichologine idėja, verta 
dėmesio mūsų tautiečių tarpe. 

Gal dėl to „Vaidi lu tės" 
kolektyvas ir ėmėsi žygio 
parodyti šį neeilinį scenos 
veikalą. Kadangi pora rolių jau
niesiems vaidintojams yra 
tikrai sudėtingos, tai buvo 
paprašyta vyresniųjų — Vy
tauto Lapėno ir Aldonos Pankie-
nės talkos. 

Kiti vaidintojai (daugiausia 
studentai ar neseniai studijas 
baigusieji): Kristina Bielskutė, 
Rolandas Jankauskas, Gitana 
Braslauskaitė, Edis Šulaitis, 
Daiva Viktoraitė, Sigitas 
Gudas, Audrius Viktorą. 
Režisuoja: buvusi šio teatro ir 
amerikiečių teat rų aktorė 
Laima Šulaitytė-Day, kuriai šis 
pastatymas yra jos režisūrinis 
debiutas. 

Dekoracijas ruošia šioje srityje 
nemaža patyrimo turinti daU. 
Ada Sutkuvienė ir jos dukra — 
dail. Rasa Sutkutė. 

Šį nemažą kolektyvą subūrė ir 
daug visuose reikaluose talkina 
administratorė Ona Sulaitienė 
ir valdybos pirmininkas dr. Pet
ras Kisielius. 

Repeticijos (vieną ar du kartus 
savaitėje) vyksta Jaunimo cen
tre. Čia ir bus šio veikalo prem
jera gegužės 21 d. 2 vai. p.p. 

Reikia tik stebėtis šio kolekty
vo vaidintojų kantrybe, auko
jant šimtus valandų bendram 
lietuviškam reikalui. Ypatingai 
žinant, kad čia dalyvaujantieji 
daugumas yra jauni žmonės, ku
riuos į šalį traukia visokie malo
numai. Smagu, kad kolektyve 
yra jaunuolių, kurie ne taip 
seniai atvykę iš Lietuvos į šį 
kraštą, kartu dirba su čia gimu
siais, bet lietuviškai nusiteiku
siais jaunais žmonėmis. 

Tikėkimės, kad šis bendras 
darbas atneš gražius vaisius, ir 
Chicagos lietuviai galės pama
tyti šią žymaus autoriaus 
parašyą vertingą dramą. 

E. Š. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 « 
Tel. - 776-8700 

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




