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„LKB Kronika", Nr. 77. 

(Tęsinys) 

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

Pareiškimai ir protestai 
Persitvarkymas valdžios lai

kysenos tikinčiųjų atžvilgiu 
Lietuvoje nepalietė. įstatymai 
liko tie patys, tendencija išgy
vendinti religiją ne tik liko, bet 
ir sustiprinta naujais Gorba
čiovo, o Lietuvoje ir KP CK 
sekretoriaus Griškevičiaus 
raginimais sustiprinti kovą su 
religija. 

Šie metai Lietuvos katali
kams jubiliejiniai — Lietuvos 
Krikštui 600 metų. Ta proga 
Lietuvos katalikai tikėjosi savo 
Tėvynėje susitikti su Popiežiu
mi. Tuo labiau, kad ir Popiežius 
to norėjo. „Persitvarkanti" 
TSRS valdžia neleido. Daug Lie
tuvos katalikų norėjo dalyvauti 
jubiliejinėse iškilmėse Vatika
ne. TSRS valdžia, 1975 m. Hel
sinkyje pasižadėjusi palengvinti 
kontaktus tarp įvairių šalių 
žmonių, išleido važiuoti i Vati
kaną. 8 (aštuonis!) asmenis, 
prieš tai KGB perspėtus, kaip 
jie turi ten elgtis. Iki šiol, prie
šingai Helsinkio susitarimams, 
uždraustas religinės literatūros 
įvežimas į Lietuvą iš užsienio 
bei jos spausdinimas vietoje. 

Apie tai ką „buldozerinis 
ateizmas" (taip valdiškų bedie
vių siautėjimą TSRS vadina 
patys ateistai!) pridarė tarybi
niais laikais Lietuvoje ir tebe
daro iki šiol, galima skaityti 
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios 

Kronikoje". Šiame vienintelia
me ir tai nelegaliai leidžiamame 
periodiniame Lietuvos katalikų 
leidinyje — užtikriname — 
netikslumai bei klaidos (atrody
tų neišvengiami pogrindžio 
sąlygomis) pasitaiko išimtinai 
retai. „LKB kroniką" galima 
gauti Lietuvos pasiuntinybės 
JAV, prie Vatikano ir kai 
kuriose kitose šalyse anglų, vo
kiečių, prancūzų ir kt. kalbomis. 
Mes skaitome, kad normalus 
veiklus religinis gyvenimas Lie
tuvoje bus galimas tik tuo ir tik 
tuo atveju, jeigu valdžia radi
kaliai pakeis savo požiūrį į 
religiją ir pagrįs jį įstatymais. 

Lietuva, 1987 m. lapkritis. 
Pasirašė: Vilniaus vyskupas 

Juli jonas Steponavičius — 
Žagarė, kun. Jonas Danyla — 
Bijutiškės, kun. Jonas Zubrius 
— Kirdeikiai, kun. Zenonas Na
vickas — Saldutiškės, kun. 
Rokas Puzonas — Kiaukliai, 
kun. Kazimieras Gražulis — 
Šiauliai, kun. Gustanas Guda-
navičius — Žagarė, kun. Ed
mundas Atkočiūnas — Kuršė
nai, Robertas Grigas — Kiauk
liai, Nijolė Sadūnaitė — Vilnius, 
Liudas Simutis — Kaunas, Pet
ras Plumpa — Kulautuva, Sau
lius Kelpšas — Garliava, Petras 
Gražulis — Sasnava. 

(Bus daugiau) 

Lietuva reikalauja 
nepriklausomybės 

Vilnius, sausio 10. — LIC ir 
įvairių amerikiečių laikraščių 
pranešimu, vėl šiandien vakare 
6 vai. vak. demonstravo gal 
daugiau negu 50,000 žmonių 
Vilniaus Kalnų parke ir rei
kalavo, kad būtų atstatyta Lie
tuvos nepriklausomybė. De
monstracijai vadovavo Antanas 
Terleckas ir Vytautas Bogušis. 

Mitinge kalbėjo 20 asmenų, 
kurie kaltino Sovietų buvimą 
Lietuvoje ir reikalavo išvežti 
Raudonosios armijos kareivius 
iš buvusios nepriklausomos 
Lietuvos. Mitingo minia pa
tvirtino rezoliuciją Jungtinėms 
Tautoms ir prašo, kad sekančio
je 9esijoje būtų iškeltas Pabaltijo 
kraštų kolonizacijos ir okupa
cijos klausimas. Reikalaujama, 
kad būtų baigta Sovietų 
Sąjungos okupacija. 

Mitinge kai kurie kalbėtojai 
pasisakė prieš jaunuolių 
tarnybą Raudonojoje armijoje. 
Daugelis griežtai reikalavo pil
nos Lietuvos nepriklausomybės. 
A. Terleckas pasakė, kad 
vyriausybė net rukdė šios 
demonstracijos, dargi išnuoma
vo garsiakalbius. 

Auksas už Lietuvos žemę 
Washington Times, aprašy

damas mitingą, be čia jau 
minėtų žinių, priminė ameri
kiečiams, jog lietuviai rei
kalauja pilnos nepriklauso
mybės, kurią jiems išplėšė 
Raudonoji armija 1940 m. Dau
gelis iš 20 kalbėtojų ragino 
lietuvius nedalyvauti 
būsimuose r inkimuose j 
Liaudies Deputatų Kongresą 
kovo 26 d. Mitingas buvo 
suorganizuotas prisiminti 
48-jai sukakčiai, kai nacių 
Vokietijai Sovietų Sąjunga 
sutiko sumokėti 7.5 mil. dol. 

auksu už teritoriją iš Suvalkų 
krašto, rašo Washington Times. 

Pirmadienio Vilniaus laikraš
tis „Vakarinės Naujienos" 
trumpai pranešė, kad rytoj bus 
mitingas. Šis masinis mitingas 
buvo suorganizuotas Laisvės 
Lygos ir Lietuvių Demokratų 
partijos kartu su Lietuvos 
Tautinio jaunimo sąjunga ir 
Lietuvos Helsinkio grupės 
nariais. 

Policijai buvo įsakyta 
nesikišti 

Washington Post, rašydamas 
apie mitingą, tarp tų žinių, 
pastebi, jog vyriausybei buvo iš 
anksto pranešta apie mitingą ir 
ji jo netrukdė, kaip kad buvo 
padaryta rugsėjo 28 d., kai 
šimtai policijos žiauriai elgėsi su 
laisvės demonstrantais. Dviejų 
valandų mitingas praėjo tvar
kingai, kaip pranešė Valdas 
Analauskas, neoficialaus žur
nalo „Ekspress-Kronika" kores
pondentas. Pirmasis partijos 
sekretorius Algirdas Brazaus
kas palankiai žiūrįs į persi
tvarkymo dvasioje vykdomas 
protesto demonstracijas. 

Helsinkio grupės narys V. 
Bogušis pasakė, kad plakatuose 
buvo griežtai reikalaujama, kad 
,.sovietų okupantas apleistų 
Lietuvą nedelsiant", o kai kurie 
kalbėtojai to reikalavo iš Al
girdo Brazausko, kad jis to rei
kalautų iš Kremliaus valdovų. 

Washington Times dar 
primena, kad Sąjūdis ragina 
savo narius dalyvauti rinki
muose ir siekti politinių pozi
cijų. 

Prezidentas Reaganas su žmona Nancy prie Vie*-amo karo veteranų paminklo Washingtone. 
ant kurio yra išrašytos Amerikos žuvusių karių pa ardės. „Kas gali abejoti, jog šie kariai kovojo 
už žmonių teises?" — klausė prezidentas. 

Lietuvoje priimta 
rezoliucija Jungtinėms 

Tautoms 
New Yorkas, 1988 sausio 10 

— (LIC). Šiandien įvykusiame 
Lietuvos Laisvės Lygos ir Lie
tuvos Demokratų partijos mitin
ge Vilniaus Kalnų parke susi
rinko apie 50,000 žmonių, 
praneša Lietuvių Informacijos 
Centras. Mitingo vardu trys 
asmenys pasirašė po rezoliucija, 
kurią susirinkusieji priėmė plo
jimais. 

Lietuvių rezoliucija 
Jungtinėms Tautoms 

1941 m. sausio 10 d. Tarybų 
Sąjungos įgaliotinis Molotovas 
ir Vokietijos Reicho pasiuntinys 
Maskvoje grafas von Schulen-
burgas pasirašė slaptąjį pro
tokolą, kuriuo Tarybų Sąjunga 
pasižadėjo sumokėti Vokietijos 
Reichui 7.5 milijonų aukso 
dolerių už 1939 m. rugsėjo 28 d. 
slaptojo protokolo nuostatų 

sulaužymą, Vokietijos Reichui 
priskirtos lietuviškos teritorijos 
užgrobimą. Tuo buvo baigtos 
Lietuvos respublikos, Tautų 
Sąjungos narės, teritorijos 
dalybos ir galutinai įvykdytas 
nepriklausomos Lietuvos inkor
poravimas į Tarybų Sąjungą. 

Praėjo beveik pusė amžiaus. 
Nepaisydama lietuvių tautos 

— Jugoslavijos ministeris 
pirmininkas Branko Mikuliz, 
kaip praneša AP agentūra, ir jo 
visas kabinetas atsistatydino iš 
pareigų. 

„Auksakalio 
dirbtuvė" 

Vatikanas. — Didžiojoje 
audiencijų salėje Vatikane įvy
ko filmo premjera, kurį reži
sierius Michael Anderson su
kūrė pagal Karolio Wojtyios 
teatrui parašytą veikalą 
„Auksakalio dirbtuvė". Šį 
veikalą — poetinę meditaciją 
apie santuokinę meilę, Karolis 
VVojtyla. dabar popiežius Jonas 
Paulius II, paraše dar būdamas 
Krokuvos vyskupu pagelbinin-
ku. Filmo „Auksakalio dirbtu
vė" premjeroje, be režisieriaus 
Anderson, dalyvavo ir du pa
grindiniai veikėjai, aktoriai 
Burt Lancaster ir Olivia 
Hussey, kuriuos dieną anksčiau 
popiežius priėmė privačioje au
diencijoje. 

kovos už laisvę ir nepriklau
somybę TSRS administracija 
lieka ištikima savo pirmtakų 
idėjoms. Mes ir toliau esame 
pavergti. Lietuvos respublikos 
teritorijoje toliau laikomos gau
sios TSRS ginkluotos pajėgos. 

Protestuodami prieš besitę
siančią trijų Pabaltijo valstybių 
kolonizaciją, mes, šio mitingo 
dalyviai, kreipiamės į Suvie
nytų Nacijų Organizacijos deko
lonizacijos komisiją ir pasaulio 
visuomenę, atkreipdami jų dė
mesį į šį grubų tautų gyvybinių 
teisių pažeidimą. Prašome 
įtraukti į būsimosios Suvienytų 
Nacijų Organizacijos Generali
nės Asamblėjos dienotvarkę 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
okupacijos likvidavimo klausi
mą. 
Red. prierašas. Įdomu, ką šiuo 
klausimu galvoja išeivijos 
veiksniai? 

Griežtas žodis 
sovietams 

Islamabadas. — Čia įvykę 
tiesioginiai pasitarimai tarp So
vietų ambasadoriaus Y. Voront-
sovo ir afganų laisvės kovotoju 
vadų baigėsi tuo. kad afganai 
atsisakė toliau kalbėtis su so
vietais, jei Maskva ir toliau 
reikalaus, kad po karo vyriausy
bėje liktų komunistai. Partiza
nai pažadėjo nepulti išvažiuo
jančių sovietų karių, bet kovos 
po vasario 15 d. bus tęsiamos 
toliau, kai išvyks 50.000 vyru. 
AP žinių agentūros pranešimu. 
Afganų rezistencijos vadai 
pareikalavo iš sovietų, kad 
nebūtų reikalaujama komunis
tų dalyvavimo būsimojoje 
vyriausybėje. Amb. Vorontsovas 
pasakė spaudai, kad sovietai 
ras būdą padėti savo sąjungi
ninkams. O afganų kovotojų 
vardu S. Mojaddidi žurnalis
tams Pakistane pareiškė: ..Dėl 
to, kad sovietai mums grasina 
ir nori toliau kariauti labiau, 

negu taikytis, ir nesiskaito su 

pačiu afganų apsisprendimo tei
se, pasitarimai toliau yra 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Baltieji rūmai praneša, jog 
būsimasis prezidentas G. 
Bushas su delegacija dalyvaus 
Japonijos imperatoriaus 
Hirohito laidotuvėse, kurios bus 
vasario 24 d. Tai bus pirmoji 
Busho kelionė, kaip prezidento, 
į užsienį. 

— Montrealyje buvęs Yale 
universiteto dėstytojas 
Vladimiras Sokolovas, kuriam 
buvo atimta JAV pilietybė 1986 
m. už tai, kad jis buvo nacių pro
pagandistas II Pasaulinio karo 
metu, pasiprašė Kanados vy
riausybės leisti jam nuolatos 
pasilikti Kanadoje. Iš Amerikos 
jis pasitraukė, kai jam grėsė 
deportacija. Jei jis būtų 
grąžintas į Sovietų Sąjungą, jam 
gresia mirties bausmė, sako jo 
advokatas. Įvažiuodamas į 
Ameriką, jis nepasakė, kad 
buvo rusų kalba nacių laik
raščio redaktorius nuo 1942 iki 
1944 metų Orei miestelyje, 
netoli Maskvos. 

— Angolos gyventojai 
džiaugsmingai atsisveikino 
Kubos 3,000 moterų ir vyrų 
karių, kurie išvyksta atgal į 
Kubą. Tai pirmas kontingentas 
iš 50,000, kareivių, kurie iš
vyksta pirmieji į namus. 

— Filipinų žinių agentūra 
praneša, jog dvi granatos spro
go krepšinio aikštėje, kai spor
tininkams buvo įteikiamos lai
mėtos dovanos. 13 asmenų žuvo, 
o 89 sužeisti. Esparanzos mies
to policija negali surasti, kas 
pasikėsino į šios šventės 
dalyvius, bet manoma, kad kai
riųjų partizanai. 

— Maskvoje Andrei Sacharo
vas, sugrįžęs iš slaptos misijos 
j Armėnija ir Azerbaidžaną, kai 
jj ten nusiuntė pats M. Gorba
čiovas, pasakė, jog yra gali
mybė, kad tas teritorijas, 
kuriose vyksta neramumai, 
Kremlius valdys tiesioginiais 
įsakymais iš centro. J is 
atsisakė, ką nors daugiau pasa
kyti, pastebėdamas, kad jo misi
ja buvusi slapta. 

nebeįmanomi ir nereikalingi. 
Sovietų noras primesti 
Afganistano tautai savo vyriau
sybę prailgins karą ir mūsų 
žmonių žudymą'". 

Sovietų pavergtieji 
nusivylė Reagano 

sprendimu 
„Mes neturime politinių teisių" 

Maskva. — Reagano vyriau
sybės pranešimas, jog Amerika 
pritaria žmogaus teisių konfe
rencijai Maskvoje 1991 metais, 
išgąsdino daugelį Sovietų 
Sąjungos žmogaus teisių kovo
tojų. Daugelis tų žmonių, kurie 
dėl tų teisių buvo kalinti ir 
laikyti psichiatrinėse ligoni
nėse, nuliūdo ir negali suprasti 
Amerikos prezidento spren
dimo, praneša užsienio šalių 
korespondentai Maskvoje. 

Prezidento sprendimas 
iššaukė griežtą kritiką tų 
žmonių, kurie dėl savo politinių 
įsitikinimų kentėjo ilgus metus 
Sibiro darbo stovyklose ir tų 
žmonių, kurie privalėjo atsisa
kyti savo profesijų, kadangi jie 
norėjo emigruoti į Ameriką. Jie 
pripažįsta, kad žmogaus .eisiu 
atmosfera Sovietų Sąjungoje yra 
pasikeitusi, negu, kad ji buvo 
prieš dvejus metus, bet tas pasi
keitimas yra mažas ir neįtei
sintas jokiais įstatymais ir 
jokiomis garantijomis Sovietų 
Sąjungoje. 

Nėra laisvos spaudos 
„Čia nėra laisvos spaudos, 

laisvų rinkimų, nėra laisvės 
politinei veiklai", pasakojo 
Aleksandras Podrabinek, kuris 
redaguoja neoficialų savaitinį 
leidinį žmogaus teisių klausi
mais. „Mes neturime politinių 

Jugoslavija artėja prie 
Vakarų sistemos 

Belgradas. — Žymusis jugos
lavas kitamintis, savo laiku 
buvęs maršalo Tito artimas 
bendradarbis Milovan Djilas. 
„International Herald Tribūne" 
duotame interview pareiškė įsi
tikinimą, kad Jugoslavijoje susi
darė tokia politinė konjunktūra, 
kuri, jei toliau tęsis, neiš
vengiamai prives prie komunis
tinio režimo žlugimo. Ši komu
nistam pavojinga konjunktūra 
susidarė dėl partijos viduje jau 
ilgą laiką pasireiškiančių gilių 
nesutarimų. 

Milovan Djilas neatmeta gali
mybės, kad jei neįvyks kokių 
netikėtų pasikeitimų, evoliuci
jos keliu Jugoslavijoje susidarys 
vakarietiško tipo socialdemo
kratinė sistema, kuri nebesi-
rems komunistinės doktrinos 
dogmomis. Milovan Djilas 
pažymėjo, kad politinę padėtį 
Jugoslavijoje apsunkina sudė
tinga ekonominė krizė. 

Maskvoje Liaudies 
frontas 

Roma. — Kaip praneša italų 
žinių agentūra ANSA. Maskvos 
Liaudies frontas už persitvarky 
mą neseniai surengė mitingą, 
kurio metu buvo reikalaujama 
išlaisvinti ir reabilituoti visus 
politinius kalinius. Mitinge, 
kuriame dalyvavo apie 500 
žmonių, buvo taip pat renkami 
parašai po peticija aukščiau
siajai tarybai, kad leistų dabar 
JAV gyvenančiam rašytojui Sol-
ženytsinui sugrįžti atgal į 
gimtąjį kraštą ir kad jo veika
lai būtų atspausdinti Sovietų 
Rusijoje. Maskvos Liaudies fron
tui priklauso 17 įvairių visuo
meninių grupių, tarp įu ir ekolo-
gininkai. vadinami ..žalieji". 

teisių", sako Podrabinek, „nes 
vyriausybė pilnai tebekontro-
liuoja visą tą padėtį". Tačiau 
JAV Valstybės departamentas 
sako, kad Sovietų Sąjungoje ta 
padėtis pagerėjo, nes per pasku
tiniuosius dvejus metus buvo 
paleista maždaug 600 asmenų iš 
kalėjimų. Bet žmogaus teisių 
kovotojai Maskvoje nurodo, kad, 
nežiūrint tų pažadų, kad bus 
išleisti nauji įstatymai, du 
kriminaliniai punktai plačiai 
tebenaudojami sovietų disiden
tams nutildyti. 

Areštai tebevyksta 
Tie patys šaltiniai praneša, 

jog ką tik buvo suimti 7 armėnų 
tautinio judėjimo vadai. „Dabar 
situacija žmogaus teisių atveju 
vėl pablogėjo", pasakė žurna
liste ms Sergei Grigoryants, 
Maskvos rašytojas, kuris ką tik 
atkalėjo 30 dienų už politinių 
teisių reikalavimą žmonėms. 
Disidentai, kaip Jelena Bonner, 
Sacharovo žmona, kuri nuolat 
seka žmogaus laisvių klausimą 
sovietuose, pasakė, jog Amerika 
turi neužmiršti, kad areštai ir 
dabar tebevykdomi už ideologi
nius bei politinius įsitikinimus, 
ypač Armėnijoje. Bonner pasakė 
spaudai, kad jos vyras dr. Sacha
rovas šiuo metu serga ir todėl 
pats negali komentuoti prez. 
Reagano sprendimo. Už tai ji 
kalba tuo reikalu. Sacharovas 
neseniai yra pasakęs, jog 
žmogaus teisių klausimas 
Sovietų Sąjungoje dar nėra tiek 
pagerėjęs, kad Amerika galėtų 
sutikti dalyvauti tokioje Mask
vos konferencijoje. 

Žydų nuomonė 
Sovietų žydai taip pat reiškia 

didelį nepasitenkinimą prez. 
Reagano pareiškimu. Daugeliui 
žmonių vis dar neleidžiama 
išvykti iš Sovietų Sąjungos. 
Maskvos žydų atstovė Judith 
Lurye pareiškė: „Mes tikime, 
jog Vakarų valstybės palauks 
tol, kcl žmogaus teisės bus ne 
žodžiuose, bet ir darbuose, ir 
tada dalyvaus toje konferenci
joje". Sovietų pavergtieji apsi
vylė prezidentu Reaganu. nes jo 
sprendimas padės Gorbačiovui 
viešai sakyti, kad žmogaus 
teisių klausimas išspręstas, ir jo 
pasiūlyti konstituciniai pakei
timai yra priimtini visiems. Tai 
sutikimas, kad Kremliaus 
konstitucija būtų nori ar nenori 
primesta Sovietų Sąjungos 
respublikoms. Gi daugelis res
publikų priešinasi tam. kad 
nebūtų iš Sovietų Sąjungos 
Konstitucijos išbrauktas tas 
punktas, kuriuo leidžiama 
respublikoms išstoti iš 
Sąjungos. 

KALENDORIUS 
Sausio 12 d.: Arkadijus, 

Ernestas, Gidą. Azarija. Lin-
gailė, Linas. Sirtautas, Švie-
sūnė, Vaigedas. 

Sausio 13 d.: Hiliaras, Got-
fridas. Veronika, Dargaudas. 
Gilvydė, Ilgaudas, Vydmantas, 
Iveta. 

ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:40. 
Temperatūra dieną 28 L. nak

tį 12 l 

< 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. sausio mėn. 12 d. 

TAUTOJE ATGIMSTA 
„VARPO" GADYNĖ 
Nauji atgarsiai iš pavergtos šalies 

JONAS DAUGĖLA 

Kai prieš visą šimtmetį 
suskambėjo „Varpas", Lietu
voje buvo juoda ir tamsu. Rusų 
caro okupacija pačiomis žiau
riausiomis priemonėmis bandė 
nužudyti mūsų tautos sąmonin
gumą ir palaužti jos atsparumą. 
Kalėjimais, t rėmimais ir 
kankinimais stengėsi lietuvių 
tautą paversti bespalve ir val
džiai paklusnia vergų mase. 

„Varpas" nuo pat savo pirmo
jo numerio 1889 m. pradėjo bu
dinti tautos dukterų ir sūnų 
politinę sąmonę ir žadinti ne tik 
pasitikėjimą, bet ir pasidi
džiavimą savimi ir savo jėgomis. 
Ir taip bespalvėje pavergtųjų lie
tuvių masėje surado atgarsį 
didieji visos žmonijos idealai ir 
žmogaus laisvės šūkiai. Lietu
vių tauta pradėjo spėriai bręsti 
politiškai ir įgauti civilizuotos 
žmonijos bendruomenės veidą. 
Tuo pačiu prasidėjo mūsų tautos 
politinė ir pasaulėžiūrinė dife
renciacija bei ideologinis pasis
kirstymas. 

Tad ne veltui dr. K. Grinius 
savo atsiminimuose yra „Var
pą" pavadinęs mūsų „politinių 
partijų peryklos" vardu. 

Iš šimtmečio tolumos pažvel
gus į aną laikotarpį, tenka pasi
džiaugti, kad mūsų tautos pa-
saulėžiūrinis-politinis pasis
kirstymas nė kiek nepažeidė 
tautos vienybės bei savitarpio 
solidarumo. Bendromis visų 
sutelktinėmis jėgomis buvo 
laimėti nepriklausomybės 
karai, Lietuvos teritorija išva
lyta nuo stipresnio priešo, toje 
teritorijoje sutelktinėmis jė
gomis atstatyta nepriklausoma 
tautinė yalstybė. Tos valstybės 
valdymosi forma sukurta vaka
rų demokratinės santvarkos pa
grindais. 

Nors vėliau Lietuvoje partijų 
ir ideologinių organizacijų 
veikla buvo gerokai apvaržyta, 
vis dėlto politinės partijos su
darė mūsų valstybinės nepri
klausomybės išlaikymo pagrin
dą. Tad ir nenuostabu, kad 
Lietuvos okupantai, vos tik 
įžengė į mūsų žemę, pirmiausiai 
žiauriausiomis priemonėmis 
stengėsi fiziškai sunaikinti 
mūsų politinius veikėjus ir 
pasaulėžiūrinių organizacijų 
vadovus. Jie jiems buvo pavojin
gesni už kariuomenės vadus ir 
generolus. 

Tų partijų likę veikėjai pir
mieji pradėjo organizuoti tautą 
kovai prieš pavergėjus. Tam 
tikslui susibūrė į vieningą 
tautos vadavimo vadovybę. 
VLIKas vėliau persikėlė į lais
vąjį pasauli ir tautos išlaisvi
nimo pastangas tęsė išeivijoje. 
Drauge su juo į vakarus pa
traukė ir jį sudarančių politinių 
organizacijų vadovybės. 

Tačiau kažkodėl išeivijoje, 
ypač Amerikoje, mūsų visuome
nės veikėjai pradėjo neigti mūsų 
politinių organizacijų reikšmę 
ir tuo pačiu žeminti VLIKo 
reikšmę. Kiek rašalo išlieta ir 
laiko sugaišta, darant pastan
gas visuomenei, o ypatingai 
mūsų jaunimui, įrodyti mūsų 
politinių partijų žalą. Jos ardo 
vienybę, skaldo visuomenę, 
kelia nesantaikas, mūsų jauni
mas nenori nieko žinoti apie 
jas... Mūsų jaunimui tos partijos 
buvo bandomos pristatyti lyg 
koks baubas ar likimo bausmė. 
Dėl visokiausių mūsų veiklos 
nepasisekimų dažnu atveju 
buvo kaltinamas ne kas kitas 
o tik VLIKas. Kai kuriuo atve
ju ir VLIKo bfi mūsų politiniu 
partijų vfikujai buvo pr.ivar 
džiuojami garbėtroškomis, sa
vanaudžiais ir kt. Ir viskas tas 

vyko demokratinio pasaulio ap
linkoje, kurio gyvenimas be 
politinių parti jų būtų 
neįmanomas. 

Ypatingai tvirtino, kad mūsų 
politinis pasiskirstymas neturi 
jokios ateities ir pavergtoje 
Lietuvoje jo niekas nežino ir 
nenori žinoti. Šiandieninės ir 
praeities politinės organizacijos 
jau niekada mūsų tautoje jokio 
vaidmens nebevaidins. 

Žinoma, tokia „propaganda" 
labai patiko pavergėjui ir ji rado 
didelį atgarsį jo spaudoje. Ta
čiau paskut inie j i įvykiai 
pavergtoje šalyje jau rodo visai 
kitą vaizdą. „Draugo" 247 nr. 
b.kv. rašo: ,,Tačiau niekur 
negirdėti, kad dabartinėje lie
tuvių veikloje vienu ar kitu 
būdu reikštųsi mums žinomų 15 
partijų liekanos, kurių kai kurie 
likučiai sudaro išeivijoje vei
kiantį VLIKą". Bet to paties 
dienraščio 250 nr. yra atspaus
dintas sveikinimas VLIK ui iš 
Vilniaus: „Sveikiname Vyr. 
Lietuvos Išl. K-tą..., išreiškiame 
viltį ir pageidavimą, kad komi
tetas ir toliaus konsoliduotų po 
visą pasaulį išblaškytą lietuvių 
tautą ir vadovautų Nepriklau
somos Lietuvos Respublikos 
atstatymui Vilnius 1988.11.20". 

O „Draugo" 251 nr. yra pa
skelbtas Lietuvos Helsinkio 
Grupės pareiškimas skirtas 
VLIKui ir Europos Parlamentui 
(Vilnius 1988.12.22). 

Tai kaip gi čia dabar? b.kv. 
tvirtina, kad Lietuvoje apie 
VLIKą ir 15 partijų žmonės 
nieko nežino, o tuo pačiu metu 
iš Vilniaus vienas kitą seka 
pasveikinimai ir pareiškimai 
VLIKui. 

Prieš kiek laiko „Gimtajame 
Krašte" buvo rašyta, kad susi
darė Lietuvoje socialdemokratų 
centras ir kviečia visus idėjos 
draugus atsiliepti. Taip pat 
buvo rašoma, kad kuriama 
demokratų organizacija. „Tikė
jimo Žodį" pradėjo leisti krikš
čionių s-ga. 

„Draugo" 247 nr. paskelbta, 
kad Lietuvoje pradėjo eiti nau
ji periodiniai leidiniai: „Santa
ra", „Varpai", „Aušrinė" (joje 
atsiliepia aušrininkai net iš 
JAV), „Tikėjimo Žodis". Neten
ka manyti, kad šie visi leidiniai 
leidžiami tik tam, kad savo var
dais skirtųsi vienas nuo kito. O 
pagaliau tie vardai kažkaip 
paraidžiui atitinka dar nepri
klausomoje Lietuvoje leidžiamų 
leidinių ir ideologinių orga
nizacijų vardus. 

Visi šie reiškiniai rodyte rodo, 
kad politinė tautos sąmonė, kuri 
normaliose sąlygose reiškiasi 
pasaulėžiūrine, politine diferen
ciacija, pavergtoje Lietuvoje 
nėra sunaikinta. Pavergėjui tik 
pavyko sunaikinti mūsų visuo
menės politinius veikėjus ir 
intelektualus, bet jų idėjos išliko 
gyvos ir vergijos skurde užaugu
sioje lietuvių tautos kartoje. 
Galbūt jos nebus sunaikintos ir 
išeivijoje. 

Prieš šimtmetį „Varpo" idėjos 
prigijo dar vergiją kenčiančioje 
lietuvių tautoje. Ir lietuviai su
gebėjo pasauliui prisistatyti 
kaip civilizuota, laisvės verta 
tauta. Ir šiandien, tik kiek atsi
laisvinus vergijos pančiams, ta 
pati istorinė tauta skubiai 
pradeda rodyti savo tikrąjį 
veidą. Tuo pačiu 'savajai ir 
svetimajai aplinkai rodyte rodo, 
kad nėra ir niekada nebus 
bespalvė žmonių masė. Ir šian
dien mūsų tauta nesibaido tų 
„Varpo" perykloje išperėtų 
partijų, kaip jų bijosi mūsų 
išeivija. 

Linas Kojelis (centre) ir dalis dalyviu Buofflia Detroite j a m suruoš tame pagerbime. 
Nuo t r . J o n o U r b o n e 

Gražina Urbonai. Yra žinoma, 
kad pakviesti ir JAV LB krašto 
valdybos pirmininkas dr. Anta
nas Razma, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas dr. 
Vytautas Bieliauskas ir kiti 
L.B-nės darbuotojai. 

LITERATŪRINE POPIETE 

Literatūrinę popietę Detroito 
lietuvių visuomenei sekmadienį, 
sausio 22 d., 12:15 vai. p.p. 
Dievo Apvaizdos parapijos 
patalpose ruošia „Gabijos" 
skaučių tuntas ir vyr. skaučių 
židinys. Tuoj po šv. Mišių 
svečiai bus vaišinami skaniais 
užkandžiais, o literatūrinėje po
pietėje bus prisimintas lietuvių 
literatūros pradininkas Kristi
jonas Donelaitis. Šio renginio 
pelnas bus panaudotas parem
ti Lietuvoje atsikuriančius 
skautus. Visi kviečiami atsi
lankyti — pabendrauti, pasi
džiaugti skaučių kultūriniu 
renginiu ir tuo pačiu paremti 
kilnų tikslą. 

AUKOS TAUTAI PAREMTI 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Detroito apylinkės valdyba, 
vykdydama LB Krašto valdybos 
parėdymus, telkia aukas mūsų 
pagalbos prašančiai lietuvių 
tautai jos pastangose laisvę 
atgauti. Surinktos aukos bus 
panaudotos — Lietuvos istorijos 
spausdinimui, bei kitiems reika
lams. 

Jau turima detroitiečių gražių 
atsiliepimų: Gediminas Balan
da paaukojo 500 dol. Lietuvių 
Bendruomenės Detroito apylin
kės valdyba iš savo kuklaus iždo 
paskyrė irgi 500 dol. Tikimasi, 
kad į Tautos prašymą atkreips 
dėmesį ir kitos mūsų organiza
cijos bei pavieniai asmenys. 
Tauta yra gyva. Padėkime jai 
laisvę atgauti. 

Aukas priima J. Matekūnas 
prie Dievo Apvaizdos parapijos. 
Visos aukos nurašomos nuo mo
kesčių. Čekius rašyti: Lithua-
nian-American Community of 
the USA, Inc. 

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

POLITINĖ POPIETĖ 

JAV LB-nės Detroito apylin
kės valdyba ir šiemet Vasario 
16-tos proga ruošia politinę 
popietę. Šiemet ji ruošiama — 
vasario 5 d. Dievo Apvaizdos 
parapijos patalpose. Jos metu 
oficialiai pradedamas piniginis 
vajus Lietuvių Bendruomenės 
darbams paremti. 

Kalbėtojų pakviestas Lietuvių 
Fondo iniciatorius ir steigėjas, 
dabartinis JAV LB-nės Krašto 
valdybos pirmininkas — dr. An
tanas Razma. 

Visi kviečiami dalyvauti. 

DALYVAUS PREZIDENTO 
INAUGURACIJOJE 

I naujai išrinkto Amerikos 
prezidento įvesdinimo iškilmes 
VVashington, D.C., yra pakviesti 

ir keli lietuviai iš Detroito, tai 
— Vytas ir Marytė Petruliai, 
Jonas ir Birutė Sverai, Jonas ir 

LIETUVIAI POLITINIAI 
KANDIDATAI 

Vasario 10-11 dienomis, 

Linas Kojelis, jam suruoštame pagerbime Detroite, priima Eisenhower Award 
žymenį iš buvusio respublikonų tautybių p i rmin inko Krank Stel la . 

Nuot r . J o n o U r b o n o 

ILflJBVV V<DO 
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LIETUVOS VYČIAI 
PAGERBS LAISVĖS LYGĄ 

Lietuvos Vyčių Vidurio 
Amerikos apygarda, minėdama 
savo veiklos 60 metų sukaktį, 
vasario 5 d., 4:30 vai. p.p., Mar-
tiniųue pokylių salėje ruošia 
tradicinį „Lietuvos prisimini
mų" banketą. 

Šis banketas yra vienas iš 
pagrindinių Vidurio Amerikos 
apygardos metinių renginių, 
kuriame įvertinami ir pager
biami asmenys, ar organizaci
jos, pasireiškiančios pozityvia 
lietuviška veikla, išlaikančia 
gyvą Lietuvos prisiminimą. 
Šiemetiniame, jau 29-tame 
tokiame „Lietuvos prisiminimų 
bankete, bus pagerbta Lietuvos 
Laisvės lyga, kuri 1978 buvo 
įsteigta Lietuvoje. Jos tikslas 
buvo ugdyti tautinį sąmoningu
mą jaunojoje kartoje, kuri žinias 
apie nepriklausomą Lietuvą 
turėjo semtis iš vyresniosios 
kartos. Lietuvos Laisvės lygos 
veikla reiškėsi įvairiais būdais, 
visuomet pabrėžiančiais lietu
vių politinės, kul tūr inės , 
religinės ir visuomeninės lais
vės siekimą. Neseniai JAV-ėse 
įsikūrę Lietuvos Laisvės lygos 
atstovai: dr. Algirdas Statke-
vičius, dr. Kazys Ėringis ir prof. 
Vytautas Skuodis bus pagerbti 
atitinkamu žymeniu. 
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Grand Rapids, Michigane, vyks 
Michigano Respublikonų parti
jos konvencija. Į Michigano 
valstijos Respublikonų partijos 
ketvirtojo vicepirmininko postą, 
kuris yra etniniams reikalams, 
kandidatais vėl yra lietuviai: 
Arnoldas Šimkus ir Andrius 
Anužis, gali atsirasti ir trečias 
taip vadinamas — , juodas ark
lys" - ... . 

J o n a s Urbonas 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

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

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

Jei nesi genijus — stenkis būti 
suprantamas. 

A. Hope 

DR. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

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

436-5566 

Lietuvos Vyčiai tikisi, kad jų 
gausūs draugai ir rėmėjai susi
rinks kartu su jais švęsti šią 
garbingą Vidurio Amerikos 
apygardos 60 metų sukaktį, o 
taip pat pagerbti ir paremti 
Lietuvos Laisvės lygos 
pastangas. 

Visuomenė kviečiama daly
vauti šioje šventėje. Apie 
dalyvavimą iš anksto praneša
ma Julijai Zakarkai , tel. 
434-7785. Pakvietimus taip pat 
galima pasirūpinti Gift Inter
national parduotuvėje. 2501 W. 
7lst St., Chicagoje. Dalyvavimo 
kaina asmeniui — 30 dol. Visi 
kviečiami. 

Susan Binkis 

112 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

Lietuvos Vyčių 112-tos kuopos 
narių susirinkimas įvyks 
antradienį, sausio 17 d., 8 vai. 
vak. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Šiame susi
rinkime bus kalbama apie mūsų 
senatoriams ir kognresmanams 
laiškų rašymą, primenant Lie
tuvoje ekologinę nelaimę — 
gamtos teršimą ir atominės jė
gainės statybą be apsaugos 
priemonių. Taip pat bus kal
bama apie Lietuvos Nepri
klausomybės šventės minėjimą 
Kviečiami visi nariai ir nariais 
norintieji būti. 

Ofs. 735-4477; 
R M . 246-0067; arba 2466581 

DR. E. DECKYS 
. GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 
EMOCINĖS LIGOS " 

CRAfVFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaskl Road 

Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

KeMneto te l . — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVIČIUS 

JOKŠA 
VAIKŲ LIGOS 

6441 S. Pulaskl Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

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

<r hemoroidų gydymas 
5540 S. Puleskl Road. Tel. 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St.. Chicago. IL 
Tel. 476-2112 

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

Vai pagal susitarimą 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Anber CMi opi acUc — 
5822 S. Wolf Rd. 

Westsm Springs, IL 
248-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto Ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave . , Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. MĮcrUjen Ave. , SuNe 324 Ir 
9838 S. Putaskl Rd. , Chicago, IL 

Tel . 898 2980 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDtNG 
3200 W 81 st Street 

KeMneto te l . RE 7-1188; 
RezM. 385-4811 

Dr. Tumasonlo kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7. Antr ir 

ketv 9-12. Penkf 2-7 

Kab. tel. LU 5-0348; Raz. PR 9-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4255 W. 63rd St. 

Vai. pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 
6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6. 

Kab. tai. 471-3300; raz. 442-8297 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

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

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

Cardiac 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 LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

..Contact lenses" 
2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč 

Dr Tjmasomo kab'netą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 7 lst Street 

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

3 iki 7 v v Tik susitarus 

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

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

11800 Southwest Highway 
Palos Halghts. III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROšTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. 776-2880, rez. 448-554! 

EDMUNDAS VI2INAS, M.D. , S.C. 

Specialybė — Vidaus ligų gydytoias 
Kalbame lietuviškai 

6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 
Valandos pagal susitarimą 

T«H 585-7755 



Kubos sala — 

AMERIKOS 
RŪPESTIS 

Per Naujus metus šiemet bu
vo trisdešimt metų, kai Fidel 
Castro revoliucionieriai užėmė 
Kubos salą. Castro sostinėje 
Havanoje pasakė savo garsiąją 
kalbą. Ilgametis ir visiems atsi
bodęs diktatorius Fulgencio Ba
tistą pabėgo į Ispaniją, o Castro 
revoliucionieriai užėmė valdovo 
vietą, dar didesnio diktatoriaus, 
kaip buvo F. Batistą. 

Jis, nuvertęs teisėtą salos va
dovybę, iš puskar in ink io 
pasikėlė generolu. Nesiskaity
damas su gyventojų norais, jis 
salą padarė savo nuosavybe. Jis, 
t i esa , nepersekiojo savo 
ideologinių priešų, o tik kurį 
laiką buvusius kariškius. F. 
Castro pasiskelbė Amerikos 
rėmėjų nustebimui komunis
tinio socializmo įgyvendintoju ir 
naujos tvarkos gynėju. Castro 
savo rankon suėmė visą Kubos 
gyvenimą taip komunistiškai ir 
taip diktatoriškai, kad daugelis 
stengėsi pabėgti į svetimas 
šalis, daugelis dar liko kovoti, 
bet daugelis politikų buvo 
uždaryti į kalėjimus ar spe
cialiai nukankinti. 

J au pora metų prieš Batistos 
pabėgimą Amerika atsisakė jį 
remti ir jam padėti, nors jis ir 
sumažino savo dikta tūr inę 
valdžią. Amerika beveik be jo
kių sąlygų rėmė Castro revoliu
ciją, padėdama ar leisdama pa
dėti privatiems žmonėms ir pri
vačioms institucijoms, kad tik 
revoliucija laimėtų. Castro ir jo 
šalininkai pradžioje rodėsi tik 
buvusio diktatoriaus prieši
n inka i , norį įvesti Kuboje 
demokratiją. 

Revoliucijai laimėjus, Castro 
parodė savo ragus ir dantis prieš 
savo rėmėjus. Jis pradėjo net 
eksportuoti savo revoliucines 
idėjas ir savo žmonių perteklių 
į kitus Lotynų Amerikos kraš
tus ir ten skleisti suirutes bei 
padėti ginklais kovoti prieš tei
sėtas ar demokratines vyriau
sybes. Kubos Castro vėliau už 
paramą ir kavos bei cukraus 
derliaus rinką visiškai parsi
davė Sovietų Rusijai ir jos įsaky
mus vykdė savo žmonių sąskai-
ton Angoloje, Mozambiąue ir ki
tur. Dar ir dabar Kubos pa
tarėjai ir ginklai eina į Nica-
raguą ar Salvadorą. 

Fidel Castro, laimėjęs revoliu
ciją, pradėjo triumfinę kelionę 
per visus didžiuosius Kubos 
miestus. Jis vyko džipu ir sakė 
miestuose revoliucines kalbas 
bei paliko savo organizacijos 
įgaliotinius nuversti buvusią 
valdžią ir pastatyti naują — 
komunistinę. Amerikos demok
ratai jam reiškė pasitikėjimą ir 
meilę, nes jiems atrodė, kad jis 
sukėlė revoliuciją moderniais 
laikais ir moderniomis prie
monėmis. Komunistai jį mylėjo, 
nes jame matė skirtingą socia
lizmą ir skirtingas idėjas, pri-
taik3'tas Pietų Amerikos ispa
niškiems žmonėms. Bet nei 
vieni, nei kiti jo nepažino ir dar 
nenorėjo apie jo tikruosius 
tikslus žinoti. Kiekvieni galvo
jo pagal savo troškimus — 
sukur t i Lotynų Amerikoje 
naują politinę sistemą, prade-
dang Kubos sala. 

Kai šiandien revoliucijos 
neturi tokio pasisekimo ir tokio 
vardo, kaip prieš trisdešimt 
metų, nes jos jau per daug 
išsiplėtė, tai ir Castro visai 
kitaip atrodo net tiems, kurie 
juo pasitikėjo, kurie jam padėjo 
ir kuriems jis kaip anais laikais 
romėnų Cezaris galėjo pasakyti: 
atėjau, pamačiau, nugalėjau. 

Apie svetimą pagalbą jis 
nekalba ir dabar, išskyrus 

Sovietų Sąjungos, kuriai jis ir 
pati Kuba iki dantų yra prasi
skolinusi. Ir šiandien jame tebė
ra ta pati neapykanta Ameri
kai, kuri yra jo pašonėje. Per ją 
jis negali užkariauti Pietų 
Amerikos, įsiskverbti giliau į 
paskirų kraštų vidų ir ten kelti 
tik sąmyšius, pasinaudodamas 
svetimomis rankomis ir svetimu 
krauju. 

Amerikai Kubos sala ir jos ko
munistinis valdovas Fidel 
Castro yra didelis rūpestis. Iš 
Kubos paleidžiami į Ameriką 
nusikaltę ir nepataisomi krimi
nalistai, kurie čia daro didelius 
nuostolius. Paleidžiami ir poli
tiniai priešai, kurie jau yra 
iškankinti ir mažai naudingi 
Amerikai. Neskaitant tų, kurie 
jau įsikūrė, kurie įsigijo profe
sijas, biznius ar amatus, kubie
čiai sudaro didelę dalį narko
tikų pardavėjų arba tarpininkų 
tarp kitų Lotynų kraštų. Ar 
Amerika pajėgs apsisaugoti nuo 
kubiečių blogojo elemento 
antplūdžio, kuriuo Castro ją 
nori nubausti, nūnai sunku net 
įspėti. 

ATSARGIAU SU ŽODŽIAIS 

Naudinga j Castro pažiūrėti ir 
žurnalistės Georgie Anne 
Geyer, paruošusios Fidel Castro 
biografiją, akimis ir žodžiais. Ji 
surinko duomenis iš įvairių šal
tinių ir perdavė ne tik laikraš
čiams, bet surašė ir į knygą. 
Pasaulis jį laiko ištikimu komu
nistu, nes jis remia Sovietų 
bloką. Bet jis jaunystėje mokėsi 
Havanos jėzuitų aukštesniojoje 
mokykloje ir žavėjosi Hitleriu, 
Mussoliniu, ispanų Primo dė 
Rivera. Jie visi buvo diktatoriai 
ir turėjo savo vadinamas ideolo
gijas, kurias vykdė prievarta 
savuose kraštuose, paėmę visą 
valstybinį gyvenimą į savo 
diktatoriškas rankas. Bet jis 
netapo fašistu ar naciu. Revoliu
cijos metu susižavėjo komu
nizmu, kuris jam buvo nauja 
idėja ir tikra pagalba laimėti 
Kubos salos valdžią. 

Šiandien Castro valdžia yra 
karinė ir remiasi karinėmis 
priemonėmis, kariniais žmo
nėmis ir kariniais įtaisymais. 
Tai visai panašu į Ispanijos 
viduramžių aristokratų 
valdymą, kuriuo Castro pasitiki 
ir vadovaujasi. Nors Amerika 
jam padėjo maistu ir kitomis 
priemonėmis, laimėjus revoliu
ciją, bet jis nenorėjo prarasti sa
vo napoleoniškos vadovybės už 
demokratizaciją ir pagalbą iš 
savo kaimyno. 

Taip pat tik dalis kubiečių 
žino, kad jis yra kartą vedęs, 
turi sūnų Fidelito, atominės 
fizikos Kuboje specialistą. Dalis 
kubiečių žino, kad j is turi 
mažiausiai devynis neteisėtus 
vaikus, kad jis net trims mote
rims pažadėjo vesti, bet jų neve
dė, nes jos mokėjo kalbėti 
angliškai ir buvo per daug 
amerikietiškos. Jis yra neteisė
tas pilkų Kubos žmonių, 
buvusių aristokratų sūnus. 

Šiuo metu jis valdo Kubą kaip 
alchemistas, užburdamas savo 
išvaizda, savo kalbomis ir savo 
nuolatiniu budėjimu valdžios 
viršūnėje, kaip nė vienas dikta
torius tokiame mažame krašte 
šiame šimtmetyje. Jis moka 
pasinaudoti Havanos aikšte, 
radijo ir televizija, sugeba 
įtikinti mažai apsišvietusius 
salos gyventojus, neleisdamas 
intelektualų iškilti virš jo val
džios. Jis vaidina Napoleoną. 
Kubai jis ir yra naujas Napole
onas, o Amerikai didelis rūpes
tis, nes komunizmo prieštiltis 
jau pašonėje. 

P. S. 

Lietuvių liaudies patarlė sa
ko, kad žodis žvirbliu išskrenda, 
o jaučiu sugrįžta. Taip pat 
sakoma, kad atsargumas gėdos 
nedaro. Parašyto žodžio pasek
mės paprastai būna didesnės, 
negu pasakyto. Paminėsiu kelis 
parašytus žodžius. 

Pradėjęs eiti lietuvių laik
raštis „Observer" parašė apie 
mane straipsnį, kaip mane 
skriaudžianti Chicagos arki
vyskupijos kurija. Rašantis man 
gero norėjo, bet kas ten buvo pa
rašyta, yra visiškai priešinga 
tikrovei. Rašiusieji, prašyti, to 
neatitaisė ar nors aš to nepa
stebėjau. Atsiprašiau arkivysk. 
kardinolą J. L. Bernardin, pa

sakydamas, kad tai parašyta be 
mano žinios. Bet kaip tas 
straipsnis galėjo nuteikti kar
dinolą laikraščio, jo leidėjų 
Lietuvių R. Katalikų Federaci
jos ir rašiusiojo atžvilgiu? 
LietuviaijSkaičiusieji tą straips
nį, galėjo visai neteisingai nei
giamai nusiteikti Chicagos arki-
diecezijos kurijos atžvilgiu. 

Praėjusių 1988 metų paskuti
nėmis dienomis gruodžio 15 
dienos „Dirvos" laidoje ir pas
kutiniame nr. „Observer" įdėti 
straipsniai apie Šv. Kryžiaus li
goninę. Abiejuose straipsniuose 

nė vieno gero žodžio, kaip ta li
goninė ne karta j vertinta val
džios sanitariniu ištaigų kontro
lės, kaip apie ją atsiliepė gydy
tojai ir kiti at-ilankantieji iš 
Lietuvos. Kritikos daug. Prezi
dentė — ne lietuvė. 

Rašiusiam turėtu būti aišku, 
kad visose ligoninėse ne vien 
gydytojai, slauges, bet ir ad
ministracinė vadovybė reika
linga atitinkamos mokyklos 
baigimo pažymėjimo — diplomo. 
Iki šiol Šv. Kryžiaus ligoninės 
administratorės buvo Šv. Kazi
miero kongregacijos seselės lie
tuvaitės. Tačiau šiuo metu 
buvusios administratorės dėl 
amžiaus ar sveikatos iš tų pa
reigų jau pasitraukė, neseniai 
atitinkančią mokyklą baigusią 
seselę ištiko ilgiau trunkanti 
liga, kita jauna dar mokosi. 
Seselės kazimierietės nesamdė 
kokio nors asmens iš šalies, o 
paskyrė toms pareigoms kompe
tentingą savo kongregacijos 
seselę. 

Rašantieji pabrėžia ligoninei 
lietuviškumo trūkumą. I tai, ką 
jie pasako, jiems galima pasaky
ti, kad reiktų geresnio suprati
mo apie skirtumą tarp lietu
viškos mokyklos, meno galerijos 
ar kitokių tautinės kultūros 

Marijampolės bažnyčia su palaimintojo arkiv. Jurgio Matulaičio 
paveikslu priešakyje. 

įstaigų ar organizacijų ir ligo
ninės. Norintieji pamatyti lie
tuviško meno muziejų, lietuviš
ką knygyną, neturinčius sau 
lygių, eina j seselių kazimie-
riečių motinišką namą, o ne į 
ligoninę. Ligoninėje yra net per 
daug ligonių lankytojų, o ne me
no ar knygų ieškotojų. 

Rašoma apie reikalą ryšinin
ko tarp ligoninės ir lietuvių 
visuomenės. Tam tikslui yra 
ligoninės pagelbininkų (aux-
iliary) organizacija. Apie jos san
tykius su ligonine ir visuomene 
būtų daug kas gero pasakyti. 
Toje organizacijoje šiuo metu 
lietuvių yra mažiau, negu buvo 
anksčiau, bet yra ir joje daly
vauti gali, kas tik nori ir tuo 
keliu gali santykiauti su visuo
mene ligoninės vardu, kiek tik 
nori. 

Pakartotinai minimi buvusie
ji ryšiai su Lietuvių Labdarių 
sąjunga ir su Šv. Kryžiaus 
ligonine bei Šv. Šeimos vila. Šių 
dviejų institucijų niekas 
neatėmė iš Labdarių sąjungos. 
Rašantiems turėtų būti žinoma, 
kad šių dviejų institucijų net pa
statai nėra tokie pat, kokie buvo 
Labdarių sąjungos laikais. Jie 
praplėsti tiek, kad senoji Šv. 
Kryžiaus ligoninė yra dabarti
nės ligoninės tik maža dalis ir 
tos likę tos pačios tik sienos, o 
vidus yra žymiai pakeistas. 
Lietuvių Labdarių sąjunga pa
darė gražų darbą šias dvi 
įstaigas pradėdama, bet nepa
jėgė jų išlaikyti. 

Rašantis taip pat sako, kiek, 
jo manymu, dabar būtų galima 
gauti už žemę prie Šventos 
Šeimos vilos ir ką būtų galima 
už tai padaryti. Nedera kalbėti, 
ką būtų galima padaryti ne 
sau priklausančia nuosavybe. 
Autoriui turėtų būti žinoma, 
kad, jeigu jis turėtų kelis mi
lijonus dolerių ir norėtų už tai 
padaryti, tai ką kalba, okupan
tas neleistų jam to padaryti. Kai 
bus galima, Dievas ir lietuviai 
padės padaryti, kas tada bus rei
kalinga. 

Straipsniai, kuriuos čia pami
nėjau, patarnauja tik neigiamai 
nuteikti lietuvių visuomenę 
seselių kazimieriečių atžvilgiu. 
Straipsnių autoriams būtų nau
dinga pasikalbėti su senosios 
imigracijos lietuviais, su jų 
jauna karta — kunigais ir pa
sauliečiais, perėjusiais per se
selių kazimieriečių vadovautas, 
aptarnautas mokyklas. Vietoje 
panašių straipsnių rašytojai 
geriau padarytų, paragindami 
mūsų laiko lietuvių jaunimą 
daugiau susidomėti Amerikoje 
lietuvių vienuolijų gyvenimu, 
pačių vienuolijų ir jų darbo vai
sių išlaikymu. 

ŠVEICARIJOJE APIE 
LIETUVĄ 

K. BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Spalio mėn. 1 d. Šveicarijos 
dienraštis „Bund" išspausdino 
Lietuvos televizijos bendra
darbio — žurnalisto Česlovo 
Juršėno ir žymaus aktoriaus 
Donato Banionio pasikalbėjimą. 
Abu lietuviai viešėjo Sov. Są
jungoje — Šveicarijos d-jos 
kvietimu ir bendroje spaudos 
konferencijoje atsakė į šveicarų 
žurnalistų klausimus. 

„Kokią reikšmę tu r i ,glas-
nost' šiandieniniame televizijos 
žurnalistų darbe" — užklaustas 
buvo Č. Juršėnas. Lietuvio 
atsakymas gan trumpas. Girdi, 
šiandieną, televizijos komenta
toriai turi žymiai platesnę ir 
laisvesnę bazę. Savo tėvynei, 
kuri 1919-1940 m. gyveno lais
vės dienas, jis linki didesnės 
politinės, kultūrinės ir ekono
minės autonomijos. Grįžimą į 
nepriklausomą gyvenimą jis 
laiko utopija — nepasiekiamu 
tikslu. 

Donatas Banionis — teatrų ir 
filmų aktorius, šiandieną yra 
Panevėžio teatro direktorius. 
Šveicarams D. Banionis pasakė, 
kad nepriklausomybės siekia 
tik ekstremistai. Sov. Sąjunga 
su įvairiom institucijom, turi 
labai plačią kultūrinę dirvą. 
Kitas klausimas - - tai rusų kal
bos skverbimasis ir išstūmimas 
lietuvių klb. sudaro nemalonų 
jausmą („Unbehagen"). Todėl 
jis tvirtai gina lietuvių kalbą ir 
kultūrą, kartu griežtai protes
tuodamas, vadinant jį vaka
ruose „russischen Schauspie 
ler — rusų aktorium". Prie M. 
Gorbačiovo teatras taip pat gavo 
daugiau laisvės. Kultūros mi
nisterija anksčiau paruošdavo 
spektaklių planą, parinkdavo 
autorius. Šiandieną jis tik infor
muoja ministeriją, kadangi D. 
Banionis pa t s pa s i r enka 
veikalus. Dienraštis pabaigoje 
rašo, kad D. Banionis yra pla
čiai apkeliavęs pasaulį , 
apsiskaitęs žmogus. Jam labai 
gerai pažįstama yra vakarų 
pasaulio literatūra. Jo teatro 
šviesos rampą išvydo daug 
vakarietiškų veikalų. Panevė
žyje jo statomi spektakliai 
džiaugiasi dideliu pasisekimu 
(„Banionis Haus ist immer 
ausverkauft — Banionio namai 
visuomet išparduoti"). Apgai-

Mūsų visų tarpe gi vienų ki
tiems pagarba, meilė, vienybė, 
težydi. 

Vyskupas V. Brizgys 

lestauja, kad turi mažai laiko 
susipažinti su Šveicarijos teatrų 
darbu. 

Į šį pasikalbėjimą tuoj pat at
viru laišku redakcijai atsiliepė 
pabaltiečių bičiulis, šveicaras — 
pedagogas ir žurnalistas Hans 
Rychener (taip pat vokiškos 
„Elta" bendradarbis) stipriai 
„atkirsdamas" Banioniui ir 
Juršėnui į jų pasakytus žodžius, 
kad nepriklausomybės siekimas 
yra tik ekstremistų tikslas ir 
svaičiojimas. Šveicaras „Bun-
do" dienraščio skaitytojus per
kelia į nepriklausomybės lai
kotarpį, lietuvių — ūkininkų 
tautą, kuri laisvai apdirbo savo 
laukus šiandieną virsdama kol
chozų darb in inka i s . Ar 
nežinomos Šveicarijos svečiams 
deportacijos, ar nežinoma yra, 
kad lietuvių kalba yra seniau
sia indoeuropiečių kalba ir 
neįkainojamos vertės? Ar 
kalba nėra tautos dvasia bei 
kultūrinio identiteto išraiška? 
Ar nežinomos yra oportunisti-
niams kultūros pasiuntiniams, 
kad suliejimas nerusiškų tautų 
ir kalbų yra komunistinės 
ideologijos milžiniškas siekis? 

Priminęs Lietuvos okupaciją 
laiško autorius rašo, kad dar 
prieš šį pasikalbėjimą Berne, 
Lietuvos sostinėje Vilniuje 
įvyko dideli milicijos susirė
mimai su demonstrantais ar 
„ekstremistais"? 

Daugiau autonomijos?... O gal 
nepriklausomybės?... Ar žinoma 
yra paklusniai Maskvai lietu
viškai delegacijai, kad Šveicari
ja ir daugumas Vakarų pasaulio 
valstybių nepripažįsta Lietuvos 
ir ki tų Pabaltijo valstybių 
okupacijos?! 

Antras H. Rychener laiškas 
tilpo „Neue Zuericher Zeitung" 
rugsėjo mėn. 23 d. ginant Pabal
tijo valstybių klausimą. Auto
rius savo laišką baigia Molotovo 
pasakytais žodžiais Lietuvos 
užsienių reikalų min. J. Urbšiui: 
mažos valstybės prarado savo 
gyvavimo teisę, kadangi jos 
pačios neturi jėgų išsilaikyti. 
Stipriais argumentais šveicaras 
šiuos Molotovo žodžius stipriai 
sukritikavo. 

Malonu būtų, kad šis lietuvių 
ir kitų pabaltiečių bičiulis 
susilauktų nors trumpų angliš
kų ar vokiškų laiškučių — 
gražios padėkos už mūsų bylos 
kėlimą Šveicarijos spaudoje. 
Autoriaus antrašas: Herr H. 
Rychener. Postfach 22, 3028 
Spiegei b/Bern. Svritzerland. 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 
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ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 

Ligi Guernsey sakė šituos žodžius, Stubbas jau 
buvo išlipęs iš laivo ir sėsdamasis į valtį, karininkui 
sušuko, kad, turėdamas ilgą virvę, pagelbėtų nustumti 
į šalį nuo laivo lengvąjį banginį. 

Ir taip, kol prancūzų valtys triūsė vilkdamos laivą 
į vieną pusę, paslaugusis Stubbas vilko banginį į kitą, 
parodomai naudodamasis savo nepaprastai ilga virve. 

Netrukus pradėjo pūsti vėjas, ir Stubbas apsimetė 
paleidęs banginį. Užkėlęs valtis ant denio, prancūzų 
laivas nutolo, tuo tarpu „Peąuodas" slinko tarp jo ir 
banginio ir, riktelėjimu davęs žinią „Peąuodui" apie 
savo ketinimus, pradėjo rinkti atpildą iš savo gudry
bės. Paėmęs bangininę lopetą, jis išpjovė banginyje 
skylę, truputį už šoninio peleko. Jo valties įgula, la
bai susijaudinusi, gelbėjo savo vadui ir buvo tokia 
nerami, tartum visi jie būtų buvę aukso ieškotojai. 

Tuo tarpu daugybė paukščių narstėsi, kilo. leidosi, 
gargėjo ir pešėsi aplink jį. Stubbas buvo bepradedąs 
nusiminti, juo labiau, kad baisioji smarvė ėmė vis 
smarkėti, kai staiga, iš pačios tos smarvės širdies pakilo 
lengva kvaptis. 

— Jau jis mano! Jau jis mano! — džiaugsmingai 
šaukė Stubbas. kažką laikydamas viduje. - Maišą! 
Maišą! 

Numetęs lopetą, abi rankas sukišo į stipeną ir iš
traukė dvi saujas kažko, kas atrodė kaip VVindsoro 

muilas ar sebas, skylėtas sūris, labai švelnus 
prisiliečiant ir kvapus. 

Jį buvo galima pirštu įspausti ir jis buvo gelsvai 
pilkos spalvos. Tai buvo, mano bičiuliai, pilkasis gin
taras, kuris kainuoja bet kurioje vaistinėje vieną aukso 
ginėją už unciją. Buvo išsemtos kokios šešios saujos, 
bet į jūrą nubyrėjo neišvengiamai daugiau, ir būtų buvę 
galima surinkti daug daugiau, jeigu nekantrusis Aha-
bas nebūtų įsakęs Stubbui liautis ir lipti ant denio. 

LXXII. Pilkasis gintaras 

Pilkasis gintaras yra įdomi substancija ir kartu 
toks svarbus prekybos objektas, kad Nantucketo kapi 
tonas Coffinas 1791 m. buvo klausinėjamas apie jį 
Anglijos parlamente. Anais laikais pilkasis gintaras, 
lygiai kaip ir kitokie gintarai, mokslininkams sudarė 
mįslę. Tikra yra tai. kad gintaras ir pilkasis gintaras 
yra dvi substancijos nieko bendra neturinčios. Nors gin
taro kartais randame pajūriuose, jis taip pat iškasamas 
ir labai tolimose nuo jūros vietovėse. 

Tuo tarpu pilkąjį gintrą tegalima rasti tik jūrose. 
Be to. gintaras yra kieta, permatoma, lūžtanti ir 
bekvapė medžiaga, naudojama kandikliams, perlams 
ir kitokiomis puošmenomis. Priešingai, pilkasis ginta
ras yra minkštas, vaškingas ir toks kvapus, kad naudo 
jamas kvepalų gamyboje, pastilėms ir ištaigingoms žva
kėms, mostims ir plaukų milteliams. Turkai jį naudo
ja valgiuose ir jį veža į Meką, panašiai kaip smilkalai 
vežami į Romą švento Petro bazilikai. Kai kurie vyni
ninkai jo įlašina keletą lašų, norėdami įkvėpinti savo 
vynus. 

Kas patikės, kad puošnios ponios ir ponai apsišlaks-
to kvepalais, išimtais iš dvokiančių vidurių sergančio 
banginio? Tačiau taip yra. Kai kurių manymu pilkasis 

gintaras yra priežastis, o pagal kitus banginio vidurių 
nevirškinimo išdava. 

LXXIII. Apleistasis 

Kelioms dienoms prabėgus po susitikimo su pran
cūzų laivu, labai reikšmingas dalykas nutiko menkiau
siam visos „Peąuodo" įgulos nariui. Tai buvo labai 
apgailėtinas įvykis, kuris baigėsi suteikdamas laivo 
įgulai, kar tais pamišėliškai linksmai, bet nelemtai 
savotišką pranašystę apie ją laukiančią tragišką 
pabaigą. 

Ant bangininio laivo ne kiekvienas įgulos narys 
lipa į valtis. Kai kurie jūreiviai, vadinami „laivo sar
gais*', t u r i pasilikti laive, valtims medžiojant 
bangini. Bendrai imant.jie yra nemažiau narsūs ir 
darbštūs už tuos. kurie sėdi valtyse. Tačiau, jeigu jų 
tarpe atsiranda koks silpneiva. tinginys ar bailys, gali 
būti tikras, kad jis bus paskirtas ..laivo sargu". Ant 
,.Pequodo" taip atsitiko su vienu juoduku, vadinamu 
Pippinu. pramintu Pipu. 

Išoriniai Pipas ir Dough-Boy papildė vienas kitą. 
kaip baltas ir juodas kumeliukai nors skirtingų spalvų, 
jų išsivystymas buvo vienodas ir jiedu sudarė eks
centrišką porą. Bet tuo tarpu, kai nelaimingasis Dough-
Boy iš prigimties buvo sunkus ir nerangus, Pipas. nors 
nemažas tinginys, iš esmės buvo labai gyvas, 
pasižymėjo meiliu linksmumu. įgimtu jo rasei, kuri 
netgi sekmadienius ir šventes geriau išnaudoja už bet 
kurią kitą rasę. Negrams kalendoriuje turėtų būti trys 
šimtai šešiasdešimt penkios dienos švenčių. Pipas mėgo 
gyvenimą ir visą jo ramų saugumą. 

'Bus daugiau) 
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DVI ANELĖS IR 
KLEMENSO ŽUKAUSKŲ 

SUKAKTYS 
ALFONSAS NAKAS 

Pereitų 1988 ir šių 1989 metų 
sąvartoje beveik visi Sunny 
Hills, FL, lietuviai ir didelis 
būrys kitataučių vienaip ar 
kitaip dalyvavome garbingos ir 
labai populiarios šeimos 
šventėje. Ta šeima tai Anelė ir 
Klemensas Žukauskai, trys jų 
sūnūs, trys marčios, aštuoni 
vaikaičiai (penki berniukai, trys 
mergaitės). Anelė ir Klemensas 
— Sunny Hills gyventojai nuo 
1981 metų. Jų vaikams, gimi
nėms bei draugams iš toli suva
žiuoti progą davė Anelės ir Kle
menso 50-ties metų vedybų 
sukaktis. Kai kurie Žukauskų 
vaikai mūsų mažą telkinį pra
džiugino aktyviu dalyvavimu 
bendrose kūčiose, o taip pat 
Kalėdų ir N. Metų pamaldų 
metu. 

Visų iškilmių viršūnei — auk
sinės vedybų sukakties minėji
mui — buvo pasirinkta penkta
dienis, 1988 m. gruodžio 30 d. 

{ pamaldas Šv. Teresės 
bažnytėlėn prisirinko daugiau 
kaip šimtas žmonių, ją sklidinai 
pripildydami. įeidami buvo ap
dovanoti mišiolėliais, specialiai 
Žukauskams paruoštais. Pir
muosiuose puslapiuose buvo jų 
nuotraukos ir paaiškinimas, 
kad Klemensas Žukauskas ir 
Anelė Repšytė sutuokti 1938 m. 
gruodžio 26 d., taigi antrą 
Kalėdų dieną, Stelmužės bažny
tėlėje 'Zarasų aps., Imbrado 
parapijoje). 

V. Mamaičiui vargonais gro
jant ir dainingiems Žukauskų 
vaikams giedant ,,Veni 
Creator", prie altoriaus artinosi 
auksiniai jaunieji, apsupti 
penkių kunigų — koncelebrantų 
bei mažylio anūkėlio Povilo, 
nešusio žiedus. Kitiems ketu
riems asistuojant, iškilmingas 
Mišias laikė kun. Leonardas 
Musteikis. Jis ir klebonas Fran
cis Szczykutovvicz pasakė ir po 
trumpą sveikinantį pamokslėlį 
(pastarasis angliškai). Skaity
mus atliko sūnus Vladas 
Žukauskas. Keletą giesmių pa
giedojo Antrosios jaunystės 
choras, kurio labai uolūs 
dalyviai yra ir sukaktuvininkai, 
šį vakarą turbūt pirmą kartą 
patys negiedoję... Mišioms 
baigiant is , vieną labai 
melodingą giesmę, Mikulskio ir 
Grigaitytės „Šiluvos Marijai", 
pagiedojo, V. Mamaičiui paly
dint vargonais, visi trys Žu
kauskų sūnūs. Į pačią širdį 
įstrigo kartojami žodžiai: 
„Nepalik, nepalik Lietuvos". 

Prieš 50 metų ir 2 dienas — 
Stelmužės bažnytėlėj. Šį vakarą 
— Sunny Hills bažnytėlėj. Toks 
ilgas ir toks trumpas kelias per 
žalius, kvepiančius Rytų Lietu
vos laukus, per liepsnojančius ir 
griūvančius Europos miestus, 
tik prabėgom aplankius Angli
jos ir Amerikos didmiesčių 
katedras, santuoka atnaujinta 
amžinai žaliam Amerikos 
pakrašty... 

Jau visai sutemus, po penktos, 
susibūrėm Community centro 
salėje. Ir čia daugiau kaip 
šimtinė. Vaikai auksinius jau
nuosius pasitiko su duona, 
druska, vynu. Prie garbės stalo 
jiedu žygiavo pamaldų metu 
gautomis lazdelėmis-kryželiais 
nešini. Tie simboliai daugelį 
metų galės kaboti ant sienos, 
nes abu sukaktuvininkai be 
lazdelių greitesni ir už jaunuo
lius. 

Programai vadovavo (labai 
taktiškai, sklandžiai, kantriai) 
vyr. sūnus Jonas, vienas iš šešių 
sukaktuvių minėjimo rengėjų. 
Jis pristatė kitus penkis: savo 

žmoną Ireną, brolį Bronių su 
žmona Virginija ir brolį Vladą 
su žmona Julyte. Vėliau dėkojo 
ir kitiems, vietiniams, prie iš
kilmių bei vaišių rengimo prisi
dėjusiems, bet į šį rašinį visų pa
vardžių sudėti neįmanoma. 

Po kun. Prano Jaraškos pras
mingos maldos bei vaišių stalo 
palaiminimo ir trumpos kleb. F. 
Szczykutovvicz maldelės vaišės 
pradėtos šampano tostu bei „Il
giausių metų" valiavimais. 

Po labai gausios, labai skanios 
karštų valgių vakarienės progr. 
vadovas visus supažindino su 
sukaktuvininkų giminaičiais 
bei draugais, atvykusiais iš to
limų miestų ir perskaitė laiš
kais ar telegramomis svei
kinusiųjų pavardes. Sveikinto
jų buvo iš Kanados, Europos, 
Amerikos ir Floridos miestų. 

Pirmutinis ir svarbiausias 
sveikintojas žodžiu buv. rašyt., 
agr. Vaclovas Butkys iš New 
Yorko. Anelės dėdė. Tai vienin
telis šioje Atlanto pusėje gyvas 
vestuvių dalyvis. Jis ne tik 
įvardijo jaunuosius sutuokusį 
kunigą, dar keletą dalyvių, bet 
papasakojo ir dabar labai 
linksmų, anuomet nemaža rūpes
čio suteikusių vestuvių puotos 
nuotykių. Trumpai sveikino 
pusbrolis Ignas Ruginis iš Chi-
cagos, Elena Lukienė (su dova
nėlei Antrosios jaunystės choro 
vardu. Onė Adomaitienė LB 
apylinkės vardu. O. Adomaitie
nė, Genė Beleckienė ir Alfonsas 
Vėlavičius sudainavo linksmą 
humoreską „Mūsų šeiminin
kas". Jonui Adomaičiui akorde
onu palydint. 

Prie pianino subėgo Antrosios 
jaunystės choras. Čia V. Zuba-
vičius padeklamavo Eugenijaus 
Matuzevičiaus eilėraštį. V. Ma-
maitis. prieš sėsdamas akompa
nuoti, paskelbė, kad abu sukak
tuvininkai niekada nepraleido 
choro repeticijų. Jau gerokai 
įsilinksminęs, drąsus, choras su
dainavo keturias linksmas dai
nas. 

Sakytume, kad jau programos 
iki soties ir jau laikas šokti? Bet 
prie mikrofono atėjo Elena Lu
kienė su feljetonu apie Žu
kauskų kūrimąsi Sunny Hills. 
Tai buvo dar vienas Elenos še-
devriukas, kurio turinį nors 
trumpai prisiminsiu pastraipoj 
apie Klemenso deimantus. 

Po padėkojimų, paskutinį žodį 
tarė Klemensas. Jį ypač 
sujaudinę Elenos teisybės at
skleidimas. O Sunny Hills drau
gams pažadėjo, kad, kai mes 
švęsim auksines vedybų sukak
tis, ir jiedu su Aneliute visose 
dalyvausią. 

Vaišės ir šokiai prie Jono 
Vyšniausko muzikos tęsėsi 
keletą valandų. Vienu metu pa
jutome ir Chicagos lietuviškų 
balių atmosferą, kai jaunieji 
Žukauskai, berods visi Chicagos 
Lietuvių operos choristai (o Vla
das, kaip žinome, dabar pirmi
ninkauja valdybai), su savo 
šeimom pradėjo ratelį, į kurį 
greitai įsuko beveik visus puo
tos dalyvius. Keliolika minučių 
skardėjo populiariausios mūsų 
liaudies ir kompozitorių dainos. 

Tokių gražių iškilmių, tokios 
nuotaikingos puotos tarp Sunny 
Hills lietuvių iki šiol man ne
teko išgyventi. 

Antroji sukaktis — Klemenso 
Žukausko 75-ri metai — 
deimantai. Rašau jos išvaka
rėse, tad nežinau, ar bebus 
kokios iškilmės, kokia puota. 
Veikiausiai nebebus, nes vaikai 
ir giminės išvažinėjo, o Sunny 
Hills draugai dar neatgavo žado 
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Anelės ir Klemenso Žukauskų moterystės 50 metų sukakties minėjimas su vaikais, marčiomis 
ir anūkais. Iš kairės pirmoj eilėj: Elytė, Rima, Povilas, Indrė ir Nilius; antroj eilėj, Jonas, Irena, 
sukaktuvininkai Klemensas ir Anelė, Virginija ir Bronius; trečioj eilėj: Linas, Julytė, Vladas, 
Tomas ir Karolis. 

po puotos prieš nepilną savaitę. 
Klemensas Žukauskas gimė 

1914 m. sausio 3 d. Žemaitijoj, 
Viekšnių apylinkėj. Mokslus ėjo 
Mažeikių g-joj ir Aukštesniojoj 
kultūrtechnikų mokykloj Kė
dainiuose. Ją baigęs, karinę 
prievolę atliko P.L.P. Karo 
mokykloje, XI aspirantų laidoje 
ir į atsargą išėjo jn. leitenanto 

laipsniu. Kultūrtechniko darbas 
— visa žaliuojanti, paversmiais 
gurganti , giriomis ošiant i , 
paukšteliais čiulbanti Lietuva. 
Štai kodėl Klemensas ir prie Za
rasų, ir prie Stelmužės tūkstant
mečio ąžuolo, ir prie Anelės 
Repšytės Stelmužės dvarelio. 
Kas prieš 50 metų atsitiko, jau 
žinome. Už kelerių metų viskas 
susidrumstė. Okupacijos. Perse
kiojimai. Vežimai. Žudymai. 
Kalėjimai. Taip, kalėjimai, per 
kuriuos teko ir Klemensui per
eiti. 

Pabuvoję Vokietijos stovyklo
se, Žukauskai su dviem ber
niukais atsidūrė Anglijoj. Jam 
— darbas anglių kasyklos, jai — 
Ever Ready fabrike, iš kurio iš
vadavo į pasaulį atėjęs trečiasis 
sūnelis Vladas. Taip iki 1955 m. 
galo. 1956-sius visi penki sutiko 
vidury Atlanto, pakel iu i į 
Ameriką. 

Įsikūrė Cicero, II, mieste. Čia 
Klemensui — plieno fabrikas, o 
Aneliutei — „bildingai". Ilgai
niui Klemensas ėmė darbuotis 
inžinerinėse firmose, Anelė tapo 
„bildingo" kafiterijos vedėja, o 
vaikai siekė aukštųjų mokslų. 
Inžinerinės firmos, tos dinamiš
kos jobbing shops. braižytojams 
neblogai moka, bet darbas jose 
nepastovus. Klemensas dairėsi 
kur aukščiau ar giliau. Per 
Notre Dame un-tą išsiaiškino, 
kad jo Lietuvos diplomas lygus 
B.S. in Hydraulic Engineering. 
Iš Notre Dame pažymėjimą 
gavęs, įsiprašė į U.S. Army 
Corps of Engineers. Ten penke
rius metus dirbo apskaičiuotoju 
(estimator) ir visą dešimtmetį — 
civil. inžinierium. Abiem ponais 
tapus, Cicero gyventi jau irgi 
buvo prasta, tai įsikūrė Bever-
ly Shores, IN, ir į darbus 
Chicagoje traukiniais važinė
davo. Tuo tarpu sūnūs išaugo, 
išsimokslino, subrendo, visi trys 
vedė veiklias lietuvaites, susira
do gerus darbus, Klemensui ir 
Anelei ėmė auginti vaikaičius. 

Kai Klemensas 1981 m. vasa
rio 23 d. išėjo į pensiją, JAV 
valdžiai 15 metų painžinieria-
vęs, tai jau žinojo, kur Anelė jį 
vešis, nes Sunny Hills namas jų 
jau gatavas stovėjo, visais 
langais žiūrėdamas laukė. Ir 
štai, po beveik aštuonerių metų, 
tik ką aprašytose aukso sukak
tuvėse Elena Lukienė atskleidė 
pačią didžiausią Klemenso tra
gediją: Aneliutė jį atvežė į Flo

ridos Washingtono apskritį 
(Washington county), bene vie
nintelę visoj valstijoj dry coun
ty. Pasakojo mums, kvatojan
tiems. Elena, kaip Anelė jam 
suokusi iš Beverly Shores 

gabendama, kad čia tau krišto
l inis ežerėlis , balzaminis 
pušynas, golfo laukai, bet apie 
dry county — anei žodelio. 
Buvusiam kultūrtechnikui, bu
vusiam karininkui, tai didelė 
nelaimė. Ir vis dėlto Klemensas 
nenutroško. Panama City nenu
sausinta. Ir iš Chicagos sūnūs 
dažnai aplanko. Aklimatizavosi. 
Tikrai lošia golfą. Kaip žinome, 
gieda chore. Niekada nepavė
luoja į lietuviškas pamaldas Šv. 
Teresės bažnytėlėje, nes jam, ir 
tik jam patikėtas lektoriaus pos
tas. Ir jis, ir Aneliutė, visiems 
be išimties nepaprastai vaišingi, 
tad ir patys visų kviečiami. Iš
kilmingų balių metu, Klemen
sas — nepamainomas vadovas. 
Net ir privačiuose pobūviuose, 
iš jų neišeina netaręs viešo 
žodžio, kaip nors šeiminin-
kus-vaišintojus pagiriančio. 
Vienas iš trijų ar keturių Sun
ny. Hills tautiečių, prenumeruo
jąs keliolika lietuviškų laik
raščių bei žurnalų. Abu su Ane
liute nepaprastai dosnūs tiek 
Balfui, tiek veiksniams, tiek ir 
visiems tautiečiams let nepa
žįstamiems, iš . Lietuvos besi
lankantiems. Prisiminkime jų 
kalėdinę dovaną laisvėjančiai 
Lietuvai — visą tūkstantinę! 

Įvardijau tik keletą Klemen
so dorybių, nors jų būtų dar bent 
keliolika. Bet kad nepasikeltų 
puikybėn ir iškart neišskristų į 
Dangų, turiu nurodyti nors 
vieną ir nedorybę. Kaip visi 
žinome, jis rašinėja laikraš
čiams. Anksčiau „Draugui", 
dabar dažniausia „Dirvai". 
Prieš ruošdamasis Sunny Hills, 
kurtis, bene 1984-siais čia 
mėnesį su pačia pagyvenau, 
pasidairėm, pašniukštinėjom ir 
parašiau įspūdžius. Aplamai — 
teigiamus. Tarp neigiamybių 
buvo tokie maži vabalėliai, 
kurie ir pro tankiausius langų 
sietelius pralenda, mano pačią 
kandžioja. Tai ir juos paminė
jau. Kad šoko Klemensas, kaip 
varnas, su replika. Tu, sako, 
mūsų Sunny Hills neniekink, o 
kad toks jau popūtis, tai kai vėl 
atvažiuosi, mes tavo tuos 
vabaliukus išgaudysim. apgin
sim. Kas sakė. kad varnas var
nui, šį kartą žurnalistas žur
nalistui, dargi teisybę para
šiusiam, akin nekirs? Įkirto. 
Iš mano pusės kerštas dar neį
vykdytas. Kai rašysiu didesnį 
reportažą apie šitą sausą 
apskritį, tai aprašysiu ir kelias 
rūšis vabaliukų, kurių nė 
Vytautas Beleckas nebepajėgs 
nuneigti. Bet šiuo metu nei 
šalto, nei karšto karo prieš 
Klemensą neskelbiu. Būčiau tos 
nedorybės išvis nepriminęs, bet 
reikėjo gi pasakyti, kad ir Kle
mensas ne angelas... 

Baigdamas linkiu Judviem. 
Anele ir Klemensai, sveikiems 
gyvuoti ir niekur iš Floridos 
Sauliakalnių nebebėgti, nebent 
Sąjūdis išduotų vizas nuola
tiniam apsigyvenimui Stelmu
žėj arba Viekšniuose. 

MŪSŲ KOLONIJOS 

Putnam, Conn. 
PALAIMINTOJO ARKIV. 
JURGIO MATULAIČIO 

ŠVENTĖ 

Artinasi palaimintojo Jurgio 
Matulaičio mirties metinės, 
kurios yra sausio 27 dieną. Ta 
proga seselės palaimintojo 
dukros, rengia jo šventę sausio 
29 d., seselių vienuolyno 
patalpose Putnam, CT. Šventė 
prasidės 10:30 vai. pasiruošimu 
šv. Mišioms. 11 vai. šv. Mišios, 
kurias atnašaus ir pamokslą 
pasakys kun. V. Cukuras. 12 
vai. pietūs, 1:30 prof. Č. Ma-
saičio paskaita „Matulaitis 
šiandien ir rytoj". Po to muziki
nis interliudas ir grožinis žodis 
Izabelės Zmuidzinienės ir duk
ros Antaninos. 3 vai. Kryžiaus 
kelias už Lietuvą ir palaimi
nimas Švč. Sakramentu. 

Šios šventės proga pasimel
sime, dėkodami Dievui už arkiv. 
Jurgį, duotą mums kaip palai
mintąjį, kuris tiek daug malo
nių išprašo iš Dievo savo tautai 
ir jos vaikams. Ta palaimintojo 
Jurgio globa yra ypatingai 
jaučiama Lietuvoj, kur žmonės 
suklupę ant kelių su ašaromis 
meldžiasi į jį ir išprašo sveika
tos sau ir saviesiems, o Tėvynei 
po tiek metų kančios paleng
vėjimo ir nors mažos laisvės pro
švaistės. Taip pat prašysime, 
mūsų dangiškajai Motinai užta
riant ir tarpininkaujant, kad 
mes galėtume turėti palaimin
tąjį Jurgį Matulaitį greit 
paskelbtą šventuoju. 

Todėl maloniai prašome ir 
kviečiame visus atvykti į šią 
šventę, pakviečiant savo drau
gus ir pažįstamus, praleisti 
dieną palaimintojo garbei 
maldoje, susikaupime ir pro
gramoje. Apie dalyvavimą, 
prašome pranešti iki sausio 23 
dienos tel. 203-928-5828. 

P. Totoraitienė 

RE/MAX GREIT 
REALTORS i PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar P A R D U O T I . 
N A M U S per šią (staiga, p r a š o m e 
paminėti . Kad esate arba .norite būt i 
R i m o S t a n k a u * kl i jentais. Nuosa 
vybes įkainavimas n e m o k a m a i . 

^ MLS. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI a< PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
BELL-BACE REALTORS 

INCOMC TAX - INSUMHCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

Namai apž iūrė j imui 
SakmadlanĮ , sausio 15 d. , 1 - 4 v . p.p. 

1124« S. St. Louis, visai naujas 3 mieg. 
mūrinis „bi- level" namas su 1 -% prausyk
los; L formos valgomasis; įrengtas rūsys; 
šei.nos kamb. su židiniu. „Thermal " lan-
cai ; aluminio „ t r im", daug priedų Skubė
kite. 

8 6 1 7 S. Ki lbourn, Gal lagher & 
K Henry „bi-level" 7 kamb. mūrinis namas 
4 dideli mieg.. 2 prausyklos; valg. kamb.; 
gražus šeimos kamb.; įvažiavimas šone; 2 
auto. garažas; aluminio „ t r im" , daug 
priedų St. Bedė parapija. Skubėkite apžiū
rėti! 

No. 3S9 — 63 & Pulaski — $59,900. 6 
kamb. namas; 3 mieg. kamb., moderni vir
tuvė; 11/2 prausyklos; įrengtas rūsys; 
aluminio „ t r im" ; 2 auto. garažas su 
automat. atidarymu, nauja šildymo sistema; 
patio, labai švarus Skubėkite! 

No. 372 — 63 & Narragansatt — 
$75,500, vieno sav. 27 metų „ r a n c h " 
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! 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik pa
skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
jCKmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti nes daugiau stengiamės 
sJarno (vertinimui skambinkite skubiai — 
labar 

O ' B R I E N F A M I L Y R E A L T Y 
T e l . — 4 3 4 - 7 1 0 0 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEr PARDAVIME NUOSAVY&Ų. 
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 

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

767-0600 

O * * * - KMIECIK REALTORS 
^ l 7922 S. PULASKI RO 

OANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 

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

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

LITHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM 

Prof. dr. JUOZO E R E T O vok i ška i 
parašyta ap ie Lietuvą, išversta į ang lų 
ka lbą dr. Alg io M i c k ū n o . An t ro j i 
la ida 1983 m. Išleido Kęstučio Bu tkaus 
f o n d a s . T a i labai g e r a d o v a n a 
amer ik ieč iams, o taip pat ir mūsų j a u 
n imui pasiskaityti apie Lietuvos istori ją 
ir dabar t inę būklę komunis t inės Rus i 
j os okupac i jo je . Kaina su pe rs iun t imu 
$4 .50 Il l inois gyventojai moka $4 .75 . 

Užsakymus siųsti: 
D R A U G A S 
4 5 4 5 W . 63rd S t . 
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
sas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West45th Stret 

T«|. — GA 4-8654 

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

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Ieškau moters prižiūrėti seną 
moterį dienomis. Marquette Parko 
apylinkėje. Skambinti Genei 
Cleland. tel. 331-0999 po 6 v.v. 

G O V E R N M E N T J O B S ! 
$18,037. to $69.405. 

Immediate Hir ing! 

You r area. Ca l l (Refundable) 
1-518-459-3611 Ext. F 664A 

for Federal List 24 HRS. 

SUDEGĖ 1000 DOVANŲ 

People's Community centre, 
1222 W. Wilson Ave., Chicagoje, 
gruodžio 21 d. kilo gaisras ir 
sunaikino apie 1000 netur
tingiems vaikams surinktų 
dovanų. 

ATVYKS RUSŲ 
TEATRALAI 

Chicagos teatrų sąjunga pasi
rašė sutartį su rusų teatrais 
apie pasikeitimą teatralais. 
Sutartis trejiems metams. Į 
Chicaga atvyks rusų teatralų 
grupės, dirigentai, aktoriai. At
vyks iš Maskvos ir Leningrado. 
Sutartis išdygo Chicago teatrų 
sąjungos atstovams išvykus 15 
dienų j Sovietų Sąjungą. 

GENRIKAS SONGINAS 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Tik dabar ši knyga išėjo iš spaudos, 128 psl., kietais 

viršeliais su aplanku, kuris pieštas dail. Ramintos Lapšienės. 
Tai legendos, per eilę metų parašyti pasakojimai, girdėti iš 
žmonių ar atkurti autoriaus, pasiremiant kur nors rastais 
duomenimis. Ši knyga gražiai išleista Songino anūko Lino 
Raslavičiaus pastangomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 64 centus valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 80629 

JUOZO URBŠIO 
Atsiminimai 

redaguoti Pilypo Naručio, išleisti Tautos fondo su autoriaus 
nuotrauka, kai jis buvo nepriklausomos Lietuvos užsienio 
reikalų ministeris ir dabartinio, grįžusio iš ilgų metų kalinimo 
Sibire. Tai atsiminimai iš jo veiklos užsienio reikalų ministeri
joje, santykių su nacių Vokietija ir Maskvos komunistine 
vyriausybe, kuri ultimatumu po ultimatumo okupavo Lietuvą 
ir visas Pabaltijo valstybes. Knyga gražiai išleista, 164 psl. 
Kaina su persiuntimu 9 dol. Illinois gyventojai dar prideda 
64 centus valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 63rd St. 

Chicago, IL 50629 



MOSU KOLONIJOSE DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. sausio mėn. 12 d. 

Qk- Lietuvoje labai lankomas Kryžių kalnas netoli Šiaulių. 

KRYŽIŲ KALNE IR 
LIETUVOS VIEŠBUTY 

Įspūdžiai iš kelionės po Lietuvą (4) 

Šioje kelionėje išsipildė Romo 
vienas noras — suras t i ir aplan
kyti gimtinę. Tai buvo maža 
kaimo mokykla, kurią nelengva 
buvo rasti . Po karo kai kurių 
vietovių vardai pakeis t i , vie
tiniai, naujai a tvykę,nieko neži
no. Pagaliau suradome vieną 
senuką, kuris ne t ik turėjo 
reikiamą informaciją, bet pasi
rodo buvo ir Romo tėvelio moki
nys. Prisiminė j iedu k i tu s so
džiaus gyventojus, ku r i e dabar 
gyvena JAV ir Kanadoje . Mo
kyklos o r i g i n a l u s p a ą t a t a s 
išlikęs, dar vis t e n y ra mokyk
la. Nuvažiavome, bet j a u buvo 
po pamokų. Pas ta tas tvarkingai 
užlaikomas, apl inkui apgrėbta , 
gėlės žydi. S a v a i m e a i šku , 
Romui dabar n a m a s a t rodė 
daug mažesnis, o p r i s imin ta 
kūdra irgi nebuvo 7 akrų . 

Kitą dieną ap lankėme Kryžių 
kalną. Esu mačiusi šio kalno 
nevieną nuotrauką, t ač iau čia 
atvykus gaunasi visai ki tas 
įspūdis. Tikrovėje, kryžiai susta
tyti ant dviejų kalnelių. Ant pir
mo guburio Kr i s t aus s ta tu la , 
priekyje jos dega žvaku tės , 
dedamos gėlės. Ant an t ro — 
Mari jos s t a t u l a i r g i su 
žvakutėmis ir gėlėmis. O visur 
kryžiai, o kiek jų y ra niekas 
nežino. Apskaičiuojama lengvai 
daugiau kaip 10,000. Kada kry
žius čia pradėta s ta ty t i irgi 
neaišku. 

„Šiaulių naujienose" V. Puro-
nas straipsnyje „Kryžių ka lnas 
— padavimai, pasakoj imai , pa
slaptys" suteikia tokią informa
ciją: „Bene pa ts pa t ik imiaus ias 
dokumentas, užfiksavęs kryžių 
statymo pradžią, — tai Maurici
jaus Gr iškevič iaus ga r sus i s 
r a n k r a š t i s . . . r a š y t a s 1850 
metais. Štai i š t rauka : .Žmonės 
ir dabar Jurgaičių pi l iakalniui 
šven t enybę p r i s k a i t o . T a s 
kalnas, nors niekados krikščio
niškais kapa is nebuvo , ligi 
1847 m. nei jokio kryžio an t 
savęs ne turėdamas , dabar tur i 
apie 20 kryžių. Paga l vietinį 
tyrinėjimą tas per t a t a ts i t iko, 
kad v i e n a s i š J u r g a i č i ų 
gyventojų 1847 m. sunkiai sirg
damas Dievui pažadėjo, kad, jei 
nuo ligos išliks gyvas, ta i an t 
kalno pastatys kryžių. Atsi t iko 
taip, kad anas pagijo kryžių sta
tydamas. Kai t ik toji žinia 
žmonių tarpe pasiplėtė , tai per 
tris metus net iš tol imesnių 
kaimų taip daug kryžių čia pri
vežė ir pastatė, kad jų skait-
lingumą dabar m a t o m e ' ". 

Kaip ž i n o t e , 1 9 6 1 . I V . 4 , 
nakties metu su buldozeriais ir 
traktoriais visi kryžiai buvo 
sunaikinti. Medinius sudegino, 
geležinius vežė į Šiaul ius . Buvo 
uždrausta kryžius s ta ty t i . Na, 
tokio įstatymo l iaudis nepaisė, 
ne tik toliau kryžius s ta tė , bet 
ir aplinkinėje velėnoje išpjaus-

G R A Z I N A 

K R I A U Č I Ū N I E N Ė 

tė kryžius. Pagaliau, „Meksiko
je vykusiame pasaulio religinių 
a t s t o v ų s u v a ž i a v i m e buvo 
priimta rezoliucija ,Šalin rankas 
nuo Kryžių kalno!' ir pasiųsta 
į Maskvą. Atėjo 1980 metų 
Maskvos olimpiada. Ar vertėjo, 
kad ...dvokas sklistų sporiniais 
ir po l i t in i a i s dezodoranta is 
p a k v i p u s i o j e t a r p t a u t i n ė j e 
atmosferoje? Svarus skambut is 
n u t r a u k ė vietinių ideologų pa
s tangas" , (ibid.) Dabar čia j au 
leist ina visiems važiuoti, o po 
vestuvių čia a tvyksta jaunųjų 
pulkai pasimelsti . Per t rumpą 
valandėlę suskaičiavome septy
nias jaunavedžių grupes. 

N u o senovės nuklydome į 
naujovę. Užsukome į Vilniaus 
TV bokštą, kur iame y r a užkan
dinė. J i lėtai r a tu sukasi ir ma
tyti panoramiški vaizdai. Šis 
bokštas gelžbetonio srityje, an
t ras aukščiausias sovietuose ir 
p e n k t a s v i s a m e pa s au ly j e . 
(Aukščiausias yra Toronte). Ka
dangi visas ryto r ū k a s dar 
nebuvo išsisklaidęs, nematėme 
senamiesč io . Iš visų naujų 
rajonų, gražiausiu la ikomas 
Lazdynų, nes laimėjo architek
tūros premiją. Šį rajoną statant, 
buvo bandoma prisi taikyti prie 
g a m t o s , t a d p a l i k t a d a u g 
krūmų, medžių. Vėliau čia vyko 
sovietų architektai , inžinieriai 
pasimokyti , kaip s ta tyt i pa
t r a u k l ų gyvenamąjį rajoną. 
Man, įpratusiai gyventi rajo
nuose, kur pilna medžių, krūmų 
ir žolės, šis iš radimas ypa
t ingo įspūdžio nepaliko. (Noriu 
pastebėti , kad čia y r a penkių 
aukš tų namai , sudalinti į asme
niškus butus). Belieka tik pasi
džiaugti, kad atsirado dar viena 
sri t is , kurioje l ietuviai pirmau
ja. 

Pirmauja ir operų pastatyme. 
Teko matyt i spektaklį „Pilė
nai" . Vietiniai šį spektaklį kiek 
peikė, sakė nėra vienas iš ge
riausių, vis būna bilietai neiš
pi rkt i . Tuo t a rpu mūsų grupė 
.neišlepinta' , šiuo spektakl iu 
buvome sužavėti. Operos rūmai 
į spūding i , t ač i au kėdės iš
statytos per visą eilę nuo sienos 
iki sienos be jokio praėjimo 
tako. Labai moderniška, tokia 
koncertų salė ir mūsų Lansinge 
n e s e n i a i p a s t a t y t a , t a č i a u 
nepraktiška, nes vidury sėdintis 
tur i praeit i pro bent 20 ar 
daugiau asmenų. Gaisrui kilus, 
kas būtų palieku skaitytojų 
vaizduotei. 

Pat i operos scena labai puikiai 
s u p r o j e k t u o t a : n ė r a lyg i , 
padarytas lyg kalnelis , tad dai
n in inkai vienas kito neužstoja. 
Ba lsa i , vaidyba, kos t iumai , 
dekorac i jos p r a l e n k ė v isus 
lūkesčius, o paskut inė scena ne 

vienam ašarą išspaudė. Gaila, 
nebuvome informuoti , kad 
vyks ta ir k i t i spektak l ia i , 
būtumėm patys bilietus nusi
pirkę. Man neteko matyti Jau
nimo teatro spektaklio, kurį kiti 
grupės nariai matė. 

O dabar pora žodelių apie patį 
Lietuvos viešbutį. Yra ko peikti, 
bet yra ko ir girti. Netikslu būtų 
reikalauti , kad ten viešbučiai 
prilygtų mūsų, tad pasidalinsiu 
pozityviais momentais. Maisto 
buvo visada daug, lietuviški 
patiekalai , skanu. Gidė sakė, 
kad iš viso restoranų yra penki. 
Teko valgyti trijuose. Įspūdin
giausias — 22 aukšte. Čia jau 
kaip Amerikos ,night club', su 
estradiniu pasirodymu, kuris la
bai patiko. Romas tiesiog ne
galėjo atsigėrėti gabiomis lietu
vaitėmis. Vis kalbino mūsų 
grupės viengungi stebėti sceną, 
bet t a s su pusbroliu i diskusijas 
įklimpęs, nekreipė ypatingo 
dėmesio. 

Aplink dideli langai, matyti 
panoramiški Vilniaus vaizdai. 
Viešbučio fojė e rdvus , čia 
galima su giminėmis svečiuotis 
ar jų laukti . Šis viešbutis labai 
išgarsėjęs savo ištaigingumu, 
tad suvažiuoja lenkai, kaip 
amaras, pasiprekiauti ir liuksu
siniai pagyventi . Per dieną 
lenkai, vokiečiai ir rusai čia 
atvykę išperka ką tik randa, 
todėl vilniečiams sunku verstis. 
(Maskvos tualete, rankų džio
v in tuvo m a r k ė — Vėjelis). 
Atgavus ekonominę savivaldą, 
padėtis turė tų pasikeisti. J a u 
a ts ta tyta lietuvių kalba kaip 
oficialioji krašto kalba. Tuoj pat 
mokyklose rusų kalba klasių 
sumažinta per pusę, o lietuviš
kų padvigubinta. Vaikams jau 
į s a k y t a i šmokt i L i e tuvos 
h i m n ą . T a i p pat sve t im-
kalbiams duotas terminas, kada 
turi išmokti lietuviškai, antraip 
praras darbą. Nustatyta labai 
didelė piniginė suma. kurią 
reikia sumokėti, nonnt samdyti 
l i e tuv i ška i nekalbantį . Tai 
garantuoja, kad lietuviškai 
n e k a l b a n t y s bus t ik profe
sionalai, specifinių sričių spe
cialistai. 

Baltimore, Md. 

VINGIO PARKAS, „AIDAI", 
RAIMUNDAS LAPAS 

Jau nuo seno vyravo Baltimo-
rėje tradicija: kiekvieną rudenį 
LB apylinkės valdyba sureng
davo stambesnio masto kon
certą, pasikviesdama kurią nors 
solistę ar solistą ar muzikinį 
vienetą iš kitų vietovių. Pra
ėjusį rudenį kažkodėl tokio kon
certo baltimoriečiai nesulaukė. 
Vietoj to įvyko net trys įdomios 
kultūrinės popietės, sutrauku
sios nemažai publikos. 

Pirmąją popietę su rengė 
Baltimorės lietuvių muziejus 
1988 m. spalio 16 d. Lietuvių 
namų Herbų, salėje. Buvo 
rodomos dvi vaizdajuostės: „Ne-
beužtvenksi upės bėgimo" ir 
„Kelionė į Kryžių kalną". Pir
mojoj vaizdajuostėj matėme Lie
tuvos persitvarkymo sąjūdžio 
suorganizuotą didžiulį mitingą 
Vilniuje, Vingio parke, įvykusį 
1988 liepos 9 d. Antrojoj labai 
įspūdingai buvo pavaizduotas 
garsusis Kryžių kalnas, kurio 
k ryž i a i n e s u g r i a u n a m i i r 
nesunaikinami. 

Popietę pravedė muziejaus 
kurator ius člail. Algimantas 
Grintalis, kurs pradžioje pager
bė į popietę atsilankiusius iš 
Lietuvos svečius, viešinčius 
Baltimorėje. Jų tarpe buvo ir 
dail. Vincas Kisarauskas, kurs 
tarė žodį, sveikindamas veiklią 
išeiviją. Deja, tai turbūt buvo 
paskutinis dailininko viešas 
pasirodymas, nes už 11 dienų jis 
mirė New Yorke. Jo mirtis 
didelis nuostolis lietuviškajam 
menui, o taip pat ir Baltimorės 
lietuviams, nes dail. Kisaraus
kas žadėjo už poros metų at
vykti Baltimorėn su savo dailės 
paroda. Be to, jis ruošė stambią 
knygą apie l ie tuviškuosius 
ekslibrius ir Baltimorės lietuvių 
knygyne ieškojo medžiagos. 

Vėliau kalbėjo A. Radžius 
apie švietimo problemas ok. Lie
tuvoje, istorinių faktų kraipymą 
bei nutautinimo pastangas tary
binėse mokyklose. Taip pat j is 
apibūdino Lietuvoje veikiančius 
sąjūdžius, jų siekius, veiklą ir 
santykius su okupacine valdžia 
bei komunistų partija. 

Už savaitės, spalio 23 d., toje 
pačioje salėje „Aidų" kvartetas 
surengė jaukų, kuklų popietės 
koncertą. Atlikęs savo numa
ty tą programą, k v a r t e t a s 
dainavo toliau, bet jau įtrauk
d a m a s j da inav imą v i sus 
klausytojus, kurie, Vytauto 
Dūlio vadovaujami, traukė lie-

U Ž D A R O M O S 2 AUKŠT. 
MOKYKLOS 

Chicagoje uždaromos dvi ka 
tal ikų aukštesnės mokyklos: 
pranciškonu vedama berniu
kams Hales mokykla. 4930 S. 
Cot tage Grove. veikusi 27 
metus, ir mergaitėms aukšt. 
mokykla Alvernia, veikusi 65 
m e t u s . Abidvi užda romos 
birželio mėnesį. Hales mokykla 
turi 283 moksleivius, o Alvernia 
— 224. Pirmąją veda pranciško
nai, Alvernia — pranciškonės. 

tuviškas dainas pilnomis krū
tinėmis. Tikras l ietuviškas su
tar t inis pasidainavimas. 

Kvartetą sudaro J a n i n a Bra-
sausk ienė , E l a ine Dul ienė , 
Vytautas Dūlys, ir Igoris Ku-
čiauskas. Vadovauja ir akompa
nuoja pianistė Marija Krasaus
kienė. 

Trečiąją popietę su rengė 
B a l t i m o r ė s LB a p y l i n k ė s 
valdyba. Pagrindinė atrakcija 
čia buvo iš Chicagos atvykęs 
Raimundas Marius Lapas, lietu
viškosios kinematografijos isto
rikas, neperseniausiai išleidęs 
stambią knygą „Ten, ekrane 
sužibus". Tad popietė ir buvo 
visuomenės supažindinimas su 
šia knyga ir jos autor ium. 

Popietę at idarė LB apylinkes 
pirmininkas Vytau tas Eringis. 
pristatydamas klausytojams ga
na gausų Baltimorėn iš Lietu
vos a tvykus ių svečių būrį. 
Toliau popietę vesti pakvietė 
valdybos narį ku l tū r in i ams 
reikalams Edvardą Sakalauską, 
kurs pakvietė kalbėti rašytoja 
Kazį Almeną iš gretimojo Wa-
shingtono. Prelegentas įdomiai 
ir glaustai nušvietė kinemato
grafijos meno reikšmę ir apibū
dino R. Lapo knygą. 

Autorius Raimundas M. La
pas savo žodyje iškėlė sunku
mus, su kuriais jam tekę susi
durti , rašant šią knygą. Jos pa
ruošimas trukęs net aštuonerius 
metus. Reikėjo peržiūrėti gana 
daug l i t e ra tū ros įvair iomis 
ka lbomis . Reikėję iš lesiot i 
r e i k a l i n g u s d u o m e n i s iš 
gausybės periodinės spaudos. 
Tai sunkus, daug laiko bei ener
gijos reikalaujantis darbas. Au
torius tarp kitko paminėjo radęs 
daugiau kaip 40 lietuvių ir Lie
tuvoje gimusių Hollyvvoodo 
aktorių, vaidinusių įvairiuose 
amerikiečių filmuose. 

Parašius knygą, tekę rūpintis 
jos leidimu, ieškoti mecenatų, 
rėmėjų. Pagaliau knyga buvo 
išleista privačiom lėšom. 

Po to autorius parodė susi
rinkusiems keletą nepriklau
somybės laikų dokumentinių 
filmų, kuriuose matėme gražių 
Lietuvos gamtos vaizdų, iš 
t raukų iš t au t inės Lietuvos 
olimpiados, Europos krepšinio 
varžybų Kaune, pasikalbėjimą 
su Lietuvos krepšinio žvaigžde 
Pranu Lubinu ir 1.1. Filmams 
pas iba igus , ėmė formuot is 
nemaža eilė knygos pirkėjų, 
kur ie t roško au to r i aus 
autografo. 

Popietė įvyko 1988 m. gruo
džio 4 d. toje pačioje Herbų 
salėje. 

a r a 

A.tA. 
KAZYS J. MACKE-MAČIUKAS 

Gyveno Burbank, IL. anksčiau Marąuette Parko 
apylinkėje. 

Mirė 1988 m. sausio 9 d., sulaukęs 92 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Biržų apskrityje, Krinčino valsč.. Trečio-

nių kaime. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Akvilina Petrauskis, 

žentas Walter, sūnus Charles D. Macke, marti Irene; anūkai: 
Paulą Petrauskis, Charles Petrauskis su žmona Susan. Steven 
Petrauskis su žmona Diana. James Petrauskis; Charles 
Macke, Kenneth Macke su žmona Georgianna, Alicia Macke. 
Laurence Macke. Proanūkai: Michael, Chnstian, Steven, 
Nicole, Daniel Petrauskis; brolis Vladas Mačiukas. 

Velionis buvo vyras a.a. Frances Macke-Mažutytė. 
A. a. Kazys buvo SLA šešto distrikto, 260 kuopos pirmi

ninkas: priklausė Marąuette Parko Lietuvių namų savininkų 
draugijai. Lietuvių Prekybos rūmams, Biržėnų ir Joniškiečių 
Labdaros ir kultūros klubams; buvo steigėjas Chicagos Lie
tuvių piliečių klubo. 

Kūnas Dašarvotas ketvirtadienji, sausio 12 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Petkus-Marąuette koplyčioje. 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės jvyks penktadieni, sausio 13 d. Iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėtas i Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero lietuviu kapines 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė, sūnus, anūkai, proanūkai ir brolis. 

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

A.tA. 
ZENĄ M. GALLAGHER 

SAVOKAITYTE 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. sausio 10 d.. 5:40 vai. ryto, sulaukusi 48 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Daniel F. Gallagher. 

sūnūs: Daniel G., marti Theresa, John ir Patrick, tėvai Jur
gis Savokaitis. sesuo Aldona Shanklin su vyru Terry ir kiti 
giminės. 

Velionė buvo a.a. Adelės Savokaitienės duktė. 
Priklausė Lietuvos Vyčiams, kuopa #112, Lietuvos Vyčių 

chorui ir St. Xavier College Alumni Association. 
Kūnas pašarvotas sausio 12 d., ketvirtadienį ir sausio 13 

d., penktadienį nuo 5 iki 9 v.v. Petkus-Marųuette koplyčioje. 
2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 14 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje 9:30 vai. r. įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę vyras, sūnūs, tėvas, sesuo ir giminės. 

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

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a i i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i - 523-0440 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 South H e r m i t a g e A v e n u e 
Te l e fonas — 927-1741-1 

4 3 4 8 S. Ca i i fo rn i a A v e n u e 
Te le fonas — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MĄRQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St., C h i c a g o 
Te le fonas — 4 7 6 - 2 3 4 5 

14H) So. 5 0 t h Av.. C i c e r o 
Te le fonas - 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
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 - 1 2 1 3 
11028 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9 2 3 6 S . R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

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

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

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

Salį' Donald M , J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1424 S o . 50 A v e . , C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 

T e l . 652 -5245 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. sausio mėn. 12 d. 

x Lietuvių Operos vyrų, 
moterų ir mišrus choras duos 
išsamų koncertą vasario 26 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. Marijos 
aukšt. mokyklos salėje. Diri
guos muz. Audronė Gaižiūnienė 
ir muz. Dr. Bronius Kazėnas. 
Akompanuos muz. Robertas 
Mockus. Tuo koncertu bus pa
minėta dienraščio „Draugo" 80 
metų gyvavimo sukakt i s . 
Rengia „Draugo" renginių 
komitetas, vadovaujamas Mari
jos Remienės. Bilietus jau 
galima gauti Vaznelių Gifts 
Internat ional parduotuvėje 
Marąuette Parke. 

x Pi lypas Narutis, dr . A. 
Statkevičius, adv. S. Kuprys 
Vasario 16 proga įrašė kalbas į 
juosteles, kurias bus galima leis
ti per radijo. P. Narutis ir A. 
Statkevičius kalbėjo lietuviškai, 
o S. Kuprys — angliškai. Radijų 
vedėjai gali kreiptis į Amerikos 
Lietuvių Tarybą ir iš jos gauti 
juosteles. 

x S. Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje Gintaro salėje 
sausio 22 d., sekmadienį, 3 
val.p.p. bus muzikinė programa. 
Ją atliks akt. Nijolė Martinai
tytė ir muz. Petras Aglinskas. 
N. Martinaitytė deklamuos 
klasinę poeziją, o P. Aglinskas 
duos klasinės muzikos. Progra
mai vadovaus Nijolė Martinai
tytė. 

x Susitikimas su Arvydu 
Degučiu, vienu iš „Sąjūdžio ži
nių" redaktorium, ir pasikal
bėjimas apie įvykius ok. Lietu
voje bus Lemonto centre sausio 
15 d., sekmadienį po Mišių 
12:30 vai. Šį susitikimą rengia 
Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdyba. 

x Saleziečių kalendorius" 
1989 metams pasiekė redakciją. 
Spalvotais paveikslais iliustruo
tas, su visomis religinėmis ir 
tautinėmis šventėmis pažymė
tomis kalendoriuje. Išspaus
dintas ant abiejų pusių, taigi 
šeši lapai ir viršeliai, kuriuose 
išspausdinti skelbimai. Pir
mame viršelyje įdėtas spalvotas 
kardinolo Vincento Sladkevi
čiaus paveikslas. 

x P r a n a s Mickus, Long-
ueuil. P.Q.. Kanada, pratęs
damas „Draugo" prenumeratą 
atsiuntė 20 dol. dienraščio pa
ramai ir 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. P. Mickų 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už auką tariame nuošir
dų ačiū. 

x Gintarė T. Gečys, D.O., 
Philadelphia, Pa.. Algis Rauli-
naitis, Burbank, Cal., Ona 
Mekišius. Los Angeles, Cal., A. 
Juškauskas. Windsor, Kanada, 
A. Vidugiris, Santa Monica, 
Cal.. Ambroce Numgaudis, St. 
Pete/sburg, Fla., J. ir G. Baltru
šaičiai, Sun City, Cal., D. ir V. 
Aukštinaičiai. Fort Lauderdale, 
Fla., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 15 dol. 
aukų. Nuoširdus ačiū. 

x Vaistai į Lietuvą! Atei
nančią savaite vaistų siunta iš
siunčiama į Lietuvą. Siunčia
mas jau sudarytas rinkinys. 
Progo pridėti dar ir savų vais
tų. Romas Pūkštys, Trans-
p a k , te l . 436-7772, n a m ų 
430-4145. 

(sk) 

x Lietuvių Dailės muzie
j a u s nuolatinės kolekcijos pa
roda ..Pavasario peizažai" atida 
romą šį penktd.. sausio 13 d . 
7:30 v.v. Čiurlionio galerijoje. 
Paroda vyks iki vasario 8 d. Visi 
kviečiami. 

(sk) 

x Kazio Viktoro Banaičio 
25-rių metų mirties sukaktis 
bus paminėta „Draugo" rengia
mam koncerte vasario 26 d., 
sekmadienį, Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. Lietuvių 
Operos choras padainuos K. V. 
Banaičio kompozicijas, ypač 
pirmą veiksmą iš jo sukurtos 
operos „Jūratė ir Kastytis". 

x Šj šeštadienį 12:30 vai. 
popiet Metropolitan Opera iš 
new Yorko iš Lincoln Meno cen
tro scenos transliuos per WFMT 
radijo stotį, banga 98.7 FM. 
Strausso operą-operetę „Die Fle-
dermaus". Diriguos Jul ius 
Rudei, o pagrindines partijas 
dainuos Tatiana Troyanos, Neil 
Rosenshein, Andrij Dobriansky, 
Hakan Hagegard ir kiti solistai 
su choru. 

x Kultūrinė vakaronė su 
Arūnu Degučiu, svečiu iš Lie
tuvos ir Persitvarkymo sąjūdžio 
tarybos nariu, bus sausio 13 d., 
penktadienį, 7:30 vai. (Ne 7 vai., 
kaip buvo anksčiau skelbta). Jis 
supažindins su įvykiais Lie
tuvoje. Vakaronę rengia Lie
tuvių Bendruomenės krašto 
valdyba. 

x Eleonora Marčiulionienė 
padovanojo S. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejui keramikos 
skulptūrą „Eglė žalčių karalie
nė". Ši skulptūra buvo išstatyta 
neseniai jos surengtoje parodoje 
Chicagos Čiurlionio galerijoje. 
Muziejuje yra keturi dail. E. 
Marčiulionienės kūriniai. 

x Lemonto Lietuvių Bend
ruomenės apylinkė Vasario 16 
— Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę rengia vasario 19 d. Pa
grindinę kalbą pasakys arch. 
Arvydas Barzdukas, svečias iš 
Washingtono, D.C. 

x Prel . Simonas Morkū
nas , Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas, Sioux City, Iowa, 
dažnai „Draugą" paremia 
didesnėmis aukomis. Neseniai 
vėl atsiuntė 50 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x R. Ražauskienė, Dearborn 
Hts., Mich., pratęsė prenumera
tą, pridėjo 20 dol. dienraščio 
paramai ir 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių, linkė
dama linksmų švenčių. R. 
Ražauskienę skelbiame garbės 
prenumeratore, o už linkėjimus 
ir auką labai dėkojame. 

x Prel. Vytautas Balčiū
nas, Thompson, Conn., dr. Va
cys Šaulys, Chicago, 111., J. J-
Dagys, Beverly Shores, Ind., dr. 
Stasys Strasevičius, Chicago, 
111., Antanas Basalykas, Toron
to, Kanada, už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė po 
20 dol. aukų. Labai dėkojame. 

x Ju l ius Živatauskas, Chi 
cago, 111.. Vincas Vaitkus, New 
Buffalo, Mich., Aniela Lesiak, 
Temple Hills, Md., Zigmant Ja-
kimčius, Ann Arbor, Mich., 
Daina ir Algis Urbaičiai, Fair-
hope, Alabama, kiekvienas 
atsiuntė po 25 dol. auką už kalė
dines korteles ir kalendorių. 
Nuoširdus ačiū. 

x „Spauda" Book Store, 
Waterbury, Conn., ved. V. 
Vaitkus, už parduotas „Drau
go" knygas atsiuntė 214.13 dol. 
ir dar užsisakė už 300 dol. įvai
rių leidinių. 

x Norman Burstein. žino
mas kail ininkas, 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) 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 

Ok. Lietuvos disidentai ir paleisti iš tremties ir kalėjimų. Su barzda Pečeliūnas, kun. S. 
Tamkevičius, kun. R. Grigas ir kun. K. J. Matulionis. 

LIETUVIŲ FONDAS IR „PERESTROIKA" 
Pastaruoju metu, Lietuvoje 

vykstant nenumatytam persi
tvarkymui ir tautos atgimimui, 
vis dažniau pradedama links
niuoti ir veikiančių fondų var
dai. Lietuviu Bendruomenės 
krašto valdyba paskelbė net 
specialų vajų surinkti ketvirtį 
milijono dolerių ir paremti 
gyvybinius tautos reikalus. 

Komunistų partijai atleidus 
varžtus ir apstabdžius čekos 
(KGB> siautėjimą, tautinės 
sąjunginės ,.respublikos" pra
dėjo reikalauti didesnio eko
nominio ir politinio savarankiš
kumo. Popieriuje egzistavusi 
Lietuvos komunistų partija ir 
aukščiausioji taryba, besąly
giniai klusnūs Kremliaus įran
kiai, pasikeitus vadams, pradėjo 
daugiau dėmesio skirti vieti
niams reikalams, neperžengiant 
Kremliaus direktyvų. Inicia
tyvinė grupė išvedė lietuvius į 
masines demonstracijas, kaip jie 
sako — mitingus, reikalaudami 
ne tik ekonominio savaran
kiškumo, ko ir Kremlius nori, 
bet ir didesnės laisvės kultūri
niame, visuomeniniame gyveni
me, apie ką Maskva nė pagalvo
ti nenori. Atleisti spaudos cen
zūros varžtai, sulaukė nuosta
baus atvirumo, aprašant teroris
tinio valdymo padarytą tautai 
žalą. Tarša ir krašto užnuodi-
jimas bei nereikalingų Lietuvai 

x Audra Misiūnienė, Car-
negie Hill Tower, New York, 
N.Y., lietuviškos spaudos ir 
veiklos rėmėja, dienraščio stip
rinimui atsiuntė 100 dol.auką. 
Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x Dr. Antanas Čiuris, Juno 
Beach, Fla.. įvairiomis progomis 
paremia lietuvišką spaudą. 
Šiemet su prenumeratos pra
tęsimo mokesčiu atsiuntė ir 80 
dol. auką. Dr. A. Čiuriui, mūsų 
garbės prenumeratoriui, ta
riame nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Pranas ir Marija Neniai, 
Union Pier, Mich.. per daugelį 
metų nuoširdūs , ,Draugo" 
rėmėjai, garbės prenumerato
riai, dienraščio stiprinimui at
siuntė 50 dol. auką ir kitą 50 
dol. pridėjo už kalėdines kor
teles ir kalendorių, dėkodami už 
gražias atvirutes, bet apgailes
tauja, kad dėl ligos niekam jų 
negalėjo pasiųsti. Kartu dėkoja 
visiems draugams ir pažįs
tamiems, kurie juos užjautė, 
aplankė ir linki laimingų ir 
sveiku 1989 metų. Nuoširdus ir 
didelis ačiū už parama savai 
spaudai. 

x Po 10 dol. atsiuntė už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių: dr. J. B. Genys, Jonas 
Valauskas, J. Vėblaitis, Steve 
Srubas, Liudas Kriaučiūnas, 
Stanley Dimgaila, P. Plechavi
čius, K. Riškus, E. ir R. Kuli
kauskai, K. Totoraitis, A. Puš-
korius, R. Ribus, J. Kelečius, 
Gražina Budrytė. Visiems 
tariame nuoširdų ačiū. 

ANTANAS JUODVALKIS 

įmonių statymas, neatsižvel
giant į krašto poreikius, sulau
kia vis atviresnės ir drąsesnės 
kritikos. Grąžinimas tautinės 
trispalvės vėliavos ir simbolių, 
tautos himno, kelių bažnyčių 
bei Vilniaus katedros ir pirmo 
kardinolo paskyrimas Lietuvai 
labai pakėlė tautos ūpą ir tas 
džiaugsmas išsiliejo masinėmis 
demonstracijomis. Greta komu
nistų partijos ir į ją panašių or
ganizacijų, įsisteigė Lietuvos 
Persitvarkymo sąjūdis fLPS), o 
Lietuvos Laisvės lyga (LLL) 
išėjo iš pogrindžio. Lietuvių 
kalba paskelbta respublikine 
kalba, privaloma mokykloms, 
įstaigoms ir gyventojams, nors 
jos vartojimas yra apipintas 
įvairiais suvaržymais. Istorijos 
mokymas grąžinamas į mokyk
las, panaikinant iki šiol buvu
sias jų vadinamas , ,baltas 
dėmes". 

Mokyklų programų pertvar
kymas yra vienas iš aktualiau
sių ok. Lietuvoje vykstančių 
darbų. Reikia paruošti naujus 
vadovėlius, apšviesti 40 metų 
mulkintus mokytojus, išleisti 
visai naują Lietuvos istoriją. 
Lietuvos istorijos vadovėlio pa
reikalavimas yra toks didelis, 
kad spausd inama 200,000 
knygų. Tokiam kiekiui knygų 
atspausti reikia gero popieriaus, 
kurio Sovietų Sąjungoje visados 
trūko. LB krašto valdyba šokosi 
į pagalbą, žadėdama pristatyti 
š imtu i tūks tanč ių knygų 
popieriaus. Popierius yra bran
gus ir jam nupirkti reikia 
pinigų, o LB krašto valdyba jų 
neturi, todėl paskelbė vajų šiam 
ir kitiems tikslams paremti. 

Kiek teko pa t i r t i , vajus 
vyksta sėkmingai, nors atsi
randa ir abejojančių, ir net prie
šiškai nusiteikusių. Kitų akys 
krypsta į veikiančius fondus, 
ypač į Lietuvių fondą, siūlant jį 
panaudot i daba r t in i ams 

reikalams. Si mintis nėra nei 
pirma, nei originali. Jei fondų 
vadovybės būtų paklausiusios ir 
pradėjusios sukauptą kapitalą 
skirs tyt i , pagal kai kurių 
siūlymus (dažnai net nesančių 
nar ia is ) , ta i šiandien j a u 
nereikėtų tos minties nė kelti, 
nes fondų tik vardai būtų beli
kę, o kapitalas seniai būtų 
buvęs išdalintas. 

Čia veikia keliolika įvairių 
paskirčių fondų, bet žinomiau
si tėra tk du, turintieji milijoni
nius kapitalus, būtent Tautos 
fondas ir Lietuvių fondas. Tau
tos fondas turi specifinę paskir
tį ir finansuoja Lietuvos laisvi
nimo pastangas — VLIKo 
veiklą, lyg būtų jo iždininkas. 
Lietuvių fondas turi platesnę 
dirvą ir greta laisvinimo darbų 
remia lietuvybės išlaikymo pa
stangas, vykdomas daugiausia 
LB krašto valdybos. Kažkodėl 
užmirštamas Tautos fondas, 
nors aukos renkamos globaliniu 
mastu, o dažniausiai dalomas 
Lietuvių fono kapitalas, nors 
aukų didžiausioji dalis 
surenkama Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. 

Pasikeitus padėčiai ir daliai 
atpalaidavus ryšius su okupa
cijoje tebesančia Lietuva, mūsų 
spauda ir organizacijų susirinki
mai skiria rimtą dėmesį toli
mesnių santykių aiškinimui ir 
plėtimui. Išklausomi gausūs at
vykstančių iš ok. Lietuvos 
veikėjų pranešimai, padėties 
aiškinimai, įsisteigusių sąjūdžių 
tikslai ir siekiai. Žinomi buvę 
stribai, dalyvavę partizanų 
naikinime ir čekistai bei 
komunistų partijos visagaliai 
nariai, dar vakar persekioję ir 
trėmę į gulagus patriotus lietu
vius už tikėjimo ir žmogiškas 
teises, šiandien jau jungiasi į 
sąjūdžio eiles, pasilikdami par
tijos nariais, paklusniais Krem
liaus diktatams. Šiandien jau 
ateina nemalonios žinios, kad 
sąjūdžio pinigai užšaldyti, kad 

NAŠLIŲ KLUBO VEIKLA 

Našlių, našliukių ir pavienių 
klubo nar ių susir inkimas 
lapkričio 11 d. buvo gausus. 
Prisirinko pilna svetainė. Pirm. 

Bernice Žemgulis atidarė susi
rinkimą, sveikindama visus, 
linksmai nusi teikusius, ir 
paprašė prie tvarkos. Prisirašė 
5 nauji nariai — Viktoras 
Utara, Juozas Sudeikis. Bronė 
Repeika, Marcela Bendoraitis, 
Martha Burokienė. Priimti 
gausiu rankų plojimu. 

Pirm. Bernice Žemgulis per
skaitė protokolą iš pereito susi
rinkimo. Buvo priimtas su 
pagyrimu. Buvo pranešta, kad 
yra sergančios 4 narės — Anna 
Jacobs, Anna Condux, Josephi-
ne Grigas ir Helen Žilinskas. 
Joms buvo įteiktos klubo 
dovanėlės ir palinkėta greitai 
pasveikti. 

Buvo valdybos rinkimas 1989 
metams. Visa valdyba pasiliko 
ta pati: pirm. Bernice Žemgulis, 
vicepirm. Joseph Stačka, 
nutarimų rast . Antoinette 
Kalys, finansų rast . Rožė 
Didžgalvis, kontrolės rast. An
na Waichecke, iždininkė Anna 
Casey, maršalka Vytautas 

grąžinama cenzūra spaudai ir 
visuomeninei veiklai. Kaip toli 
okupuotų kraštų ir Lietuvos 
atgimimo judėjimas plėsis, 
priklausys nuo Kremliaus gu
bernatorių malonės, nes įstaty
mai nekeičiami, o tik jų griež
tas vykdymas suspenduojamas. 

Mes džiaugiamės tautos lai
mėjimais bei gyvastingumu ir 
turime remti galimybių ribose. 
Asmeniniai ryšiai ir teikiama 
parama yra veiksmingiausia, 
nepažeidžianti politinės pa
dėties. 

Lietuvių fondas įsteigtas ir 
išaugintas remti išeivijos 
lietuvių švietimo, kultūros ir 
jaunimo pastangas išlikti lie
tuviais. Lietuvių fondo va
dovybė laikosi įstatais nusta-
tyos tvarkos ir aukotojų valios 
pareiškimo. Kol nėra pakeisti 
įstatai, apie Lietuvių fondo 
paramą netenka nė kalbėti. 
Tam yra kiti fondai ir kitos or
ganizacijos. Negalima palikti 
išeivijos veiklą be reikiamos 
paramos, nes nebus kas palaiko 
ryšį su laisvės siekiančia tauta. 

Džiaugdamiesi tautos gyvas
tingumu ir remdami tautos pa
stangas atsikratyti okupantų, 
nepasimeskime ir nenuvertinki
me išeivijos 40 metų dėtų 
pastangų išlikti lietuviais ir at
gauti Lietuvai laisvę bei ne
priklausomybę. Išeivijos nepa
ilstanti veikla yra prisidėjusi 
prie Lietuvos atgimimo ir lais
vės siekimo. 

Taigi nedraskykime sunkiai 
sukaupto Lietuvių fondo kapi
talo,© jį didinkime, nes pinigai 
reikalingi lietuvybės išlaikymo 
pastangoms remti. 

Abraitis. Buvo išrinkta revizijos 
komisija: Emily Nemchausky, 
Vytas Utara, Alfonsas Kizlaitis. 
Vasario 1 d. 1 vai. pas B. 
Žemgulį klubas nutarė pasvei
kinti su Kalėdų šventėmis, 
spaudą ir radiją, leidėjus, A. 
Šlutą, Kazę Brazdžionytė, Drau
gą, Dariaus-Girėno veteranus ir 
Palsy vaikučius su kuklia auka. 

Taip pat klubas nutarė turėti 
vieną pikniką 1989 m. liepos 16 
dieną, ir buvo išrinktos 2 šeimi
ninkės — Mary Ernestas ir Eva 
Apanavičienė vaišėms. Pirm. 
Bernice Žemgulis pranešė, kad 
klubo metinis susirinkimas bus 
vasario 10 dieną, ir visa valdyba 
sveikino narius su šventėmis, 
linkėdama sveikų, laimingų 
Naujųjų metų. 

Po susirinkimo visi nariai 
buvo pavaišinti skaniu šiltu 
maistu. Visi patenkint i ir 
linksmi skirstėsi į namus. 

Rožė Didžgalvis 

A.A. V. PETRAUSKAS 

A. a. Vacys Petrauskas, kuris 
mirė po sunkios ir ilgos ligos 
sausio 5 d., buvo palaidotas 
praėjusį pirmadienį Šv. 
Kazimiero kapinėse. Gyven
damas Chicagoje, jis nuo pat at
važiavimo dalyvavo teatrų sam
būriuose, paruošdavo humoris
tines programas organizacijoms, 
dainavo Lietuvių Vyrų chore, o 
vėliau Operos chore ir parapijos 
bažnytiniame chore. Vertėsi 
statyba. Piniginėmis aukomis 
rėmė lietuvių organizacijų 
veiklą, buvo „Draugo" romano 
mecenatas ir, kai nebedainavo, 
Lietuvių Opeors žymus mecena
tas. Laidotuvių išvakarėse 
koplyčioje mirusįjį atsisveikino 
Operos choro nariai, sugiedo
dami Reąuiem, Tėve mūsų ir 
Marija, Marija, o Operos vardu 
trumpą, bet turiningą žodį tarė 
vicepirm. Vaclovas Momkus. 
Laidotuvių Mišiose, kurias 
laikė kun. V. Mikolaitis ir 
pasakė pamokslą, giedojo Gimi
mo Švč. M. Marijos parapijos 
choras, kurį dirigavo Antanas 
Linas, o vargonais grojo Kazys 
Skaisgirys. Mišių metu solo 
puikiai giedojo Vaclovas 
Momkus. Į kapines palydėjo 
nemaža jo draugų, nes velionis 
giminių čia neturėjo. 

CHICAGOS ŽINIOS 

DAUG SAUGIAU 

Chicagoje pasidarė daug 
saugiau gyventi. 1988 m. 
užmušimų skaičius buvo 
mažiausias per 20 paskutinių 
metų. Vis dėlto buvo nužudytas 
651 žmogus. 

SPORTO MYLĖTOJAI 

Chicagoje yra tokių sporto 
mylėtojų, kurie iš vakaro 
nueina prie Soldier Field stadio
no, net žiemą laukia per visą 
naktį, kol iš ryto pradės par
davinėti bilietus. Nori tikrai 
gauti pageidaujamas vietas. 

MILŽINIŠKAS SPROGIMAS 

Hammonde gruodžio 29 d., 
dar nakčia, Stauffer chemikalų 
fabrike sprogo 700 tonų panau
dotos sieros rūgšties. Sprogimas 
buvo girdimas už 6 mylių. Skie
dinys išbėgo ir jį sugėrė ap
saugos įrengimai. 

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. 
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