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Lietuvos kelias — 
parlamentarinis kelias 
Pavergta Lietuva ABC televizijos programoje 

Washingtonas. Gruodžio 7 d. 
— ABC televizijos stoties 
„Nightline" programa, kuri 
matoma visoje Amerikoje, ir 
būna 1.0:30 vai. naktį Chicagos 
laiku, ketvirtadieni visą savo 
pusvalandžio laidą paskyrė Lie
tuvos reikalui. Progą sudarė tą 
dieną pr i imtas Lietuvoje 
Aukščiausios tarybos nutarimas 
panaikinti šeštąjį straipsnį 
kad Komunistų partija nebeturi 
monopolio ir leidimas veikti 
kitoms partijoms. 

Lietuva yra pirmoji pavergta 
respublika Sovietų Sąjungoje, 
kuri įsivedė oficialiai daug-
partinę sistemą. Tad programos 
vedėjas Ted Koppel ir paskyrė 
visą programą Lietuvai. Pra
džioje buvo parodytas Lietuves 
spalvotas žemėlapis ir 
įvadiniame žodyje pabrėžta, kad 
ir Lietuva turi teisę į nepri
klausomybę, kaip ir Rytų 
Europos valstybės — Rytų 
Vokietija ir Čekoslovakija, 
kurių kelis masinių demonstra
cijų vaizdus parodė. Parodė ir 
lietuvių vieną masinę demon
straciją su plakatais, reika
laujančiais nepriklausomybės ir 
kad rusai važiuotų namo. 

Vaišvilo a tsakymai 
Trumpai buvo perduotas 

vienas vaizdas iš deputatų sesi
jos, kurioje pasisakoma už 
įvedimą daugpartinės sistemos. 
Kalbėjo ir Lietuvos pasiuntiny
bės vadovas Stasys Lozoraitis. 
Nightline korespondentas pa
žymėjo, jog niekas negalėjo 
tikėti, kad per porą mėnesių 
Europoje įvyks t iek daug 
įvykių, kurių vienas buvo 
šiandien ir Lietuvoje. Ted Kop
pel kalbėjosi su Zigmu Vaišvila, 
Sąjūdžio tarybos nariu, kurio 
klausė, kokia gali būti Gor
bačiovo reakcija, ar nebus 
panaudota karinė jėga. Vaišvila 
atsakė nemanąs, kad būtų to 
griebtasi įr pareiškė: „mūsų 
kelias yra parlamentarinis ke
lias" ir kad lietuviai pasisako už 
nepriklausomybę. Prieš tai Lo
zoraitis dar pasakė, kad lietu
viai su skęstančiu drambliu ne
nori skęsti kartu. 

Programoje buvo klausinė
jami ir du Sovietų pareigūnai — 
Centro komiteto narys Nikola
jus Šišlinas ir vienas „Pravdos" 
korespondentas Amerikoje. Pa
starasis buvo griežtesnis savo 
pasisakymuose, sakydamas, 
kad Gorbačiovas turi apsaugoti 
Sovietų Sąjungą ir vargu leis 
Lietuvai atsiskirti. Jis abejojo, 
ar nepriklausomybė lietuviams 
yra geras dalykas, kas mokės 
sąskaitas, o be to, ne visi to ir 
nori, pavyzdžiui lenkų gyven
tojai nenorį Lietuvos valdžios ir 
atsiskyrimo. 

Centro Komiteto nario 
mintys 

Centro komiteto narys N. Šiš
linas pasisakė manąs, jog 
Lietuva turbūt bus suvereni ir % 
nepriklausoma, bet jis sakė, kad 
reikia naujos federacijos, kurioje 
būtų stiprios respublikos ir 
stiprus Centras. Reikia tai sure
guliuoti sutart imis, o ką 
Gorbačiovas darys su Baltijos 
kraštais, jis nedavė visai aiš
kaus atsakymo. Turėtų būti 
bendra užsienio politika ir 
laikoma Lietuvoje kariuomenė. 

Vėl buvo klausiamas Vaišvila 
pasisakyti, tačiau jo balsas bvo 
girdimas tik per telefoną ir ne 
visada buvo galima jį girdėti, 
bet jis pasakė, jog federacijos 
Lietuvai neužteks, Lietuva 
kovoja už nepriklausomą savo 
valstybę, už atsiskyrimą iš 
sovietinės imperijos. 

Manytume, kad už tai turė
tume kiek galima daugiau 
padėkoti T. Koppeliui, nes 
Lietuvos laisvės reikalo 
pristatymas tokio prestižo 
televizijos programoje yra 
didelis dalykas. Jis dar gali ir 
kitą kartą tai padaryti ir mums 
padėti. Tad raginame jam 
parašyti kelis padėkos žodžius: 
Mr. Ted Koppel, ABC News, 
1717 DeSalles St., N.W.. Wa-
shington, DC 20036. 

Pastaba. Su kai kuriais da
lykais toje programoje negalima 
sutikti, tad LIC yra ABC televi
zijos tinklui parašęs laišką, 
kurio santrauką paskelbsime 
antradienio laidoje. 

Komunistų partija Sovietų Sąjungoje pradeda skilti, rašo „New 
York Times" gruodžio 6 d. Cia matyti dalis iš 500,000 azerbaidžano 
demonstrantų, kurie Baku mieste protestuoja prieš esamą 

vyriausybę ir reikalauja referendumo, kad žmonės pasisakytų, ar 
jie nori pasilikti kaip Sovietų respublika. 

Alvydo Medalinsko komentarai 
New Yorkas. — Trečiadienį 

į JAV atvyko Sąjūdžio Seimo 
tarybos narys Alvydas Medeiin-
skas. Jo nuomone, ketvirtadienį 
priimtas Lietuvos Aukščiausio
sios tarybos nutarimas turės 
įtakos ne vien Lietuvos, bet ir 
Sovietų Sąjungos politiniam 
gyvenimui. 

Su Medelinsku trumpa po
kalbį turėjo „Amerikos Balsas". 
Tad šia proga jis taip pasakė: 

„Pats lakias, jog to straipsnio" 
priėmimas buvo vilkinamas il
gai, buvo nemalonus, ir tai, kad 
devynių, ar kiek ten deputatų 
trūko — kvorumo nebuvimas 
Aukščiausiosios Tarybos sesijoj, 
tai atrodo kol kas bepreceden-
tinis atvejis, ir gaila, jog tai 
buvo įvykę kaip tik šio straips
nio svarstymo metu. Nežinau, 
ar deputatai aiškinsis ar ne, ku
rių deputatų nebuvo ir kokios 
priežastys iššaukė jų 
nedalyvavimą šio taip svarbaus 
straipsnio svarstyme. Ką gi, 
reikia pasakyt, jog dabar Rytų 
Europoje atsirado dar viena 
šalis, kol kas esanti Tarybų 
Sąjungos sudėtyje, kuri žengia 
tuo pačiu demokratėjimo keliu". 

Į klausimus, ar Lietuvos TSR 
Aukščiausios tarybos spren
dimas gali paskatinti daugelį 
kitų respublikų sekti jos 

pavyzdžiu, Alvydas Medalins-
kas atsakė: 

„Aš abejoju, jog taip klausi
mas gali būti skubiai spren
džiamas daugelyje Tarybų 
Sąjungos respublikų. Gal būt 
Latvijoj ar Estijoj, kurios toliau 
pažengusios demokratėjimo 
keliu. Aš greičiau manau, jog 
atsiskyrimas Komunistų partijų 
nuo TSKP gali būti greitesnis 
įvykis ir gali būti labiau įma
nomas dalykas;-aegu Komunis
tų partijos monopolijos nuėmi
mas, nes kaip rodo patirtis, man 
visai neseniai teko pabuvoti ir 
Ukrainoje, ir Vidurinės Azijos 
respublikose, tai pavyzdžiui 
šiose respublikose apie tokį 
klausimą, manau, dar tikrai 
nelabai drįsta galvoti". 

„Amrikos Balso" pastaba 
Šioje sesijoje LTSR 

Aukščiausioji taryba taip pat 
nutarė: .,Šiuo metu veikianti 
Lietuvos Komunistų partija yra 
kaip Lietuvos Komunistų parti
jos, įregistruotos 1940 metų 
birželio 25 dieną Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų 
ministerijoje, teisių perėmėja". 
Prisimintina, kad anuomet dar 
buvo nepriklausoma Lietuvos 

valstybė, veikė Paleckio vyriau
sybė, kuri komunistus įteisino 

ne kaip TSKP Lietuvoje, o kaip 
Lietuvos Komunistų partiją. 
Kai Lietuvą aneksavo Sovietų 
Sąjunga, Lietuvos komunistų 
partija išnyko: 1940 Tietų spalio 
aštuntą dieną LKP buvo for
maliai priimta į Visasąjunginės 
Komunistų partijos (bolševikų) 
gretas. 

Atrodo, jog šios dienos spren
dimu stengiamasi teisiniu keliu 
reabilituoti Lietuves komunis
tų partiją, greičiausiai ruošiant 
kelią būsimam sprendimui — 
atsiskirti nuo TSKP. ko ir 
laukiama per artėjantį suva
žiavimą gruodžio 19 dieną. 

Veikė ir kitos partijos 
Tačiau, kaip pastebi Alvydas 

Medaiinskas, nepriklausomoje 
Lietuvoje veikė ir kitos politinės 
partijos: 

„Manau buvo teisūs kai kurių 
partijų vadovai, kaip pavyzdžiui 
socialdemokratų, kurie sakė, jog 
jiems dabar registruotis 
nereikia, nes jie yra įregistruoti 
ir tiktai neteisėta okupacija ir 
aneksija, įvykdyta Lietuvos 
atžvilgiu Tarybų Sąjungos, 
privedė prie to, jog šitos parti
jos nustojo laikinai gyvuot 

Lietuvos laisvės klausimas spaudoje 
Chicaga. — Ne tik Chicagos 

amerikiečių didžioji spauda 
plačiai rašo apie pavergtos 
Lietuvos Komunistų partijos 
Aukščiausiosios tarybos nu
tarimą leisti veikti daugpartinei 
sistemai, bet ir visa didžioji 
Amerikos spauda, o televizijos 
stotys pagrindinių žinių metu 
perdavė ir vaizdą iš balsavimo 
sesijos Vilniuje. Radijo stotys 
kartojo tą pačią žinią, vis 
primindamos, kad Lietuva yra 
pirmoji respublika išdrįsusi 
sulyginti komunistų partiją su 
kitomis organizacijomis. 

„Chicago Sun-Times" vakar 
dienos laidoje rašo, jog lietuviai 
Chicagoje džiaugiasi ta žinia. 
Dienraštis apklausinėjo kelis 
lietuvius, pavyzdžiui Grace 
Cibas sako, kad to buvo ilgai 
laukta, bet visada yra abejonių... 
„Ten buvo tiek daug sunkumų, 
tiek daug praeityje sudužo 
vilčių", kalbėjo Alė Stepona
vičienė. „Mes laukėme nepri
klausomybės 50 metų. Nėra 
kelio atgal. Lietuva turi būti 

nepriklausoma. Kito kelio 
nė ra" , pasakė reporteriui 
Frances Siutas. 

„Chicago Tribūne" pirmame 
puslapyje su spalvotu Baltijos 
kraštų žemėlapiu rašo, jog Balti
jos respublikos išeina prieš 
komunizmą ir kad Lietuvos par
lamentas pabaigė neliečiamą 
Komunistų partijos rolę Sovietų 
Sąjungoje. įvesdamas daugpar-
tinę sistemą respublikoje. Dien
raščio korespondentas Vincen
tas Schodolskis rašo jog ir Esti
jos Komunistų partija pritarė 
tokiam pat sprendimui ir 
rekomendavo savo parlamentui 
patvirtinti tai po kelių valandų, 
ką Lietuva jau įteisino įsta
tymu, pakeisdama konstitucijos 
6 straipsnį. 

Sąjūdžio atstovas jam 
pasakęs, jog dabar Sąjūdis turės 
užsiregistruoti kaip partija, kad 
galėtų dalyvauti rinkimuose ir 
būti opozicijoje prieš lygią Ko
munistų partiją 

„Washington Po«tM rašo, jog 
Sąjūdžio narys Adolfas Uza 

korespondentui pasakė, jog nėra 
jokios abejonės, kad pareigūnai 
Maskvoje nebus laimingi. Lietu
vos Komunistų partija dar 
kartą išeis prieš Maskvą ir 
paskelbs savo atsiskyrimą nuo 
Sovietų partijos savo suvažia
vime. Laikraštis primena, kad 
ir rusų akademikas Sacharovas 
reikalauja, kad partija atsisa
kytų vadovaujančios rolės ir 
leistų veikti ir kitoms partijoms. 
Jis reikalauja panaikinti 6 
straispnį Sovietų Konstitucijo
je, kaip rašo prancūzų žinių 
agentūra. O Kazimieras Uoka 
reporteriui Dovydui Remnickui 
pasakęs, jog ketvirtadienio 
balsavimas yra „mūsų dovana 
visoms demokratinėms jėgoms 
Sovietų Sąjungoje". 

„New York Times" kores
pondentė Maskvoje Esther Fein 
rašo, jog jai Lietuvos vado
vaujantis Lietuvos Komunistų 
partijos asmuo pasakęs, jog 
Gorbačiovas be abejonės susi
rišo su Lietuvos partijos vadu 
Algirdu Brazausku ir bandė 

perkalbėti, kad nebūtų bal
savimo ir kad jis tai sulaikytų. 
Bet Brazauskas aiškiai at
sisakęs tai daryti. Daugelis 
delegatų sesijoje kalbėdami 
priminė Rytų Europos įvykius 
ir ragino savo kolegas balsuoti 
už to straipsnio panaikinimą. 
Nebuvę rimtų argumentų dėl 
to, sakė partijos ideologas Algir
das Kumža. 

Estijos parlamentas trečia
dienį taip pat diskutavo 6 
straipsnio panaikinimą, tačiau 
nebalsavo, nes daug narių 
nebuvo atvykę dar į sesiją. 

Leningrado trečiadienio vaka 
re daugiau kaip 20,000 žmonių 
demonstravo ir reikalavo parti
jos monopolio panaikinimo. 
Leningrado televizija tai rodė 
savo laidose. 

— Čekoslovakija yra dviejų 
respublikų — čekų ir slovakų 
federacija, kurios turi savo at
skiras tarybas. Jos šį pirma
dienį pasitraukė iš pareigų, 
leisdamos vyriausybes sudaryti 
iš naujų žmonių. Piliečių Foru
mas yra pasiruošęs sudaryti 
vyriausybę. 
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Alvydas Medaiinskas 

Lietuvoje, bet jos gyvavo už 
respublikos ribų, jos gyvavo 
užsienyje delegatūrų pavidalu. 
Tuo tarpu Komunistu partija 
užsienyje negyvavo ir nuo pat 
40 metų praktiškai buvo TSKP 
skyrius Lietuvoje. Taip. jog ma
nau, kad dabar gruodžio 19 
dieną, kai įvyks suvažiavimas, 
praktiškai bus sukurta nauja 
partija. Dėl to, mano manymu, 
savotiškai teisus Medvedevas, 
atsakingas pareigūnas iš 
Maskvos, sakydamas, jog čia 
yra kuriama kita partija. Iš 
tikrųjų, tai bus nauja partija ir 
tokia partija, kurioje bus labai 
ryškus socialdemokratų ženk 
las. Tačiau tai yra neišven 
giama. Jeigu mes žengiam link 
demokratiškos respublikos, 
bolševikinė partija turi išnykti 
ir atsirasti nauja socialistinio 
tipo partija". 

Maltoje buvo keliamas 
Baltijos klausimas 

Washingtonas. — „Amerikos 
Balse" radijo pranešimu, 
Valstybės departamento Rytų 
Europos ir Jugoslavijos reikalų 
direktorius James Swihart 
pasakė Latvijos Liaudies Fron
to ir latvių organizacijų 
delegacijai, kad jo žiniomis, 
prez. G. Bushas iškėlė Baltijos 
klausimą Maltos viršūnių 
konferencijoje. Tai pasakė 
„Amerikos Balsui" Amerikos 
Latvių sąjungos atstovas Ojars 
Kalnins. 

Kaip žinoma, Sovietų Užsie
nio ministerijos spaudos 
direktorius Gennady Gerasi-
movas po tos konferencijos 
pasakė žurnalistams kategoriš
kai, jog tas Baltijos klausimas 
nebuvo iškeltas. Swihart nepa
sakęs latviams, ar tas klausi
mas prezidento Busho buvo 
keltas privačiame pokalbyje su 
Gorbačiovu, ar kur kitur, bet 
kad jis tikrai buvo keliamas. 

Šiame latvių susitikime 
Valstybės departamente buvo 
taip pat diskutuojamas ir 
Amerikos ir Baltijos respublikų 
ryšių klausimas po būsimųjų 
rinkimų. James Swihart pasa
kė, jog bet koks pasikeitimas 
dabartinėje politikoje pri
klausys nuo Baltijos respublikų 
žmonių ir nuo pačios Amerikos. 
Jis taip pat pasakė, kad yra 
sudaromi planai išplėsti 
Amerikos ryšius su Baltijos 
gyventojais nepažeidžiant tra
dicinio nusistatymo nepripa
žinti Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos įjungimo į Sovietų Sąjungą. 
Tie ryšiai būsią koordinuojami 
su Baltijos bendruomenėmis čia, 
Amerikoje, ir Baltijos respubli
kose. 

— Italijoje Gorbačiovas pasiū
lė, kad kitais metais susirinktų 
35 valstybės Europos konferen-
cijon aptarti naujos situacijos ir 
..bendrų namų" klausimą. 

— Sovietų spaudos direkto
rius G. Gerasimovas. lydėdamas 
Gorbačiovą Italijoje, pasa
kė, jog sovietai nedavė bet kokių 
ginklų Salvadoro sukilėliams, 
nes ir Nikaragvos bei Kubos 
vadai yra pasakę, kad jie nebe
padeda sukilėliams. ..Kiek mes 
žinome, nei Kuba nei Nikarag
va tokių dalykų nedaro". 

— Washingtone Reuteris 
praneša, jog Amerika ir Sovietų 
Sąjunga pradėjo pasitarimus 
įsteigti tarptautiniam parkui 
tarp Aliaskos ir Sibiro 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio pirmininko Vytauto 
Landsbergio komentarus apie 
paskutinius įvykius Lietuvoje 
spausdinsime antradienio laido
je, nes jie buvo gauti truputį 
vėliau ir nebebuvo galima 
beišspausdinti šioje laidoje. 

— Baltieji rūmai susirūpino 
konservatorių nepasitenkini
mu, kad prez. Bushas labai 
šiltai atsiliepė iš Maltos kon
ferencijos apie Gorbačiovą ir yra 
patenkinti, kad viceprez. Dan 
Quayle dažnai kritikuoja prez. 
Gorbačiovą ir jo politiką, 
praneša „New York times". 

— Rytoj yra Tarptautinė 
žmogaus teisių šventės paminė
jimo diena. 

— Čekoslovakijoje žmonės 
nesutinka su naujos vyriausybės 
sąstatu ir reikalauja, kad Pilie
čių Forumas sudarytų vyriau
sybę. Pasitraukus visai komu
nistų vadovybei ir partijos, ir 
vyriausybės, minia pradėjo 
siūlyti į krašto prezidentus rašy
toją disidentą Vaclovą Havelį. 

— Rytų Vokietijoje laikinai 
pareigas einanti vadovybė 
pranešė, kad laisvi rinkimai bus 
gegužės 6 d., tačiau vokiečiai 
reikalauja rinkimų anksčiau ir 
kad būtų pakeista konstitucija. 

— Europos Bendruomenėje 
Strassburge bus nebe 12, bet 18 
valstybių praneša diplomatiniai 
šaltiniai Prancūzijoje. 

— Maskvoje Lietuvos tarybos 
balsavimai nebuvo perduoti 
pagrindinių žinių metu televizi
joje, tačiau ,,Tasso" žinių 
agentūra perdavė tą žinią be 
komentarų. 

— „Pravdoje" ilgame straips
nyje Gorbačiovas rašo, jog turi 
būti išlaikyta viena partija 
Sovietų Sąjungoje, ir kad tik j i 
galinti pravesti jo reformas. 

— Baltųjų rūmų Saugumo 
tarybos viršininkas Brent Scow-
croft paaiškino žurnalistams, 
kad tarp prezidento ir vice
prezidento Dan Quayle nėra 
esminio pažiūrų skirtumo So
vietų Sąjungos užsienio 
politikos klausimu. Bushas po 
Maltos pasitarimų pasakė, jog 
Gorbačiovo liberalėjančioje poli
tikoje Rytų Europos atžvilgiu 
yra „naujas galvojimas", kai 
Quayle Washingtone tuo pačiu 
metu pareiškė, jog jis nemano, 
kad „sovietai pasikeitė tiek 
daug". 

— Italijos komunistų organi
zacija nutarė pakeisti savo 
pavadinimą. Italijoje yra dau
giausia komunistų, daugiau, 
negu bet kurioje kitoje Europos 
valstybėje. 

KALENDORIUS 

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

Gruodžio 10 d: Melchijadas, 
Eulalija, Edimtas, įima, Loreta. 

Gruodžio 11 d.: Damazas, 
Aistis, Dovydas, Garbutas, 
Dirvone. Sabinas, Tautvaldė. 
Valdis, Visginis. 

Gruodžio 12 d.: Joana, Alek
sandras, Merkurija, Gilmantas, 
Dagmara, Gabrielė, Vaingedė, 
Rudavilė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 7:05, leidžiasi 4:20. 
Temperatūra šeštadienį 32 L, 

sekmadienį 30 1., pirmadienį 23 
L, antradienį 20 L 
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„DIEVAS YRA MEILĖ"... 
BIRUTE BUBLIENE 

Lietuvos A t e i t i n i n k ų Fe
deracijos atkuriamasis suvažia
vimas vyko Vilniuje š.m. lapkri
čio 25-26 dienomis. Praeiviai , 
praeidami pro Lietuvos mokslei
vių rūmus, negalėjo atsistebėti 
Sauliaus Galadausko didelėmis 
raidėmis išrašytu šūkiu „Dievas 
yra Meilė". Juk vos prieš keletą 
savaičių šie rūmai vadinosi 
pionierių rūmais! Bet tą savait
galį plevėsavo Lietuvos tri
spalvė ir į šiuos Lie tuvos 
moksleivių rūmus suvažiavo 
daugiau negu 900 dalyvių — 
delegatai iš visos Lietuvos ir 
išeivijos da lyvaut i Lietuvos 
Ateitininkų federacijos atkuria
majame suvažiavime. Išeivijos 
ateitininkijai atstovavo Ateiti
ninkų federacijos vadas Juozas 
Polikaitis. Federacijos tarybos 
pirmininkė Birutė Bublienė. 
ASS pirmininkas dr. Petras 
Kaufmanas. ASS valdybos narė 
Ginta Palubinskaitė. SAS pirm. 
Vytas Čuplinskas. Gaila, kad ne 
visus išeivijos a ts tovus leido. 
Pasigesta Gintės Damušytės iš 
New Yorko, dr. Saul iaus ir dr. 
Kęstučio Girnių iš Vokietijos, 
kuriems nebuvo duotos vizos. 

Anksti šeštadienio rytą, su
važiavimo da lyv ia i r inkos i 
Vilniaus katedroje iškilmin
goms šv. Mišioms. Pamaldų pra
džioje buvo pašventintos visų 
sąjungų vėliavos. Konceleb-
racijai vadovavo J. E. kar
dinolas V. Sladkevičius. Jau
dinantį pamokslą pasakė vysk. 
J. Žemaitis, p r imindamas atei
t ininkams ,,Visa a tnau j in t i 
Kristuje". Per šventovę iš
kilmingoje eisenoje a u k a s nešė 
jaunučiai, moksleiviai, studen
tai ir sendraugiai, pirmieji Lie
tuvos ateitininkai, Lietuvos ti
kintieji disidentai ir Lietuvos 
ateitininkų atkuriamojo komi
teto nariai. Po ilgos 53 metų 
pertraukos, girdėjome ir ma
tėme vėl besimeldžiančius ir 
giedančius Atei t in inkus Lie
tuvoje! Nuostabu. 

12 vai., Lietuvos moksleivių 
rūmų didžiojoje salėje suvažia
vimą malda pradėjo dvasios va
das kun. V. Aliulis. Tardamas 
sveikinimo žodį, pabrėžė, kad 
ateitininkai — ta i lavinimosi, 
mokymosi organizacija. Į ją gali 
stoti katalikiškai auklėtis ir pri
jaučiantis jaunimas. Sakė, jog 
nebūtina būti nei išminčiumi, 
nei šventuoju, svarbu, kad tai 
būtų siektina. 

Jo Eminencija kard. V. Slad
kevičius ,visos Vyskupų kon
ferencijos vardu,atsikūrimo pro
ga pasveikino suvaž iav imo 

dalyvius — svečius ir atei
tininkus. Ateitininkų šūkį 
„Visą atnaujinti Kristuje" kar
dinolas savo sveikinimo žodyje 
kėlė kaip idėją suvienyti tautą. 
Tik suvienijus galima siekti at
naujinimo. Susivienijus ne tik 
vieniems su kitais, bet ir su 
Kristumi. Kardinolas sakė, kad 
esame viena tauta — ir čia ir 
išeivijoje. Visi esame suvienyti 
tautoje. Bažnyčioje, Kristuje. 
Kol tokie jausimės, būsime 
galinga srovė, nors ir esam 
nedidelė, bet gyvastinga tauta. 
Patarė išlaikyti tą vienybę. įsi
jungti į Viešpaties kelią, nes tai 
didžiausia palaima, nes Jėzus 
Kristus yra Kelias, Tiesa ir 
Gyvenimas. Jei takelis įsijun
gia, į didįjį kelią, mes jį laimi
nam ir sakom, kad pasieks didįjį 
Tikslą. Jei ne — jis taps 
šunkeliu, raudona plyta, 
vedančia į aklavietę. Tebūnie 
protas sujungtas su Kristumi, jo 
Tiesa, o širdis — su jo Meile. 
Tada vyks atsinaujinimas Kris
tuje ir mes būsime gyva tauta. 

Kartą korespondentui pa
klausus kardinolą koks buvojo 
gyvenime reikšmingiausias 
įvykis, jis atsakė, kad tai buvo 
jam esant 11 metų, kai jis 1931 
metais įstojo į ateitininkų 
sąjūdį. „Supratau, kad 
tikėjimas yra ne tik išmoktas 
katekizmas, bet gyvenimas 
tikėjimu. Mes stengėmės kitus 
uždegti tuo tikėjimu. Tai ir buvo 
mano pašaukimo pradžia — 
patys gražiausi gyvenimo me
tai. Buvau ir noriu vis likti atei-
tininkijos nariu. Visada buvau 
eiliniu, paprastu ateitininku. 
Toks noriu ir pasilikti. Labai 
svarbu gyventi ateitininkuos 
idealais, o ne vadovauti. Tebū
nie šitai. Viešpats teteikia jums 
savo palaimą. Aš tikiu, kad jūs 
išaugsite į didingą šeimą. Mane 
truputį gąsdina nesutarimai. 
Mes esame viena Lietuva, ne 
vieni išeivijos, o kiti — Lietuvos. 
Mus skiria meilės stoka. Jei 
neturėsime meilės savo tautai, 
būsime toliau, nei tie, kurie 
gyvena išeivijoje. Mus vienija 
meilė. Jokie vandenynai, jokie 
nuotoliai mūsų neatskiria. 

Lietuvą Dievas apveizdi 
ir gina. 

Amžiais suvargusios jos 
neapleis, 

Ateičiai dvasios galiūnus 
gamina. 

Vesdamas juos stebuklingais 
keliais". 

Kardinolas V. Sladkevičiaus 
žodžiai atspindėjo visų dalyvių 
mintis ir suvažiavimo nuotaika. 

Lietuvos Ate i t in inkų federacijos a t k ū r i m o suvažiavime, lapkričio 25-26 dienomis vykusiame 
Vilniuje. Iš k.: Saulius Galadauskas , Lietuvos Ateit ininkų federacijos v-bos narys , J u o z a s Polikai
tis. A t e i t i n inkų federacijos vadas (JAV), B i r u t ė Bublienė, Ate i t in inkų fed. tarybos p i rmin inkė 
(JAV), kun. Algirdas ir Arvydas Žygas, Lietuvos Ateitininkų federacijos p i r m . 

tikslo tinkamo ateitininkui. 
Ugdykime savo valią, charak
terį . Tokiomis gairėmis 
žengsime į ateitį ir jo dvasinį 
atgimimą Lietuvoje". „Ateitį 
regim Tėvynės laimingą" dele
gatus ir dalyvius nuteikė siekti 
aukštesnio idealo. 

Kauno tarpdiecezinės kunigų 
seminarijos dvasios vadas kun. 
Sigitas Tamkevičius pasidalino 
savo mintimis, kalbant apie 
ateitininkų šūkį „Visa atnaujin
ti Kristuje", sakydamas; „Jau 4 
metai, kai kartojam .pertvarka'. 
Jau nesakom, kad esame ge
riausi. Suvokėm, kad gyvenimą 
reikia keisti. Visa reikia atnau
j in t i . Be Dievo, niekas 
neįmanoma. Šūkyje matome 
išeitį iš krizės". 

Devynioliktame-dvidešimta-
me amžiuje Lietuva pergyveno 
rusinimą, lenkinimą. Buvo 
didelis pavojus prarasti tkėjimą. 
Ateitininkai ryžosi spręsti tuos 
didžiuosius uždavinius. Tai 
atskleidžia Pr. Dovydaičio „Trys 
pamatiniai klausimai". Dabar 
padėtis panaši, nors krizė dar 
gilesnė. Šv. Povilas, mūsų šūkio 
kūrėjas, skyrė šį šūkį pagoniš-

Pirmajai sesijai pirmininkauti 
buvo pakviesti Ateitininkų 
atkuriamojo komiteto pirmi
ninkas V. Rastenis ir buvusi 
laisvės kalinė Jadvyga Bie
liauskienė. 

Pirmininkas V. Rastenis savo 
pranešime išvardino šio 
suvažiavimo t iks lus . Savo 
sveikinimu skatino jaunimą 
jungtis į dvasinį judėjimą, nes 
Lietuvos nepriklausomybė nebe
toli, laikas atėjo sutikti nepri
klausomybės aušrą. Ateiti-
ninkija nemirė. Išliko. Tęsia 
darbą. O Dvasinio atgimimo 
raktas — tikinčiojo jaunimo 
rankose! 

Jautrūs buvo Ateitininkų 
federacijos vado Juozo Polikai-
čio žodžiai: „Esu pilnas džiaugs
mo, galėdamas dalyvauti Lietu
vos Ateitininkų federacijos atku
riamajam suvažiavime. Dėkoju. 
Džiugu matyti gausų būrį 
narių, pasiryžusių eiti į visas 
gyvenimo sritis, nešti meilę. Šis 
bendravimas — mūsų džiaugs
mas. Pareiškiu savo ištikimybę 
Lietuvai, krikščioniškiems 
idealams". Savo kalbą Federa
cijos vadas baigė šiais žodžiais: 
„Kiekvieno Lietuvos krikščio
nio noras — turėti Tėvynę laisvą 
ir nepriklausomą". 

Visi darbingai nusiteikę, pra
dėjome pirmą suvažiavimo dar
bo posėdį, nagrinėdami pasau
lėžiūros klausimus. Lietuvos 
Ateitininkų dvasios vadas supa
žindina su ateitininkų dvasi
nio atgimimo gairėmis. Turime 
suprasti , kad ate i t in inkų 
organizacija pirmiausiai yra 
lavinimosi organizacija. St. 
Šalkauskis įspėja, kad turime 
turėti gražią tėvynės meilę, 
mokėti gerbti kitus. Dievas 
leido mums čia gimti, kalbėti 
lietuvių kalba. „Ugdykimės ka
talikiškai", patarė kun. Aliulis. 
„Kviečiu visus religiškai 
auklėtis ir tik prijaučiantį 
jaunimą Į ateitininkų eiles pri
imtina tik tvirtai apsisprendu
sius. Tiems įsitikinusiems 
neturėtų būti svetimas šventu
mas. Besimokantys, norėdami 
tapti t ikrais inteligentais, 
turėtų siekti aukštesnio mokslo, 
kad jiems būtų galima patikėti 
svarbius darbus. Ateitininku 
gali būti kiekvienas, rimtai 
vertinąs mokslą. Inteligentas 
turi mokėti gražiai elgtis, bend
rauti. Ateities jaunimas, anksti 
pradeda galvoti apie šeimą, 
darbą, tautą, siekia aukštesnio 

kam pasauliui. Žmogaus atnau
jinimo kelias — Bažnyčia. 

Lietuva pergyveno sunkų 
laikotarpį. Ateizmas naikino 
mylinčius Dievą. Nenuostabu, 
kad aplink dvasiniai griuvėsiai. 
Atsinaujinimą turime pradėti 
nuo savęs. Išmokime laikytis 
principų. Kiek pajėgsime gyven
ti principais, tiek bus šviesiau 
Lietuvoje. 

Šiandien Lietuva — misijų 
kraštas. Klesti sektos. Reikia 
pakviesti visus prie Kristaus. 
Ateitininkai — pirmieji talki
ninkai. Skautai, Gediminaičiai 
— mūsų broliai. Turime dalin
tis su jais dvasiniais turtais. 

Kun. Sigitas baigė šiais pra
smingais žodžiais: „Ateitininke, 
žinok, — turi mylėti Tėvynę. Ta 
meilė turi būti labai konkreti. 
Puoselėkime: 1) dainas, papro
čius. 2) Dėmesį skirkime sekma
dienio šv. Mišioms. Į žmogų 
turim žvelgti taip, kaip Kristus. 
Nesvarbu, ar jis įsčiose, 
universitete, ar ligonis. Netu
rim praeiti pro šalį. Savo šūkį 
įvykdysim, jei integruosim 
tai,ką sukaupė tauta ir išeivija. 

(Bus daugiau) 

lienrfJM a t e i t i n i n k ų de legata i — Ginta Palubinskais dr PU* H Kaufmanas, Atei t ininkų federa 
ei}**' vada* .Juo7A- '• K.I - r V^ĄC-AC-I^ tarvbr* pirm B —ir. B įblienė, dalyvavę lapkričio 25-26 
H:»-n^m;- V; !nr . i j e v k u s i a m e L i e t u m <•- ':n:nK ; f'"1er i'".!08 a t k ū r i m o suvažiavime, susi t iko 
- i k a r d i n o l u V:nc< : • Sladkevičium ir Lietuvos vyskupais. 

ATEITININKŲ 
KŪČIOS 

Ateitininkų Kūčios jau čia pat 
— už savaitės, sekmadienį, 
gruodžio 17 d., 3:00 vai. po pietų 
Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Bendrųjų kūčių tra- \ 
dicija prasidėjo Vokietijoje karo 
metu ir jos buvo tęsiamos į 
Ameriką atvykus. Šiose ben
drose kūčiose dalyvaus ir 
svečiai iš Lietuvos, kuriems jos 
bus dalis mūsų išeivijos egzo
tikos. Šios kūčios bus ypač 
džiaugsmingos, nes jos vyksta 
Lietuvos atgimimo ir išsilaisvi
nimo ženkle. 

Bendros kūčios prasidės šv. 
Mišiomis, koncelebruojamomis 
kun. Kastyčio Ramanausko ir 
kun. Ričardo Repšio. Kūčių 
valgius ruošia gabi šeimininkė 
Ona Norvilienė su Chicagos 
sendraugių ateitininkų sky
riaus ponių talka. Ypač ma
loni bendrų kūčių dalis yra 
giesmės, giedamos visų dalyvių. 
Chicagos ateitininkų kūčios yra 
tapusios gražia Kalėdų švenčių 
tradicija. Jose dalyvauja ne tik 
čikagiečiai, bet ir šventėms 
sugrįžę namiškiai. Sau ir savo 
pažįstamiems vietas užsakyti 
reikia jau dabar, skubiai skam
binant 499-2447. 

VISI l ŽIEMOS KURSUS! 

Nauja Moksleivių ateitininkų 
sąjungos centro valdyba nuošir
džiai kviečia visus 9-to iki 13-to 
skyriaus moksleivius į Dainavą, 
nuo gruodžio 26 ligi ateinančių 
metų sausio 1 d. Vyks 1989 
Žiemos kursai — pVoga pasi
džiaugti šalčiu, sniegu, atei
tininkų ideologija ir vienas kitu. 
Prašoma nedelsiant registruotis 
pas savo kuopų valdybos narius. 
Kitu atveju galima skambinti 
CV nariams Audriui Polikai-
čiui, tel. 312-434-2243 (dažniau
siai atsiliepia žmogus), arba 
Gyčiui Liulevičiui, t e l . 
312-434-9120 (dažniausiai at
siliepia garsiąjuostė i. 

LOS ANGELES 
ATEITININKŲ 

SENDRAUGIŲ VALDYBA 

Los Angeles sendraugių atei
tininkų skyriaus nauja valdyba: 
Pranas Grušas, Dalia Jasiuko-
nienė, Raimonda Kontrimienė, 
Almis Kuolas, Dalilė Polikai-
tienė, Lilė Pupienė, Julius 
Raulinaitis. Valdybos adresas: 
Raimonda Kontrimienė — 
pirm., 23702 Salvador, Mission 
Viejo, Ca. 92691. Tel. 
714-586-9782. 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Te*. 735-7709 
217 E I27st St 

Lemont, IL 60439 
M 257-2265 

Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S Boberts Road 
Hickory Hills 

Tel 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIVIOS DAK'ARAS IR CHIRURGAS 

Family Madtcal Clinic 
217 E. 127 St. — Lamont. IL 60439 
Priklauso Palos Cor̂ -nunitv Hospitai >r 

Silver Cross Hosoital 
Valandos pagal susitarimą 

T I . 2572265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

M 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. VERKĘS 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkam* nuolaida 

2436 W. Uthuanian P i n i Court 
Tai. »2S 8268 

507 S. Gllbart LeGranga. IL 
Tai. 352 4487 

Otm. tai. 586-3166: nmmų 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Straat 
Vai pirm . antr. ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 5Ist Street 
Tel. — 476-2400 

Va! pagal susitarimą: pirm ir ketv. 1-: 
antr. ir penkt. 10-4; šešt 10-2 vai 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
(312) 778-6969 arba (1-708) 457-4257 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ARVYDAS J. DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 VV. Lincoln Hwy (Hwy. 30) 
Olympia Fields, III* 

Tel. 748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ UGOS 
6441 S. Pulaski Rd., Chicago. IL 
Rez. 778-7679 Kab. 582-0221 

Valandos sustarus 

DR. VILIJA R. KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

5522 S. Woif Rd., tel. 246-4000 
Western Springs, IL 

Valandos cagal susitarimą 

•4 
DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 

GYDYTOJAS IP CHIRURGAS 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

IR ODOS CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami kabinete) 

Priklauso Holy Cross i Clvist 'igcmnėms 
2434 W. 71 Street. Chicago 
Tel . 434-5849 įveikia 24 vai.) 

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

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

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

EMOCiNĖS LiGCS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susita-imą • 

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos paga1 susitarimą 

Kab. tel. L J 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagai susitarimą, pirm ir ketv. 12-4 

6-9. antr ",2-6: penkt. 10-12: 1-6. 

Kab. te!. 471-3300: rez. 442-8297 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARD'OLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

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

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

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marpuette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Ch'cago. IL 60629 

Tel. 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TU.MMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir krauje figos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

- hemoro'dų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Te l . 585-2802 

Valandos paga; susitarimą 
Penkt . antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant a'važiLioju M Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai pagal sus^anmą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S Rooerts Rd.. Hickory Hills, IL 
1 mylia | vakarus nuo Hariem Ave 

Tel. 598-4055 
Valandos oaga! susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1 iki 8 vat 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 
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Didžiosios viltys 

KAUNE 
UNIVERSITETĄ 

ATKURIANT 

LIETUVOJE LAUKIAMA 
GRUODŽIO DEVYNIOLIKTOS 

Rimties valandėlei 

Ji nepriimtina Kremliui 

ATEINA PAGUODOS 
DIEVAS 

Kaunas Nepriklausomybės 
laikais buvo laikinoji sostinė. 
Jame koncentravosi valdžios ir 
mokslo įs taigos. Čia buvo 
seimai ir leidžiami įstatymai. 
Jie padėjo Lietuvai keltis iš 
okupacinio gyvenimo ir kul
tūros trukdymų. Nors pradžioje 
miestas dar nepasižymėjo lie
tuviškumu, bet pamažu jis kilo 
kartu su valstybe, kartu su 
savais inteligentais. Buvo įkur
tas universitetas, kuris nuo Vy
tauto Didžiojo sukaktuvinių 
metų (1930) buvo pavadintas jo 
vardu ir tuo va rdu buvo 
žinomas iki uždarymo nacių 
okupacijos laikais. 

Lietuvos arba vėliau vadi
namas Vytauto Didžiojo uni
versitetas išleido daug specialis
tų, šviesių žmonių, profesionalų. 
Jei daugelis važiavo specializuo
tis j Vakarų Europos universi
tetus, tai tik įsigyti Vakarų 
kultūros, paragauti mokslo gilu
mo, pajusti gyvenimą šimtme
čiais laisvėje ir nepriklausomy
bėje gyvenusiose valstybėse. 
Valstybė susikūrimą jau skai-
čiavo šimtais metų, nors ir jose 
buvo pas ike i t imų. Pasikei
timuose nesunyko tautos ir 
išsilaikė valstybės. Jaunesnės 
valstybės kaip tik labiau bran
gino laisve ir jos supratimą 
įdiegė l i e tuv iams , bestudi
juojantiems jų universitetuose. 
Tos laisvės supratimą ir verti
nimą mūsų intelektualai parsi
vežė į Lietuvą, ją skleidė sava
me universitete tarp studentų. 

Jei pažiūrėtume leidinius, ku
riuos atskiri fakultetai išleido, 
jei p a ž i ū r ė t u m e k ū r i n i u s , 
kuriuos to universiteto profe
soriai sukūrė, tai t ikrai Vytau
to Didžiojo vardas jam tiko ir 
tam istoriniam asmeniui gėdos 
nedarė. Ir reikia a tkreipt i 
dėmesį, kad tie universiteto lei
diniai ir kūriniai buvo išleisti ir 
sukurti per nepilnus dvidešimt 
metų. V y t a u t o Didžiojo 
universiteto atkūrimas todėl 
šiuo metu. kada Lietuvai tik 
oradeda žibėti laisvės spin
duliai, yra istorinis įvykis, ver-
t ss visos tautos ir išeivijos pa
stangų ir prisidėjimo. 

Kaip girdėti, atkurtam Vytau
to Didžiojo universitetui t rūks
ta patalpų, profesorių, mokslo 
lygio įrodymų ir noro senam, 
kartu ir naujam kūriniui auko
tis. Vilniuje dirbamas mokslinis 
darbas, ten gyvenama ir iš
gyvenama. Vilniuje dabar su
te lk tos i n t e l e k t u a l i n ė s ir 
mokslinės įstaigos, institutai, 
ty r imo p a d a l i n i a i . Re ik ia 
idealistų paliekančių savo dar
bus, kuriuose jau yra įpratę. 
Kaune mokyti susirenkančius 
naujus studentus, ruošti juos 
gyvenimui ir profesijoms, padėti 
jiems kurti ateitį ir numatyti 
darbus, kuriuos galės dirbti. Ir 
nereikia norėti, kad tas seniai 
uždarytas universitetas nuo pat 
pradžios veiktų visu spartumu 
ir darytųsi mokslo įstaiga, 
kurios pakeisti jau nebūtų gali
ma. 

Pagaliau ir Kaune yra poli
technikumu, kurie ruošia pro
fesionalus. Gal jie neturi tokios 
patirties, kaip universitetai, gal 
jie neturi tokio pasiaukojimo, 
kaip turi aukštosios mokyklos. 
Tie politechnikumai ilgainiui 
turėtų tapti fakultetais, uni
versiteto dalimis. Iš čia išėję stu
dentai turi būti tikri profesio
nalai, kurie galėtų lygintis su 
Vilniaus universitetą baigu
siais. J ie galėtų būti net aukš

tesni, nes turėtų daugiau patir
t ies iš p r a e i t i e s t rad ic i jų . 
Vilniaus un ivers i te tas seka 
šimtmečių tradicijomis, kurios 
jau daug kar tų pasikei tė . Kau
no Vytauto Didžiojo universite
tas turėtų pasekti nesenomis 
buvusio universiteto tradici
jomis, kurios dar gali būt i 
mažiau keičiamos. 

Lietuva nėra didelė savo 
skaičiumi, bet didelė savo 
dvasine kul tūra . Taut inę ir 
dvasinę kul tūrą daugelį metų 
žlugdė svetimieji, kurie neturė
dami kultūros arba jos ma
žai turėdami, norėjo kad ir jų 
užimti kraštai nepaki l tų aukš
čiau už okupantus . Du uni
versitetai tokiai Lietuvai nėra 
per didelė prabanga. Kaip t ik 
bū tų pažanga moksle , pro
fesijose, specialybėse, tautinėje 
srityje ir žmogiškame sąmo
ningume. V y t a u t o Didžiojo 
universitetas tu rė tų steigti ne 
tik fizinių ir pramoninių mokslų 
katedras, bet ir humani tar inių , 
kurie tautą auklėtų vispusiškai. 

Atkuriant Vytauto Didžiojo u-
niversitetą Kaune, reikia galvo
ti apie buvusio tuo pačiu vardu 
universiteto tęst inumą. J ame 
buvo ne t ik griežtieji mokslai, 
medic ina , k a l b o s , i s tor i ja , 
r e ika l i ng i ž m o g a u s in te l i 
gencijai, bet tai pat ir teologijos-
filosofijos fakultetas. J i s davė 
gryną mokslą iš savo srities, 
kartu ir pasaulėžiūrą, kuri buvo 
krikščioniška ir žmogiška. 

Humanitar inės sritys yra bū
t inos , k a d l i e t u v i ų t a u t a 
užgydytų tas žaizdas, t a s baltas 
iėmes, kurios buvo padarytos 
per okupacijos ir komunistinio 
auklėjimo metus. Reikalingas 
būt inai ir toks f aku l t e t a s , 
kuriame galėtų bent norintieji 
įsigyti tvirtesnį tikėjimo pa
grindimą, stipresnį filosofinį 
galvojimą, praeit ies filosofų, 
turėjusių ar turinčių įtakos 
gyvenimui formuoti, pažiūras ir 
sistemas. 

Į būsimo universiteto senatą 
išrinti iš tautos tėvynėje ir išei
vijoje d idel i s k a i č i a i in
telektualinių pajėgų. J ie atsto
vaują įvairioms pažiūroms. J ie 
galės formuoti pažiūras ir pačia
me universitete ir jo fakulte
tuose. Bet visi tur i pripažinti 
laisvę kitaip manant iems, jei 
t ik jie gali kuo pagrįst i , jei t ik 
jie supranta žmogaus, sklei
džiančio savo pažiūras, mokslo 
skirtumus. 

Gal ir profesorių skaičių 
sudarys išeivija ir tėvynėje pasi
ruošę, ten mokslus išėję ir turį 
norą mokslą ki t iems perduoti. 
Apie tai turėtų jau dabar pa
galvoti abi tautos dalys. Abi 
dalys turi pagalvoti ir apie pasi
aukojimą tėvynės mokslui , 
mokslus einančiam jaunimui , 
antram Lietuvos universitetui, 
kad pati Lietuva nebūtų at
s i l ikusi nuo k i t ų V a k a r ų 
kraštų. 

Iš tolo ž iū r in t , l engv iau 
pamąstyti apie univers i te to 
b ū t i n u m ą , ap i e jo sus i 
tvarkymą, apie fakultetus, ypač 
apie teologijos-filosofijos fa
kultetą. Ne tik visi intelektua
lai turi į šį darbą — universiteto 
atkūrimą įsijungti, bet taip pat 
ir dvasininkai, kurie jau nėra 
an t rae i l ia i p i l iečia i . Teolo
gijos filosofijos fakulteto sukū
r imas d a u g i a u s i a i nuo jų 
p r ik lauso . Apie t a i v e r t a 
pagalvoti, verta ir pajudėti. 

Pr . ( i r . 

(Pabaiga) 
Jis nurodė, kad reikia 

spręsti iškilusias politines prob
lemas , kurių pirmoji esant i : 

„Lietuvos okupacija ir anek
sija, jos padarinių likvidavimas 
bei realių sąlygų sukūr imas , 
kuriose Lietuvos žmonės galėtų 
apsispręsti. Kazimierėnas pasi
sakė už gausesnį suvažiavimą: 
je igu LKP taptų savarankiška , 
bus lengviau atremti „Maskvos 
demagogišką ataką — girdi šis 
sprendimas pri imtas nepakan
k a m a i demokratiškai, nepasi
t a r u s su komunistais, ir todėl 
negalioja..." Viena programa 
bus įmanoma, jeigu „LKP tvir
t a i atsisako pavaldumo ir tam
pa savarankiška partija". Ryšys 
su Centru Maskvoje „palaiko
m a s ir plėtojamas idėjiniu pa
gr indu" . Kalbėtojas dar pabrė
žė, kad nacionaliniu klausimu 
negal i būti kompromisų. „Jis 
t u r i būti paremtas leninine ap
sisprendimo koncepcija, kad 
bū tų pašalintos okupacijos pa
sekmės Lietuvoje". 

S ig ismundas Š imkus , Vil
n i aus aukštosios par t inės mo
kyklos rektorius, krit ikavo kon
servatyviuosius Lietuvos parti
jos apara to narius, o ta ip pa t ir 
Sovietų S-gos kompartijos cen
t ro komitetą ir jo aparatą. Nu
rodė, kad Sov. S-gos centri
niuose laikraščiuose ir tele
vizijoje „plati propagandinė 
kompanija labai stokojo objek
tyvumo" . Jis pabrėžė, kad per
t va rka i negali padėti tokie pa
re iškimai , kaip dabar t in iam 
p l e n u m e p a d a r y t i papu lk i 
ninkio Šuropovo: „Mes, 200 
tūkstančių komunistų Lietuvo
je , ir kiti 19 milijonų Tarybų 
Sąjungoje? Kokia gali būt i 
lyg ia te i s i ška p a r t n e r y s t ė ? " . 
Tokį pareiškimą Šimkus pava
dino „imperinio mąstymo ap
r a i š k a , v i s i š k a i p r i e š i n g a 
l en in izmui , lyg ia te i s i škumo 
principams". Anot Šimkaus, tik 
sus i t e lkus visiems Lietuvos 
komunis tų partijos ir šalies 
demokrat inėms jėgoms, kurios 
ne žodžiais, o darbais plėtoja 
vykdomą pertvarką ir šalies 
t a u t ų konsolidavimo politiką, 
bus galima išeiti iš krizės. 

Filosofo žvi lgsnis 

Jus t inas Karosas, Vilniaus 
universiteto filosofijos fakulteto 
dekanas , pasakė bene vieną 
i l g i a u s i ų ka lbų . J i s gynė 

JUOZAS B. LAUČKA 

akademikų paruoštą partijos 
programos projektą. Jis sakė, 
kad totalinio socializmo kūrimo 
kelias esąs „ne tik ekonomiškai 
bei sociališkai neefektyvus, bet 
ir pražūt ingos". Dabar per
tva rka siūlo ne žmogų socializ
mui , bet socializmą žmogui. J i s 
negalįs įsivaizduoti, kaip gali 
įgyvendinti pertvarką bei Lie
tuvos valstybinį suverenumą, 
jos nepriklausomybę tokia po
litinė partija, kuri pati nėra 
suvereni ir nepriklausoma. J i s 
stebėjosi dėl Lietuvos partijos 
vadovybės neryžtingumo nau
jose sąlygose. Jam keista, kad 
buvęs televizijos vadovas J . 
Kuolelis kr i t ikavo Brazauską, 
k a m šis citavęs S. Šalkauskį. 
Karosas pr iminė, kad marksis
t as Leninas daug kur rėmėsi bei 
citavo idealistą Hėgelį, todėl 
, je igu marksis tas Brazauskas 
cituoja Šalkauskį, tai , mano 
galva, mūsų sekretoriui t ik 
garbė ir, duok Dieve, kaip 
sakoma, daugiau tokių sekre
t o r i ų " . K a r o s a s t a i p p a t 
pareiškė nesut inkąs su sekre
toriaus ideologijos reikalams 
V. Ba l t rūno nuomone apie 
socialdemokratiją, kaip „atsi
ribojusią nuo marksizmo-le
ninizmo". Karosas kritikavo ir 
B a l t r ū n o fo rmuluo tę ap i e 
savarankišką Lietuvos kompar
tiją kaip Tarybų Sąjungos kom
partijos dalį. Tai esą nelogiška. 
J i s pasakė, kad į tokį teigimą 
labai ta ikl iai a tsakęs vienas 
poetas: „kalbėt i apie savaran
k i šką L K P ka ip s u d ė t i n ę 
TSKPO dalį yra tas pats, kas 
kalbėti a p i e savarankiškumą 
sagos, prisiūtos prie švarko". 

Vilniaus miesto komunistų 
komiteto sekretorius Anatolijus 
Čistikovas beveik lenktyniavo 
su Karosu kalbos ilgume. Jo 
nuomone, visose diskusijose dėl 
partijos rūpintasi forma, o ne 
turiniu, o politikos turinys esąs 
ekonomika. Todėl dabar esą 
svarbiau pirmumą teikti kon
krečiam darbui, o ne deklaraci
joms. Centro komitetas (Lietu
vos) neatliekąs koordinuojančio 
ir vadovaujančio vaidmens. Esą 
neleistinas „komunistų pasyvu
mas ir veiksmų nevieningumas 
dabar, kai stiprėja politinė kova, 
k a i ats iranda kitos partijos". 
Reikia kovoti ne prieš ką, bet už 
žmogaus interesus. Čistiakovas 
mano, kad organizacinių ryšių 
su Sąjungos partija nutrauki

mas — ne t ik klaidingas, bet ir 
žalingas. „Mes tiesiog neturime 
m o r a l i n ė s t e i s ė s , — s a k ė 
Čistiakovas, neatsižvelgti į par
tijos draugus iš ki tų respublikų, 
su kur ia is mes turės ime ilgai 
gyventi, balsą..." J i s aiškiai nori 
m a t y t i L ie tuvą „ s u v e r e n i a 
socialistine valstybe lygiateisėje 
atnaujintoje sąjungoje su ki
tomis respubl ikomis" . 

R ū p e s t i s d ė l lėšų 

Mečislovas Sadovskis , CK 
ideologijos skyr iaus sektoriaus 
vedėjas, daugiaus ia rodė dėme
sio partijos lėšoms, kurių reikė
sią ryšiams su užsieniu, jeigu 
bus pr i imta „ats inauj inusios" 
partijos programa. 

Steponas Imbrasas, CK ideolo
gijos sky r i aus vedėjo pava
duotojas, įtikinėjo vadovautis 
vienu kri ter i jumi: „kiek t as ar 
k i tas sprendimas prisidės prie 
mūsų Komunis tų partijos pres
tižo kėlimo, k iek jis padės 
a tgaut i komunis tų , visų mūsų 
žmonių, visos t au tos pasitikėji
mą ir nepakenks per tvarkai" . 
I m b r a s a s r a g i n o n e a p e i t i 
lūkesčių „dar nemažo būrio 
komunistų, kur ie t ik i , kad par
tija atsinaujins, a tgims ir, ta
pusi savarankiška. . . nuves juos 
prie užsibrėžto t ikslo — su
verenios, teisinės, socialistinės 
valstybės". Pripažino, kad res
publikoje susiklosčiusi padėtis 
k o m u n i s t a m s „ n ė r a v i sa i 
p a l a n k i " . Pa r t i j a nebesant i 
vienintelė politinė jėga ir su tuo 
reikia skai tyt is . 

Valent inas Greičiūnas, Klai
pėdos miesto komiteto pirmasis 
sekretorius, nurodė, kad parti
ja šiandien ne tur i pakankamai 
kadrų, žinančių ir suprantančių 
dabar t inę padėtį. „Sąjūdžio" 
a t s t o v a i esą i š r a d i n g e s n i . 
Pabrėžė reikalą, kad partija 
būtų savarankiška , o „ne akla 
TSKP veiksmų vykdytoja". 

N e p a g a l K r e m l i a u s n o r u s 

Lietuvos komunis tų partijos 
s u v a ž i a v i m a s y r a s v a r b u s 
daugeliu atžvilgių. Kremliaus 
vadovai jo nenorėjo. Lietuvos 
politbiuro nariams, iškviestiems 
į Maskvą, buvo labai aiškiai 
„patarta" nesiekti partijos sava
rankiškumo, tai y ra atsisakymo 
nuo pavaldumo Centrui Mask
voje. „Siū ly ta" suvažiavimą 
bent atidėti k i t iems metams, 
jau po Sovietų Sąjungos kom-

Pranašas Izaijas daugelį metų 
prieš Jėzaus atėjimą kalbėjo 
savo laiko žmonėms: „Iš Jesės 
kelmo išaugs atauga, iš jo šak
nies išdygs atžala. Ant jo ilsėsis 
Viešpaties dvasia: išminties ir 
suprat imo dvasia, patarimo ir 
tv i r tumo dvasia, pažinimo ir 
Dievo baimės dvasia. J i s bus 
pripildytas Viešpaties baimės 
dvasios. J is ne pagal išorę teis, 
ne pagal nuogirdas spręs. Tei
s i n g a i j i s teis mažuos ius , 
bešališkai spręs šalies vargšų 
r e ika lus" (Iz.11,1-3). Pranašas 
kalba apie Jėzų, kuris ateis po 
daugelio metų, kuris teisingai 
t e i s , nes bus pilnas Dievo 
dvasios, bus pats Dievas. 

Jėzus Kristus, tas laukia
masis, buvo pranašų lūpomis 
skelbiamas, nors ir j iems jis 
nebuvo aiškus. Izaijas ir Jeremi
jas matė aiškiau, bet ir jiems te
buvo tik dvasios apsireiškimas, 
kad tas laukiamas Išgelbėtojas 
bus iš Dovydo giminės. Dovy
das buvo išrinktosios tautos 
kara l ius , kilęs iš nužemintos 
giminės, bet teisingai sprendęs 
savo tautos reikalus. 

Ta atžala bus dar teisingesnė, 
nes ji spręs pagal iš Dievo gautą 
dvasią, pagal išmintį ir supra
timą. Jėzus — tų dovanų įsikū
nijimas šioje žemėje, dėl to 
jis bus teisingas mažiesiems ir 
vargšams. 

Apaštalas šv. Paulius papildo 
pranašą Izaiją. Ko pranašas ne
galėjo dar aiškiai pasakyti , 
apaš ta las Paulius pasako tvir
ta is ir aiškiais žodžiais, nes 
Jėzus Kristus jau gyvena tarp 
išrinktosios tautos ir pagonių, jį 
įtikėjusių. Šv. Paulius taria: 
„Visa, kas kitados parašyta, 
mums parašyta, kad ištvertume 
ir Raš tų paguoda turė tume 
vilties. Ištvermės ir paguodos 
Dievas teduoda jums tarpusavy
je būti vienos minties, Kristaus 
Jėzaus pavyzdžiu, kad sutartinai 
vienu balsu šlovintumėte Dievą, 
m ū s ų Viešpat ies J ė z a u s 
Kr is taus Tėvą" (Rm. 15,4-6). 

par t i jos suvažiavimo, kuris 
svars tys dabar ruošiamą naują 
TSKP programą ir susitvarky
mą, žadant respublikų parti
joms daugiau teisių savo vidaus 
reikalais . Tuo tarpu, Lietuvos 
K P biuras nesusvyravo, bent 
dauguma jo narių. Labiausiai 
skyrėsi V. Baltrūnas, tačiau 
matyt i , kad Brazausko nuo
monė nepasikeitė. Viename 
pasikalbėjime su spaudos atsto-

(Nukelta į 6 psl.) 

Apaštalas Paulius pr imena 
Šv. Raš tą , kad jis m u m s 
parašytas. Bet jis iš krikščionių 
reikalauja tikros vienybės tikė
jime, darbuose, gyvenime kaip 
juos mokė Jėzus Kristus, kaip 
jis rodė pavyzdį. Jo pavyzdžiu 
tur i sekti visi krikščionys, vie
nybėje garbindami Dievą. Tik 
Dievas y r a ištvermės ir paguo
dos Dievas. Tik jame re ik ia 
turėti savo gyvenimą ir ateitį , 
savo darbus ir nepasisekimus, 
kad viena mintimi būtų ištikimi 
Jėzui ir per Jėzų jo Tėvui. 

Kristus neatėjo tik žmones 
nustebinti , bet įvykdyti Dievo 
teisingumą žmonėms. Nusikal
to pirmieji tėvai, juose nusikalto 
ir visi žmonės, nes jie paveldėjo 
iš savo tėvų turtus ir nelaimes. 
Ir Kristus atėjo parodyti tą 
t e i s i ngumą , ku r io r e ikė jo 
žmonijai. 

Kristus nepasidarė žmonių 
Sūnumi, būdamas Dievo Sūnus, 
t ik žmonėms nustebinti, bet 
savo dieviška galia parodyti 
naują kelią, naują gyvenimą, už 
žmones mirt i ant kryžiaus. Bet 
pirmiau, kaip šv. Jonas Krikš
tytojas sako, „Jisai krikštys jus 
Šventąja Dvasia ir ugnimi. Jo 
rankoje vėtyklė, ir jis išvalys 
savo kluoną. Kviečius sugabens 
j klėtį, o pelus sudegins neuž
gesinama ugnimi" (Mt.3,11-12). 

Apaštalas šv. Paulius antra
j ame advento sekmadienyje 
mus ragina: „Priimkite vienas 
kitą, kaip ir Kristus jus priėmė, 
Dievo g a r b e i " (Rm.15,7). 
Apaštalas nori mums pasakyti, 
kad Kristus atėjo mus išganyti, 
mus paguosti, mums parodyti 
naujus kelius į išganymą. Jis 
atėjo laisvai. Todėl ir mes, kaip 
mus Kristus yra priėmęs, Dievo 
garbei tur ime rodyti meilę 
vienas kitam, padėti savo ar
timui, kad ir mes būtume pana
šūs į Jėzų Kristų, kurio rankose 
yra vėtyklė atskirti kviečius 
nuo pelų. Adventas pr imena 
mums nebūti tais pelais, kurie 
verti tik sudeginti, bet tais kvie
čiais, kur ie verti sukrauti į 
klėtis ir skirti duoną ar t imui . 
Kviečiai reiškia gerus darbus, 
kuriais mes turime pasit ikti 
Jėzų, j a u atėjusį p a s a u l į 
i šgany t i , bet a t e i n a n t į į 
kiekvieną žmogų atskirai teisti 
teisingai, spręsti dievišku tei
singumu ir viską daryti Dievo 
garbei. Krikščionys yra Kris
taus sekėjai, todėl jie turi priim
ti vienas kitą su meile, nes juose 
gyvena paguodos Dievas. 

A . Dls. 

, i 

VIDURNAKČIO SVEČIAS 
A U R E L I J A M. B A L A Š A I T I E N Ė 

„Kęstučio" baras buvo apytuštis, t ik šoninėje 
patalpoje keli bilijardo žaidėjai, užsigerdami nugara
vusiu alučiu, t r iukšmingai varinėjo įvairiaspalvius 
sviedinukus po žalia gelumbe apmuštą bilijardo stalą. 
Du už baro sėdėję pensininkai iki dugno ištuštinę savo 
s t iklus , žvilgterėję į paluby kabantį laikrodį, ramiai 
išslinko, nepalikdami arbatpinigių baro patarnautojui. 
Linas Lomaitis, vandeniu sudrėkinęs skudurėlį, pra
dėjo valyti žvilgantį, tamsiai mėlyna plastmase pa
dengtą baro paviršių, nukeldamas ištuštintus stiklus 
su t i rps tančia is ledo gabalėl iais , nuva lydamas 
trupinius ir dėmeles. Už penkiolikos minučių bus vidur
nakt i s ir laikas užrakinti duris, į krūtinę į traukti gai
vinantį vasaros nakt ies orą, sudrėkusį nuo sodraus 
lietaus, ir savo aplūžusiu Fordeliu keliauti aptuštėjusiu 
vieškeliu namo. Bilijardo sviedinukų poškėjimas pra
dėjo erzinti Lino ausis, nes beveik šešiolikos valandų 
darbo ir studijų diena stipriai veikė jo jauną organiz
mą, reikalaujantį poilsio. 

Nuvalęs barą, sutvarkęs stiklus, Linas pradėjo 
skaičiuoti kasos pinigus, retkarčiais akių kampučiu 
žvilgterėdamas j įsismaginusius bilijardo žaidėjus, 
kur ie nerodė jokio noro baigti žaidimą, su kiekvienu 
sėkmingu lazdelės smūgiu sušukdami, vienas kitą pa
girdami ar nusijuokdami. Linas sąžiningai užpildė 
vakaro atskaitomylx»s lapą su tvarkingai sunumeruo
ta i s baro kviteliais. Pirmadienio vakaras nebuvo pel
ningas, o ir arbatpinigių vos keli doleriai, kuriuos Linas. 

greitai suskaičiavęs, įsidėjo į savo aptrintą piniginę. 
Jo kukl i stipendija, vos padengianti pagrindinius 
mokslapinigius, vertė jį ieškoti šalutinio uždarbio. Dar 
Vokietijos stovykloje miręs tėvas paliko jį ir jo motiną 
vienus. Amerikoje buvo sunku įsikurti, nes motina ne
buvo pakankamai išmokusi anglų kalbos, kad galėtų 
gauti geresnį darbą kokioje nors įstaigoje ir sunkiai 
nedirbti. Vakarais lankydama anglų kalbos kursus su
augusiems, dienos metu dirbdama aštuonias ir kaimais 
net dešimtį valandų fabrike, ta ip pat bandydama kaip 
galima geriau rūpintis savo augančiu sūnum, ji pačiame 
savo gyvenimo žydėjime prarado sveikatą. Stoka poilsio 
ir miego, sunkus darbas, nuolat inė įtampa ir rūpest is 
sūnaus ateitimi palaužė j auną moterį. Kai vieną 
pavasarį nusiautė naujo ir dar medicinos mokslui 
mažai pažįstamo azijatiško gripo epidemija, Monika 
Lomaitienė, pasirgusi vos vieną savaitę, amžiams 
užmerkė akis. Linui buvo vos šešiolika metų. Kaimy
nai lietuviai juo rūpinosi, jį globojo, sutvarkė reikalin
gus pomirtinius motinos dokumentus , bet jo ateičiai 
nebuvo jokių perspektyvų, nes Lomaitienė neįstengė 
įsigyti gyvybės draudimo. Darbovietės draudimas vos 
padengė laidotuvių išlaidas, o našlaitis Linas, pagal 
teismo sprendimą, buvo at iduotas į našlės, ka imynės 
Petraitienės globą. Liko jis kurį laiką tame pačiame 
bute, kuriame su savo motina gyveno penkerius metus, 
nes nuoma buvo iš anksto iki mėnesio galo sumokėta . 
Nuomos laikui pasibaigus, Petrai t ienė parsigabeno 
šešiolikametį Liną į savo n a m u s kitoje jo gyvenamos 
gatvės pusėje. Dalį jo buto baldų pas save su ka imynų 
pagalba perkraustė. dal} pardavė ir už tuos pinigus 
pirko sparčiai augančiam jaunuoliui apavą ir dra
bužius. Petraitienė turėjo Kalifornijoje gyvenantį sūnų. 
kuris retai teprisimindavo savo motiną, keliskart per 

metus atsiųsdamas arba kuklią piniginę dovaną, arba 
sveikinimo atviruką švenčių progomis. J i mylėjo Liną 
kaip savo tikrą vaiką, nes jį pažino nuo jo pirmų dienų 
Amerikoje. Jo motinai dirbant ar vakarais einant į kur
sus, ji vakarais mažą ir vėliau iš mokyklos grįžtantį 
Liną globojo, kartais vakarais prieš gulant ir pasaką 
pasakydavo. Bet nejauna buvo Petraitienė, ir jos 
sveikata jau silpnėjo. Artritas sužalojo jos r ankas ir 
kojų sąnarius, todėl Linas jai dažnai turėdavo namų 
ruošos darbuose talkinti , o kartais net ir adatą 
įverti. Linas savo globėjai buvo paslaugus ir meilus, 
bet niekas jam negalėjo atstoti jo motinos. Anksti jis 
pajuto vienatvės naštą. 

Jokios nuosavybės Linas neturėjo, jei neskaityti 
kelete nuotraukų iš Vokietijos stovyklinių metų, ir 
pageltusių, senų laiškų, motinos kaspinėliais surištų 
ir sudėtų senoje saldainių dėžutėje. Linas jų neprisi-
vertė skaityti, bet juos laikė savo spinteles stalčiuje. 
Jam atrodė, kad tas ryšulėlis yra jo gyvenimo šaknų 
įrodymas, bet jis jo nelietė, pasąmonėje bijodamas 
nusivilti. 

Gabus, darbštus ir našlaičio gyvenimo kiek per 
anksti subrandintas. Linas rimtai mokėsi ir svajojo tap
ti advokatu. Deja. baigus vidurinę mokyklą, universi 
teto studijas užsitęsė žymiai ilgiau, negu normaliai, nes 
jis būdavo priverstas jas nutraukti , kad užsidirbtų 
pinigų ir nebūtų Petraitienei našta, kuri gyveno vien 
Iš savo mirusio vyro kuklios pensijos. Vieną pavasa
rį Petraitienė pasimirė. Atvažiavęs iš Kalifornijos- jos 
sūnus savo motinos kūną nugabeno į krematorijumą, 
nes tai esą pigiau, sulikvidavo jos kuklius daiktus, par 
davė namą ir liepė Linui susirasti naują gyvenvietę. 

•Bus daugiau1 
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HORIZONTAI 
JAUNIMO C E N T R O 

DABARTIS IR A T E I T I S 

Būti Chicagoje ir neaplankyti 
Jaunimo centro būtų didelė 
nuodėmė. Juoba jis ir toliau 
tebėra lietuvybės švyturys jau 
tuštesnėje Chicagoje. J u k tuose 
rūmuose, kaip ir daugel io 
lietuvių, užaugo ir mūsų sūnūs, 
ten lankydami aukštesniąją lit. 
mokyklą ir per eilę metų daly
vaudami gyvoje bei veiklioje 
skautų organizacijoje. O lietu
viai skautai, kaip ir ki tas 
organizuotas jaunimas, glaudėsi 
;r dabar tebesiglaudžia Jaunimo 
centre. Antra vertus, juk per 22 
Jaunimo centro gyvavimo me
tus, kai teko gyventi Chicagoje, 
ir ypatingai kun. J. Kubiliui jį 
didinant, parašiau netoli šimto 
straipsnių. Tai kaip gi neaplan
kyti Jaunimo centro, to lietuvy
bės židinio, k u r i a m l iūdni 
pranašai mūsų spaudoje jau prieš 
trejus metus pranašavo galą... 

Kai sekmadienį, XL5 atvykom 
Mišioms į iš seno pažįstamą ir 
pamiltą jėzuitų koplyčią, bema
tant visos sėdimos vietos buvo 
užimtos ir žmonių susirinko 
tiek, kaip ir seniau. Nors nebe
skamba čia pamokslai tokių 
žinomų oratorių, kaip J. Kubi
liaus, Br. Markaičio, a.a. J. 
Borevičiaus, a.a. A. Pečkio, G. 
Kijausko ir dar vieno kito, bet 
čia tebėra J. Vaišnys, A. Tamo
šaitis, A. Saulaitis ir dar vienas 
kitas. 

Tą sekmadienį, kai mes čia at
vykom Dievuliui padėkoti už 
tai, kad jis leido mūsų viešniai 
— Stalino laikais 12 metų 
Vorkutos pragare iškentėjusiai 
— palyginti sveikai sulaukti 
Lietuvos laisvėjančių dienų, 
prie altoriaus Mišių laikyti išėjo 
jaunutis svečias iš Lietuvos — 
š.m. rugsėjo 8 d. Vi lniaus 
katedroje kunigystės šventimus 
gavęs kun. Kęstutis Ralys, pa
moksle p r i s i s t a t ę s , k a i p 
jauniausias lietuvis kunigas 
Lietuvoje ir išeivijoje. O jo trum
po pamokslo pabaiga buvo pras
minga ir uždeganti: „Prašau 
jūsų savo maldomis paremti,* 
kad aš būčiau tikras Kristaus 
tarnas, o jūs degtumėt meile 
savo tautai. Ir lygiai taip pat, 
kaip rugpjūčio 23 susijungė 
mūsų Pabaltijo tau tų rankos, 
lygiai taip pat susijungtų ir 
išeivijos, ir Lietuvos rankos, ir 
galėtume švęsti tą nuostabią 
ir vėl gražią nepriklausomybės 
šventę Lietuvoje..." 

Tie nuoširdūs pamokslo žo
džiai išplaukė ne iš kokio 
kerštingo ajatolos, bet iš jauno 
kunigo lūpų, kuris po trumpo 
apsilankymo JAV vėl grįžo į 
Lietuvą apaštalauti. 

Po tokios dvasinės atgaivos 
koplyčioje einam į Jaunimo cen
tro kavinę. Čia vėl renkasi iš 
seniau pažįstami ir nauji veidai. 
Pasirodo ir Jaunimo centro 
šeimininkė, — jo valdybos 
pirmininkė Salomėja Endrijo-
nienė, pažįstama dar nuo 1946 
m., kai gyvenom Seedorfo 
stovykloje V. Vokietijoje. Mano 
užkalbinta apie Jaunimo centro 
padėtį, ji taip pasakoja: „Eko
nomiškai mes stovim nei labai 
gerai, nei labai blogai. Žmonės 
kol kas mus dar remia. Kiek 
nutraukia Lemontas, nežinau, 
nes statistikos nevedam. (Kai 
tos dienos popietę, jau po 
pusantrų metų nuo pirmojo 
apsi lankymo, nuvykom į 
Lietuvių centrą Lemonte, jo 
vidų radome gerokai apstatytą: 
salėje matyti nauji stalai ir 
kėdės, patogūs staliukai moki
niams mokyklai skirtose klasė
se, šiaip patys rūmai švarūs ir 
jaukūs — H.). Tačiau mūsų salės 
išnuomotos, kol kas žmonės 
Jaunimo centru pakankamai 
naudojasi. Padeda ir žmonių, 
ypač menininkų antplūdis iš 
Lietuvos. Praėjusį pavasarį iš 
Lietuvos atvykusių kolektyvų 
koncertams niekada nebeužte 

ko dviejų dienų; prireikdavo ir 
trečios. Penktadienių vakarais 
kavinėje reguliariai vyksta įvai
rios vakaronės, o Čiurlionio 
galerijoje, kurią pamėgo ir 
dailininkai iš Lietuvos, parodų 
grandinė tęsiasi. Pedagoginiam 
institute studentų skaičius, 
kiek matau, didėja. To nega
lėčiau pasakyti apie Jaunimo 
centre veikiančias lituanistines 
mokyklas. Jei visos Chicagos 
šeš tadieninės l i tuanis t inės 
mokyklos susijungtų ir persi
keltų į rūmus, kur patalpų tik
rai užtektų, būčiau laiminga ir 
aš, ir visa valdyba bei taryba, 
taip pat ir lietuviai jėzuitai, 
pastatę ir visuomenei bei jauni
mui atidavę šį centrą..." 

Toliau mano pašnekovė pasa
kojo, kad praėjusiais metais 
Jaunimo centro išlaidos siekė 
111,000 dol. Pagrindinės paja
mos gautos iš metinio narių mo
kesčio ir aukų. Jį sumoka ir 
nemaža dalis tų tautiečių, kurie 
išsikėlė toliau į vakarus. Pasak 
S. Endrijonienės, „tai žmonės, 
kurie dar jaučia prisirišimą prie 
Jaunimo centro". Nuomos iš 
Tyrimų centro archyvų ir 
l i t uan i s t i n ių mokyklų per 
metus gaunama apie 10,000 dol. 
Tai palyginti labai nedidelė 
suma . K i t a nemaža dalis 
pajamų ateina iš nuomų už 
sales, ypač už didžiąją salę, nes 
Lie tuvių centras Lemonte 
neturi koncertams ir teatrui pri
taikytos salės, ir visi didieji ren
giniai tebevyksta Jaunimo cent
re, kurį stropiai prižiūri prie
vaizdas Adomas Vaitkevičius. 

Pagrindinės išlaidos — algos 
d a r b i n i n k a m s už švaros 
palaikymą. Kartais naktimis iš 
šeštadienio į sekmadienį dirba 
3-4 žmonės, nes reikia centrą 
išvalyti ir paruošti kitos dienos 
renginiams. Kadangi Jaunimo 
centrą slegia 32 metų našta, tai 
pastatas reikalingas ir būtinų 
remontų . Pvz. praėjusiais 
metais prakiuro stogas. Reikėjo 
dengti naują ir tai kainavo 
28,000 dol. Pavasarį teko išlie
ti naują įėjimą, nes rūmai 
slūgsta ir krypsta. Išlaidų pa
daryta 3,700 dol., ir tą sumą 
tikėtasi surinkti iš šiemetinių 
laimėjimų. Dabar gi nuo šokių 
baigia susidėvėti didžiosios 
salės grindys. Teks naujas dėti. 
Reikia pertvarkyti visą senąjį 
elektros tinklą. Tas darbas, 
nesamdant brangiai apmokamų 
unijai priklausančių elektrikų, 
atseis tarp 15 ir 20,000 dol. Ir 
jį kuo greičiausia teks atlikti, 
kad, Dieve gink, neįvyktų kokia 
rimta nelaimė. 

Tokie tai rūpesčiai spaudžia 
Jaun imo centro išlaikymą. 
Manau, kad su panašiais rū
pesčiais ateityje susidurs ir 
Lietuvių centro nariai-savi-
ninkai, nes lietuvybės rūmų, 
kaip ir visų kitų, išlaikymas 
pareikalauja nemažai lėšų. Ačiū 

Dievui, kad Jaunimo centras su 

tais rūpesčiais dar pajėgus susi
doroti ir, S. Endrijonienės 
žodžiais, „Jaunimo centro 
ateitis dar bent penkiems 
metams užtikrinta". 

IR VĖL KLAIDOS 

Išeinant iš Jaunimo centro iš
tikimasis jėzuitas brolis Petras 
Kleinotas man įteikė Alg. Kezio 
1972 m. pradėto leisti lietuvio 
jėzuitų ir Jaunimo centro 
Chicagoje veiklos biuletenio 
„Mūsų Žinios" vėliausią nr. Ka
daise buvęs tiek iliustraciniu, 
tiek informaciniu požiūriu 
įdomus ir vertingas biuletenis 
dabar suplonėjęs ir kiek sus
kystėjęs, o skelbimai sunkiai 
išskaitomi. Tačiau svarbiausia, 
kad jame pasitaiko rimtų klai
dų. Pastarajam biuletenyje 
rašoma, kad „Kronikos" 
sutikime Chicagoje „kalbėjo iš 
Lietuvos atyvkęs Kybartų 
klebonas kun. Vaclovas Sta-
kėnas. Jis papasakojo, kaip 
1988 m. rugpjūčio 22-23 naktį 
jis buvo labai skaudžiai kankin
tas..." 

Tai perskaičius susidaro 
įspūdis, kad bolševikų sam
diniai kunigus tebekankina ir 
šiais lietuvių tautos atgimimo 
bei persitvarkymo metais. 
Tačiau panagrinėjus ankstes
nius spaudos pranešimus paaiš-
kėja, kad kun. Stakėnas 
saugumiečių buvo užpultas ir 
kankintas 1985 m., kada 
bažnyčia ir kunigai bei tikintieji 
valdžios pareigūnų buvo perse
kiojami. Tad į kunigo-kankinio 
lūpas per redaktorių neapsi
žiūrėjimą ar korektūros klaidą 
pateko ne tie žodžiai, kuriuos jis 
iš tiesų pasakė. 

Tame pat nr. yra ir daugiau 
klaidų: pvz. Lietuvos filosofas ir 
vienas iš Lietuvos persitvar
kymo Sąjūdžio pirmūnų Ar
vydas Juozait is paverstas 
Artūru, Washingtono lietuvių ir 
Pentagono kapelionas kun. dr. 
T. Žiūraitis — L. Žiūraičiu, o 
eilėraščio „Būki mūsų kara
liene" autorius K. Žitkus — Vin
cas Stonis — K. Žitkevičium. 

Nepaisant visų klaidų ir pa
stabų, Jaunimo centre ir 
Jėzuitų koplyčioje smagu 
pabūti. Tegu ir ateitis būna 
saugi. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 

P.S. Tik šiandien — gruodžio 
3 — sužinojau, kad Septintoji 
Dainų šventė nukelta į 1990 
m. Padėkos dieną. Tuo tarpu 
interviu su jos rengėjų komiteto 
pirmininku Vaclovu Momkum 
įrašiau lygiai prieš mėnesį — 
lapkričio 3 d. Chicagoje ir jis 
buvo atspausdintas „Draugo" 
š.m. gruodžio 2 d. nr., prieš tai 
manęs nepainformavus, kad 
Dainų šventės data staigiai 
buvo pakeista — nukelta į 1991 
metus. 

Naujausiomis žiniomis, Ame
rikoj yra 54 milijonai katalikų, 
kuriuos aptarnauja 53,522 
kunigai. Parapijų yra 22,733, iš 
kurių apie 1000 neturi nuola
tinio kunigo. 

BALFO 45 METŲ VEIKLOS 
MINĖJIMAS 

Los Angeles telkinio lietuviai 
lakričio 19 d. gausiai susirinko 
Sv. Kazimiero parapijos salėje 
paminėti Balfo 45 metų veiklos 
sukakt į . Šventė pradėta 
pamaldomis. Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje. Mišias 
aukojo ir pamokslą pasakė 
klebonas kun. dr. Algirdas 
Olšauskas. įspūdingai giedojo 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. Aloyzo Jurgučio, su solis
tais Rimtautu Dabšiu ir Antanu 
Polikaičiu. 

Akademija parapijos salėje 
pradėta koncertu, atliekamu 
solistų: Janinos Čekanauskie-
nės, Birutės Vizgirdienės, Rim
tauto Dabšio ir Antano Pavasa
rio. Muzikinei programai vado
vavo ir solistus pianinu palydėjo 
muz. komp. Raimonda 
Apeikytė. 

Solistai padainavo po vieną 
dainą, po vieną duetą ir pa
baigai vieną dainą atliko visas 
kvartetas. Sveikintinas naujas 
programos stilius. 

Koncertą baigė su vyno 
taurėmis ir daina Baliui ir jo va
dovybei. 

Didelė padėka priklauso mūsų 
iškiliems solistams ir muzikinės 
programos vadovei Raimondai 
Apeikytei už puikų dainų ir 
arijų atlikimą, ir už tai, kad jie 
visi savo honorarą paaukojo 
Balfui. Tai gražus mūsų meni
ninkų pavyzdys kaip galima pa
dėti vargstančiam artimui. 

Po meninės dalies Balfo cen
tro valdybos pirm. Marija 
Rudienė pasveikino Los 
Angeles balfininkus ir pateikė 
įdomių minčių apie šalpos dar
bą, jo vykdymą ir ateities 
perspektyvas. Verta pažymėti, 
kad Marija Rudienė jau nuo 
1950 metų yra Balfo direktorė, 
o nuo 1960 metų centro val
dybos pirmininkė- . 

Šia proga ji pranešė, kad Los 
Angeles skyriaus pirmininko 
pavaduotojas Rimtautas Dabšys 
yra pakeliamas į Balfo 
direktorius. 

Taip šis veiklusis Balfo 
skyrius jau turi du direktorius 
— pirm. VI. Pažiūrą ir jo pava
duotoją R. Dabšį. 

R. Dabšys įteikė Los Angeles 
skyriaus įnašą centro valdybai 
— 5000 dolerių čekį. 

Kartu su p. Rudiene į šį 
minėjimą atvyko svečias iš Lie
tuvos, laisvės kovotojas, bado 
streiko organizatorius ir dalyvis 
Petras Cidzikas. Jis paskutinį 
kartą Vilniuje badavo gegužės 
mėn. Streiką tęsė net 34 dienas. 
Streiko dėka buvo paleisti visi 
politiniai kaliniai, jų tarpe B. 
Gajauskas, V. Petkus, kun. S. 
Tamkevičius ir kt. 

Jis pranešė apie Lietuvoje 
vykstančio laisvėjimo eigą ir 
viltis susilaukti visiškos nepri
klausomybės. Prašė finansiškai 
remti Politinių kalinių komi
tetą. 

Laima Jarašūnienė apžvelgė 
skyriaus pirmininko ir direkto

riaus, nepailstamo balfininko 
Vlado Pažiūros gyvenimo kelią 
ir jo įnašą šio Los Angeles Balfo 
skyriaus 45 metų veikloje. Ji 
perskaitė raštiškus sveiki
nimus: JAV Bendruomenės 
krašto tarybos, Žurnalistų 
sąjungos centro valdybos, Radijo 
klubo, Dramos sambūrio, 
Birutiečių draugijos, Tautinės 
sąjungos skyriaus, Meno an
samblio „Spindulys", LB Santa 
Monica apylinkės, Ateitininkų 
skyriaus, Katalikių Moterų dr-

f\v] micllcind Padarai 
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75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 
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BRIGHTON PARK 
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jos skyriaus ir Sporto klubo 
„Banga". 

Sekė gausus laimikiais dova
nų paskirtymas ir minėjimo 
uždarymas. 

Dgamečiui šio skyriaus pirmi
ninkui VI. Pažiūrai palinkėta 
geros sveikatos, sėkmės ir iš
tvermės dar ilgus metus vado
vauti šiam skyriui. 

Pobūvio ir minėjimo pro
gramą sklandžiai pravedė Bro
nius Seliukas ir Vytautas Šešto
kas. 

Šio sukaktuvinio Balfo vajaus 
metu surinkta arti 10,000 

dolerių aukų. Po 1000 dolerių 
aukojo VI. ir Alf. Pažiūros ir 
Emilio linkio šeima. Po 500 
dolerių — LJOS Angeles Tautiniai 
namai, B. P. Pranis ir dr. M. 
Namikas . 

Padėka priklauso visoms 
šeimininkėms ir talkininkėms 
— maisto išnešiotojams, baro 
vyrams, laimikių ir pyragų 
aukotojams. 

Nepamirštini ir visi Balfo 
valdybos nariai, nepagailėję 
laiko ir poilsio valandų šio 
sėkmingo renginio ruošimui. 

Vytautas Šeštokas 

NORINTIEMS PASVEIKINTI 
SAVO GIMINES AR DRAUGUS 

LIETUVOJE 
Siūlome pasirinkti tinkamą sveikinimą Šv. 
Kalėdų, Naujųjų Metų, Jubiliejų, Vestuvių, 
Krikštynų ar bet kokia kita proga. 

Nr. 1 
Didelė puokštė gėlių 
Dėžė šokoladinių saldainių 
ŽAIBO kelioninis maišas 
ŽAIBO parkeris $50.00 

Nr. 2 
Septynios (7) rožės 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Butelis šampano 
ŽAIBO kelioninis maišas 
ŽAIBO parkeris $55.00 

Nr. 3 
Septynios (7) rožės 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Butelis šampano 
Butelis degtinės 
ŽAIBO kelioninis maišas 
ŽAIBO parkeris $65.00 

Nr. 4 
Devynios (9) rožės 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Du (2) buteliai šampano 
Butelis degtinės 
ŽAIBO kelioninis maišas 
ŽAIBO parkeris $75.00 

Nr. 5 
Vienuolika (11) rožių 
Dėžė šokoladinių saldainių 
Du (2) buteliai šampano 
Du (2) buteliai degtinės 
ŽAIBO kelioninis maišas 
ŽAIBO parkeris $85.00 

ZaiW 
9525 SO. 79TH AVENUE 
HICKORY HILLS, IL 60457 
708-430-8090 

Nr. 6 — MAISTAS 
5 sv. kumpis 
Riešutinis sviestas 
4 sv. ryžių 
Slyvų 
Razinų 
Aliejaus 
Įvairių pusrytinių kruopų (cereal) 
Įvairių arbatų 
2 sv. kavos 
Gėlės $100.00 

Nr. 7 — VAISTAI & VITAMINAI 
Asperinas (3x100) 
CENTRUM vitaminai — 100 
B-Complex — stress 
MAALOX 
CALAMINE 
Dantų pasta (2) 
Muilas (8) 
SUDAFED — 100 
Band-Aids (300) 
Gėlės $115.00 

Nr. 8 — DIABETININKAMS 
Kraujo cukringumui matuoti glukometras 
Gėlės $250.00 

Nr. 9 — KŪDIKIAMS 
10 dėžių — 12 stiklainių kiekvienoj: persikai, bananai. 
žalios pupelės, žirniai, morkos, veršiena, jautiena, 
kiauliena, kumpis, kalakutas. 
Gėlės $150.00 | 

Sveikinimai pristatomi į namus Jūsų nurodytą dieną ir adresu 
rašytą čekį siųsti kartu su užsakymu. 

ŽAIBO vardu iš-
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O.T. INTERNATIONAL DĖKOJA VISIEMS SAVO KLIENTAMS UŽ IŠSKIRTINAI GERĄ 1989 M 
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1M0 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 
KULTŪROS KONGRESAS A GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS gegužės 15-31 d. 
Čikaga/Berlynas/Vilnius: Lietuva 14 nkt Vakarų Berlynas 1 nkt. 
KAINA: $1,875.00 

TURISTINĖ KEUONĖ SU SUSTOJIMU VOKIETIJOJE birželio 7-22 d 
Maskva 1 nkt. Lietuva 10 nkt. Vokietija 3 nkt. 
KAINA: Iš Čikagos $2,620.00 Iš New Yorko $2,490.00 

DAINŲ ŠVENTĖ birželio 29-liepos 15 d. 
Vilnius per Torontą/Helsinkį/Taliną: Lietuva 15 nkt. 
KAINA: $2,280.00 

DAINŲ ŠVENTĖ „Grandies" Ansamblio iškyla liepos 2-25 d. 
SI KEUONĖ IŠPARDUOTA 

DAINŲ ŠVENTĖ liepos 3-19 d. 
Čikaga/Berlynas/Vilnius: Lietuva 14 nkt. Vakarų Berlynas 1 nkt. 
KAINA: $2,095.00 

TURISTINĖ KEUONĖ SU SUSTOJIMU AUSTRIJOJ IR VENGRIJOJ rugpjūčio 1-16 d. 
Lietuva 10 nkt. Viena 2 nkt. Budapeštas 2 nkt. 
KAINA: Iš Čikagos $2,762.00 Iš New Yorko $2,642.00 
(Visos kainos gyvenant dviese kambaryje) 

KELEIVIAI, KURIEMS NETINKA DATOS AR NENORI KELIAUTI SU GRUPE, GALI IŠSIPIRKTI PAS 
MUS KELIONĘ SU SPECIALIAI SUDARYTAIS MARŠRUTAIS: 

— pasirinkite keliones ilgį nuo 3-30 dienų; 
— Maskvoje Jus pasitiks, perveš ir įsodins į lėktuvus; 
— pageidaujant, Maskvoje Jus apnakvydins jaukioje, lietuviškoje aplinkoje; 
— jeigu domina Maskva, galima apžiūrėti miestą su palydovu. 
— Lietuvoje pasirinkite Jums mielesnę apsistojimui vietą ar tai būtų Vilnius, Kaunas ar 

Palanga — o gal visos trys po keletą dienų. 

PASKAMBINKITE AR UŽEIKITE — MIELAI PATARNAUSIMI 
MŪSŲ FIRMA TAIP PAT SUTEIKIA VISAS KELIONIŲ PASLAUGAS. Padedame sutvarkyti iškvietimo 
dokumentus, rašome bilietus Jūsų artimiesiems atvykstantiems iŠ Lietuvos. Galime parūpinti bilietą 
nuo pat Maskvos iki Jūsų miesto. Turime žmogų suteikiantį sutikimo ir persodinimo paslaugas 1Mew 
Yorke ir VVashingtone — patikimi profesionalai, kaip ir visi mūsų firmos darbuotojai. 

Neužmirškite mūsų Jūsų biznio ar Šeimos atostogų progomis. LAUKIAM JŪSŲ VISŲ! 

J& 
SĖKMINGAI IR SAUGIAI JAU PERSIŲSTA VIRŠ DVIEJŲ MILIJONŲ DOLERIŲ 

ARTIMŲJŲ APtRREKINIMUI LIETUVOJE! 

Toliau tęsiame šį patarnavimą greitai ir patikimai parūpinti mašinas, bei iškviesti jūsų artimuosius 
jiems patogiu laiku, be palydovo, už Jūsų nurodytą sumą apsiprekinti užsienio valiutos parduotuvėje 

fev 
Kainoraščiai bei platesnė informacija bus mielai Jums pristatyta kreipiantis 

G. T. INTERNATIONAL INC. 
9S25 SO. 7STH AVENUE 

HICKORY HILLS, IL 40457 2259 
TEL. 704-430-7272 

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ Į NAUJĄ ADRESĄ IR TELEFONO KODĄ. 

( 
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Dabartinė Lietuvos 
linų pramonė 

KAZYS P A B E D I N S K A S 

Prof. dr. Prunskienė pasikalbėjime su Kaziu Pabedinsku. 

Kel ionėje į Lietuvą 

1944 metais, bėgdamas iš Lie
tuvos, palikau linų audinių fab
riką, kuriame dirbo 1,300 darbi
ninkų. Per tuos 45 metus neži
nojau, kas dedasi akcinės bendro
vės „Kučinskis-Pabedinskai" fab
rike. Ar sugriautas, ar tebedirba, 
a r padidėjo?.. Tik šiemet, gavęs iš 
buvusių mano darbininkų Kazi-
mierinių proga sveikinimą ir 
kvietimą apsilankyti, ryžausi 
važiuoti į Lietuvą. Jauniausias 
brolio sūnus Albinas Pabedins
k a s parūpino Maskvoje ,,Iz-
veščenije", kurios pagalba Wa-
shingtono Sovietų atstovybė davė 
vizą. Per kur važiuoti? Per Varšu
vą, per Berlyną? Travel Advisers, 
Inc. Birutės Zalatorienės patar
tas , važiavau, kaip sakoma, tie
siai pro pupas, per Jugosla-
viją-Belgradą. 

Mask\*)je muitinėje padaviau 
..declaration", ką vežuosi. Muiti
ninkas klausia: 

— Zoloto imeete (Aukso turite)? 
— Net (neturiu), — atsakau. 
— Eto čto (rodydamas j mano 

vedybinį žiedą)? Ėmiau gardžiai 
juoktis. 

— Eto nado napisat? — Ir pats 
savo ranka įraše į deklaraciją. 
Daiktų nežiūrėjo. 

Maskva! Seremetjevo aerodro
me nei kėdžių, nei suolų, žmonės 
prigulę ant grindų. Laimei, 
neilgai reikėjo stovėti, atėjo bro
lio sūnus ir su taksi važiavome j 
aerodromą Seremetjev I. Tenai 
buvo užsieniečiams padorus 
laukiamasis, kur galima ir atsi
sėsti. Perkant bilietą į Kauną iš 
Maskvos reikėjo parodyti pasą. 
Man, kaip amerikiečiui.nereikė 
jo laukti eilėje, įeiti j orlaivį. 
Mudu su Albinu paėmė i 
autobusą ir nuvežė i tuščią lėktu
vą ir pasodino. Už kokių 10 mi 
nučių visas lėktuvas prisipildė. 
Kaune Karmėlavos aerodrome 
tas pats. Visi turėjo laukti už tvo
ros, tik Albino žmonai su broliu 
leido prisiartinti prie lėktuvo ir 
įteikti man gėlių puokšte. Turbūt 
pagarba doleriui. Brolvaikis Albi
nas gyvena Kaune, bet mane 
vežiojo po visą Lietuvą. 

„ L i n ų a u d i n i ų " fabrike 
P lungė je 

Atvykęs į Plungę, kreipiausi į 

„Linų audinių*', buvusį Akc. B-
vės „Kučinskis-Pabedinskai" 
fabriko, direktorių A. Čerškų, 
kuris įmonei vadovauja daugiau 
kaip 30 metų, kad po 45 metų 
galėčiau pamatyti, kaip šiandien 
atrodo fabrikas. Maloniai priėmė. 
Leiskime direktoriui kalbėti 
ištraukomis iš išleisto lanksti
nuko apie įmonę: Plungės „Linų 
audinių" fabrikui 75 metai. 

„Ar vėjai pučia, 
Ar sodai ūžia, 
Ar skamba staklelės 
Naujoj seklyčioj... 

Verpsčių dūzgimas, staklių 
skambėjimas nuo seno pas mus 
dainomis apdainuota, eilėmis ir 
pasakomis išgarsinta. 

Lietuvaitės nuo lopšio plonomis 
drobėmis puošdavo, dar pieme
naites mokydavo verpti, austi. 
Jaunystėje jos, kasas susipy
nusios, iki aušros kraičius krau
davo, o vakarais, gelsvus linus 
verpdamos, piršlių laukdavo. Dar 
saulei netekėjus, basos po rasotas 
l a n k a s braidydavo, drobes 
balindavo. 

Daugelio darbščiausių Žemai
tijos merginų gyvenimas susijęs 
su plačiai išgarsėjusiu „Linų 
audinių" fabriku, kuris prieš 75 
metus padėjo savo pamatus 
Žemaitijoje prie vingiuotos Bab
rungo upės krantų. Šiandien čia 
galingai skamba staklės, au
džiami įvairiausių rūšių lininiai 
audiniai. 

1913 metais prie vienos lentpjū
vės Juozas Kučinskis įsteigė ver
pimo įmonėlę. Joje dirbo 16 dar
bininkų, kurie suverpdavo aplin
kinių ūkininkų apvežtus linus. 

įmonė buvo nuolat plečiama iš 
Anglijos ir Vokietijos atvežtais 
įrengimais. 1919 m. įmonėje dir
bo jau 30, — o 1923 m. - 60 dar 
bininkų. 1928 m. J. Kučinskis su 
žentu K. Pabedinsku įkuria akci
nę bendrovę. Tada fabrikas dar 
smarkiau ėmė plėstis. 1939-1940 
metais jau veikė 16 sparnelių ver
pimo mašinų ir 120 mechaninių 
audimo staklių. Jmonėje dirbo per 
1,000 darbininkų. 

1940 metais įmonė nacionali
zuojama ir pavadinama valstybi
niu „Linų audinių" fabriku 
Vokiečių okupacijos metais fab
riką valdė civiliai vokiečiai, kurie 

1944 m. vasarą pradėjo išmon
tuoti įrengimus. Daug mašinų, 
spalvoto metaio išvežė į Vokie
tiją. Po karo fabriką reikėjo be
veik naujai atstatyti. 

1945 m. pradėjus fabrikui dirb
ti, buvo pagaminta 45 tūkstan
čiai metrų audinių 1959-1969 m. 
vyko fabriko rekonstrukcija. Tuo 
metu buvusioje Glaudžių kaimo 
plytinėje įkurtas ir fabriko filia
las. 1971 m. fabrike jau dirba 
1,496 žmonės. Per metus pa
gamina už 25 milijonus rubliu 
produkcijos. Išausta 6.5 milijonai 
metrų audinių: drobių, rankš
luosčių, klijuočių, brezentu, 
maišų. 1975 m. iš Panevėžio linų 
kombinato, Plungės „Linų au
dinių" ir Biržų „Siūlo" fabrikų 
sukur iamas Panevėžio linų 
gamybinis susivienij imas 
„Linas". 1988 m. fabrikas pa
gamino prekinės produkcijos už 
37 milijonus rubl ių . Darbo 
našumas per pastaruosius 10 
metų išaugo 30%, o atlyginimas 
— 25%. Dabar vidutinis mėne
sinis dirbančiųjų atlyginimas 207 
rubliai. 

Fabriko gaminiai turi paklau
są ir užsienyje. Paklodinis au
dinys, rankš luos ia i ekspor
tuojami į Vengriją, Lenkiją, 
Suomiją, Italiją, Daniją, Rytų 
Vokietiją, Austriją, Singapūrą. 
Fabrike nuolat diegiama ir 
a tnauj inama t e chn ika ir 
technologija. Šiuo metu dirba 137 
STB tipo staklės, 64 pneurorapy-
rinės staklės. Verpimo ceche 
visos mašinos pakeistos nau
jomis. 

Tačiau pagrindinė gerų rezulta
tų pasiekimo jėga — žmonės, jų 
darbštumas iniciatyva, kūrybin
gumas. Su pagarba prisimenami 
pirmieji fabriko darbininkai: 
Marcelė Buginienė , dirbusi 
1913-45 m., Stasys Jucys, pradė
jęs dirbti 1919 metais ir dirbęs iki 
1958 metų ir daug kitų". 

„ L i n o " f a b r i k a s Panevėžy je 

Apžiūrėjęs, pasigrožėjęs, pasi
džiaugęs „Linų audinių" fabriko 
išplėtimu bei technine pažanga, 
važiavau į Panevėžį, į linų gamy
binio susivienijimo kombinatą 
„Linas". Tai a.a. Antano Vyčo, 
mano buvusio mokinio, 
nuopelnas. Jis visą dūšią dėjo, 
kad, kiek galint, daugiau panau
doti savo krašto žaliavą-linus. 
Todėl didžiausias linų fabrikas 
įsteigtas Panevėžyje, geriausios 
rūšies linų apylinkėje. 

Linų gamybinio susivienijimo 
„Linas" fabriko generalinis di
rektorius Antanas Saldukas ir 
vyriausias inžinierius Vladas 
Bložė mane maloniai priėmė ir 
painformavo apie jų veiklą išleis
tu biuleteniu, kuriame rašo: 

„Ir pražydo linai 
Mėlynai, mėlynai... 

ir šiandien dainuoja mūsų liau
dis, žvelgdama į mėlynžiedžių 
linelių jūią, nusidriekusią aukš
taičių laukais, žemaičių kal
vomis, dzūkų smėlynais ir suval
kiečių lygumomis. Darbščių 
rankų pasėtas, išaugintas, išpuo
selėtas linas virsta baltųjų dro-
heliu rietimais, įvairiausiais raš
tais išmargintomis staltiesėmis, 
lovatiesėmis... Dabar viena di
džiausių Lietuvos įmonių — Pa
nevėžio linų gamybinis susivieni
jimas „Linas" — audžia baltas ir 
margaspalves drobes, kurios turi 
didele paklausą ne tik respub
likoje, bet ir už jos ribų. 

Dabar „Lino" gamybinio susi

vienijimo cechuose yra naujausi 
technologiniai įrengimai, drobę 
audžia modernios mašinos. įmo
nėje pagaminama apie 30 mili
jonų kvadratinių mstrų paklo-
dinių, žakardinių , sukneli-
nių-kost iuminių, dažytų ir 
margintų audinių. 60% visos pro
dukcijos sudaro populiarūs 
pirkėjų tarpe paklodiniai bei port-
jeriniai audiniai. Per parą čia 
išaudžiama 80,000 metrų lie
tuviškoje ..šilko". 

.Lino" gamybinis susivieni
jimas rūpinasi ne tik produkcijos 
kiekybe, bet ir puikia audinių ko
kybe, jų patrauklumu. Susivieni
jimas pats ruošia sau darbininkes 
— prie „Lino" įkurta profesinė 
technikos mokykla. Auklėtinės 
mielai pasilieka dirbti susivieni
jime. Dalis jaunimo vakarus pra
leidžia pamaininėse-vakarinėse 
mokyklose. Panevėžiečiai pamė
go „ L i n o " pučiamųjų dūdų 
orkestro koncertus. Gausų jau
nimo būrį jungia sporto klubas. 
Nuo seno garsėja Plungės lininin-
kų futbolo, o biržiečių — krep
šininkų komandos". 

Linų p r a m o n ė s u g d y m a s 
Lietuvoje 

Sakoma, kad kraštas, parduo
dantis neapdirba („raw") medžia
gą — „biednas", o kraštas, par
duodantis gaminius — „bagotas". 
Savo atsiminimų knygoje Nuo 
Plungės iki Maroko aprašiau, 
kiek vargo ir pastangų dėjau, kad 
vyriausybė sutvarkytų muitus ir 
paremtų savo krašto žaliavą — li
nus, drauge palengvintų Lietuvos 
linų pramonei konkuruoti su 
muitais favorizuojama tekstile: 
šilku, medvilne, džiutu. 

Trys Dotnuvos Žemės ūkio mo
kyklos studentai: A. Vyčas, P. 
Rudinskas ir trečias, kurio ne-
bepamenu, suprato linų reikšmę 
Lietuvai ir atvažiavo į Plungę, į 
Akc. B-vės „Kučinskis- Pabedins
kai" linų audinių fabriką prak
tikuotis. Mano patarimu, baigę 
praktiką, važiavo tęsti studijų į 
Vokietiją Flachsvorscr-ungs Insti-
tut, kuriame ir aš buvlau studija
vęs. P. Rudinskas emigravo į 
Kanadą, o A. Vyčas paliko Lietu
voje. Dėka A. Vyčo Lietuvoje 
buvo padidinti Plungės ir Biržų 
linų audiniv fabrikai ir pasta
tytas didžiausias linų audinių 
fabrikas Panevėžyje, Lietuvos ge
riausių linų apylinkėje. Be to, jis 
sumodernino linų paruošimą ver-
pimui-audimui. įsteigė netoli Pa
nevėžio, prie Upytės, linų labora
toriją ir šalia jos vėjiniame 
malūne linų muziejų. 

Lankydamas laboratoriją ir 
muziejų, maloniai buvau nuste
bintas, kiek daug darbo ir meilės 
įdėta į linų kultūros gerinimą. 
Padėka dabartiniams vedėjams ir 
darbuotojams. Bet užvis didžiau
sia padėka a.a. Antanui Vyčui, 
mano mokiniui, linų tyrimo pra
dininkui. Ko aš negalėjau įvykdy
ti, jis tai pasiekė šimtu nuošim
čių. Lankymosi proga laborato
rijoje paprašytas svečių knygoje 
pasirašyti, pastebėjau, kad lanko 
si svečiai net iš Japonijos. 

Ūkio ra idos p a k e i t i m o 
pasekmės 

Prieš Antrąjį karą linų ūkis 
buvo nustumtas į antraeilę ūkio 
šaką. „Valstybės finansuojami 
kooperatyvai, užuot kreipę 
dėmesį į nuo seno ūkininkams 
įprastą ūkio šaką — linus, metėsi 
į kiaušinius, sviestą, bekonus. 
Lietuvos ūkininkas lankstus, 
prisitaiko prie sąlygų, ir pri-
gamino bekonų tiek, kad prie 
priėmimo punktų stovėdavo kilo
metrinės eilės. Anglas išpai
kintas ir. gaudamas bekonų iš 
Danijos ir kitur, kibo prie men
kiausio dalykėlio. Pusė ūkininkų 
grįždavo su bekonais į namus. 
Bekonai, sviestas, kiaušiniai, tai 
ne linai —jų nepadėsi į svirną ir 
nelauksi geresniu dienų, kadn 
kainos pakils ir galėsi parduoti. 

Tais laikais e:nu kartą į 
fabriką. Žemaitis ūkininkas grįž
ta iš priėmimo punkto, vėžinąs 
rogėse bekoną, ir šaukia: 

— Ponali. sėskis pavėžinsiu. 
— Ačiū. Tai ką -- nepriėmė? 
— Ne. Nepriėmė. Vakar vaka 

re buvau tvarte, aiškiai mačiau, 
uodega dukart susukta, šiandien 

vieną kartą, ir nepriėmė. 
Nuo amžių nusistovėjusios ūkio 

raidos pakeitimas paveikė ūki
ninką ne tik materialiai, bet ir 
socialiai. Praėjusiame šimtmetyje 
ir prieš Pirmąjį karą ūkininkų 
šeimos buvo gausios, su dešimt ir 
daugiau vaikų. Linus auginant, 
reikėjo daug darbo jėgos. Visa 
šeima, nuo mažo iki seno, visi 
buvo įkinkyti į vadinamą „linų 
mūką". Vasarą: sėti, rau t i , 
karšti. Žiemą: minti, brukti, 
šukuoti. Perėjus į sviesto, bekonų 
ūkį, darbo jėgos pareikalavimas 
ūkyje sumažėjo. Kilo nedarbas. 
Žmonės nerasdami Lietuvoje dar
bo, emigravo į užjūrį. Vien tik per 
vienerius 1927-uosius metus iš
emigravo į Braziliją daugiau kaip 
12 tūkstančių žmonių. 

Sus i t ik imas su 
prof. K. P runsk i ene* 

Aplankęs linų audinių fabrikus 
ir pasidžiaugęs, kad krašto žalia
va — linai pagaliau pradeda susi
laukti didesnio panaudojimo 
tekstilei, norėjau padėkoti ir pasi
tarti pramonės bei prekybos 
reikalu su LTSR Ministrų tary
bos pirmininko pavaduotoja pro
fesore Kazimiera Prunskiene. 
Dėka a.a. generolo Juodišiaus sū
naus (muziko) buvau priimtas šių 
metų rugpjūčio 30 dieną. Sutar
tu laiku su brolio sūnumi atvyks
tame. Sekretorei pranešus apie 
mūsų atvykimą, profesorė išeina 
iš savo kabineto ir sako: 

— Pietų laikas. Važiuojame 
užkąsti, — ir kreipdamasi į pa
dėjėją klausia, — kaip važiuojam? 
Taksi? 

Aš pasiūliau važiuoti mudviejų 
mašina. Visi keturi važiuojame į 
restorano 16-ą aukštą. Restorano 
keltuvas toks greitas, kad ne
spėjome įeiti ir jau esame 16-ame 
aukšte. Profesorė sako: 

— Tai greičiausias keltuvas 
Tarybų Sąjungoje. 

Stalas padengtas, mūsų jau 
laukė su pietumis padavėjas. 

— Ponia, pas mus Amerikoje, 
— užvedžiau kalbą, — J u s 
vadiname Margaret Thatcher. 
įsirikiavote į Anglijos, Filipinų, 
Pakistano ministeres pirminin
kes. Bravo! 

— Ką vyrai nugyveno, mes mo
terys, žadame atitaisyti, — atsakė 
maloniu šypsniu. 

— Neseniai grįžote iš Maskvos. 
Ką gero girdėjote Maskvoje — 
klausiu. 

— Keturias su puse valandos 
su Ryžkovu, Ministrų tarybos pir
mininku, ginčijomės, diskuta
vome Lietuvos ekonominius 
reikalus. Ir vis dėlto aš jį 
nugalėjau. 

Pasidžiaugiau, kad mano svajo
nė, kiek galima, daugiau išplėsti 
linų ūkį ir pramonę, atrodo, vyk
doma. Palietėme kolūkių klau
simą. Sakau: — Didelė nelaimė 
buvo Lietuvai, kad suvarė žmo
nes į kolūkius, bet. mano nuomo
ne, dar didesnė nelaimė bus, jei 
juos pradėsite ardyti. Reikia rasti 
formulę, kad dirbantysis kolūky
je nesijaustų kumečiu, o savi
ninku. 

Man apleidžiant Lietuvą girdė-
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MUZIEJAUS MOTERŲ GILDIJA 
Apvainikuodamos sėkmingą 

metų veiklą, Balzeko Lietuvių 
K u l t ū r o s muzie jaus moterų 
vieneto valdyba ir d i rektorės 
r inkosi pirmadienį, gruodžio 4 
d., pasku t in i am šių me tų po
sėdžiui, pabendravimui ir prieš
p i e č i a m s Š a r k o s r e s t o r a n e . 
Stasys Balzekas. muziejaus pre
z i d e n t a s , S t a sė S e m ė n i e n ė , 
darbščioj i muz ie j aus pagel-
b in inkė , J a n i n a Marks ir Ona 
Jagel ienė dalyvavo kaip gildijos 
svečiai — viešnios. 

Pirmininkė Irena Norbutienė, 
visada skirianti daug energijos, 
sumanumo ir laiko muziejaus 
re ika lams, t rumpa i peržvelgė 
1989 m. darbų pasekmes , tiks
lus, bei nuola t inę p a r a m ą mu
ziejui. Gildija kasmet skiria 
s t ipend i j a s l i e tuv ių k i lmės 
studentėms, te lk ia lėšas parem
ti muziejaus programas, finansi
niai prisideda prie vaikų muzie
j aus pager inimo bei programų 
paįvairinimo. Moterys pašven
čia daug valandų savanoriškai 
dirbdamos, t v a r k a n t judėjimą 
muziejuje. Ruoštos kelionės, 
l ankan t įdomias ar istorines 
vietoves, kviesti paskaitininkai, 
gvi ldenamos įvair ios temos. 
Taip, veikla marga , k a i p lietu
viškas genys. 

Darni veikla išsivystė tarp 
Amerikoje gimusių, augusių lie
tuvių ir naujesnių atvykėlių, 
taip vadinamų „dypukių". Visų 
idealizmas, noras įsijungti į lie
tuvišką darbo dirvą, papildo 
v i e n a kitą, sudaro sąlygas 
sėkmei. Ypač svarbu, k a d Gildi
jos veiklių nar ių t a r p e y ra 
nemažai j aunų moterų, mergi
nų, dirbančių vieneto eilėse. 

Pirmininkė Irena Norbutienė 

jau, kad kolūkiai sudarė akcines 
bendroves. Padėkojęs poniai 
Kazimierai už malonų priėmimą 
ir pasidalinimą mintimis apie 
Lietuvos ateities likimą, nuošir
džiai atsisveikinau ir palinkėjau 
geros kelionės į Chicagą, kurion 
j i žadėjo a t v y k t i š i ų metų 
lapkričio mėnesį. 

ir popietės šeimininkės— Felici
ja Juškienė , Marija Krauchu-
nienė ir Evelyn Norbutienė — 
apdovanojo k iekvieną spal
vingai papuoštom dovanėlėm ir 
gavo visų pažadą p r a d ė t i 
ateinančius metus naujais dar
bais, naujais planais. 

Mar i ja K r a u c h u n i e n ė 

28-TAS „GINTARO" 
BALIUS 

Chicagos Lietuvių Moterų 
k lubo t rad ic in is „ G i n t a r o " 
balius įvyks 1990 m. birželio 24 
d., Hil ton Inn viešbutyje, Oak 
Lawn. Tai bus j au 28-ta jaunų, 
lietuvių kilmės mergaičių — 
gintarėl ių grupe, pristatoma 
visuomenei. Baliaus komiteto 
pirmininkė yra mūsų visuome
nei gerai žinoma. įvairiuose 
renginiuoe nuolat sut inkama, 
i lgametė klubo narė Aldona 
B r a z i e n ė . J a i t a l k i n s dvi 
v i cep i rmin inkės : Genova i tė 
Maluskienė ir Irena Norbutie
nė; iždininkė — Magdalena 
Nekroš i enė ; choreografė — 
Simoneta Giedraitytė-Pacek; 
p r o g r a m o s s v e i k i n i m a i — 
Adeline Kutchins; dekoracijos — 
Felicija Juškienė ir Evelyn 
Norbutienė, arbatėlė — Pranė 
Simanonienė. Kitos komiteto 
narės: Beverly Brazytė-Opel-
kienė, Irena Buchbinder, Liu
cija Satkoff, Ramoną Kaveckai-
tė. Cheryl Kaliebe. Teodora Ku-
zienė i r t.t. Kaip ir anksčiau, šio 
„Gin ta ro" baliaus pelnas bus 
sk i r iamas lietuvių studenčių 
stipendijoms. 

Stipendijos nėra vienintelė 
finansinė šio klubo ski r iama 
p a r a m a . Visos metų eigoje 
sutelktos lėšos šalpos reikalams 
yra išdalinamos gale metų, pvz., 
l ietuviškai spaudai, radijo pro
gramoms, labdaros organizaci
joms, pavieniams asmenims, bei 
specialiems re ika lams, kaip 
vaistų parūpinimas Lietuvai ir 
panašiai . Klubo pirmininkė yra 
Emma Petrait ienė. 

Mar i ja K r a u c h u n i e n ė 

B.ilzrko LII-;:V;:; K ; • ; - ,s muziejaus moterų gildijos pirmininkės. Iš k.: da
bartinė pirm Irena Norbutienė. buvusios pirm. — Adelė Zunienė. pirm. 
steigėja Marija Krauchunienė ir Eleonora Katauskienė 

Ba'.'<'ki Lietuviu Kultūrr>« -r^n'-.ius n 
fes t iv . i iyj r . ipt ; i rn . i : . ' i p::punv.i ' , i i p . i r r i . 
Gf'd'A-.j ir .J-.ihi.t Pu>- : - T . ' -

:<'•',; r'Hijos narės muziejaus ruoštame tarptautiniame 
vimo stalą. Iš k.: Estelle Yakutis. Olga Landon. Lilliar. 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, FL 

LST KORP! 
NEO-LITHUANIA ŠVENTĖ 

Lietuvių studentų tautininkų 
korporacijos Neo-Lithuania Flo
ridos padalinys lapkričio 25 d. 
3 vai. p.p. suruošė korporacijos 
67 metų įsikūrimo minėjimą, 
kuris įvyko St. Petersburgo 
lietuvių klubo salėje. Ta pačia 

*• proga buvo prisiminta kor
poracijos garbės nario kan. 
Juozo Tumo-Vaižganto 120 
metų gimimo sukaktis. 

Atsidarius uždangai į salę 
dvelktelėjo Neo-Lithuania 
dvasia ties korporacijos vėliava. 
Iš scenos gelmės tarsi gyvas 
žvelgė korporacijos vienas iš 
pirmųjų garbės narių, kanau
ninkas Juozas Tumas-Vaižgan
tas, kurio portretą talentingai 
nutapė dail. Vytautas Gružas. 

Floridos padalinio pirminin
kas Antanas Kašubą tarė 
atidaromąjį žodį. Jis pasveikino 
gausiai susirinkusius dalyvius 
ir paprašė sugiedoti Tautos 
himną. Toliau jis pateikė kor
poracijos įsikūrimo ir gyvavimo 
apžvalgą. Trumpai perbėgda
mas jos istoriją ir tikslus, 
priminė, kad laisvėjančioje 
Lietuvoje j au atkuriama ir 
Korp! Neo-Lithuania. Po savo 
kalbos A. Kašubą paprašė 
susikaupimo minute prisiminti 
mirusius korporantus. 

Atvykusi iš Chicagos vyr. 
valdybos atstovė vicepirmi
ninkė Audronė Gulbinienė 
pasveikino korporantus, su-
ruošusius šį minėjimą ir šio 
vakaro dalyvius. Ji prisiminė 
Korp! idėją savo jau gana il
game gyvenimo kelyje. 

Pirmininkės žodžiais buvo 
užbaigta,, Korp! sukakties 
minėjimas. 

Toliau ėjo lyg ir antroji 
renginio dalis, tai kan. Juozo 
Tumo-Vaižganto 120 metų 
gimimo sukakties minėjimas. 

Visam vakarui sumaniai 
vadovavo Korp! garbės filisterė 
Genovaitė Modestienė. 

Pradžioje buvo pristatyta 
rašytoja Dalila Mackialienė, 

kuri padarė trampą, bet išsamią 
kan. Juozo Tumo-Vaižganto, kū
rybos apžvalgą. Paskaitininke 
priminė, kad šia reta proga, 
būtent Korp! Neo-Lithuania me
tinės šventės, kuri įvyko kaip 
tik tuo laiku, kada jos garbės 
nariui kan. Juozui Tumui-Vaiž
gantui sukako 120 metų nuo jo 
gimimo, trumpu žvilgsniu pa
minės Vaižganto įnašą į mūsų 
kultūrą ir tuo pačiu bus pri
simintas ir pagerbtas šis didis 
kul tūrininkas. Negalima 
praleisti nepažymėjus, kad 
Vaižgantas visad dirbo savo 
žemei, savo tėvynei Lietuvai. 
Jis ir politikas ir kunigas 
rašytojas, kritikas, publicistas, 
visuomenininkas. Tai šviesios ir 
plačios apimties asmenybė. Jis 
gimė 1869 metais rugsėjo 8 d. 
Malaišių kaime, Svėdasų 
parapijoje. Jo gimimo lai
kotarpis ir aplinkuma turėjo 
didelę įtaką į jo kūrybą. 

Paskai t in inke, t rumpa i 
peržvelgus Vaižganto kūrybą, 
pabrėžė, kad, tik perskaičius jo 
raštus, galima susidaryti pilną 
jo kūrybos supratimą, kas čia 
trumpu laiku neįmanoma 
padaryti. 

Po paskaitos Vilniaus Jauni
mo teatro aktoriai Apolonija 
Matkevičiūtė-Steponavičienė ir 
Petras Steponavičius atliko 
meninę programos dalį. Pra
džioje padaina-? lietuvių et
nografines dainas , kurios 
skambėjo Vaižganto gyvenimo 
metu, t.y. praėjusio šimtmečio 
pabaigoje ir šio šimtmečio 
pradžioje. Dainos buvo iš įvairių 
etninių grupių, kur Vaižgantas 
dirbo ir keliavo. Jos savo 
temat ika sujungtos su jo 
kūriniais. Paimtas iš „Rimų ir 
Nerimų" finalinis apsakymas į 
„perkoštas su šaknimis". 

Toliau Apolonija Stepona
vičienė skai tė apsakymą 
„Aleksiukas gydo motutę". Po 
to nuskambėjo humoristinės 
dainos. Tai buvo įvadas į 
suvaidintą humoristinį vaizdelį, 
„Viengungystė". Programa 
buvo baigta Petro Steponavi
čiaus eilėraščiu, „Brangioji 
mano Lietuva", kurį paskaitė 

Sukaktuvinis Medalis 

Dar galima įsigyti L ie tuvos 
Kr ikšto 600 M o t ų « u l c a k t l o s 
m o d a l i kurį sukūrė skulptorius 
Vytautas Kašubą . 

Medal is — vert inga istorinė 
dovana. T inka šv. Ka lėdom 
dovanoms še imos nar iams ir 
draugams a tvyks tan t iems iš 
Lietuvos. T inka ir bent kam jį 
įteikti įvairiomis progomis. 

1 1 / 5 colio bronzinis medal is 
dar gaunamas už papig intą 
kainą — 10 d o l . (buvo 15 dol.) 
Ka ina su pers iunt imu 12 dol 
Užsakymus siųst i : 

Draugas 
4545 W. 63rd Straat 

CMcago, H- 80629 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Geniikas Songinas 

Knyga, kurią pradėjus norisi ir tol iau skai tyt i . Istoriniai 
faktai i/ nuotaikos, mitologija ir nuotykiai sus ipynę [ vaiz
dingus pasakojimus, kurių realybė nekelia abejonių. 

Lengvai, sklandžiai skaitoma knyga, kuri t inka j a u n a m 
ir senam. 

Gražiai apipavidalinta, kietais viršeliais, patraukl iu dai l 
Ramintos Lapšienės aplanku ir vinjetėmis. Puiki dovana įvai
r iomis progomis Kaina su persiunt imu 10 dol . Illinois gyven
tojai da r prideda 64 et valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti 

D R A U G A S 
4545 W . 63rd St . 

Chicago, IL 6 0 6 2 9 

ojo mokslo ir kūrybos simpoziumo atidarymo proga Lietuvių c 
onte. Iš kairės sėdi: A. Trinkūnas, D. Šlenienė, Trinkūnienė, Alb. K 
alenys; stovi: E. Holenderis ir svečia? iš Lietuvos. 

Nuotr. Irenos Kereli 

Jonija Steponavičienė, 
-ogramos metu publika buvo 
.udinta iki ašarų ir kvatojosi 
ašarų. Iš visuomenės paši
lo, kad dalis inomaoristikos 
ritiko nei prie minėiimo. nei 
;ų amžiaus publikai, 
letuvos aktorių pastangų 
a buvo parodyta vaizda-
stė apie"™ kan. Juozą 
na-Vaižgantą ir jo gyvenimą, 
zdajuostė buvo padaryta 
tavas televizijos. Scenarijaus 
orė Nijolė Baužytė. Režisie-
5 Babaliauskas, Tekstus 
itė aktorius Petras Likiša ir 
rija S1" I įtytė. 
aizajuostėsc-tebėjimas vyko 
ii u i .ame susikaupime, kurį 
raukdavo gilūs atodūsiai ir 
tas humoristinėse vietose, 
nsiai juostą pratur t ino 
ilmueti dokumentiniai kad
is Vaižganto gyvenimo. Va

karas buvo sėkmingas, pad 
nojęs daug malonių akimi 

Minėjimas buvo baigtas K 
-roės nario Maironio gie 

,,Lietuva Brangi.. ." 
minėjimo pabendrauta 
kavutės. 

Sekmadieni lapkričio 26 
vai. p.p. Sv. Vardo bažnyčkv 
mirusius korporantus šv. M; 
atnašavo kun. Jonas Gasiū 
Mišių metu gražiai pagie 
solo ir duetu Birutė Diškėn 
ir Aleksas Kusinskas, vargo 
palydint Albe "ui Mateika 

*. w 

VALOME 
K'LIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J BUBNYS 

737-5168 

r*^**M*f - • -$$*«**$ 
1990 METŲ KULilfcOS KONGRESO IR 

ŠOKIŲ-DAINŲ ŠVENTĖS EKSKURSIJOS 

2 0 1 . G Y D Y T O J U S U V A Ž I A V I M A S IR KULTŪROS KONGR 
Gegužės 1 5 - 2 7 dienomis 

Čikaga, New Yorkas r Viinius. Lietuvoje 11 naktų. 
Iš Čikagos - $1.795 00. Iš New YcrKo — $1,695.00 

2 0 2 . G R A N D I N Ė L Ė S KELIONĖ Iš Clevolando ( IŠPARDU 
Birželio 28 ik: Kepos 13 d. 

2 0 3 . D A I N Ų Š V E N T Ė S GRUPĖ išClevelando (IŠPARDUOT 
Birželio 29 k! liepos 14 d. 

2 0 4 . 

2 0 5 . 

206. 

207. 

208 

D A I N Ų Š V E N T Ė S GRUPĖ Birželio 29 Iki liepos 18 d. 
Čikaga, Hem 'orkas, Maskva ir Vikiam 
3 naktys Maskvoje, 15 naktų Vilniuje. 
Iš Čikagos — $2,350.00. Iš New Yorko — $2,250.00 

DAINŲ ŠVENTĖS GRUPĖ iš Clevelando 
Birželio 30 iki Liepos 11 d. 
10 naktų Lietuvoje. 
Iš Clevela-dc — 1.950.00. iš New Yorko - $1,850.00 

DAINŲ ŠVENTĖS IR GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS 
Liepos 1-18 d. 
15 naktų Lietuvoje. 
Iš Čikagos — $2,150.00. Iš New Yorko — $2,050.00 

DAINŲ ŠVENTĖS GRUPĖ Liepos 3-15 d 
Čikaga, New Yorkas ir Vilnius 
10 naktų Vilniuje. 1 naktis Maskvoje 
Iš Č>~gos — $1.995.00. Iš New Yorko - $1,895.00 

DAINŲ ŠVENTĖS 3 R JPĖ 
Iš Tampos Florida Lieoos 3-14 H 

Tampa. Man ^-kas ir Vilnius. 1° naktų Vilniuje 
Iš Tampos — S2.100.00. Iš New v 0 rko — $2,00C 0C 

Visos kainos gyvenant dviese kambs 
Vėliau paskelbsime ateinančių metų Irt 
ekskursijų datas ir kainas. 

Dėl smulkesnių informacijų kreipkitės 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BURI 
9 7 2 7 S. VVastarn A v e . 
Chicago, llllnola S 0 6 4 3 
T a i . 312 /238-9787 . Fax 312/238-05 

h*#**#**#**#**#**#. 
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LIETUVOJE 
LAUKIAMA 

(Atkelta iš 3 psl.) 

CLi 
vais Brazauskas prisipažino, 
ka oastarųjų mėnesių laiko
tarpy je jam reikėję kas savaite 
keliauti į Maskvą. Galima įsi
vaizduoti, kiek įtampos tenka 
išgyventi beaiškinant ir besiaiš
kinant. 

Kremliaus rūpesčiai yra su
prantami. Ir vienos „sąjunginės 
respublikos" atsiskyrimas nuo 
Centro sudaro grėsmę, kad 
netrukus tuo pačiu keliu gali 
pasukti ir kitos respublikos. 
Todėl ir vartojama įvairi spaudi
mo taktika. Š.m. rugpjūčio CK 
„komunikatas", apkaltinęs Pa
baltijo žmones ekstremizmu ir 
nacionalistiniais — šovinis
tiniais nusiteikimais neišgąs
dino nei Latvijos ir Estijos 
liaudies frontų, nei Lietuvos 
Sąjūdžio bei kitų politinių bei 
visuomeninių judėjimų. Tokia 
laikysena negalėjo nepaveikti ir 
Lietuvos komunistų partijos 
vadovų ir eilinių, kurie atvejų 
atvejais prisipažino, kad parti
ja yra atsidūrusi kryžeklėje, 
krizėje, aklavietėje. 

Nereikia užsimerkti ir prieš 
tikrovę. Jeigu Kremlius grieb
tųsi senos, įprastinės stalinines-
brežnevinės politikos priemo
nių, artėjanti gruodžio 19, 
svarbiųjų įvykių kalendoriuje 
būtų paženklinta kitokiu api
būdinimu, negu dabar daugelio '• 
partiečių ir visų Lietuvos 
gyventojų laukiama. 

Tuo tarpu daug neaiškumo 
debesėlių sukelia parinkimas 
CK. sekretoriaus V. Baltrūno 
pranešėju apie partijos 
programą. Iš visų jo ankstesnių 
pasisakymų neatrodo, kad jis 
stovėtų už Lietuvos partijos 
savarankiškumą, už nepaval
dumą Kremliui. 

XXI plenumo nutarime pasą-, 
kyta, kad suvažiavimo pasise
kimas priklausys nuo delegatų 
gero pasiruošimo, o suvažia
vimas „nulems ne tik mūsų par
tijos, bet ir Lietuvos ateitį". 
Taigi, Lietuva gruodžio 19 šau
kiamą suvažiavimą laiko labai 
svarbiu. Partijos vadovo Algir
do Brazausko pasakyta kalba, 
baigiant plenumą, pasižymėjo 
optimistiniu nusiteikimu. Jis 
teigė, kad Centras dabar 
nebetrukdo normaliai veikti. Jis 
esąs už lankstumą, nes politi
koje, kaip ir kare, esąs tam 
tikras manevro lankas, todėl ir 
perėjimas į savarankiškumą 
galįs būti įvarių atspalvių... 
Šiandien t inkan t i tokia 
formulė, o kovo mėnesį gal 
būsianti kita, o po metų gal 
trečia, apie kurią šiandien ir 
negalvojama... Brazausko 
tikram nusistatymui daugeliu 
reikalų suprasti ir atspėti 
turbūt ne pro šalį laki 
vaizduotė. 
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V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

436-6037 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

M A S T E R P L U M B I N G 
C O M P A N Y 

Licensed. Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
teles. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius. 
BEN SERAPINAS 636-2960 

Išnuomojau 
b u t a s , ani 
kHimais. Tik J 
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home setting. 
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An Equal 0| 

V E N C K A U 8 K A S , I N C . 
BuHdors * Remode l lng 

j • Porch«8 & D«*s • Floof & Wall Tiks 
! • Atuminum SkSng » Trim • Kltehto * Baths 
• Maaoory • Rec Rooms 
• Additions • insoranc* Repairs 

Petor ( 312 ) 4 4 8 4 ) 1 1 3 

VVAGNI 
TYPE 
ADO 

Nuomoj 
Virš 50 r 

5610 S. • 
PHO! 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St. 
Tel. 776-1486 

7 
SKALBI 
MASINI 
Krslptli 

T«t. MS-Cl 
K; 

VSSIFIED GUIDE 
it ESTATE REAL ESTATE 

KOMPIUTERIŲ 
PIRKTI ar PARDUOTI 
ir priemiesčiuose Sąži-
ms 
ACEVIČIUS 
ACE REALTORS 
TAX - INSURANCE 
9 S. KED2IE 
778-2233 

a A f l S 

S B U D R A I T I S 
amai įka inuoja 
tų namus. 

ilgų metų patyrimą, 
ingai patarnausiu pir-
rdavime. Kreiptis tel. 
Ua 778-3971. 
(00 S. Pulaski Rd. 
op Real Estate . 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
381-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią Įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate artoa,norrte būt! 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas namokamat. 

S I M A I T I S R E A L T Y 

V ik toras Šimait is, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas, income Tax 

S953 S. K«dxi« Av» 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7878 

KMIEOK REALTORS 

3 7922 S. Pulaski Rd. 
„ 4365 S. Archer Ave. 

ITĖMAYER 
14-1900 

parduoti ar pirkti na-
tės į Danutę Mayer. Ji 
l iai , sąžiningai ir 
Datarnaus. Įkainavimas 

Parduodamo greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose. 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietinė Įstaiga. 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaski, Chicago, IL 60629 
(312)767-6655 

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas 

DR RENT 

nas 3 m i o g . g ražus 
t r a m e a u k š t e , s u 
suaugusiems 66 g-vė, 
T o l . 4 7 6 - 3 6 4 7 . 

3R RENT 
} luxe Apt. 2 bd. V/2 
JC. $525 sec. Dep. & 

^08) 7 9 5 - 7 4 4 7 

j a m a s 3 k a m b . 
juet te Parko apyl. 

4 3 4 - 3 7 8 4 

"ATTENTION — GOVERNMEN' 
H O M E S from $1 (U-repair). De 
l inquent tax property. Reposses 
sions. Cal l 1 -602-838-8885 E/l 
GH 7 7 6 5 " . 

FOR SALE 
105 Acres, house & barn, or wi 
divide. 

Cal l (414) 642 -7811 

MISCELLANEOUS. 

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

L-
Tel. 376-1882 ar 376-599 

ni 5 maži k a m b . ant-
s, Lemonte. Nuoma 
i mos . 
312 -376 -0010 

n a s 4 k a m b . butas 
>u baldais a rba be jų. 
is. Skambin t i po 5 
I I 6 . 

~T • ; 
>R SALE 

M — G O V E R N M E N T 
HICLES f rom $100. 
r cedes , C o r v e t t e s , 
rplus Buyers Guide. 
5885 EXT A . 7 7 6 5 " . 

P W A N T E D . _ ' --

IETARY AIDE 
tion available for nursing 
Mušt be able to work even-
kends, 10:30 am - 7 pm. 
distmashing, clean-up and 
Mušt enjoy wonVing with the 
dworking and dependable. 
uent English. 
tehostar Manor 
OS-531-1441 
pportunity Employer M/P 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 1 
automobilio ir ugnies draudimą pč 
mus. 

FRANK ZAPOL1S 
3208V2 West 95th Street 

T e l . — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 
JŽmiesty Dirbu greitai, garantuotai 
sąžiningai. 

655-2020 
, KLAUDIJUS PUMPUTIS 
^ « : , - • 

Kas norėtų pagyventi apie metus lai1 

gražiame ir vėsiame Oregone (Portland 
mieste)? Galėtume pasikeisti namai 
Esame du suaugę asmenys. Mums bū 
Įdomu Kalifornija. Florida. Havajai, ar kok 
kita. daugiau egzotiška valstija. Praš; 
rašykite V. Navickas, POBox 118 
Greshara, OR 97030. 

ER and SONS 
EVVRITERS AND 
ING MACHINES 
a. Parduoda. Taiso 
netų p?.;k:mas jums 
latarnavimas 
'ulaski Rd., Chicago 
NE — 581-4111 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia įt 
reikmenis Pasinaudokite patogu, 
planu atidedant pasirinktus reik 
menis ypatingai progai Pilna 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna 
vimas. Atidaryta pirmadieni i 
ketvirtadien; vakarais iki 8 valan 
dos Antrad rtrečiad. susikalbės1' 
lietuviškai 

3314 West 63rd Stree 
Tel. - PRospect 6-899I 

A I S O M E 
MO IR DŽIOVINIMO 
(S IR ŠALDYTUVUS 
• l Harmls Oacky* 
I24. Nuo t ryto Iki • v.v. 
ulbėti lietuviSIcai 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

Atidaryta 7 dienas savaitėje D'de 
lis pasirinkimas ivai'iaussų kepinu 
ir namuose gaminto maisto — 

Catering 
8216 S. Are ha r Ava . 

Chicago, IL 60838 
Tai. 581-8500 
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Balfo jubiliejinio seimo sekretoriatas: Antanas Zaura, dr. Česlovą Bačinskienė 
ir dr. Bronė Motušienė. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

MOSU KOLONIJOSE 
New Britain, Conn. 

A.A. REGINA 
DALANGAUSKIENĖ 

Sunkios ir ilgos ligos 
iškankinta 1989 m. lapkričio 11 
d. New Britain ligoninėje mirė 
a. a. Regina Dalangauskienė, 
sulaukusi 72 metų amžiaus. 
Dideliame liūdesyje liko vyras 
Zigmas Daląngauskas, duktė 
Laimutė Mihailovich su šeima 
gyv. New Yorke, ir sūnus 
Romas Daląngauskas su šeima, 
gyv. Kalifornijoje. Lietuvoje liko 
sesuo Stasė Lapienienė ir brolis 
Petras Žiogas su šeima. 

A. a. Regina šeimą sukūrė su 
Zigmu Dalangausku Lietuvoje 
1941 metais. Antrojo pasaulinio 
karo frontui artėjant į Lietuvą 
dėl komunistų baimės pasi
traukė su šeima j Vokietiją. 
Karui pasibaigus atvyko į 
Ameriką nuolatiniam gyveni
mui New Britain, Conn. Tik ap
sigyvenus New Britaine tuojau 
įsijungė į Lietuvių parapijos Šv. 
Andriejaus chorą ir eilę metų 
dalyvavo kaip choristė. Taip pat 
visą gyvenimą priklausė Sv. 
Rožančiaus draugijai. 

Kūnas buvo pašarvotas Vens-
kūno laidotuvių namuose ir 
lapkričio 14 d. buvo aplankyta 
giminių, pažįstamų ir draugų. 
Lapkričio 15 d. nulydėta į Lie
tuvių parapijos Šv. Andriejaus 
bažnyčią, k u r už jos sielą 
atlaikytos šv. Mišios. Šv. Mišias 
atnašavo kun. dr. Valdemaras 
Cukuras, dalyvaujant New Bri-
ta ino l ietuvių parapijos 
klebonui kun. Jonui Rikte-
raičiui ir Hartfordo Lietuvių 
parapjos Švč .Trejybės klebonui 
kun. Juozui Matučiui. Pasakė 
kun. dr. Cukuras labai gražiai 
jaudinantį pamokslą. Po pa
maldų nulydėta į Šv. Marijos 
kapines New Britaine. Į kapines 
atvyko visi trys kunigai. Maldas 
atkalbėjo kun. dr. Cukuras ir, 
jam vadovaujant, visi dalyviai 
sugiedojo Marija, Marija. Tada 
šeima paprašė visus dalyvius 
važiuoti į parapijos salę 
pusryčių. 

Ilsėkis, miela Regina, laisvoje 
Amerikos žemėje. Tu jau pas 
mus negrįši, o mes vienas po ki
to pas Tave ateisime ir tikime, 
kad Tu mus ten pasitiksi. 

B. Semaška 

Worcester, MA 

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

Lapkričio 26 d. Dr. Vinco 
Kudirkos šaulių kuopa, kartu 
su skautais, suruošė Nepriklau
somos Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo 71 metų sukakties mi
nėjimą. 

10 vai. ryto organizuotai, su 
vėliavomis, dalyvavo Šv. Kazi-

• miero parapijos bažnyčioje, 
kurioje už žuvusius karius, 
šaulius, savanorius, partizanus 
šv. Mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė kleb. kun. V. Paru
lis, MIC. Giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas vargo
nininkės 0. Valinskienės. 

Po Mišių organizacijos su 
vėliavomis ir šventės dalyviai 
išsirikiavo šventoriuje prie 
Žuvusiems už Lietuvos laisvę 

paminklo, prie kurio vyko trum
pos žuvusių pagerbimo iškilmės. 
Vadovavo Dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopos pirm. A. Grigą-
lauskas. Klebonas kun. V. Paru
lis sukalbėjo maldą. Žodį 
tarė LSS Tarybos pirm. v.s. fil. 
P. Molis. Sugiedojome „Marija, 
Marija". 3 vai. p.p. Maironio 
Parko žemutinėje salėje buvo tę
siamas minėjimas. Susirinku
sius trumpu patriotiniu žodžiu 
pasveikino programai vadova
vęs Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopos pirm. A. Grigalauskas. 
Susikaupimo minute pagerbti 
visi žuvusieji už Lietuvos laisvę. 
Kleb. kun. V. Parulis su
kalbėjo invokaciją. 

Paskaitą skaitė Worcesterio 
apylinkės LB pirm. S. Rudys. 
Prelegentas vaizdžiais faktais 
nušvietė Lietuvos kariuomenės 
steigimąsi, kovas ir laisvės 
laikotarpį. Kariuomenės orga
nizavimas buvo labai sunkus. 
1918 metų pabaigoje prasidėjo 
kovos. Vokiečiai traukėsi, 
bolševikai veržėsi, o iš pietų 
pusės lenkai brovėsi į Lietuvos 
teritoriją. Priešai iš visų pusių 
puolė. Reikėjo gintis nuo jų visų. 
Kovose dėl laisvės kovojo visa 
tauta. Sudėta daug aukų, bet 
laisvė buvo iškovota. Kariuo
menė atliko savo vaidmenį ir 
laisvės metais. Išauklėjo sąmo
ningais lietuviais daug gražaus 
jaunimo ir jį kariškai parengė. 

Dabar lietuviai verčiami tar
nauti sovietų Raudonoje armi
joje, ne savo tėvynėje, bet iš
vežami toli užjos ribų. J ie viso
kiausiais būdais yra žiauriau
siai terorizuojami. Šiandien 
padėtis pasikeitusi visame pa
saulyje, taip pat ir Lietuvoje. 
Kad mūsų rezistencinė kova 
nesusilpnėtų, kad galėtume di
džiuotis mūsų pagalba Lietuvai, 
semkimės stiprybės i r šios 
šventės minėjimo. 

Kuopos pirm. A. Grigalauskas 
šauliui Jonui Spirauskui,Šaulių 
sąjungoje išbuvusiam daugiau 
50 metų, įteikė gražų pažymė
jimą, gautą iš Centro valdybos. 

LSST Trakų rinktinės pirm. 
g.š. A. Zenkus parodė dvi vaiz
dajuostes. Viena — Iškėlimas 
Trispalvės Gedimino pilyje 1939 
metais, parodoma trumpai, tarsi 
įvadas. Tada 1988 m. spalio 7 d., 
kada trispalvė, miniai vėl en
tuziastingai plojant, iškeliama 

Gedimino pilies bokšte. 
Antroji — 1989 metų Vasario 

16 minėjimas Kaune. Vaizda
juostėse regimi vaizdai su
jaudino visus minėjimo 
dalyvius. 

Kuopos pirm. A. Grigalauskas 
padėkojo visiems dalyviams ir 
prie minėjimo ruošimo bei pro
gramos prisidėjusiems. Minėji
mas buvo baigtas Lietuvos 
himnu. 

Po minėjimo visi dalyviai vai
šinosi sesių šaulių paruošta 
kavute ir saldumynais, dalyda
miesi įspūdžiais apie vaizda
juostėse matytus Lietuvos atgi
mimo įvykių vaizdus. 

Minėdami kariuomenės šven
tę, negalime pamiršti ir tų 
karių, kurie Antrajame pasau
liniame kare buvo priversti tar
nauti Raudonojoje armijoje. Jų 
kančias ir mirtį dr. Kazys 
Ėringis vaizdžiai pasakoja 
„Kario" žurnale atspausdin
tuose savo aprašymuose „Lietu
vių karių mirtis sovietų armijos 
replėse". Šis įdomus žurnalas 
naudingas kiekvienam lietu-
viui,-ei, o ypač buvusiems ka
riams, šauliams, nes jame yra ir 
„Tremties trimitas" su šauliš-
komis žiniomis. 

Pagarba visiems Lietuvos kar
žygiams kritusiems kovoje už 
Lietuvos laisvę. Jų darbai ir 
aukos tebūnie pavyzdžiu mums 
ir būsimoms kartoms. 

J.M. 

DOSNI PARAMA BALFUI 

Worcesterio ir jo apylinkėse 
esančių lietuvių tarpe ir šį 
rudenį buvo pravesta Balfui 
aukų rinkimo vajus. Jį pla
ningai ir pavyzdingai pravedė 
energingas Balfo atstovas 
Povilas Babickas, talkinamas 
Juozo Šteinio. Jų pasišventimo 
dėka, šįmet surinkta ir Balfui 
įteikta 2,180 dol. Šia auka 
Worcesterio bendruomenė 
prisideda prie Balfo tiesiamos 
pagalbos rankos vargstantiems 
mūsų tautiečiams. 

Pajėgus aukų rinkėjas Povilas 
Babickas, Balfo šalpos darbą 
dirbantis nuo pat atvykimo į 
Worcesterį, šiomis dienomis 
pranešė Balfo vadovybei, kad 
dėl pablogėjusios sveikatos 
nebegalės toliau tęsti šio gar
bingo darbo. 

Rinkėjai dėkoja visiems au
kotojams. Aukotojų sąrašai 
iškabinti klubų biuletenių 
lentose. 

KEPINIŲ IŠPARDAVIMAS 

Worcesterio LB apylinkės 
narės, prieš Kalėdas, gruodžio 
16 ir 17 dienomis (šeštadienį ir 
sekmadienį), po kiekvienų šv. 
Mišių, Šv. Kazimiero par. salėje 
turės įvairių kepinių ir pyragų 
išpardavimą. 

Visi kviečiami įsigyti kepsnių 
ir pyragų, ir tuo paremti LB 
veiklą. Gautos pajamos skiria
mos LB valdybai. 

J .B. 

LIETUVOS 
1990 M. DAINŲ 

IR ŠOKIŲ ŠVENTE 
ĮVYKS UEPOS 5-6 D. 

Viešbučių vietos jau patvirtintos. Vietų skaičius ribotas. 
Viešnagės maršrutai Lietuvoje bus nuo 7, 11 ir 14 
dienų. 

Norintieji šioje šventėje dalyvauti, galite rezervuoti sau 
vietą siųsdami $250.00 į BALTIC .TOURS kelionių 
agentūrą. 

BALTIC TOURS 
77 Oih tt . , Soft* 4 
N«wton, MA 021t4 
T«l.: 6 1 7 M 5 - M M 
Fax: •17332-7711 

P A DĖ K A 
A.tA. ' 

VACLOVAS SIMUTIS 
Mūsų mylimas Vyras, Tėvas ir Sūnus mirė 1989 m. 

lapkričio 27 d. ir buvo palaidotas lapkričio 30 d. Lietuvių 
Tautinėse kapinėse. 

Norime padėkoti visiems, kurie suteikėjam paskutini pa
tarnavimą ir palydėjo į Amžino Poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. F. Kireiliui, kuris atlaikė 
gedulingas pamaldas už velionio sielą ir palyėjo jį į kapines. 

Nuoširdžiai dėkui visiems, kurie aukojo šv. Mišioms, pri
siuntė velioniui gėlių ir toje liūdesio valandoje pareiškė mums 
užuojautą. 

Didelė padėka Vyt. Didžiojo Saulių rinktinės šauliams už 
budėjimą prie karsto ir atsisveikinimo apeigas koplyčioje bei 
kapinėse. Taip pat dėkojame Moterų Sąjungos 20 kuopos na
rėms už sukalbėtą rožinį, Lietuvos Vyčių 36 kuopai už auką 
metinėms mišioms bei dalyvavimą atsisveikinime ir Brighton 
Parko Lietuvių Bendruomenės atstovei už atsisveikinimo 
žodį. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti. 

Širdingas ačiū karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriams 
Gaidas-Daimid. 

Žmona Teresa, sūnus Robert, motina Magdalena ir 
seserys su šeimomis. 
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Mielam 

A.tA. 
ADOMUI VILIUŠIUI 

iškeliavus Amžinybėn, jo seserims GENOVAITEI, 
ALDONAI, broliui VACLOVUI Lietuvoje, jų šeimoms 
ir giminėms reiškiame gilią užuojautą ir kar tu 
liūdime. 

Kybartiečiai 

A.tA. 
SEVERINAI PETRAUSKIENEI 

iškeliavus amžinybėn, jos vyrą IGNĄ PETRAUSKĄ 
su visa šeima giliai užjaučiu. 

Marijonas Ostrauskas 

Buvusiam Kr. Donelaičio Lit. Mokyklų pirmininkui 

A.tA. 
ALEKSUI POCIUI 

mirus, jo žmonai ZINAI ir sūnums su šeimomis gilią 
užuojautą reiškia. 

Kr. Donelaičio Lit. Mokyklų taryba 
ir mokytojai 

Ilgamečiui Lietuvių Lake Worth klubo pirmininkui 

A.tA. 
VINCUI DOVYDAIČIUI 

mirus, jo mielai žmonai ONUTEI ir jo sūnums gilią 
užuojautą reiškiame. 

Klara ir Antanas Rugiai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas - 927-1741-1 
4348 S. Cal i fornia Avenue 

Telefonas — 523-0440 

A.tA. 
ANELEI RAČIENEI 

Lietuvoje mirus, jos dukrai GENOVAITEI KU
DIRKIENEI giminėms ir artimiesiems Amerikoje ir 
Lietuvoje reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Danutė Kaškelienė 
Izabelė Oksienė 
Sofija Brazauskienė 
Jolanta Dobravolskienė 
Vladas Gilys 
Liudas Reivydas 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

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

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDZIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio ilo penktadienio, 
&S0 — ffcOO v. vakaro. 

VIMM laidos ii WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
WUlow Springs, IL. 60480. 

Tel.: (708) 839-2511 

STEPONAS C. LACK ir S Ū N Ū S 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s Rd. — Tel. 430-5700 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir padėkime ok. Lietuvai kovoje už jos teises. 

Jūsų auka TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuvos lais
vinimo darbus, ELTA biuletenių įvairiomis kalbomis 
leidimą bei Europoje informacijos įstaigų ir radijo ban
gomis skleidžiamas žinias, kurios neleidžia pasauliui 
užmiršti apie tikrą padėtį Lietuvoje ir jos brutualią 
okupaciją. 

Prisiminkime LIETUVOS LAISVES IŽDĄ pagerbdami 
artimuosius, įamžindami jų atmintį ar tvarkydami savo 
palikimų reikalus. 

Aukos, dovanos atleidžiamos nuo federalinų mokesčių, 
IRS Cert. No. 51-01*2223. 

TAUTOS FONDAS 
LITHUAN1AN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

P. O. Box 21073 
Woodhaven. N.Y. 11421 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 S o u t h 50th A v e n u e 
Cicero , I l l inois 

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

Sally Donald M., J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So . 50 Ave. , Cicero I l l ino i s 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel . 652-5245 

w. 
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x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapi jos salėje Marąuette 
Parke š} sekmadieni, gruodžio 
10 d., po 8, 9:15 ir 10:30 vai. šv. 
Mišių bus blynų pusryčiai, 
kur ių galės pavalgyti ir 
parsinešti namo. Kviečia kle
bonas ir blynus kepančios 
parapietės. 

x Clevelando „The Plain 
Dealer" dienrašty gruodžio 6 d. 
laidoje, ,,Perspective" sekcijoje 
yra šio dienraščio redakcijos 
narės Elizabeth Sull ivan 
straipsnis apie Lietuvą. Ji 
pasinaudoja pokalbiu Cleve-
lande besilankant prof. Vytau
tui Landsbergiui, Sąjūdžio 
pirmininkui. Pripažįsta, kad 
Maskva leidžia nuo Naujųjų 
metų ekonominę laisvę, bet bi
joma, kad Kremlius nedarytų 
kliūčių Lietuvai ir visam Pa
baltijui savarankiškai tvar
kytis. 

x Policijos superintenden
tas LeRoy Martin prašo praneš
ti, kad švenčių metu reikia 
atsargiai vairuoti, ypač po 
bendrų švenčių, kuriose naudo
jamas alkoholis. Bus gaudoma 
ir tokie vairuotojai baudžiami, 
neskaitant, kad gali pasitaikyti 
sužeidimų ir užmušimų. 

x Lietuvių Prekybos rūmai 
praneša , kad susirinkimas ir 
kalėdinis pobūvis įvyks gruo
džio 13 d., 6:30 v.v. Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje, 6500 
S. Pulaski Rd. Rezervacijoms 
skambinti Pau l ina i Sukis 
1-70^424-6731. 

(sk) 

x Ateitininkų Kūčios sek
madienį, gruodžio 17 d. 3 vai. 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je Vietas užsakyti 499-2447. 

(sk) 

x Ar norite Naujuosius Me
tus sutikti su savo gerais 
mielais draugais? Tada širdin
gai kviečiame į šventinį vakarą, 
kuris įvyks Pasaulio lietuvių 
centre gruodžio 31 d. 8 v.v. Jūsų 
čia lauks išradingų šeimininkių 
patiekti pietūs, kokteiliai, links
ma ..Žaros" muzika ir gera nau
jametinė nuotaika. Stalus rezer
vuoti galite pas Rita Riškienę 
tel. 599-2253 arba Audronę 
Gulbinienę tel. 448-8641. 

(sk.) 

x įamžinkite savo gyveni
mo prasmingas akimirkas! 
Felicija Banytė prityrusi foto
grafė, profesionalė. Vestuvinės 
fotografijos, portretai ir kt. Tel. 
312-325-0408. 

(sk.) 

x JUOZAS BACEVIČIUS, 
namus parduoda greit. įkaino
jimas — veltui. Skambinti Bell-
Bace RE. tel. (312) 778-2233. 

(sk) 

x Darome nuot raukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti. 
American Travel Service 
Bureau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, 111. 60643. Tel. 
(312) 238-9787. 

(sk; 

x Gydytojai ir jų šeimos 
nariai galės dalyvauti Gydytoju 
suvažiavime Lietuvoje Dainų ir 
Šokių šventės metu. Kelionė 
nuo liepos 2 iki liepos 19 d Šis 
suvažiavimas įvyksta pritariant 
Lietuvos Gydytojų sąjungai ir jį 
globoja Lietuvos Sveikatos 
ministerija Registruotis iki 
gruodžio 12 d. American Tra
vel Service Bureau, 9727 S. 
Wes tem Ave., Chicago. IL 
60643, tel. 312-2:**-^787. 

x „Grandies" madų pa
roda Jaunimo centre rengiama 
pačios „Grandies" vaMybos ir 
globėjų. Ji bus šį sekmadienį, 
gruodžio 10 d. Visi. kurie nori 
padėti „Grandies" tautinių 
šokių ansambliui ateinančiais 
metais su tautiniais šokiais 
nuvykti į Lietuvą, kviečiami 
dalyvauti. 

x Suvalkiečių dr-jos me
tinis susirinkimas bus gruodžio 
15 d., penktadienį, 1 valandą 
p.p. Z. Kojak salėje, 4500 S. 
Talman Ave. Visi nariai 
prašomi dalyvauti, aptarti drau
gijos reikalus, išklausyti 
valdybos pranešimus ir pasivai
šinti. 

x „Business Week" gruo
džio 11d. laidoje plačiai rašoma 
apie Lietuvą, Estiją ir Pabaltijo 
problemas, kurias iškelia Lietu
vos vicepremjere Kazimiera 
Prunskienė ir Sąjūdžio tarybos 
pirmininkas prof. Vytautas 
Landsbergis. Rašo Rose Brady 
iš Vilniaus. Žurnalo iškarpą at
siuntė žurn. Stasys Pieža, mūsų 
nuolatinis bendradarbis, o jam 
atsiuntė jo anūkas, kuris su biz
nio reikalais iš pareigos 
susitinka. 

x Dr. Ferd. Vyt. ir Vanda 
Kaunai sveikina visus savo 
draugus ir pažįstamus su šv. 
Kalėdom ir linki sveikų 1990 
Metų. 

x Fugenija ir Kazys Gim
žauskai iš Floridos šv. Kalėdose 
sveikina savo draugus, bičiulius 
ir LB darbuotojus, linkėdami 
visiems sveikatos, geriausios 
sėkmės ir tesėti pagalbą sie
kiančiai laisvės Lietuvai. Vietoj 
kalėdinių sveikinimo kortelių 
skiria auką „Draugui". 

x „Aušros Vartų" tunto 
„Gabijos draugovės sueiga 
gruodžio 10 d. neįvyks. 

(sk) 

x JAV Jaunimo sąjungos 
Chicagos skyriaus susirin
kimas įvyks š.m. gruodžio 10 d., 
sekmadienį, 12 v.p.p. Jaunimo 
centre. 

x Kazys Vabala i t i s , Cicero, 
111., sveikina savo gimines, 
draugus ir pažįstamus šv. Kalė
dų proga, o naujuose 1990 Me
tuose linki daug laimės ir 
sveikatos. Vietoj kortelių skiria 
auką ..Draugui". 

x V e r o n i k a M a š i o t i e n ė , 
siųsdama auką už kalendorių ir 
kalėdines korteles, sveikina 
visus gimines ir pažįstamus iš 
Pasaulio Lietuvių centro Kalė
dų ir Naujų Metų proga, linkė
dama visiems sveikatos ir ramy
bės. 

x Klemensas ir Adelė Juš -
kevičiai šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga sveikina gimines, 
draugus ir pažįstamus, linkė
dami daug džiaugsmo ir gausios 
Dievo palaimos. Vietoj sveiki
nimo kortelių ski r ia auką 
„Draugui". 

x Dzūkų draugi jos valdy
ba, Chicago, 111., sveikina savo 
narius šv. Kalėdų ir Naujų 1990 
Metų proga ir linki visiems ge
ros sveikatos. 

x Žemaičių Kul tūros klu
bas, Chicago, 111., per pirm. 
Juozą Skeivį švenčių progs svei
kina „Draugo" redakciją ir kar
tu dėkoja už darytas paslaugas, 
skelbiant klubo informaciją. Ta 
proga atsiuntė 25 dol. auką. 

x Kun. Ignas Urbonas , Sv. 
Kazimiero parapijos klebonas, 
Gary, Ind.. pratęsdamas pre
numeratą pridėjo ir 50 dol.. kaip 
Kalėdinę dovanėlę . Labai 
dėkojame. 

x Reg ina G r i š k e l i e n ė , 
North Lake Shcre Dr., Chicago, 
dažnai paremia „Draugą" dides
nėmis aukomis, garbės prenu-
meratorė, pratęsė prenumeratą 
su 200 dol. čekiu. Nuoširdus ir 
didelis ačiū už gražią kalėdinę 
dovaną. 

x Pasaulio Lietuvių cent
rui Lemonte reikalinga šeimi
ninkė aptarnauti nuolatiniams 
gyventojams. Išsamesnei in
formacijai skambinti Angelei 
a rba Danai (708) 257-8787. 

(sk) 

x Krištanavičiaus Fondas 
padeda išlaikyti Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų centrą, kurio 
užmojis yra išsaugoti mūsų tau
tos kultūrines vertybes ateities 
kartoms. Mūsų darbai reikalaus 
moralinės ir materialinės 
paramos iš lietuviu visuomenės. 
Bendrai dirbant mūsų ateitis 
gali būti šviesi ir laiminga. 
Kviečiame visus į talka. Nuo 
mokesčių nurašomos aukos ar j 
paskolos gali būti siųstos adre- j 
su: 5620 South Claremontj 
Ave., Chicago, IL 60636 USA. 
Telefonas (312) 4344545. Pirmi
ninkas Robertas Vitas. 

(sk). 
x PATRIA dovaninių ir 

elektronikos prekių parduo
tuvėje dabar galite gauti Lietu
voje pageidaujamų elektroninių 
prekių sumažintomis kainomis. 
Pvz. M7 arba Hitachi kamkor-
deriai tik 999 dol. Siunčiame 
prekes į Lietuvą kargo — oro 
linija. Dovanos greitai ir sau
giai pasieks jūsų gimines. PAT
RIA 2638 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 778-2100. Ati
daryta kasdien: 10 v.r. - 5:30 
v.p.p. Sav. A. ir F. Siutai. 

(sk) 

x American Travel Servi
ce Bureau parūpina lėktuvų bi
lietus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Tą patj patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis į American Travel 
Servic? Bureau, 9727 S. Wes-
tern Ave., Chicago, m. 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk) 

x Iš Lietuvos p a r d u o d a m i 
gintariniai ir inkrustuoti pa
veikslai (Karo muziejus), ginta
riniai (su vabzdžiais) ir aukso 
papuošalai. įvairūs lino audiniai 
ir medžio drožiniai. Pristatome 
arba pas iunč iame. Tel . 
1-708-656-6599. 

(st) 
x Greit p a r d u o d u vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX F I R S T , R i m a s 
Stankus, tel. (708) 361-5950 ar 
ba (708) 636-6169. 

(sk) 

Nauja PLIAS-ALIAS centro valdyba su svečiais. Iš kairės: Viktoras Jautokas, Juozapas Laucius, 
Onutė Požiurnikaitė, Kostas Burba, Albertas Kerelis, Edmundas Arbas, L. Krivickienė ir Jonas 
Baris 

Nuotr. Irenos Kerelienės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVIŲ FONDO VAJUS 

Suaukota 71,000 dol. Trūksta 
29,000 dol. Lietuvių fondo vado
vybės pastangomis vienas auko
tojas pasižadėjo paaukoti 50,000 
dol., jei kiti iki šių metų pa
baigos suaukos 100,000 dol. 
Nuo vajaus paskelbimo — 

x Oana ir Vytautas Mažei
kai iš Treasure isiand prašo pa
tikslinti, kad jie paskutiniu 
metu, kaip buvo paskelbta, 
Chicagoje nesilankė, o jų auką 
„Draugui" įteikė kitas asmuo jų 
vardu. 

x Sena lietuvių išmintis 
sako: kaip sutiksi Naujuosius, 
taip nugyvensi visus metus. 
Todėl ir kviečiame jus į Naujųjų 
Metų sutikimo vakarą, kuris 
įvyks Pasaulio lietuvių centre 
gruodžio 31 d. 8 v.v. Gros „Ža
ros" orkestras. Stalus rezervuo
ti galite pas Ritą Riškiene 

(tel. 599-2253) arba Audronę 
Gulbiniene (tel. 448-8641). 

'sk) 

x American Travel Ser
vice Bureau p raneša , kad da
bar galima nupirkti automobilį 
giminėms Lietuvoje. Kaina: 
„Lada" nuo 5,245 dol., o „Sama
ra" nuo 6,245 dol. Automobiliai 
pristatomi per 30-60 dienų iš 
Suomijos. Taip pat galima 
užsakyti „Volgą" ir „Žigulius" 
bei kita<- prekes tiesiai per dole
r inę parduotuvę Vilniuje. 
Informacijai kreiptis: ATSB, 
9727 S. 

rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d. 
per tris mėnesius gauta aukų 
71,000 dol. Iki reikalingos 
sumos dar trūksta 29,000 doi., 
o laiko liko nebedaug. 

Artinasi Kalėdų šventės ir 
bendru papročiu, ypač šiame 
krašte , savo artimiesiems 
įteikiame dovanėles, praskaid
rindami jų kasdieninį gyve
nimą. Darydami savo artimųjų 
sąrašą nepamirškime įtraukti 
Lietuvių fondo ir paskirti 
atitinkamą dovaną. Savo auka 

Western Ave., Chica-
x Dėmesio video apa ra tų go, II. 60643. tel. 312-238-9787. 

(sk) 

x G.T. Internat ional , Inc. 
prašo atkreipti dėmesį, kad 
gydytojų suvažiavimas įvyksta 
gegužės mėn. 20-24 d. Kaune. 
Dar yra likę ribotas vietų skai
čius G. T. International Kultu -

savininkai! Galbūt esate paste
bėję, kad užsieninių vaizdajuos
čių negalima naudoti amerikie
tiškos gamybos rekorderiuose ir 
atvirkščiai. Norint vaizdajuos
tes panaudoti, reikia jas „iš
versti"' — pritaikyti. Už labai 
prieinamą kainą I H F Produc- _ _ , 
*i„^ -4.-1 •- j • i J S Kongreso-Gydytojų šuva 
tions pritaikys jūsų vaizdajuos- ^. . *_ jF_Tl. « • - - -
čių kasetes greit ir tiksliai, 
naudodami ,,state-of-the-art 
digital" aparatus. Kainoraštį 
galite gauti atsilankydami arba 
parašydami žemiau nurodytu 
adresu, arba skambindami 
312-927-9091. Taip pat čia 
galima pirkti arba išnuomoti 
lietuviškų dokumentinių filmų. 
IHF Produc t ions patenkins 
visus jūsų video pareika
lavimus. Sav. Petras Bernotas. 
IHF PRODUCTIONS, 3533 S. 
Archer Ave., Chicago, IL 
00609. 

(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. 
(312) 847-7747. 

'sk)1 

žiavimo ture gegužės 15 iki 31 
d. 1990 m. S k a m b i n k i t e 
(708M30-7272. 

(sk) 

x Akiniai siuntimui j Lietu
vą. Kreiptis: į Aldoną Kamins
kienę, Optical studio, 2620 West 
71 Street. Chicago, 111. 60629 

Telefonas (312) 778-6766. 
(sk) 

x Baltic Monuments , Inc., 
2621 W 71 Street, Chicago, 111. 
Tel. <312> 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis 

(sk) 
x Ligos draudimas atvyku

siems iš Lietuvos ir kitų kraštų 
Kreiptis pa* A. Lauraitį, A. 9c 
L. Insurence Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 
60609. TP ' 1-312-523-9191. 

(sk) 

Mokslo ir kūrybos simpoziumo proga 
17 parodų kuratorius JAV LB Kultū
ros iždininką? Emilijus Holenderis 
atidaro pirmąją parodą. 

Nuotr J . Tamulaičio 

x Sol. Vaclovo Daunoro, 
Vilniaus operos solisto, pianis
to Roberto Bekionio ir aktoriaus 
Algirdo Grašio koncertas bus 
sausio 7 d. J. Centre. Bilietus 
įsigyti galima J . Vaznelio 
prekyboje ir L. Fondo raš
tinėje - 3001 W. 59th St. Kon 
certą rengia L. Fondas. 

(sk) 

x Lietuvių Fondui vajaus 
proga aukojo: $300 Viktoras ir 
Ona Šamatauskai, po $200 Paul 
ir Ona Bložiai, Klemensas Mal
kevičius, Jonas ir Ona Rugeliai, 
po $100 Antanas Sereika, Mary 
Yesukevich ir daugelis kitų po 
mažesnes sumas. Lietuvių Fon
das visiems dėkoja ir prašo 
aukas siųsti būstinėn — 3001 
W. 59th St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 
x Daug įdomybių vienoje 

popietėje, kuri rengiama Pa
saulio Lietuvių centre, 
Lemonte, gruodžio 17 d. po šv. 
Mišių! Fotomenininkas Algi
mantas Kezys pristatys naują 
knygą, „Atlaidai — Lithuanian 
Pilgrimages". Autorius — foto
grafas Romualdas Požerskis iš 
Kauno. Dainininkas iš Vil
niaus, Algimantas Barniškis, 
padainuos linksmų lietuviškų 
dainų, o mūsų darbščiosios šei
mininkės pavaišins išradingai 
paruostais užkandžiais, pyra-
Čiais ir kava. Kviečiame ap
silankyti. 

(sk) 

Lietuvių fondui, prisidėsite prie 
vajaus pasisekimo ir tolimesnio 
lietuvybės išlaikymo. 

Lietuviškoji veikla ir toliau 
priklausys nuo mūsų dosnumo 
ir teikiamos paramos. Lietuvių 
tautos pastangos ir ryžtas 
pasiekti visų mūsų aukščiausią 
tikslą — atgauti Lietuvai nepri
klausomybę, pasilieka toli
mesniu veiklos pagrindu. Išei
vijoje svarbu išlaikyti gyvąją 
lietuvybę priaugančio jaunimo 
tarpe. Lituanistinės mokyklos, 
jaunimo stovyklos, organizacijos 
prisideda prie jaunosios lietuvių 
kartos lietuvybės išlaikymo, bet 
pagrindiniu veiksniu lieka 
šeima. Tik tėvų pastangų ir 
pasiaukojimo dėka ir po 
45-kerių išeivijos metų dar daug 
jaunimo laisvai kalba lietu
viškai ir domisi lietuviškais pa
pročiais. Prasidėjęs lietuvių tau
tos pavasaris ir pralaisvėjusios 
kelionės sudaro geras progas 
arčiau susipažinti ir užmegzti 
tampresnius ryšius. Jaunimo 
ansamblių koncertai praturtina 
išeivijos kultūrinį gyvenimą, o 
besikuriančių ar atgimstančių | 
organizacijų atstovų pranešimai 
parodo tautos nuotaikas. Gimi
nių, mokslininkų ir kultūri
ninkų apsilankymai, tuština 
išeivijos lietuvių plonesnes ar 
storesnes pinigines. Dosnumas 
dažnai nepriklauso nuo pini
ginės storumo, o nuo reikalo 
tinkamo supratimo ir dedamų 
pastangų įvertinimo. Bet 
kažkaip pradedame vis dažniau 
ir dažniau dairytis į storesnes 
pinigines bei viduriniąja kartą, 
laukdami iš jų stambesnių aukų 
remti lietuvybės išlaikymo ir 
Lietuvai nepriklausomybės 

x Jaunas lietuvis iš Argen
tinos ieško bet kokio darbo. 
Kalba laisvai lietuviškai. 
Skambinti: (312) 445-9044 ar
b a (312) 4760903. 

(sk) 
x Lietuvių Operos N. Metų 

sutikimas rengiamas gruodžio 
31d. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Kaip ir kasmet, bus da
romos visos pastangos, kad sve
čiai būtų pavaišinti gardžia va
kariene ir jaukioje aplinkoje, 
prie geros muzikos, puikiai iš
puoštoje salėje smagiai sutiktų 
Naujus Metus. Informacijai-re-
gistracijai kreiptis pas Vaclo
vą Momkų, tel. 312-925-6193. 

(sk) 

x Kelionė laivu is Los An
geles i Meksiką! Lietuvių 
grupė organizuojama ateinan
tiems metams, kovo 3-10 d. 
Registracija vyksta šiuo metu. 
Kelionę organizuoja Vida 
JonuSieno, Amber Travel 
Service, 11745 Southwest 
Hwy., Palos Heights, IL 
60453, tel. 708-448-7420. 

(sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖS 

— Lapkričio 7 d. įvyko 
JAV LB tarybos prezidiumo 
posėdis, kurio tikslas buvo 
įvert inti ką tik praėjusią 
tarybos sesiją ir svarstyti svar
bius iškilusius tarybos reikalus. 
Buvo apgailestauta, kad sesijai 
pakenkė gan menkas tarybos 
narių dalyvavimas, o ypač ne
dalyvavimas be pasiteisinimo, 
kuris automatiškai atstatydina 
tarybos narį. Buvo svarstoma 
JAV LB inkorporavimas, infor
macijos skleidimo reikalai, atei
nančios sesijos vietovės ir san
tykiai su krašto valdyba. Pagei
daujama, kad krašto valdyba 
palaikytų glaudesni'is ryšius su 
prezidiumu ir kuo grečiau 
vykdytų Visuomeninės tarybos 
stiprinimą. Kita sesija planuo
jama ateinančių metų rugsėjo 
vidurinį savaitgalį. Apygardos 
bei apylinkės, norinčios, kad 
sesija įvyktų jų vietovėje, 
prašomos kuo greičiau kreiptis 
į prezidiumą. Tuo tarpu, prezi
diumas tyrinės galimybes su
ruošti sesiją Kalifornijoje. 

— Ses. Ksavera Šakėnaitė, 
dirbanti Bolivijos misijose, yra 
atvažiavusi į Ameriką ir apsi
stojusi pas savo seserį B. 
Ežerskienę, 7911 Neff Rd., 
Cleveland, OH 44119. Čia žada 
praleisti Kalėdų šventes ir iš čia 
aplankyti kitus draugus ir 
pažįstamus. 

atgavimo pastangas. 
Vyresnioji lietuvių išeivija 

(dabar jau pensininkai), besi-
kurdama sunkiose sąlygose, 
sugebėjo išmokslinti vaikus, or
ganizuoti lietuvišką veiklą ir ją 
remti, sukurti fondus, kurių 
pajamomis būtų tęsiamas toli
mesnis lietuvybės išlaikymo 
darbas. Sunku surasti kitos 
tautos išeiviją, kuri būtų atli
kusi tokį milžinišką tėvynei 
pasiaukojantį darbą ir sudėjusi 
kapitalą. Dar ir dabar gyvieji 
nesitraukia iš darbo lauko, o 
mirusiųjų palikimai remia lie
tuvių pastangas. Laikas būtų 
jaunesniesiems perimti jų darbą 
ir savo ištekliais įsijungti į jų 
rėmimą. 

Tad nepraleiskime progos 
gauti vienkartinę 50,000 dol. 
auką ir įsijunkime į Lietuvių 
fondo vykdomą vajų. Jei būtų 
perteklius, tai prisidės prie grei
tesnio 5 milijonų kapitalo 
sutelkimo. 

A. Juodvalk is 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

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. ,' 

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

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60829 

Tel. 77*0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

Advokatas 
JONAS NAKAS 

505 Pleasant St., Ste. 202-C 
St. Joseph, MI 49085 

Tel. 616-983-4130 
Aptarnauja Union Pier, New Buffalo 
ir kt. pietvakarių Mkhigano lietuvius 

: ; . — ą 
ADVOKATAS 

ALGIRDAS R. OSTIS 
201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 

Hinsdale, IL 60521 
Tel. 325-3157 ' 

Valandos pagal susitarimą 
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