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Lietuvos kelyje 
kompromisai 

Landsbergis vadovauja Ustuvos delegacijai 

Maskva. — Lietuvos Ko
munistų partijos vadai po dviejų 
dienų spirginimo Kremliuje 
išliko gyvi ir dargi su tam tikru 
laimėjimu, rašo „Christian 
Science Monitor" dienraščio 
korespondentas iš Maskvos. 

Tiesa, jog Gorbačiovas 
pakartotinai barė ir kaltino 
praėjusios savaitės lietuvių 
nutarimą atsiskirti nco Centro 
kontrolės, sakydamas, kad 
lietuviai kenkia perestroikai. 
Pirmadienį ir antradieni Centro 
Komitetas sprendė partijos 
krize ir patvirtino Gorbačiovo 
kaltinimą Lietuvai, kad 
lietuvių atsiskyrimas yra 
,,neteisėtas". Kremliaus 
ideologas Vadimas Medvedevas 
čia daug kalbėjo. Ir tai, kas buvo 
sutarta, jau yra kompromisų ke
lias, nes nieko baisaus nenu
tarta. Vietoje bausmės — lai
mėta laiko ir sąlygas, kuriose 
galėtų būti pareikšta geriausia 
Gorbačiovo savybė — komuni
kacija. 

Kalba iš nuosavo kiemo 
Tuoj po Naujų metų Sovietų 

prezidentas ir kiti Politbiuro 
nariai keliaus į Lietuvą „ištirti 
situaciją", o po to plenumas 
rinksis paskutiniam sprendi
mui. „Praktiškai kalbant, tai 
reiškia, kad jie lauks ir leis 
28-jam partijos kongresui nu
spręsti spalio mėnesi", pasakė 
Igoris Sedychas, ,,Novosti" 
spaudos agentūros kolumnistas. 
„Dirva paruošta kompromisui. 
Tai labai didelis žingsnis..." 

Lietuvos Komunistų partijos 
vadas Algirdas Brazauskas pats 
kalbėjo apie kompromisą. „Vis
kas, ko reikia", sakė jis, „yra 
pertvarkymas Sovietų Komu
nistų partijos, kad būtų leista 
laisvė visoms respublikų parti
joms. Tame kontekste jis įžiūri 
puikų bendradarbiavimą tarp 
centrinės partijos ir Lietuvos 
partijos. Lietuvoje jau nubal
suota, ir galimybė kalbėtis su 
Gorbačiovu iš nuosavo kiemo 
yra malonumas. Gorbačiovas 
yra buvęs Lietuvoje 1980 m., 
kai jis dar nebuvo partijos 
vadovu. Lietuviai norį jam 
parodyti, kad partija bus at
naujinta Brazausko ir kad lie-

LatvIJa baigė 
komunistų 

vMpatavImą 
Ryga. — AP žinių agentūra 

pranešė, jog ketvirtadienį Latvi
jos Aukščiausioji taryba nutarė 
panaikinti konstitucinį straips
nį, kuris garantavo komunistų 
partųai pirmenybe visuose klau
simuose. U i straipsnio iš 
Konstitucijos išbraukimą bal
savo 220 narių, o prieš 50. Tuo 
pačiu nutarimu Latvijoje buvo 
įvesta daugpartinė sistema, 
pranešė užsienio spaudai Lat 
vįjos Liaudies Fronto laikraščio 
„Atmoda" redaktorius V. Ko-
ziols. Debatai šiuo klausimu 
vyko 3 valandas. 

Latvijos Komunistų partijos 
suvažiavimas įvyksta sausio 10 
ir 11 dienomis Rygoje. Latviai 
taip pat sudarė komisiją, kuri 
paruoš latvių kalbos įteisinimo 
projektą- Kaip ir Lietuvoje ir 
Estijoje, tarybos sesijoje buvo 
pasisakyta už Latvijos nepri
klausomybe. Pranešama, kad ir 
Armėnijoje ruošiamasi pana
šiems nutarimams. 

Pasiruošimas 
rinkimams 

Vilnius. — Lietuvos spauda 
praneša, jog sudaryta Rinki
minė komisija ir pradėjo 
pasiruošimus rinkimams, kurie 
įvyks kovo 18 d. Komisija 
sudarė rinkimines apygardas 
Lietuvos Aukščiausiosios tary
bos deputatų rinkimams ir 
nustatė rinkimų taisykles. 
Komisija taip pat svarstė ir 
kareivių dalyvavimo rinki
muose klausimą ir nutarė kreip
tis į Aukščiausiąją tarybą, kad 
paaiškintų kaip laikytis dėl 
nelietuvių dalyvavimo rinki
muose. 
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tuviai nėra ekstremistai, kurie 
trokšta kraujo ir mirties, kaip 
kad buvo išsireiškęs Gorbačio
vas Centro komitete. 

Plenumo pagalba 
„Tiesos" kolumnistas Vilius 

Kavaliauskas mano,jog šios sa
vaitės plenumas labai padėjo 
Lietuvos partijai. Lietuvoje jau 
įvyko didžiulės demonstracijos, 
ginant atsiskyrimą ir siunčiant 
tūkstančius telegramų, užsto-
jant Brazauską, pasakojo jis to 
dienraščio reporterei. Kava
liauskas mano, jog vietiniai rin
kimai atneš partijai didesnį 
laimėjimą, o tam reikalui padėjo 
plenumas Maskvoje. Jis taip pat 
pasakė, jog plaukia pareiškimai 
įstoti į atsiskyrusią Komunistų 
partiją. Kremlius to negalės 
ignoruoti. Vasario rinkimų pasi
sekimas glūdi Komunistų parti
jos atsiskyrime nuo Maskvos. 
Priešingu atveju, partija būtų 
visiškai sužlugdyta, būtų 
blogiau negu kovo mėnesį. 
Skirtumai tarp partijos ir 
Sąjūdžio mažėja. Partija esmėje 
priėmė Sąjūdžio programą. 

HE TU V A 
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IRI)0RA,LIETIVA! 
Lietuvos Tautinio Olimpinio komiteto plakatas 

Demokratijos metai 
JAV prezidentas tyli Pabaltijo 
nepriklausomybes klausimu 

Gali prarasti gerbėjus 
Lietuvoje Gorbačiovas turi ne

mažai gerbėjų dėl savo reformų^ 
tačiau tai gali labai greitai 
sumažėti, jei Gorbačiovas norės 
įsakinėti lietuviams, ką jie turi 
daryti, ir kaip jis laikysis savo 
vizito metu. Gorbačiovo didžiau
sias rūpestis esąs, kad lietuvių 
ėjimu nepasektų kitos respubli
kos. Nors Lietuvos komunistų 
partija paskelbė, kad jos tikslas 
yra bepriklausoma Lietuva, ta
čiau manoma, kad to nebus gali
ma pasiekti dar daugel metų. 

Pranešta, kad į Lenkiją išvyko 
tartis Lietuvos delegacija, 
kuriai vadovauja Sąjūdžio pir
mininkas Vytautas Landsber
gis. 

Washingtonas. — Ginkluotas 
sukilimas Rumunijoje parodo, 
jog ir giežtos laikysenos ko
munistų režimas Rytų Europo
je negali atsilaikyti prieš minią, 
kuri nušlavė komunistines val
džias. 

Į praeitį nuėjo griežtasis reži
mas Lenkijoje, Vengrijoje, 
Čekoslovakijoje, Rytų Vokietijo
je ir Bulgarijoje, o dabar ir 
Rumunijoje. Šios vyriausybės 
siuntė į kalėjimus disidentus ir 
visus politinius veikėjus, kurie 
drįsdavo pasisakyti už žmonių 
teises. 

Berlyno sienos sugriuvimas ir 
Brandenburgo vartų atidary
mas ir invazija į Panamą — 
viskas įvyko per paskutines 10 
dienų šiais metais, ir tai yra 
dramatiški ir pasakiški suki
limų metai tarptautiniuose lais
vės klausimuose. 

Kada Sovietai leis 
daugpartinę sistemą? 

Daugelis diplomatų ir politikų 
nori šiuos metus pavadinti 
„Demokratijos metais" — svar
biausiais dvylika mėnesių gal 
būt nuo pat 1968 metų Sovietų 
invazijos. Gal tik būtų galima 
šiek tiek palyginti 1989 su an-
nus mirabilis 1848. Bet kaip ir 
1848, taip ir 1989 palieka daug 
problemų ir klausimų neišrištų, 
o ypač plačiuose plotuose tarp 
Elbės ir Uralo. 

Pačioje Sovietų Sąjungoje 
pasikeitimai prasidėjo tik prieš 
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Rytu Europa — lemtingieji pani-
kaitimai. 
Pagrindinės datos , atsisakant 
komunizmo Rytų bloko kraštuose. 

metus, bet gyventojai jau rei
kalauja daugpartinė8 sistemos 
ir visiškai laisvų rinkimų 
respublikose ir atsiskyrimo nuo 
sąjunginės partijos centro. Kiek 
ilgai M. Gorbačiovas galės 
neigti Lietuvai tų pačių dalykų, 
kuriuos turi Rytų Europa, klau
sia „New York Times", ir kada 
leis atstatyti nepriklausomybe. 
Arba Armėnijai, arba Moldavi
jai, o kaip bus ir su Gruzija? 

Paryžiuje po nepavykusio 
žiauriai numalšinto sukilimo 
Kinijoje gyvena daug studentų 
ir disidentų ir vienas iš .kinų 
laisvės vadų pareiškė: „Istorijos 
ratas pasisuko Bukarešte, jis 
greit suksis ir Beijinge". 

Ar baigėsi šaltasis karas? 
Kiti metai bus didelių ban

dymų metai, sako Robert Hor-
mats, buvęs aukštas Amerikos 
vyriausybės pareigūnas, tarp
tautinių reikalų ekspertas. 
Vakarų vertybės išsilaikė — 
laisvės virusas plečiasi. Ir su 
Marchallo planu, ir net su to
kiais vadais, kaip Konradas 
Adenaueris ir Liudvikas Erhar-
das Vakarų Vokietijai truko 10 
metų, kol buvo konvertuojama 
valiuta. Marksizmas netaps per 
naktį pasikeitusiu vakarietišku 
veidu Rytų Europoje. Tačiau 
galimybių yra. Vakarai pažadė
jo per Europos Bendruomenę 
tiems kraštams paramą. Pilnai 
tam pritarė Amerika. Artėja ir 
Vokietijų susivienijimas. 

Bet ar tikrai baigėsi šaltasis 
karas, klausia „New York 
Times" kolumnistas R. Apple, 
nors VVashingtonas ir kitos 
sostines nori tuo patikėti. 

Stabilumas tapo įkaltas j 
politikų galvas — baime, kad 
nepasikeistų valstybių sienos. 
Tad tyla gaubia Washingtono ir 
kit JS Vakarų politikus Pabalti 
įo valstybių laisves klausimu. 
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— Vatikano nunciatūroje Pa
namoje buvę keturi aukšto 
rango karininkai, Noriegos ar
timi bendradarbiai, išėjo iš 
patalpų ir tuoj pat buvo suimti 
amerikiečių karių. Vienas iš 
šimtųjų yra buvęs Noriegos 
Saugumo viršininkas, kuris yra 
Izraelio pilietis. 

Visiems lietuviams — Tėvynėje 
ir laisvame pasaulyje — linkime ryžtingai 
1990 m. dalyvauti kovoje už Lietuvos laisvę! 

Sudaryta komisija Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo planui rengti 

Vilnius. — Lietuvos komu
nistų Aukščiausioji taryba nu
tarė sudaryti Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo planui 
rengti komisiją iš pačios Tary
bos ir Liaudies deputatų. Į ją 
įeina: A. Bernotas, Ukmergės 
rajono Liaudies deputatų tary
bos vykdomojo komiteto pirmi
ninkas; A. J. Brazaitis, Vyriau
siosios valstybinių paslapčių 
spaudoje saugojimo valdybos 
prie Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos viršininkas; A. Bra
zauskas, Lietuvos Komunistų 
partijos Centro Komiteto pir
masis sekeretorius; A. Čup-
linskas, Sigmos gamybinio 
susivienijimo generalinis direk
torius, Vilniaus V. Lenino 
skaičiavimo mašinų gamyklos 
direktorius; V. Domarkas, 
Kauno politechnikos instituto 
rektorius; P. V. Ignotas, Lie
tu, oš TSR Ministrų Tarybos 
pirmininko pavaduotojas; H. 
Jackevičius, Lietuvos TSR 
valstybinio plano komiteto 
pirmininko pirmasis pava
duotojas — ministras; J. 
Jagminas , Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos pirmi

ninko pavaduotojas; C. Kar-
bauskis, Lietuvos vaisių ir dar
žovių ūkio mokslinio tyrimo ins
tituto direktorius; V. Kazana-
vičius, Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos pirmininko pavaduoto
jas; J. Kiriuščenka, Lietuvos 
TSR valstybinio materialinio 
techninio tiekimo komiteto pir
mininkas; V. Klikūnienė, 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo pirmininko 
pavaduotoja; E. Klumbys, Kau
no medicinos akademijos cent
rinės mokslinio tyrimo labo
ratorijos neurochirurgijos 
laboratorijos vedėjas; V. Kubi
l ius , Lietuvos Komunistų 
partijos Kretingos rajono 
komiteto pirmasis sekre
torius; P. Kūris, Lietuvos 
TSR teisingumo ministras; A. 
Macait is , LKJS Centro 
Komiteto pirmasis sekretorius; 
R. A. Makūnas, Kauno rajono 
Liaudies deputatų tarybos 
vykdomojo komiteto pir
mininkas; J. Marcinkevčius, 
rašytojas; N. Medvedevas, 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos 
narys; A. Mickis , Kauno 
medicinos akademijos katedros 

vedėjas; K. Motieka, Vilniaus 
miesto pirmosios juridinės 
konsultacijos advokatas; R . 
Ozolas, „Atgimimo" laikraščio 
vyriausias redaktorius; J. V . 
Paleckis, Lietuvos Komunistų 
partijos Centro Komiteto 
ideologijos skyriaus vedėjas; «J. 
Ramanauskas, Lietuvos TSR 
lengvosios pramonės niinisteris; 
L. Sabutis , Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo sekretorius; R . 
S i k o r s k i s , Lietuvos TSR 
finansų ministras; B . 
Z a i k a u s k a s , Lietuvos 
Komunistų partijos Centro 
Komiteto partijos Vilniaus 
miesto komiteto pirmasis 
sekretorius; A. Ža lys , 
Klaipėdos miesto Liaudies 
deputatų tarybos vykdomojo 
komiteto pirmininkas; Z. 
Žilevičius, TSRS valstybinio 
banko Lietuvos respublikinio 
banko valdytojas; A. Žukaus
kas, Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos viceprezidentas. 

&i komisija įpareigota per tris 
mėnesius parengti pasiūlymus 
ir juos įteikti Lietuvos Aukš
čiausiajai tarybai. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lietuvoje nuo sausio 1 
dienos įsigalioja naujasis eko
nominio suverenumo šiek tiek 
apkarpytas įstatymas. 

— Vilniuje bijoma, kad 
Panamos ir Rumunijos įvykiai 
nutraukė pasaulinį dėmesį nuo 
Lietuvos įvykių. 

— Lietuvoje pradėjo eiti nau
jas laikraštis , .Lietuvos 
ūkininkas", kuris būsiąs labai 
reikalingas, kai žemė atiduoda
ma žmonių naudojimui. Po 50 
metų daugelis nebežino kaip 
pradėti ūkininkauti. 

— Afganistane praėjusį tre
čiadienį buvo dešimt metų nuo 
Sovietų Sąjungos invazijos, kuri 
ten tebelaiko savo karinius 
patarėjus ir vis siunčia ginklus, 
kad išlaikytų komunistų 
vyriausybę. Užsienio diplomatai 
sako, kad maždaug tūkstantis 
sovietų kariškių tebevadovauja 
strateginiams puolimams prieš 
afganų laisvės kovotojus. 

— Rumunijos diktatorius 
Ceausescu buvo suorganizavęs 
savo kariuomenę, į kurią 
parinkdavo berniukus iš viso 
krašto ir juos ištreniruodavo 
„robotais žudikais". Jis pats 
dažnai važiuodavo į valstybi
nius našlaitynus ir ten pasi
rinkdavo būsimuosius „karei
vius". 

— Sidnėjaus apylinkėje, kaip 
praneša AP agentūra, drebėjo 
žemė. Newcastle mieste sugriu
vo namai. Richterio skalėje 
buvo pažymėta 5.5. Buvo 
užmušta 11 žmonių ir 171 
sužeistas. Drebėjimas tęsėsi 45 
sekundes. New Castle mieste 
gyvena ir lietuvių. 

— Jugoslavijos Komunistų 
partijos Centro komitetas 
nutarė pasiūlyti partijos 
kongresui įvesti daugpartinė 
sistemą. 

Prunskienė Kanados spaudoje 
Torontas. — Šį mėnesį To

ronto laikraščiai „The Globė 
and Mail" ir „The Toronto Star" 
aprašė apie Kazimieros Pruns
kienės vizitą tų dienraščių 
redakcijose. Su ja kalbėjosi 
prekybos srities redaktoriai, 
kurie rašo, kad Baltijos valsty
bės yra pasiruošusios prekybai. 

Ji jiems papasakojo, kad Bal
tijos respublikoms yra suteiktas 
ekonominis nepriklausomumas 
ir lietuviai nori pradėti prekybą 
su Vakarais. Taip sakė Aukš
čiausiosios tarybos deputatė, vy
riausybės aukšta pareigūnė ir 
Sąjūdžio narė. Ekonominės 
savivaldos įstatymas įsigaliojo 
gruodžio 7 d. Dr. Prunskienė 
paaiškinusi, ką reiškia to 
įstatymo priėmimas Lietuvai; 
Lietuva turėjusi tik 10% visos 
savo pramonės, o 90% priklausė 
Maskvos centrui. Visas Lietu
vos turtas priklausė Sovietų 
Sąjungai. Pagal naują įstatymą, 
žemė ir gamtos turtai bei trans-
portacija priklausys Lietuvai. 
Maskva dar turės 11 įmonių, 
kas sudaro maždaug 7% visos 
industrijos. 

Litas vidaus rinkoje 
Baltijos respublikos galė

siančios turėti ir savo valiutą. 
Litas dar nebus konvertuo
jamas, bet su juo bus ap
sisaugota nuo pirkėjų iš kitų 
respublikų. Jie su rubliais 
negalės pirktis prekių Lietuvo
je. Baltijos respublikos galės 
turėti ir savo muitų įstaigas. 
Bus galima turėti ir savo biu
džetą. 

Prunskienė Toronte lankė 
bankus, įmonių vadovus bei in
vestavimo įstaigas ir ragino 
ruoštis prekybai su Lietuva, 
nors Maskva nenorinti, kad 
užsienio prekybos įmonės 
investuotų Baltijos res
publikose. Ypač ji sako, jog 

Lietuva pageidauja investuoti į 
turizmą, maisto produktų 
įpakavimą, audinius, lengvąją 
industriją ir elektroniką. 
Lietuviai galį gaminti geros 
kokybės vilną. 

Žvilgsnis į Europos rinką 
Lietuvoje būsiąs v i e n a s 

bankas, kurio transakcijos bus 
rubliais. Bus norima įsijungti 
kartu su latviais ir estais į 
Vakarų Europos rinką. J a u 
pradėjo Lietuvos ekonomija 
domėtis ir Vakarų Vokietija. 
Labai esanti atsilikusi Lietuvos 
technika. Ypač norėtų užmegzti 
ekonominius ryšius su Šiaurės 
Amerika. 

Rusijoje pradedami k e l t i 
savistovumo klausimai, bet dar 
yra daug, kurie nori palikti 
senąją sistemą. Rusijos deputa
tai, kuriems vadovauja Jelcinas, 
rėmė Baltijos respublikų reika
lus. Jis šiuo metu žymiai palan
kesnis pabaltiečiams. 

Pabaltiečiai po 50 metų vėl 
pirmą kartą turės ekonominius 
ryšius su užsienio kraštais. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 30 dL: Sabinas, 
Gražvilas, Irmina, Gedrime, 
Liberijus. 

Gruodžio 31 d.: Silvestras, 
Melanija, Mingailė, Gedgantaa. 

Sausio 1 d.: Nauji Metai . 
Mečislovas, Eufrozina, Arvai-
das, Girutis, Sniege. 

Sausio 2 d.: Fulgentas, Maž
vydas, Gailutė, Stefanija. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:17, leidžiasi 4:28. 
Temperatūra šeštadienį 32 1., 

sekmadienį 24 L, pirmadieni 2 6 
L, antradienį 34 1. 
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DRAUGAS, šeštadienis. 1989 m gruodžio mėn. 30 d. 

REDAGUOJA Jonas 2adeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak Lawn. IL 60453. Tel. 708-424-4150 

ATEITININKŲ KŪČIOS 
CHICAGOJ 

Tradicinės Chicagos ateiti
ninkų kūčios įvyko sekmadienį, 
gruodžio 17 d., Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Bendros kūčios 
prasidėjo šv. Mišiomis, kurias 
kpncelebravo kunigai Valde
maras Cukuras, Kastytis Ra
manauskas ir Ričardas Repšys. 
Mišių metu buvo giedamos kalė
dinės giesmės, akordeonu paly
dint inž. Audriui Polikaičiui. 
Mišių skaitymus gražiai atliko 
Vida Gaižutytė, o tikinčiųjų 
maldą skaitė Aušra Liule-
vičienė. Altoriaus ir scenos 
šventišku papuošimu rūpinosi 
Jadvyga Damušienė. 

Ate i t in inkų Federacijos 
dvasios vadas kun. dr. V. 
Cukuras, pradėdamas šv. Mi
šias, kvietė jungtis visus ben
drai maldai Kalėdų išvakarėse. 
Savo pamoksle kun. Repšys pa
stebėjo, kad esame kaip 
piemenėliai prie prakartėlės -
kiekvienas jaučiame Dievo 
ilgesį. Ateitininkai, vedami 
minties, kad Kristus būtų visur 
mylimas,, norime dažniau susi
burti apie Kristų. Susirenkame 
pailsėti, pabendrauti. Be Dievo. 
be Kristaus nenurimsim. No
rint visa atnaujinti Kristuje, 
reikia Kristuje atsinaujinti. 
Ateitininkų jėga — dieviškoji 
meilė. Ateitininkai išliks ten, 
kur yra žmonių, užsidegusių 
Kristaus idėja. Kūčių vakarienė 
— vieta, kur galim pailsėti tarp 
savųjų. Ateitininkų gyvybės 
šaltinis — Kristus. 

Vėlių stalelio žvakę uždegė 
Alina Skrupskelienė ir Kazys 
Pabedinskas. Bendrųjų kūčių 
dalyviai (jų buvo du šimtai prie 
eglutės forma sustatytų stalų 
didžiojoj Jaunimo centro salėje) 
laužė kalėdaičius su pažįs
tamais, l inkėdami linksmų 
švenčių ir laimingų Naujųjų 
metų. Tada su dideliu entuziaz
mu ragavom įvairiausius Onos 
Norvilienės paruoštus kūčių 
valgius, pylėm aguonų pieną 
ant šližikų ir užsigardžiavom ki
sielium, kurį net kelias savaites 
gamino Marytė. 

Chicagos ateitininkų sendrau
gių skyriaus pirmininke Jad
vyga Damušienė supažindino su 
svečiais iš Lietuvos, jų tarpe su 
Sąjūdžio seimo tarybos nariu 
Alvydu Medalinsku. „Caritas'" 
direktorė dr. Albina Pajerskai-
tė papasakojo apie organizacijos 
laukiančius darbus. Pavyzdžiui, 
po daug metų yra leista dėstyti 
mokykloje tikybą. Tačiau nėra 
vadovėlių. Dėl to „Caritas" 
kreipiasi į išeiviją paramos — 
įsigyti spaustuvę ir kopijavimo 
aparatą. Vėliau pereita salėje su 
krepšeliais, į kuriuos dalyviai 
suaukojo arti 340 dol. Dalyvius 
taip pat sveikino Petras Cidzi
kas, Politinių kalinių gelbėjimo 
komiteto vardu. Lietuvos tele
vizijos režisierius Kaune 
Šiaurys Narbutas pasisakė, kad 
jam tėvai davė vardą Šiaurys, 
kadangi gimė Sibire: „Tikiu, 
kad tikite laisva Lietuva". 

Dar ilgai skambėjo Kalėdų 
giesmės: „Tyliąją naktj". „Gul 
šiandieną", „Tyli naktis, šventa 
naktis", „Sveikas,Jezau.gimu-
-is", „Piemenėliams, varg 
dieneliams tarė Dievo siunti
nys", „Oi greičiau, greičiau į 
Betliejų bėki t" , „Linksmą 
giesmę mes užtrauksim", „Mes 

girdėjom angelus", „Ateikite, 
tikintys". Giesmėms vadovavo 
inž. Audrius Polikaitis, giedo
jimą akordeonu palydėdamas. 
Giesmės — labai svarbi 
Chicagos ateitininkų kūčių 
tradicija. 

Daug talkos reikia, kad tokios 
įspūdingos kūčios įvyktų. Ga
bioji šeimininkė Ona Norvilienė 
daug dienų plušo, ruošdama 
visus tuos nuostabius kūčių 
valgius. Marytė Saliklienė virė 
(pagal slaptą receptą) skanųjį 
tradicinį kisielių. Ankų Baltic 
Bakery aukojo duoną ir pyra
gus. Šeštadienį ir sekmadienį 
stalus dengė didelė talka: Juzė 
Ivašauskienė, dr. Aldona Juoze-
vičienr Bronė Kizlauskienė, 
Arūnas Liulevičius, Venta Nor-
vilaitė, Irena Polikaitienė, Ma
rytė Saliklienė, Elena Tijūnėly-
tė, Alina Vadeišienė, Valė 
Žadeikienė. Jiems ir visiems, 
kurie savo darbu prisidėjo prie 
bendrų kūčių puikios nuotaikos 
— didelis ačiū. 

P. Krūmėnas 

DETROITO 
SENDRAUGIŲ 
ATEITININKŲ 

VEIKLA 
Su kavute rudenį prasidėjo 

naujas veiklos sezonas Detroite. 
Lapkričio 11d. buvo suruoštas 
priėmimas kun. Kęstučiui 
Raliui parapijos kavinėje. 
Jaunas kunigas klausimų-atsa
kymų forma klausytojus 
supažindino su dabartinėmis ti
kinčiųjų bei bažnyčios sąly
gomis Lietuvoje. Šiomis die
nomis dar nesuformuluotas kon
kretus pianaS/kaip pasinaudoti 
persitvarkymu. Kunigai džiau
giasi, jai kas atvyksta sakra
mentus priimti. Tačiau po 
truputį vyksta persitvarkymas. 

Gruodžio 6 d. vėl susirinkome 
kavinėje. Šį kartą dr. Viktorija 
Skrupskelytė klausytojus 
supažindino su Aisčio poezija. 
Prelegentė, parinkdama poezi
jos ištraukas poeto kūrybą 
paryškinti, padarė jį visiems 
prieinamą ir suprantamą. Ais
tis žodžius vartojo kaip tapytojas 
teptuką. Net ir pats sykį 
prisipažino, gal geriau būtų 
meno srityje pasireiškęs. Pra
deda paprastais žodžiais piešti 
pasąmonėje paveikslą. Pvz.: 
„Laukas. Kelias. Pieva. 
Kryžius", vaizdžiai pristato Lie
tuvos gamtos peizažą, tačiau 
posmelis baigiasi gryna 
poetika... ir griaudi, griaudi 
daina". 

Prelegentė kiek ilgiau išvystė 
Aisčio poezijos romantiką, 
lygindama ją su kitų poetų 
kūrybomis. Po paskaitos, per 
diskusijas ne vienas klausytojų 
prisipažino, kad skubės namo 
šio poeto raštus vėl skaityti. 
Buvo įdomu išgirsti vieno 
neseniai iš Lietuvos atvykusio 
šios paskaitos įvertinimą, 
būtent: „Prelegentės iškal
bingumas bei temos prista
tymas ne vienam Lietuvos pro
fesoriui nosį nušluostytų". Pa
kilioj nuotaikoj išsiskirstėme į 
namus toliau asmeniškai susi
pažinti su Aisčio raštais 

G. Kriaučiūnienė 

J ū r a t ė N o r v i l i e n e . P r a n o Die l in inkaič io moksleivių a te i t in inkų kuopos 
globėja, „Ate i t i e s" vakare Chicagoje s u svečiais iš Lietuvos dr. Rima ir Alium 
Žąsyčiais . N u o t r . V a l e r i j o s Ž a d e i k i e n e s 

DIEVAS YRA MEILĘ 
BIRUTĖ BUBLIENĖ 

(tęsinys) 
Ateitininkų sąjūdis yra ir tau

tinis. Popiežius Leonas XIII 
sakė, kad ką gera padarome 
Bažnyčiai, t a s p laukia i r ; 

Tėvynei. Tai ir ku l tūr in is 
sąjūdis. Jo uždavinius nurodė 
tie patys autoriai. 

Dauguma ateitininkijos vadų 
savo iš t ik imybę paliudijo 
kankinyste. Gyvas išlikęs dar 
dr. A. Darnusis. Ko reikalauja 
gyvenamasis momentas? Reikia 
asmenybių kurios šviestų tam
sybėje. 

„Kas galėjo tikėti, kad maty
sime atgimstančią Lietuvą", — 
prabilo prelegentas dr. A. Žygas 
kalbėdamas tema „Ateitinin- ! 
kai išeivijoje ir jų problemos". 

Yra viena Lietuva. Mes nepa
tikėsime, kad Lietuvos nėra Lie
tuvos žemėje. „Mes pas Tave 
sugrįžome, brangioji Lietuva, ir 
jungiamės Kristaus dvasioje". 
Yra viena Lietuva, ir viena 
Ateitininkija. Kelionė į Rytus ir 
Vakarus, į nebuvimą — atskyrė 
mus. Tapome skirtingi, bet vis 
dėlto esame broliai. 

Ateitininkija suprato, kaip 
ugdyti asmenybes ne Tėvynėje. 
Tai įmanoma tik Kristocentriz-
mo pagrindu. Vakaruose tremti
niai pažino laisvę, leidžiančią 
tapti kuo t ik nori. Yra tokių, 
kurie turtingam pasaulyje y ra 
vargšai dvasioje. 

Lietuvos vaikai pažino pasau
lį, kuris bandė suniekinti tai , 
kas švenčiausia, kur * Dievas 
buvo raunamas iš gyvenimo. 
Melas niekuomet nesunaikina 
tiesos, kad Jėzaus Kristaus 
pažinimas reikalauja aukos. 
Tiek laisvėje, tiek vergijoje 
sekimas Jėzum Kristumi reika
lauja tyro apsisprendimo, 
pasiryžimo. 

Kokia išeivijos misija? Išeivi
ja bus reikšminga, kol mvlės 
Lietuvą, labiau nei save. Ateiti
ninkų federacijos vadas J. Po
likaitis kalbėjo, kad Lietuvos 
ateitininkai neša atsakomybę 
už Lietuvos likimą, o išeivijos 
toks uždavinys dėl lietuviškumo 
išeivijoje. 

Išeivija šiandien turi teikti 
didžiulę matomą pagalbą. 
Lietuva laukia l i teratūros, 
knygų, vadovėlių, išleistų 
išeivijoje. Laisvojo pasaulio 
vaikai turi labai daug išmokti 
apie Lietuvos laisvę iš Lietuvos 
jaunimo. 

Mokytoja Daiva Kuzmickaitė 
iš Marijampolės, ypač daug dir
banti su ateitininkų jaunimu, 
baigė šios dienos paskaitas, na-
grinėdama savo temą „Atei
tininkų uždaviniai, ugdant kil
nius jaunimo papročius". Pra
dėdama šia tema kalbėti, prašė 
prisiminti St. Šalkauskio for
muluotus tautinio auklėjimo už
davinius. 

Pirmasis ir svarbiausias mūsų 
uždavinys, tai savikūra, savos 
asmenybės ugdymas. Šiame 
darbe turime padėti vienas 
kitam atrasti save. Prasidėjus 
tautiniam atgimimui, laisvė
jimui, atsivėrė durys į Vakarus. 
„Nesirinkdami vertybių, aklai 
puolėmės prie menkaverčių 
blizgučių, vadovaudamiesi 
minios impulsu, pamesdami iš 
akiračio esmę, užmiršdami, kad 
kiekviena t a u t a turi savą 
pašaukimą, savitą kelią". 
Papročiai, tradicijos, tai vidinio 
gyvenimo pasireiškimas. Kiek
vieno ateitininko uždavinys — 
žvelgti į tautos tradicijas gi
lesniu aiškesniu žvilgsniu. Į 
Būtina kiekvienam susipažinti 
su Rėdos ratu — švęsti senąsias 
lietuvių šventes, derinant 
etnografinę dvasią su katali
kiškumu. 

„Gaivindami tradicijas, nepa
mirškime esmės — gyvenusių 
kaime mūsų senelių dvasios 
gaivos. Kiekviena tautos ir 
bažnytinė šventė teparagina 
mus įvesti naujas — artimo 
meilės, gailestingumo pareiš
kimo tradicijas. Būtina mums 
sugrįžti į lietuviškąją gamto-
jautą. 

Tad liudykime Kristų ir 
tautą, gerbdami ir gaivindami 
tautos papročius, gaivindami ir 
puoselėdami liaudies dainą, 
tėvų kalbą,ugdydami gražiau
sias lietuvio būdo savybes, 
ištikimai mylėdami Bažnyčios 
mokslą. Taip mes auginsime 
Lietuvą Ateičiai, Prisikėlimui, 
Laisvei". 

Sekė gyvos ir prasmingos 
diskusijos, užsitęsusios visą 
valandą. Įvairius pasisakymus 
įdomiai reiškė nuo jauniausio 
moksleivio iki vyriausio sen
draugio. Vienas dalykas tuoj 
išaiškėjo — tai, kad čia susi
rinkusių žodžiuose ir mintyse 
buvo viena — tikėjimas, meilė 
Dievui ir Tėvynei, dvasingumas 
ir vienybė. 

Po trumpos pertraukos, kun. 
Jonas Boruta supažindino visus 
dalyvius su įvairiomis katalikų 
jaunimo organizacijomis at
gimstančioje Lietuvoje. Buvo 
kviesti kalbėti atstovai: pa
vasarininkų, fokuliarų, Eucha- | 
ristijos bičiulių, Gediminaičių ir 
kt. 

Susumuodamas visų orga
nizacijų pristatymus, kun. Sigi
tas Tamkevičius patarė, kad, j 
jeigu norime, kad katalikų | 
organizacijos plėstųsi, tai įvai 
rūmas organizacijose reikalin 
gas. 

Med. m.k. Aloyzas Pundzius 
pasidalino savo mintimis „Atei- • 
tininkų kuopų steigimo patir
ties reikalingumas ir jų veiklos 
metodai". 

Jo pagrindinė mintis buvo, 
kad Ateitininkų populiarumui 
daug įtakos tu r i įvairūs 
renginiai. 

Vasaros atostogų metu reikia 
organizuoti berniukams ir mer
gaitėms stovyklas, keliones, 
Gamtos draugo ekskursijas. 
Atstatyti kryžius, globoti sene
lius, skaityti paskaitas pla
tesnei visuomenei, organizuoti 
katakezės kursus — tai vis atei
tininkų veiklos laukas. 

Studentas ateitininkas Jonas 
Morkus trumpai išreiškė savo 
mintis apie Ateitininkų veiklos 
galimybes aukštojoje mokyklo
je. Kol kas dar ribotos — bet visi 
kandidatai priimami. Visi 
mielai įsijungiantys veiklon 
studentai neatsisako ir nebijo 
rimtų pareigų ir atsakomybės. 
Formuojasi dabar a tski ra 
studentų kuopa. 

Pirmoji suvažiavimo diena 
baigėsi maždaug devintą 
valandą vakaro. Pilni minčių, 
jausmų ir entuziazmo, nors ir 
nuvargę, išsiskyrėme tą labai 
šaltą, snieguotą vakarą Vilniu
je. Bet širdys šiltos, žinant, kad 
Esame, Būsime ir Liksime 
vieningi dvasioje! 

1 Rytą atsikėlę skubėjome daly
vauti Katedroje aukojamose šv. 
Mišiose. Taip pradėjome antrąją 
suvažiavimo dieną. Konceleb-
racijai vadovavo arkivyskupas 
J. Steponavičius. Prasmingai ir 
jautriai pamokslą sakė vysk. A. 
Vaičius, nuteikdamas visus 
dalyvius energingai pradėti 
antrąją suvažiavimo darbo 
dieną — „Visa Atnaujinti 
Kristuje"! 

Šiai dienai pakviesti pirmi
ninkauti Ateitininkų Federa
cijos vadas Juozas Polikaitis ir 
Atkuriamojo komiteto pirmi
ninkas Vincas Rastenis. 

(Bus daugiau) 
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Nauji pasiryžimai 

METŲ PABAIGOJE 
Metų pabaigoje reikia dažniau 

pažvelgti į praeitį, kurioje 
turėjome pareigų ir atliktinų 
darbų. Taip pat reikia žiūrėti ir 
į ateitį. Ateitis žadina naujus 
pasiryžimus, naujus darbus ir 
numatomus tikslus. Gal nebus 
taip aišku, kaip praeitis. Bet 
pasiryžimas naudingai gyventi 
visuomenei, tautai, valstybei, 
savo artimui skatina naujus 
kelius ir naujas pastangas. O 
žmogui reikia vis ieškoti kelio, 
kuris veda į žmogaus pabaigą, 
vis rasti naujų priemonių, ku
riomis pasinaudotume savo 
tikslams greičiau pasiekti . 
Laikas nestovi nė vienos minu
tės, nė vienos sekundės. Jis 
keičia gyvenimą ir aplinką, ku
rioje turime vykdyti savo dar
bus. 

Pažvelgus praeitin matomi 
laisvės, prašviesėjimo ir pasikei
timų horizontai tėvynėje. Vieni 
pas kitus po daugelio metų daug 
laisviau lankomės, su savaisiais 
galime pabendrauti, savųjų ir 
net svetimų galime sulaukti 
savo pastogėse. 

Nereiktų minėti tų didelių 
kolektyvinių junginių, kurie 
išeiviją lanko, linksmina, rodo 
tėviškės meną, kurį daugelis 
užmiršę, daugelis net negirdėję. 
Tai jau naujas gyvenimas, nau
jas laikas, kurio mes nesiti-
kėjom. Atsirado nauji žmonių 
santykiai , nors sunku 
susikalbėti. Tarp išeivijos ir 
likusių pavergtoje tėvynėje toks 
didelis skirtumas, kad net ne
buvo galima jo vaizduotis. 

Tie laisvėjimo ir šviesos metai 
yra dalinai apgaulingi. Išeivija 
pervertina laisvės pastangas, 
užmiršusi, kad okupantas ir jo 
kariai dar tebestovi užimtame 
krašte. Ten gyvenantieji entu
ziastiškai priima viską, kas 
žadama, tikisi daugiau negu 
galima okupacijoje, net ir 
palengvėjusioje vergijoje. Vergi
ja pasilieka tik vergija, nors ir 
būtų joje laisvėjimo žymių. 

Tikra laisvė re ikalauja 
žmonių aukų, didelio ryžto, ne
bijojimo būsimoms kartoms ir jų 
geresniam gyvenimui paaukoti 
net savo gyvybės. Tas šių ir 
pereitų metų palaisvėjimas nėra 
tikroji laisvė, tikras gyvenimo 
pagerinimas, o tik viltis neaiš
kioje ateityje. 

kiekvienas turi matyti savo 
laike ir savo aplinkoje. Bet koks 
gamtos panaudojimas netinka
mu būdu yra nusikaltimas prieš 
žmogų, prieš patį save, prieš 
visą žmoniją. 

Dabartis turi žmogų apsaugo
t i ateičiai. Jau daugiausia 
negalima apsaugoti vyresniųjų, 
užkrėstų žemės taršos, fabrikų, 
netinkamų gamtos turtų. Tai 
reikia būtinai saugoti geresnį 
gyvenimą bent ateinančioms 
kartoms, kurių tėra tik ateitis, 
bet kurie auga dabartyje. 

Žvelgti į žmogaus gyvenimą 
yra būtina metų pabaigoje. 
Tada labiau susikaupiama ir 
atidžiau įsižiūrima į praeitį ir 
ateitį. Pamatoma taip pat ir da
bartis, kuri nusitęsia ir į ateitį, 
ypač ta blogoji dabartis, kuri 
pasižymi žmogaus nuvertinimu, 
jo sveikatos nepaisymu, silpnes
nių skriaudimu ir net savaisiais 
nesirūpinimu. Nauji metai tėra 
tik naujas laiko skaičiavimas, 
bet žmogui jie turi būti nauji, 
kad jis ryžtųsi dabartį ir praeitį 
pakeisti ne tik sau, bet ir 
kitiems. 

LAUKIA PASIBAIGIANT 
ANTROJO PASAULINIO KARO 

Rimties valandėlei 

Metams keičiantis, reikia ma
tyti ir tuos blogumus, kurie yra 
dabar ir gali būti ateityje. Tie 
blogumai kelia susirūpinimą, 
žadina nepasitikėjimą valdžio
mis ir valdančiais. Popiežius 
Jonas Paulius II primena savo 
pranešime apie pasaulio taiką, 
kad ekologinė problema yra 
moralinė problema. Gamtos 
tarša nėra tik toli nuo mūsų, bet 
aplink mus. 

Valstybės turėtų rūpintis 
gamtos taršos panaikinimu dėl 
žmonių, nes jos yra žmonių sau
gotojos. Moderni technologija 
yra pajungta žmogui. Ji yra 
skirta žmogaus gerovei. Bet taip 
pat turi būti lygybė tarp gam
tos panaudojimo ir ją panaudo
jant suteršimo. Gamta ir jos tur
tai turi tarnauti žmogui ir jo 
sveikatai, o ne priešingai — 
žmogus gamtai. 

Į šį klausimą reikia žiūrėti da
bar, kad ateinančiais metais 
būtų bent dalinai pataisyta ta 
moralinė problema, tas mora
linis nusikaltimas gamtai ir 
žmogui. Jei laike yra praeitis ir 
ateitis, tai yra ir dabartis, kurią 

Ką atneš ateinantieji metai, 
dabar dar negalime pasakyti. 
Vienam atneš daugiau turtų, 
k i tam paskutines gyvenimo 
dienas. Daugumai atneš tik 
naujus rūpesčius, kaip gyventi, 
kad laikas būtų naudingas, nes 
jis yra labai trumpas. Istorija 
laiko nekartoja. Jis praeina 
kaip vanduo upėje. I r juo 
senesnė istorija, juo vyresnis 
žmogus, juo tas laikas greičiau 
bėga. Nei istorija, kuri tėra 
žmonių gyvenimo aprašymas, 
nei žmogus, kuris laike kuria 
a rba jį eikvoja, negal i jo 
sulaikyti. Žmogus istorijoje tiek 
lieka, kiek jis padaro istorinių 
darbų — kartais blogų, bet la
biau gerų, kuriuos su pagarba 
mini žmonijos dalis. 

Negalime užmiršti savo tėvy
nės - laisvėjimo, bet negalime 
užmiršti ir savo uždavinių išei
vijoje. Turime nuoširdžiai prisi
pažinti, kad net laisvon tėvynėn 
vyktų tik išimtys. Daugumas 
jau pasiliktų baigti savo dienas 
tame krašte, kuriame didžiąją 
savo gyvenimo dalį praleido. 
Juo labiau ten vyktų tik retos 
išimtys tų, kurie svetimuose 
kraštuose gimė ir gyvenimui bei 
profesijai pasiruošė. Bet tai ne
reiškia užmiršimo, kaip ne
reiškia užmiršimo savo mirusių 
ar toli gyvenančių tėvų ar 
artimųjų. 

Ateinantieji metai mums vėl 
primins tuos pačius dalykus, 
kuriuos turėjome praėjusiais, 
tik jau kitu pavidalu, labiau pri
prastu ar mažiau pažįstamu. 
Taip pat jie atneš ir naujumų, 

, kurių šiandien dar negalime nu-
į matyti, negalime pasverti ir 

savo ar savo artimiesiems pri
t a i ky t i . Gailėsimės, kad 
neatlikome kai kurių darbų pra
ėjusiais metais, o gal galėsime 
daugiau gerų darbų padaryti, 
negu praeityje ar dabartyje. 

Tik vieną turime atsiminti — 
naujus metus turime sutikti su 
didesnėmis viltimis, su aiš
kesniu pasiryžimu ir uolumu 
išlaikyti laisvę tėvynėje ir tau
tinį ištikimumą išeivijoje. Už 
abi tautos dalis turime imtis 
nuoširdžios atsakomybės, kad 
šie metai visai tautai būtų nau
dingesni negu praėjusieji. 

Pr. Gr. 

Reikia pasidžiaugti, kad šiuo 
metu į išeivijos politinės ir vi
suomeninės veiklos lauką išėjo 
jaunesni žmonės, kurie baigę 
mokslus šiame krašte, turi norą, 
gabumus sąlygas išsiveržti iš 
siauros etninės veiklos ribų ir 
pristatyti Lietuvos reikalus 
amerikiečių visuomenei, užmez
gant ryšius su šio krašto poli
tikais, visuomenininkais ir 
spaudos žmonėmis. Viena iš 
tokių yra JAV LB tarybos pre
zidiumo ir Vakarų apygardos 
pirmininkė Angelė Nelsienė. Ji 
yra tikra lietuvių ambasadorė, 
nes sugeba vykusiai pristatyti 
Amerikoje Lietuvos reikalus. 
Jos pastangomis dažnai ameri
kiečių spaudoje, televizijoj ar 
per radiją iškeliami lietuvių 
tautai svarbūs įvykiai. 

Neseniai Čalifornįjoje' išei
nantis „Star-Progress 
tis pirmame puslapyje įsidėjo A. 
Nelsienės nuotrauką ir Barbara 
Glasonel (Managing Director) 
straipsnį, kuriame rašoma, kad 
šiuo metu, kada Rytų Vokie
tijoje didelis gyventojų entuziaz
mas ir Berlyno siena praranda 
prasmę, Angelė Nelsienė laukia 
antrojo pasaulinio karo pa
baigos. 

Angelė aiškina: „Kol Gor
bačiovas nesuteiks laisvės ir 
nepriklausomybės Pabaltijo 
tautoms, kurią jos prarado, pasi
rašius 1939 m. Nacių-Sovietų 
paktą, antrasis pasaulinis karas 
nėra pasibaigęs. Nors Gorbačio
vas duoda simbolinės laisvės žo
džio, ekonominio savarankiš
kumo ir įstatymdavystės 
srityse, bet viskas faktiškai 
tebelieka Maskvos kontrolėje. 

Toliau straipsnyje rašoma, 
kad A. Nelsienė vakarais seka 
televizijos pranešimus apie lais
vėjimo permainas komūnis-
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tiniuose kraštuose apie tai, kaip 
atsit iesia ekonomiškai ir 
dvasiškai suluošinti žmonės. 
Bet dar nedaug kalbama 
rytinio Baltijos jūros kranto 
kraštų žmones. 

Toliau skaitome, kad A. 
Nelsienė, gyvenanti 25 metus 
Fullertone, Californijoje, važiuo
ja į Chicagą, kur susitiks su 
prof. Vytautu Landsbergiu ir ki
tais siekiančiais demokratinės 
sistemos Sąjūdžio delegatais. 

A. Nelsienė, užimanti aukštas 
JAV LB Tarybos prezidiumo 
pirmininkės ir Baltų laisvės 
lygos vicepirmininkės pareigas, 
JAV prezidentui George Bush 
parašė laišką, kad Maltoje, Gor
bačiovui primintų Amerikos 
poziciją nepripažinti Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos okupacijos, 
ir kad šis nepripažinimo poli
tikos JAV tebesilaiko ir dabar. 

„Mes raginame Gorbačiovą iš
vesti Sovietų karinius dalinius 
ir leisti gyventojams įsivesti 
demokratinę santvarką. Mes 
vengiame konflikto, norime šio 
tikslo siekti taikiu būdu, 
nepakenkiant nei Sovietų 
Sąjungos interesams, nei nesu
darant jai pavojaus. A. Nelsienė 
aiškino, kad jos atstovaujami 
lietuvių kilmės amerikiečiai 
mano, jog JAV turi būti ka
riniai stiprios ir pasiruošusios 
apginti Ameriką bei jos sąjun
gininkus. Kol komunistai nesu
stabdys karinės pagalbos Afga
nistanui, Kubai. Nikaragvai, EI 
Salvadoro sukilėliams, jais ne
galima pasitikėti. 

Lietuvoje gimusi, A. Nelsienė, 
prisiminė savo šeimos pasi
traukimą į laisvę 1944 m.^šeše-
rių.metų gyvenimą Vak. Vokie
tijoje, kelionę į Ameriką. Jos 

Lietuvių Bendruomenės atstovai su „Atgimimo" vyriausiu redaktorium 
Romualdu Ozolu, Sąjūdžio tarybos nariu sociologu Mečiu Laurinkum , Vytau
tu Radzvilu, Lietuvos Darbininkų sąjungos pirmininku Kazimieru Uoka ir 
JAV LB visuomeninių reikalų tarnautoja Washingtone Asta Banionyte. 

motinos giminės buvo tarpe tų 
700 tūkstančių Pabaltijo gyven
tojų, kurie buvo deportuoti į Si
birą, Sovietų kariniams dali
niams okupavus tuos kraštus. 

Ji pasakojo: „Mano tetos buvo 
pasmerktos 15 metų bausmei 
sunkiųjų darbų lageriuose, ir 
grįžo netekusios sveikatos. Mes 
mėginome siųsti vaistų, bet jie 
buvo Sovietų valdžios konfis
kuoti". Neseniai ji siuntė savo 
pusseserėms sukneles — už 15 
dol. suknelę reikėjo sumokėti 13 
dol. muito. „Taigi Sovietai 
tenori gauti Amerikos dolerių, 
kad galėtų ekonomiškai sustip
rėti, pasivyti kitas į priekį 
pažengusias pasaulio tautas. 
Nereikia užmiršti , kad į 
valdžios viršūnes Gorbačiovą 
iškėlė ne kas kitas, kaip kad 
buvęs KGB galva, o vėliau ir 
Sovietų premjeras Juri An
dropovas. Tai buvo dalis plano 
kontroliuoti Amerikai". 

A. Nelsienė aiškino, kad da
bar vaikai Lietuvos mokyklose-
jau gali sužinoti tiesą apie buvu
sius nepriklausomybės laikus. 
J i pasakojo, kad Amerikos 
lietuvių pinigais buvo nupirkta 
Skandinavijos šalyse popie
riaus, kad galima būtų atspaus
dinti tikrą Lietuvos istoriją. A. 
Nelsienė su savo vyru Romu 
planuoja ateinančiais metais 
vykti į Lietuvą. 

J i prisimena: ,,Turėjome 
gražius namus Lietuvoje. Mano 
tėvas augino arklius, kurie buvo 
eksportuojami į Angliją. Bet 
dabar giminės atsiuntė jau griū
vančių pastatų nuotraukas". 

Nelsų šeimoje Fullertone 
užaugo trys dukterys; joms buvo 
nuolat primenama apie gimtąjį 
tėvų kraštą. Nepalankios geo
grafinės padėties ir agresyvių 
kaimynų dėka 26 tūkstančių 
kv. mylių šalis savo istorijoje 
yra patyrusi daug vargo. Po pir
mojo pasaulinio karo, subyrėjus 
caro Rusijos imenjai, kraštas 
buvo vokiečių okupuotas. Nuo 
1918 m. — Lietuva nepriklau
soma. Tarptautinei teisei prieš
taraujantis Sovietų ir nacių 
paktas, sugriovė mūsų kraštą". 
— aiškino Nelsienė. 

„Kyla rūpestis, kad Pabaltijo 
kraštai nebūtų paaukoti didžių
jų jėgų naudai". — Ji išreiškė 
skepticizmą, patyrusi, kad 
kariniai sovietų daliniai galės 
balsuoti Lietuvoje rinkimuose į 
Aukšč. Tarybą. „Ar tai ne paro
dija", — sako A. Nelsienė, — tai 
nėra laisvi rinkimai, nes okupa
ciniai daliniai dalyvaus 
užgrobto krašto rinkimuose". 

ŠEIMA - TAUTŲ 
PAGRINDAS 

Kai kalbame apie šeimą, pir
miausia galvoje turime tėvą ir 
motiną. Tai iš tikrųjų dar nėra 
tikra šeima, kuri turi pareigų 
kaip tėvas ir motina, bet tik 
kaip vyras ir žmona. Šeimos 
sekmadienis tuojau po Kalėdų 
yra skirtas pilnai šeimai, ku
rioje yra tėvai ir vaikai, kurio
je turi vieni kitiems pareigų ir 
vieni už kitus imasi atsakomy
bės. Šiam sekmadieniui skirtas 
Senojo Testamento žodis kaip 
tik skirtas šeimai, pirmiausia 
vaikams. 

Siracido knygoje parašyta: 
„Vaikams Dievas liepė godoti 
savo tėvą ir motinos nuomonę 
reikiamai gerbti. Kas tėvą godo
ja — sau nuodėmes dildo. Kas 
motina gerbia, tas lobį sau 
krauna. Kas tėvą godoja — 
vaikais savo džiaugsis; kada 
besimelstų, jis bus išklausytas. 
Kas tėvą godoja — gyvens ilgą 
amžių. Kas motiną gerbia — tas 
Dievą pagerbia... Užuojautos 
tėvui neleista užmiršti; bus 
užskaityta už tavo kaltybes" 
(Sir.3,3-7. 14-17). Taip mokė ra
šytojas to meto tėvus ir vaikus, 
nes tėvo ir motinos gerbimas 
privalomas, Dievo įsakytas, už 
kaltes užskaitytas. 

Geros šeimos nėra tik tos, 
kuriose auga tik geri vaikai. Šv. 
Raštas primena kelias kartas, 
dalyvaujančias atsakomybėje. Iš 
psichologijos žinome, kad ge
riausių tėvų ne visuomet būna 
geriausi vaikai. Išauga kartais 
geros šeimos vaikai gal tik 
vienas ar antras skirtingi nuo 
tėvų ir savo artimųjų. Reikia 
tada pažiūrėti ir į praeitį, kar
tais net ligi ketvirtos kartos į 
tėvo ir motinos pusę, ar ten 
nebuvo ologų žmonių. O pavel
dėjimas, jei jis ir nėra abso
liutus, tai kartais turi įtakos net 
nežinant, kodėl taip yra. 

Gerų šeimų laukia Bažnyčia, 
laukia tautos ir valstybės, ieško 

A. Nelsienė pastebėjo, kad 
Gorbačiovas pasikvietė Lietu
vos komunistų partijos vadus į 
Maskvą. Trys Pabaltijo respub
likos paskelbė suverenumą. 
Gorbačiovas deda viltis į Algir
dą Brazauską, kad jis sugebės 
sutrukdyti Lietuvos nepriklau
somybę ir išlaikyti ją Sovietų 
įtakoj. Ir toliau ji tęsė; „Mes 
gerai prisimename rusų nuo
taikas, pašalinus Chruščiovą ir 
sugrąžinus seną sistemą. Mes 
niekad negalime pasitikėti tuo 
asmeniu". 

organizacijos ir s ambūr i a i , 
kurie nori išs i la ikyt i gera 
darydami ir t ik gerus narius, 
gerus tautiečius ar piliečius 
turėdami. Bet ne visuomet ta i 
pasiseka. Kartais ir iŠ gerų 
šeimų ateina blogų žmonių, o 
kartais iš blogų^suirusių, nesu
tariančių ar net išsiskyrusių 
šeimų ateina gerų žmonių, 
naudingų Bažnyčiai ir tautai . 
Bet visuomet reikia prisiminti 
Kristaus įspėjimą, kad tik geras 
medis neša gerus vaisius. 

Šeimose, kur yra religinė 
dvasia, kur Dievas yra tėvo ir 
motinos, tarp tėvų ir vaikų 
santykių tarpininkas, savaime 
auga geri vaisiai. Jei daro 
įtakos ap l inka , gyven imo 
sąlygos, tai blogos įtakos veikia 
mažiau, lengviau išvengiama 
pavojų, kurie graso šioje žemėje 
tėvams ir vaikams. Ir apašta
las šv. Paulius šios dienos 
skaityme sako kolosiečiams: 
„Apsivilkite nuoširdžiu gailes
tingumu, gerumu, nuolanku
mu, romumu ir kan t rumu . 
Būkite vieni kitiems pakantūs 
ir atleiskite vieni kitiems, jei 
vienas prieš kitą turite skundą. 
Kaip Viešpats jums atleido, taip 
ir jūs atleiskite. Viršum viso to 
tebūna meilė, kuri yra tobu
lumo raištis" (Kol. 3,12-14). 

Šv. Pauliaus pamokymas turi 
būti ta ikomas visiems, bet 
labiausiai šeimose, kur vienas 
su kitu dažniau susitinka. 
Vyras žmoną, tėvai vaikus, 
vaikai t ė v u s mato net 
nenorėdami, nes gyvena kartu. 
Dabartinės sąlygos priverčia 
kartais vienus nuo kitų gyven
ti atskiru gyvenimu, bet tai 
nereiškia, kad išskiria meilę, 
kuri turi vyrauti šeimoje, ir ne 
tik šeimoje, bet ir savoje 
aplinkoje. Šeimoje auga ir 
bręsta vaikai / įsižiūrėdami į 
savo tėvus, matydami juose 
meilę, tą tobulumo ryšį, bet 
matydami dažnai ir barnius. 
kurie meilę naikina arba bent 
mažina. Vaikai iš savos šeimos 
turi į savo šeimas išsinešti 
meilės pavyzdžius, kad galėtų 
vadovautis tik meile. 

Šeima yra ne tik ta natūralioji 
— tėvai ir vaikai. Šeimą sudaro 
ir kaimynai, su kuriais tenka 
gyventi, bendradarbiai, su ku
riais tenka kartu dirbti. Visur 
būtina sugebėti vieni kitiems 
atleisti, vieni ki t iems ta r t i 
malonų žodį, vieni su kitais būti 
artimais ir visiems rodyti krikš
čionišką meilę. __ » j ^ . 

. 

Gyvenimo eigai įpročiai turi 
daugiau įtakos, kaip taisyklės, 
nes įprotis yra taisyklė, pasida
riusi instinktu ir kūno dalimi. 
Gyvenimas tėra tik įpročių 
audinys. 

F. Amieu 

Visa gyvenimo išmintis yra 
mokėti būsi savo vietoje: pirma 
būti vaikais, vėliau — jau
nuoliais, paskiau suaugusiais ir 
pagaliau — seniais, kas reiškia: 
džiaugtis, mylėti, apmąstyti ir 
ilsėtis. 

DIDŽIAUSIAS 
VISUOMENĖS PRIEŠAS 

Etninė pasakėlė 

ANTANAS MUSTEIKIS 
m 

4 
Deja, trūksta duomenų apspręsti, ar Karpis buvo pa

veiktas trečiosios teorijos dėsnių — pravardžiavimo 
pasekmių (labeling theory). Ji yra susijusi su savaime 
išsipildančia pranašyste (self fulfilling prophesy). Kai 
abi pirmosios teorijos yra konservatyviųjų, pa-
brėžiamos, tai trečioji — liberaliųjų mokslininkų. Pasta
rosios teorijos šalininkai pasergsti, kad reikia vengti 
neklusnų vaiką pavadinti blogu, nes dėl to vaikas gali 
ir pasidaryti blogas. 

Dabar tenka atsakyti į knygos įvado iššauką: ar 
Karpio elgsena įrodo priešsocialinj beždžionės dalį 
mumyse? Toksai sensacingas asmens apibūdinimas 
gali patraukti dažną skaitytoją pasekti Karpio istoriją. 
tačiau ši prielaida brukama brangia tiesos kaina. 
Romanistai — gali teisėtai - pramogos tikslu išrasti 
Tarzaną — beždžionžmogį, tikrą ar tariamą evoliucijos 
grandinės narelį. Bet tikros istorijos atskleidėjas, Karpį 
padaręs beždžionžmogiu, parodo žmogaus prigimties 
pažinimo stoką. Mūsų nagrinėti Karpio asmens bruo
žai ką kita parodo. (Autorius negalės įrodyti, kad ir 
pačios beždžionės yra priešsocialiniai tvariniai.) Kita 
vertus, autorius nė nenuvokia, kad Karpį pravardžiuo
damas jis pats įsivelia į trečiosios nusikaltėlių tapimo 
teorijos praktiką. 

atlikti komplikuotą darbą. Jis turėjo tris profesijai 
būtinas savybes specialų išsimokslinimą, įsisavintą, 
įgudusią praktiką ir, nenustebkime, etines normas savo
je grupėje. Minėjome, kad jis turėjo neformalų išsila
vinimą „reformatorijoje" bei nusikaltėlių šutvėje. Jisai, 
atrodo, neperdeda, kai didžiuojasi: „Mano darbas tapo 
profesija, nes tokia buvo mano laikysena jo atžvilgiu. 
Kitokiose aplinkybėse aš galėjau tapti žymiu advokatu 
ar gal plataus masto .biznierium'. Iš tikrųjų aš galėjau 
užimti aukščiausius postus bet kuriose policijos darbo 
srityse. Savo laiku aš geriau už daugelį policininkų ir 
saugumiečių pergalvojau, suplanavau ir pasiekiau užsi
brėžtų tikslų — nugalėjau, laimėjau, vadinas, buvau 
sumanesnis už juos visus, įskaitant ir patį didžiausią 
— J. Edgarą Hooverį..." (kurs buvo FBI viršininkas). 

Karpis jautė savo darbo iššaukos džiugesį, kai 
planavo ir vykdė kiokvieną žygio smulkmeną karišku 
tikslumu, o jo šutvėj buvo sutelkti specialistai: seifų 
laužytojai, šauliai, kelių žvalgai ir kt. Prieš tikrą plėši
mą ar žmonių grobimą jis padarydavo repeticiją, o žy
gio metu jisai prižiūrėjo... lyg vyriausias kariuomenės 
vadas mūšio lauke. Atrodė, kad jam buvo ne tiek svar
būs pagrobti doleriai, kiek tapimas padėties viešpačiu. 

Karpis laikėsi profesinių etikos normų: išliko loja
lus savo šutvės narys. Kai keli jos nariai pateko į 

atsisakė kooperuoti su tardytojais, kurie prieš jo akis 
paskleidė daugybę fotografijų, kad t a p a t i n t ų 
nusikaltėlius. 

Karpis gyveno ir pragyvenimą savotišku būdu užsi
dirbo Šiaurės Amerikos visuomenėj, bet jai pilnai 
nepriklausė. Benormiškumo būsena, atrodo, jo sąžinės 
negraužė. Bet ramybės, savaime suprantama, jis ne
turėjo 24 valandas per parą. Kiekvienas sutiktasis 
galėjo būti jo gaudytojas — medžiotojas, t ad 
visuomenėje jis liko uždaras, vienišas. Jos surogatu 
patapo jo šutvė, kurioje jis galėjo sužibėti dažnu, 
trumpalaikiu meteoru. 

Karpis nėra būdingas jokios visuomenės atstovas; 
būtų naivu nusikaltėlį sieti su kokia nors išskirtine tau
tybe, nes jis visur bus tik nuslydusios mažumos atsto
vas. (Šiuo atžvilgiu išimtį gali sudaryti Sovietų 
Sąjunga, kurioje niekam neatsakinga visagalė partija 
išleidžia įstatymus, beveik kiekvieną priverstinį pilietį 
valdžios akyse padarantį jų laužytoju, juoba kad pati 
valdžia ir jos statytiniai labiausiai juos piktnaudžiauja.) 
Suprantama. Karpis buvo veikiamas abiejų kultūrų 
lietuvių ir šiaurės amerikiečių; vienus bruožus jis pa
veldėjo iš tėvų, kitus — iš gimtojo krašto mažumos so
cialinės aplinkos. 

Nesuklysime pasakę, kad Karpio laikotarpio 

Neera Karpis buvo profesionalas, nes sugebėjo našiai 

kalėjimą, jis anoniminio siuntėjo vardu juos aprūpin- Šiaurės Amerikos kultūra pabrėžė demokratiją prieš 
davo gėrybių pakietais. Jis vykdė ir savotiškos apdrau- autoritariškumą, pliurališkumą prieš monolitiškumą, 
dos prievoles: tie nariai, kurie dėl ligos ar sužeidimų naujoviškumą prieš tradiciją, individualumą prieš 
negalėjo dalyvauti apiplėšime, nebuvo aplenkiami: kolektyviškumą, savimi pasikliovimą prieš institucine 
jiems atitekdavo proporcinė laimėto grobio dalis, paramą, išsikovotą statusą prieš prigimtinį, dabartį 
Suprantama, įskundimai nebuvo toleruojami. Karpis prieš ateitį (ar praeitį) ir t.t. Antroji šių polių (alterna-
pamini, kad gydytojas, padaręs jam pirštų galiukų tyvų) dalis, aišku, yra daugiau ar mažiau atstovaujanti 
operaciją (kad jo tapatybę slėptų), girdamasis to meto (gal ir šiandienos1 lietuvių bei Europos kultū-
prasiplepėjo merginoms, tad buvo pasiųstas į kitą pa- rai. 
šaulį. Ir kai galiausiai pats Karpis buvo pagautas, jis (Bus daugiau) 

t 
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HORIZONTAI 
ŽVILGSNIS I 

A. VANAGAIČIO METUS 

Būdamas Chicagoje/bandau 
kiekvieną vakarą, jei tik esu 
laisvas, išklausyti Petro Petru-
čio vadovaujamą „Margučio" 
radijo valandėlę. Ypač po 
1988.VI.4, kada Lietuvoje ofi
cialiai gimė Persitvarkymo 
sąjūdis ir iŠ ten atplaukia srau
tas j au nebe cenzūruojamų 
naujienų. P. Petrutis žino ka
nalus, iš kur jas gauti, ir pagrin
dines naujienas tuojau perduoda 
per „Margutį". Klausytis eterio 
bangomis perduodamų naujienų 
taip pat įpratino ir Vilniaus ra
dijas užsieniui, jau pusantrų 
metų, kaip smarkiai pakeitęs 
savo toną gerąja prasme ir aiš
kiai pasisakąs už Lietuvos lais
vę bei politinę nepriklausomy
bę. 

Lankydamasis laisvojo 
pasaulio lietuvių sostinėje, ban
dau susitikti ir su mielu bičiu
liu, iš mano kaimyninės Su
bačiaus parapijos kilusiu P. 
Petručiu ir asmeniškai pasi
džiaugti bei jį pagirti už jo 
„Margučio" vardu varomą gilią 
kultūrinę vagą, vis surandant ir 
visuomenei pristatant naujus 
muzikos srities talentus tiek 
išeivijoje, tiek ir Lietuvoje. 
Neseniai „Margučio" rengto 
Vilniaus universiteto studentų 
ansamblio Chicagoje įvyko trys 
koncertai, ir visuose Jaunimo 
centro didžioji salė buvo pilna 
žiūrovų. Tai drąsiai ir paklau-
siau, ar daug pelno „Margučiui" 
atliko? Tokį klausimą išgirdęs, 
Petras susiraukė ir atkirto: 
„Negi piniguose laimė. Ar neži
nai, kad .Margutis' ir toliau 
tęsia jo įkūrėjo kompozitoriaus 
Antano Vanagaičio ir jo didžio
jo talkininko advokato Antano 
Olio pradėtą tradiciją. Atseit, ir 
toliau varo jų pradėtą kultū
rinės veiklos vagą..." 

Tada kaip tik ir atsiminiau, 
kad ateinančius 1990 metus 

^„Margutis" skelbia savo įkūrėjo 
' Antano Vanagaičio metais, nes 
'-' kaip tik sueis šimtas metų nuo 
"jo gimimo. Tad bičiulio Petro ir 
"paklausiau, kaip jis numato 
„ tuos metus paminėti? P. Petru-

tis atsakė: „rnumatome mmeji-
^ mus surengti kovo 11 ir spalio 

20 dienomis Jaunimo centre. 
Kovo 11d. bus akademinio po-

; būdžio minėjimas ir trumpa 
: meninė dalis. Tuo tarpu spalio 
. 20 d. bus Vanagaičio kūrybos 
; koncertas, kurį atliks Vaclovo 
•: Verikaičio vadovaujamas „Aro" 
a choras iš Kanados. Taipgi daly-
* vaus 2-3 solistai. Sukakties pro-
- ga planuoju išleisti anais senais 
laikais A. Vanagaičio įdainuo
tų dainų kasetę. Prieš porą 
mėnesių atrinkau plokštelėse 
įrašytas dainas. Dabar bandome 
tuos įrašus ,atnaujinti'. Yra ir 

" kitoki sumanymų, bet apie juos 
kol kas neverta kalbėti..." 

Prie A. Vanagaičio sukaktu
vinių metų šioje skiltyje teks 
dar nekartą sugrįžti. 

PRIEŠ KETVIRTI 
ŠIMTMEČIO ŽUVĘS 

POETAS 

Kompozitorius A. Vanagaitis 
mirė 1949.ffl.10, maždaug tuo 
laiku, kada naujieji pokario 
ateiviai pradėjo atvykti i šj 
kraštą ir jiems atiteko garbė 
„Margučio" egzistenciją pra
tęsti iki šių dienų. Tačiau 15 
metų praėjus nuo A. Vanagaičio 
mirties - 1964.XII.28, taigi 

Algimantas Mackus 
prieš 25 metus įvyko kita 
nelaimė, kai grįždami iš radio
fono auto avarijoje žuvo Lilija 
Vanagaitienė ir „Margučio" 
radijo pranešėjas poetas Algi
mantas Mackus, kurio vardą ir 
dabar primena ne tik jo palikta 
poezija, bet ir A. Mackaus var
do knygų leidykla, kasmet išlei
džianti vertingus literatūros ir 
mokslo veikalus. 

Prisiminus A. Mackų, mano 
mintys grįžta į praeitį, į 1950-5ų 
m. žiemą Cicero priemiestyje, 
kur persikėlęs iš New Yorko 
apsigyvenau. Netrukus kaimy
nas iš Lietuvos Al. Baronas 
mane supažindino su jaunesniu 
bičiuliu Algimantu, kuris prisi
statė esąs Algimantas Pagėgis, 
neseniai tuo pseudonimu išlei
dęs pirmąją poezijos knygą „Ele
gijos". Kai kitą kartą jį susi
tikau, 1951.1.8 data jis „Ele
gijas" man dedikavo ir prašė 
spaudoje paminėti. Tą knygutę, 
kaip ir tris kitas išėjusias jau 
Algimanto Mackaus pavarde, ir 
dabar tebeturiu savo biblio
tekoje. Prisipažinsiu, kad per 
pirmuosius trejus metus, kai 
gyvenau Cicero, su Algimantu 
palaikėm beveik kasdieninį 
ryšį, o savaitgaliais susiburdavo 
ir didesnis rašto žmonių būrys 
— B. Babrauskas, dr. K. Sruoga, 
A. Baronas, Č. Grinceviius, akt. 
K. Gandrimas, A. Markelis, J. 
Vaičiūnas ir dar vienas kitas. 
Čia ir vykdavo diskusijos įvai
riomis literatūros temomis ir jų 
metu ypač ryškėjo A. Mackaus 
intelektas. Jis sekė visas litera
tūrines naujienas, prisimin
damas ir Faulknerį, ir Herman 
Wouk, Tennessee Williams ir 
Frost, Dickinson ir Dylan Tho-
mas ir daug nažesnių, kurie 
švystelėdavo knygų reklamo
mis ir recenzijomis, vėliau visai 
dingdami. Pasak Al. Barono, 
Algimantas nebuvo šykštus, jis 
tomis literatūrinėmis naujie
nomis mielai dalindavosi, at
pasakodamas knygų turinius, 
lygindamas su jomis mūsų atsi
likimą ir mūsų panašumus. 

Šiaip draugų rateliuose, kurių 
daugumą tada sudarė dešiniųjų 
pažiūrų žmonės, Algimantas 
buvo draugiškas bei nuoširdus. 
Prie baro, išgėrus stiklą kitą 
alaus, mėgdavo užtraukti arijas 
iš kurios nors operos, ypač iš 
„Pajacų", nes balsą turėjo tik
rai gražų. Metams kitiems pra
ėjus dar mūsų akyse Algiman
tas užmiršo „Elegijas", užmiršo 
Pagėgį ir gimė tikrasis Algi
mantas Mackus, pradžioj savo 
tikrąja pavarde paskelbęs spau
doje vieną kitą eilėraštį,o 1959 
m. Algimanto Mackaus vardu 
išleidęs poezijos rinkinį „Jo yra 
žemė" ir jau tvirtai nuėjęs pas 
santariečius, kuriuo būdamas 
jis ir mirė. Tačiau senųjų drau
gų — ciceriškių ratelio jis nie
kad nepamiršo, ir ypač mudu su 

Algimantu išlikom artimi drau
gai, iki jo mirties. Antrąjį A. 
Mackaus poezijos rinkinį 
„Neornamentuotos kalbos gene
racija ir Augintiniai" aš savo 
gerajam draugui laisvalaikiu 
surinkau tekstą, abu kartu ją 
laužėm į puslapius. Dr. M. 
Morkūno spaustuvėje surinkau 
ir trečiąją knygą „Chapel B", 
skirtą dvasiškai giminingo 
rašytojo A. Škėmos mirčiai 
atžymėti. Tačiau ši knyga išėjo 
jau po Algimanto mirties. 

Kartais gyvenimas mėgsta ir 
sutapimus. Kaip minėjau, Algi
mantą pažinau, kaip vieną iš 
pirmųjų, 1950 m. lapkričio mėn. 
iš New Yorko persikėlęs į Chica-
gos priemiestį Cicero. Tuo tar
pu A. Mackus viešai pas lietu
vius paskutinį kartą pasirodė 
1964 m. Kalėdų antrąją dieną, 
kai „Draugo" redakcijos patal
pose vyko prieš 20 m. Lietuvoje 
tragiškai žuvusio poeto V. Ma
černio minėjimas. A. Mackus 
Mačernį gerbė, nes jis nušvietė 
kelią naujajai lietuvių poezijos 
raidai. Išklausę gan įdomią pro
gramą, kur pagrindinis kalbė
tojas buvo V. Mačernio amži
ninkas K. Bradūnas, su Algi
mantu ir muzikos kritiku B. 
Chomskiu tarėmės užvažiuoti į 
kurį nors geresnį barą ir pasi
kalbėti. Tačiau paskutinę aki
mirką Algimanto kelias kita 
kryptimi pasisuko — jį pavilio
jo dr. Alseikaitės-Gimbutienės 
paskaita. Taip šioje žemėje 
mums ir nebeteko daugiau susi
tikti, nes kitą dieną jis ir L. 
Vanagaitienė žuvo auto ava
rijoje. O laidotuvėse savo bu
vusio artimo bičiulio uždarą 
karstą galėjau pamatyti tik iš 
tolo, nes jį buvo apgulę idėjos 
draugai santariečiai. Jų eilėse 
būdamas, A. Mackus pasiekė 
aukštumas. Jis, kaip poetas, 
pripažinimo greit susilaukė ne 
tik išeivijoje, bet ir Lietuvoje. 

Pasak Lietuvių enciklope
dijos, „Mackus yra vienas stip
riausių savosios kartos išeivijoje 
išaugusių ir subrendusių poetų. 
Jo kūryboje ryškiai atsispindi 
gyvenamosios epochos dvasia su 
jos tamsiaisiais šešėliais hu
manizmo šviesoje..." 

PASIKEITIMAI 
UKRAINOJE 

Pabaltijo valstybės, Armėnija 
ir Gruzija aktyviai nori atsikra
tyti Sovietinio jungo. Tuo būdu 
jos įsigijo Vakarų pasaulio dė
mesio ir pagarbos. Kai anksčiau 
netgi išsilavinę žmonės turėjo 
vargo lokalizuoti Pabaltijo vals
tybes, o neretas negalėjo rasti 
Baltijos jūros, tai dabar netgi 
eilinio piliečio jau nenustebinsi 
paminėjęs Lietuvos, Latvijos ar 
Estijos vardus. Televizijoje ir 
spaudoje daugiausia dėmesio 
gauna pabaltiečiai ir armėnai. 
Apie judėjimą Ukrainoje yra 
daug mažiau ir, jeigu minima, 
tai jau daug atsargiau, nes bijo
ma, kad įsisiūbavęs mažumų ju
dėjimas nepakenktų „avangar
distui" Gorbačiovui. 

Kaip ir kitur, Ukrainoje yra , 
nemaža politinių organizacijų ir 
visos turi savo leidinius. Kai 
kurios spausdina už Ukrainos i 
ribų, kaip pvz. „Tribūna" lei
džiama Rygoje. J i yra jaunimo 
organas. Radikaliausia grupė 
yra „ukrainiečių liaudies — 
demokratinė lyga". Ši organiza
cija savo steigiamąjį suvažia
vimą turėjo 1989 m. birželio 
mėn. Rygoje. Šių metų rugsėjo 
mėn. Kijeve sušauktas suvažia
vimas įkūrė naują organą, kurį 
pavadino „Ruch" (judėjimas, 
sąjūdis). Šio suvažiavimo inicia
toriais buvo trys rašytojai. 

Tuo tarpu „Ruch" organizaci
jos veikla ir reikalavimai daug 
švelnesni negu Pabaltijyje. 
Stengiamasi išsikovoti daugiau 
laisvės parlamentariniu keliu. 
Tas eina gan sunkiai, kadangi 
partinis aparatas, dominuo- | 
jamas ateivių ir vietinių rusų. 
Vietinė ir centrinė komunistų 
partija kol kas didelio spaudimo 
prieš „Ruch" nedaro. Tačiau 
Ukrainos partijos ilgametis sek
retorius pašalintas. Aiškinama, 
kad, padidinus spaudimą, 

Gyvenimo idealas yra ne tai, 
kad pasidarytume tobuli, o 
ryžtinga valia nuolat darytis 
geresniu. 

H. Esguerre 

radikalesnių grupių veikla gali 
suaktyvėti. 

Kaip ir Lietuvoje, „Ruch" 
reikalauja reformų panašių į 
mūsų „Sąjūdžio". 

Suvažiavimas reikalavo kad: 
ukrainiečių kalba būtų valsty
binė, įvesta privati nuosavybė, 
įvestas politinis pliuralizmas. 
Tačiau dalyviai vengė reika
lauti pilnos nepriklausomybės, 
pilietybės įstatymo pravedimo 
ir kūrimo ukrainietiškų karinių 
dalinių. 

E. Ringus 

Lietuviai Californijoje VINCO ČIRO NELAIMĖS 
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L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Kasdien n u o p i rmadienio i k i penktad ien io , 
8:30 - 9*)0 v. vakaro. 

Viaoa laidos i i WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: SI 1 So. Nol ton Ave. 
Wi l l ow Springs. I I . 00480. 

T e l . : (708) 839-2511 

1990 METŲ KULTŪROS KONGRESO IR 
ŠOKIŲ-DAINU ŠVENTĖS EKSKURSIJOS. 
2 0 1 . GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS IR KULTŪROS KONGRESAS 

Gegužės 15-27 dienomis 
Čikaga. New Yorkas ir Vilnius. Lietuvoje 11 naktų. 
Iš Čikagos — $1,795.00. Iš New Yorko — $1,695.00 

202. GRANDINĖLES KEUONĖ I i CIavelando (IŠPARDUOTA) 
Birželio 28 iki liepos 13 d. 

203. DAINŲ ŠVENTĖS GRUPĖ išClevelando (IŠPARDUOTA) 
Birželio 29 iki liepos 14 d. 

204. DAINŲ ŠVENTĖS GRUPĖ Birželio 29 iki liepos 18 d. 
Čikaga, New Yorkas, Maskva ir Vilnius. 
3 naktys Maskvoje, 15 naktų Vilniuje. 
Iš Čikagos — $2,350.00. Iš New Yorko — $2,250.00 

205. DAINŲ ŠVENTĖS GRUPĖ iš Clevelando 
Birželio 30 iki Liepos 11 d. 
10 naktų Lietuvoje. 
Iš Clevelando — 1,950.00 Iš New Yorko — $1,850.00 

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

207. DAINŲ ŠVENTĖS GRUPĖ Liepos 3-15 d . 
Čikaga, New Yorkas ir Vilnius » 
10 naktų Vilniuje, 1 naktis Maskvoje. 
Iš Čikagos — $1,995.00. Iš New Yorko — $1.895.00 

208. DAINŲ ŠVENTĖS GRUPĖ 
Iš Tampos, Florida Liepos 3-14 d. 

Tampa, New Yorkas ir Vilnius. 10 naktų Vilniuje 
Iš Tampos — $2,100.00 Iš New Yorko — $2,000.00 

Visos kainos gyvenant dviese kambaryje. 
Vėliau paskelbsime ateinančių metų likusių 
ekskursijų datas ir kainas. 

Dėl smulkesnių informacijų kreipkitės į: 

A M E R I C A N T R A V E L S E R V I C E B U R E A U 
9 7 2 7 8 . W M t « r n A v s . 
Chlcago, Illinois 60643 
Tsl. 312/236-9767. Fax 312/236-0935 

S E P T I N T 0 8 MIRTIES 
METINĖS 

A.a. Stasė Žadvydienė, jos 
mirties septintose metinėse, bus 
prisiminta sekmadieni, sausio 
14 d., 10:30 vai. ryto šv. Mišio
se Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje, Los Angeles, o sausio 13 
d. — Pranciškonų vienuolyno 
koplyčioje Kennebunkport, 
Maine. Visi giminės, draugai ir 
pažįstami prašomi prisiminti 
velione savo maldose. 

Vincą Čirą, gyvenantį 
Hemete, CA, buvo ištikęs 
širdies priepuolis ir supa-
raližuota kairė koja, kurią 
vėliau teko amputuoti aukščiau 
kelio. Dabar sveiksta namuose, 
prižiūrimas žmonos Bronės. Be 
to, netekęs regėjimo, neteko ir 
vairavimui leidimo. Pasigenda 
draugų ir pažįstamų. V. Ciras 
gyvena 2884 Lynac Way, He-
met, CA 92343. Tel.(714) 
925-0035. 
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NORINTIEMS PASVEIKINTI 
SAVO GIMINES AR DRAUGUS 

LIETUVOJE 
Siū lome pas i r i nk t i t i n k a m ą sveikinimą Šv. 
Kalėdų, Nau jų jų M e t ų , Jubi l ie jų, Vestuvių, 
Krikštynų a r be t k o k i a k i ta proga. 

5^! 

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 

jZ/ai&aS*'" 
9 5 2 5 SO. 79TH AVENUE 
H ICKORY HILLS, IL 60457 
708 -430 -8090 

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

Nr. 7 - VAISTAI & VITAMINAI 
Asperinas (3x100) 
CENTRUM vitaminai — 100 
B-Complex — stress 
MAAL0X 
CALAMINE 
Dantų pasta (2) 
Muilas (8) 
SUDAFED - 100 
Band-Aids (300) 
Gėlės $115.00 

Nr. • - GAMTININKAMS 
Kraujo cukringumui matuoti glukometras 
Gėlės $250.00 

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

Sve ik in ima i p r i s t a t o m i į n a m u s Jūsų nurodytą dieną ir adresu. ŽAIBO vardu iš-" 
rašytą ček į s i ųs t i ka r t u s u užsakymu. I 

INTERNATIONAL (708) 430-7272 
9 5 2 5 S O . 7 9 T H AVENUE HICKORY H I L L S , I L 6 0 4 5 7 

7272 ~ ~ J 

9001 

9002 

9003 

G.T. INTERNATIONAL DĖKOJA VISIEMS SAVO KLIENTAMS UŽ IŠSKIRTINAI GERĄ 1989 M 
SEZONĄ. KVIEČIAME VISUS KELIAUTI SU MUMIS 1990 METAIS. 

1 9 * 0 EKSKURSU U TVARKARAŠTIS 
KULTŪROS K O N G R E S A S * GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS gegužės 15-31 d 
Čikaga/Berlynas/Vilnius: Lietuva 14 nkt. Vakarų Berlynas 1 nkt. 
KAINA: $1,875.00 

TURISTINĖ KELIONĖ S U SUSTOJIMU VOKIETIJOJE birželio 7-22 d . 
Maskva 1 nkt. L ietuva 10 nkt. Vokietija 3 nkt. 
KAINA: Iš Čikagos $2,620.00 Iš New Yorko $2,490.00 

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

9004 D A M Ų ŠVENTĖ „ G r a n d i e s " Ansamblio iškyla liepos 2-25 d. 
ŠI KEUONĖ IŠPARDUOTA 

9005 DAINŲ ŠVENTĖ l iepos 3-19 d. 
Čikaga/Bertynas/Viinius: Lietuva 14 nkt. Vakarų Berlynas 1 nkt. 
KAINA: $2,095.00 

9008 TURISTINĖ KELIONĖ S U SUSTOJIMU AUSTRIJOJ IR VENGRIJOJ rugpjūčio 1-16 d 
Lietuva 10 nkt. V iena 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 kel ionės i lgį nuo 3-30 dienų; 
— Maskvoje Jus pasi t iks, perveš ir įsodins į lėktuvus; 
— pageidaujant, Maskvoje Jus apnakvydins jaukioje, lietuviškoje aplinkoje; 
— jeigu domina Maskva, galima apžiūrėti miestą su palydovu. 
— Lietuvoje pasirinkite Jums mielesne apsistojimui vietą ar tai būtų Vilnius, Kaunas ar 

Palanga — o gal v isos 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 New 
Yorke ir VVashingtone — pat ik imi profesionalai, kaip ir visi mūsų firmos darbuotojai. 

Neužmirškite mūsų Jūsų biznio ar šeimos atostogų progomis. LAUKIAM JŪSŲ VISŲI 

J&± 
SĖKMINGAI IR SAUGIA I JAU PERSIŲSTA VIRŠ DVIEJŲ MILIJONŲ DOLERIŲ 

A R T I M Ų J Ų APIPRBKINMUI LIETUVOJE! 

Toliau tęsiame šį patarnavimą greitai ir patikimai parūpinti masinas, 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 

Q. T. INTERNATIONAL INC. 
SSSS SO. 79TH AVENUE 

HICKORY HILLS, IL SS4S7-22St 
TEL. 704-430-7J72 

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ Į NAUJĄ ADRESĄ IR TELEFONO KODĄ. 

http://1949.ffl.10
http://1964.XII.28


SUKAKTIS 
PROPAGUOJANT 

LIETUVĄ 
Po lietuvių telkinius 

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, Kanadoje ir Pietų 
Amerikoje dar ir šiandien 
keliauja prieš dešimtį metų 
išleistas katalogas, skelbiantis, 
kad Bostone galima įsigyti dau
giau tūkstančio pavadinimų 
įvairiausių lietuviškų liaudies 
meno dirbinių, gintaro ir kera
mikos, tautinių juostų ir dra
bužių, Lietuvos žemėlapių ir 
knygų apie Lietuvą anglų 
kalba, lietuviškos muzikos įrašų 
ir įvairiausios tautinės sim
bolikos dirbinių. Per dešimtį 
metų daugelio išeivijos lietuvių 
namus papuošė įvairūs 
reikmenys, primeną tėvų žemę. 

Sumanymas užsiimti tokia 
veikla kilo Bostone gyve
nančiam antros kartos išeivijos 
lietuviui, tuomet labai jaunam 
ir jau turinčiam valstybinio dar
bo patyrimą Gintarui Karosui. 
Taip gimė bendrovė „Baltic 
Associates", o 1979 metų gruo
džio 2 dieną išėjo pirmas jos ka
talogas. 

Kas pagimdė idėją įkurti tokio 
pobūdžio bendrovę? Jos inicia
toriai turėjo du tikslus. Ilgus 
metus aktyviai reiškėsi lietuvių 
išeivijoje, jie pamatė, kad 
Amerikoje yra daug išsibarsčiu
sių lietuvių menininkų, ama
tininkų, užsiimančių medžio, 
gintaro darbais, kuriančių įvai
riausios paskirties lietuviškus 
reikmenis, kurie turi didžiulį 
pareikalavimą, ypač tarp nuo
šaliau nuo organizuoto veikimo 
centrų gyvenančių lietuvių, ne
retai jau pamiršus savo tėvų 
kalbą. 

Iki tol nebuvo centro, 
telkiančio pavienius femdifes' 
meno kūrėjus. Jie neturėjo 
galimybės realizuoti savo pro
dukcijos Šiaurės Amerikos ir 
kitų laisvojo pasaulio kraštų lie
tuvių vartotojų rinkoje. Tokias 
galimybes kaip tik ir sukūrė 
„Bakic Associates" bendrovė. Ji 
subūrė išeivijos lietuvių 
taikomojo meno meistrų knygų 
apie Lietuvą leidėjus ir kitus 
kultūrinės paskirties reikmenų 
lietuviška tematika gamintojus, 
sudarė jiems sąlygas per bendro
vės centrą realizuoti savo dar
bo vaisius. Tai skatino po visą 
Ameriką išsibarsčiusius liau
dies meistrus dirbti aktyviau, 
labiau domėtis lietuviško liau
dies meno ištakomis, didinti 
savo profesinį meistriškumą. 
Kartu buvo realizuojamas ir ki
tas „Baltic Associates" tikslas: 
plat inant taikomojo meno 
reikmenis, puoselėti lietuviš
kumą. 

Iki septintojo dešimtmečio pa
baigos organizuotos pastangos 
ugdyti tautiškumą buvo dau
giau kreipiamos į lietuviškai 
kalbančią išeiviją. Tautiškumo 
puoselėjimu, be mažų išimčių, 
užsiėmė tik lietuviška spauda ir 
šeštadieninės mokyklos. Ne
buvo didesnių lietuvybės propa
gavimo centrų tiems lietuvių 
kilmės amerikiečiams, kurie jau 
nebemoka ar niekada nemokėjo 
lietuviškai. Tokių Amerikoje 
daug. Tai pirmųjų emigrantų 
gausūs palikuonys, jau ketvir
tos ar net penktos kartos, nesu
skaitomos mišrių šeimų atžalos, 
o taip pat pokario ateivių vaikai 
ir vaikaičiai. Neabejotina, kad 
subūrus visus lietuvių kilmės 
amerikiečius, susidarytų mili
joninis skaičius. 

Dar besikurdama, „Baltic As
sociates" kėlė sau uždavinį: nė 
vienas Amerikos lietuvis neturi 
„mirti" Lietuvai. Bendrovės 
kūrėjai laikė, jog tai būtų didelė 
klaida. Organizuojant bendrovę, 
buvo tiriama paklausa. Jos va
dovai lankėsi bemaž kiekvienoje 
esamoje ar seniau klestėjusioje 
lietuvių kolonijoje, susilaukė 
daug laišku pageidavimų iš tų 

vietų, kur lietuvių niekada gau
siau ir negyventa. Firmos stei
gėjai priėjo išvadą, kad lietuvių 
kalbą pamiršę žmonės yra 
didelė jėga, kurios potencija 
galėtų būti panaudota tautos at
gimimui. Juolab, k a d šie 
žmonės, neturintys žinių apie 
savo tėvų ir protėvių kraštą, 
troško apie jį sužinoti, parodyti, 
kad jie lietuviai. Jie graibė 
kiekvieną nuotrupą iš Lietuvos 
istorijos, kultūros, etnografijos, 
primenančios jų šaknis. 

Kaip jiems padėti, kaip prieiti 
prie tokios kategorijos žmonių, 
kaip sudaryti jiems galimybes 
išreikšti savo lietuviškumą 
manifestuoti, papildyti jį ir pa
gilinti. Šiuo tikslu gimė firmos 
katalogas anglų kalba. Taip 
buvo nutiesti tiltai į nutau-
tėjusius lietuvius. Penkias
dešimties tūkstančių katalogo 
tiražas greit pasiekė ir nu-
tautėjančio ir dar nepamiršusio 
savo kalbos lietuvio namus. Į 
bendrovę pradėjo p l auk t i 
užsakymai ir iš tokių žmonių, -
kurių pavardės j au nieko 
nesakė apie jų lietuvišką kilmę. 
Jie norėjo įsigyti literatūros 
apie Lietuvą, kitų švietimo prie
monių medžio drožinių ir gin
taro darbų, lietuviškų juostų ir 
tautiniais motyvais paženklin-_ 
tų lipinių, tautinių drabužių, 
kepurių, krepšių, kurie pagal šio 
krašto tradicijas ženklina pasi
didžiavimą simbolizuojamu ob
jektu — šiuo atveju Lietuva ir 
lietuviškumu. 

Per savo gyvavimo dešimt
metį bendrovė suvaidino ženklų 
vaidmenį propaguojant Lietuvą. 
Ji veikė plačiu mastu. Su pa
rodom skersai, išrlgai apkeliau
ta Amerika, dalyvauta dau
gelyje tarptautinių festivalių. 
Tarp kitų etninių grupių pa
viljonų, lietuviškasis išsiskir
davo savo ekspozicijos tur
tingumu, originalumu, tautinių 
akcentų ryškumu. Prie lietu
viškos trobelės — paviljono 
dažnai koncertuodavo liaudies ' 
muzikos ar šokių ansambliai. 
Visa tai atkreipdavo Amerikos 
visuomenės dėmesį i Lietuvą. 
Plačiai išplatintas katalogas, 
dažnas dalyvavimas tarptau
tiniuose festivaliuose didino ir 
firmos populiarumą. Nuola
tiniais jos klientais tapo per 
dešimtį tūkstančių žmonių. 

Per savo gyvavimo dešimtme
tį „Baltic Associates" atliko 
kilnų, didelį, nors iš pirmo 
žvilgsnio ir kuklų darbą. Bet tai 
tik iš pirmo žvilgsnio. Giliau 
neįsigilinus į bendrovės veiklą, 
į jos istoriją. Giliau paanali
zavęs, aiškiai matai, kad- per 
visą savo veiklą firma į pirmą 
vietą kėlė ne komercinius, o lie
tuvybės žadinimo ir platinimo, 
Lietuvos populiarinimo Ameri
kos kontinente tikslus. Gal 
todėl ir savo veiklos reklamai 
prakt iškai neskyrė jokio 
dėmesio. 

Lietuvoje prasidėjęs tautinis 
atgimimas plečia bendrovės 
veiklos geografiją. ,,Baltic 
Associates" buvo reikalinga ir 
Lietuvai. Pirmosiomis atgi
mimo dienomis pasirodžiu-
si Vilniuje tautinė simbolika 
buvo gauta iš Bostono. Vėliau 
Lietuvoje ji buvo platinama. Da
bar bendrovėje gimusią tautinę 
atributiką ar jos kopijas daug 
kur pamatysi Lietuvoje. Net ant i 
Aukščiausios tarybos prezi
diumo rūmų Vilniuje plevėsuoja 
bendrovės parūpinta trispalve 
vėliava. 

Tai tik pradžia ieškant ryšių 
su Lietuva. Bendrovės veikla 
dabar ypatingai svarbi Lie
tuvai, kai ji stengiasi kiek 
galint plačiau atverti duris į 
Vakarų pasaulį. Tai gerai mato 
„Baltic Associates" bendradar 
biai, turintys daug ryžto plėsti 

DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. gruodžio mėn. 30 d. ' 

Los Angeles vyrų kvartetas scenoje. Iš k. 
tis, B. Seliukas ir dr. E. Jarašūnas. 

prie pianino muz. A. Jurgutis, R. Dabšys, A. Polikai-

ryšius su Lietuva. Užsakydama 
sau produkciją Lietuvoje už tvir
tą valiutą, firma stengiasi 
palaikyti Lietuvos ekonomiką. 
Tai nėra lengva ir paprasta, 
šioje srityje Lietuva žengia pir
muosius žingsnius, jos žmonėms 
dar re ik ia mokytis būti 
dalykiškais, mokytis tarptau
tinio biznio abėcėlės. 

Tačiau pirmieji žingsniai 
žengti. Sudarytos sutartys — su 
neseniai įsikūrusia Lietuvos 
tautodailės sąjunga, knygų 
leidybos organizacijomis. 
Neilgai trukus, amerikiečiai 
galės įsigyti Lietuvos medžio 
drožėjų, audėjų, gintaro apdir
bimo meistrų meniškus darbus, 
naujas knygas apie Lietuvą. 
Susitarta su Lietuvos meni
ninkais, kad jie, čia atvykę, 
padės sutvarkyti lietuviškas pa-
rapi jas , Floridoje įrengs 
lietuvišką sodybą. Planų daug. 
Kaip greitai jie bus įgyvendinti, 
p r ik l ausys nuo to , kiek 
Amerikoje l ie tuvia i rems 
bendrovės veiklą, priklausys, 
suprantama, ir nuo to', kokiais 
tempais vyks permainos Lie
tuvoje, kaip plačiai Lietuva 
galės atidaryti duris bendradar
biavimui su Vakarais ir kokios 
bus ryšių pastovumo ir tvirtumo 
garantijos. 

Šiandien bendradarbiavimo 
keliai, nors kol kas dar vingiuo-1 
ti, j au ryškėja. „Baltic Associa
tes" ruošiasi plačiai veiklai Lie-
tavoje. Prie Bostono Piliečių 
centro įrengtas didžiausias 
Šiaurės Amerikoje lietuviškų 
meno dirbinių salonas 
„Dovana", išnuomotos didelės 
pa ta lpos sandėl iams, kur 
n e t r u k u s re ikės pr i imti 
kon te ine r ius iš Lie tuvos . 
Bendrovės darbuotojai jau 
galvoja apie naują katalogą. Jis 
turėtų gerokai išsiplėsti (da
bartiniame buvo per tūkstantį 
pavadinimų). Tikimasi, kad 
bendrovės distribucijos asor
timentą sudarys daugiau kaip 
pusė gaminių, gautų iš Lie
tuvos. 

Tokie artimiausi bendrovės 
planai, jai pažymint gyvavimo 
dešimtmetį ir prisimenant, kad 
„Baltic Associates" savo veiklą 
pradėjo dar tais laikais, kai 
daugelis dalykų, tarp jų ir at
viras Lietuvos nepriklausomy
bės siekimas, atrodė labai 
tolima svajonė. 

B . Edma 

PONAS SĖDAS 

SINATROS DOVANA 

Frank Sinatra padovanojo 
Kalėdų eglutę mergaitei, kuri 
pirmoji gavo dalį savo motinos 
kepenų Chicagos universiteto 
ligoninėje. Ligonė gerai taisosi. 

BRANGSTA LIGONINES 

Mokėjimai už gydymąsi ligo
ninėse pabrango apie 12%. 
Chicagoje kai kur mokestis 
ligoninei už vieną dieną net yra 
pasiekęs iki 7.500 dol. 

(Pro Memoria) 

J . KATINAS, N.P. 

(Pabaiga) 
Prikėlė ir įmigusį 

Andrių, kuriam turėjo papa
sakoti savo keistą sapną. Mie
guistas Andrius atrodė Felicijos 
sapnu nedaug ką tesusižavėjęs, 
pasakė tik tiek: „Per daug 
skaitai visokių knygų ir 
žurnalų, Felicija... Gal jau kas 
ir vaidentis pradeda... O kaip 
manai, Felicija" — pakeitė temą 

Andrius — ,,ar pernykštės 
rožės visos pražydės, ar reikės 
važiuoti į Emlongą naujų?" 

Mėgdavo Sedą ir senasis Vy
gantas. Vykdydamas daktarų 
patarimus — senatvėje bent ge
rai pasivaikščioti'— išeidavo su 
Šedu beveik kiekvieną dieną 
apeiti Michianos „Šveicariją". 
Apžiūrėdavo jie naująsias 
Michianos statybas, naujų 
gyvenviečių namų aplinkos pa
gražinimus, išpiltas ar išdėlio
tas akmenukais ar mozaikinė
mis plytelėmis priešverandes, 
teniso aikšteles ar krepšinio 
įrengimus. 

Būtinai aplankydavo ir didįjį 
Michiganą: kartais tylų ir 
ramų, mažomis bangelėmis 
beplaunantį smėlėtas pakran
tes, o kartais supykusį ir 
audringą savo 4-5 pėdų ban
gomis bedaužantį pakrantėse 
įsitvirtinusių, betono sienomis 
ir geležinėmis užtvaromis atsi
tvėrusių vasarnamių tvirtoves, 
griaudamas jas jeigu ne jėga, tai 
klasta — pasiplaudamas po apa
čia. Ramiais ir šiltais vasaros 
rytais išeidavo Andrius su Ponu 
Šedu pasimaudyti. Nors senasis 
Andrius jaunystėje buvo lai
komas ir neblogu plaukiku (net 
Kauno Jacht-klubo plaukimo 
kursus buvo baigęs), bet jau
nasis Šedukas jį lenkė ir savo 
stiliumi ir išdaigomis. „Kur jis 
jų ir išmoko" — stebėdavosi, 
„Ponia Felicija galvoja, kad jis 
augo kaime, o man atrodo, kad 
gal kur nors prie didžiųjų ežerų 
ar gal jūrų". 

Michiana — pats pietinis Mi-
chigano valstybės kampelis. 
Ideali vieta pensininkams, 
kurie, poeto žodžiais, ilgisi „... 
nublukusių lieptų prie sodo ir 
karpytų klevų ir mieguisto van
dens ir pavasario žalio ir pilko 
rudens..." Žodžiu — visų ketu
rių metų laikų. Karštos, tačiau 
ir pavėsingos vasaros, ąžuolų 
paunksmėje, puikūs paplū 
dimiai, ilgi ir šilti rudenys, kar 
tais nusitęsia net iki Kalėdų, su 
nepaprasto grožio lapuočių 
miško rudens spalvų pasikei 

timų vanantais. ankstyvi pą 
vasariai su stai&riai po iiemop at 
gimstančia fauna ir fior8, svei
kos, tyros, nors kartais kiek 
žvarbokos žiemos su sniego pus 
nimis ir dekoratyviniai apsnig 

.tais medžiais, jautriai pnme 

nančiais netikėtai paliktąją 
tėvynę. 

Retkarčiais, net ir žiemos 
metu, pasirodydavo vienas 
kitas, nespėjęs žiemai apsirū
pinti rakūnas ar kitas miško 
žvėrelis, o visada jau žiemos 
sezone dalyvaujančios voverys 
ir paukščiai, per žiemą lesinami 
Michianoj pasilikusiųjų gyven
tojų. Kaip majestotingai bal
tame fone atrodydavo karališ
kos, raudonos, kardinolų „to
gos", raudongalviai geniukai, 
mėlynieji „bluebirds" ir net 
juodieji žvirbliukai, kur ie 
stipresniųjų išvaikyti nuo An
driaus įrengtų paukštidžių, 
tenkinosi trupinėliais-grū-
deliais, nubyrėjusiais nuo „ponų 
stalo", apačioje, ant sniego. 

Kartą ponia Felicija gal 
juokaudama, o gal norėdama ir 
kiek „įgnybti" žiemos sezonui į 
Floridą pasitraukiantiems, 
pasakė: „Žinote ką? Jeigu aš 
turėčiau vilą Floridoje, ta i 
žiemos sezonui būtinai grįžčiau 
į Michiana..." Mėgo žiemą ir 
Šedas. Mėgo jis žiemos stichiją, j 
medžių viršūnėmis, lyg Tarza-: 

ną," lakstantį vėją, sniego pūgas 
ir užpustytą sodą ir kaskadas. 

Saulutei gi pasirodžius, visa 
Michiana, lyg sniego karalaitės 
rūmai, paskęsdavo žvilgančioje 
sniego deimantų skraistėje, miš
kuose kyšančių ir palengva 
rūkstančių sodybų kaminų ir 
nuo stogų nutįsusių ledo var
veklių fone. Visur nepaprasta 
tyla. Rami vietelė poilsiui, sva
jojimui, kūrybai ar knygų 
skaitymui prie nuosavo miško 
malkomis kūrenamo archi
tektūrinio ir gal briedžio ragais 
dekoruoto židinio, gurkšnojant 

ponios Felicijos užpl ikytą Į 
jazminų arbatą su vienu-kitu j 
lašeliu aromatingo likerio i 
„Kahluha". 

Nueidavo Šedas su ponu 
Andriumi ir prie Michigano. 
Gana toli, kiek akys užmato, 
atrodė, kad Michigano pakran
tės buvo užšalusios. Tačiau var
gas buvo nepatyrusiam. Nešto- j 
-4 ū* nepatikimą Michigano ežero 
edo sluoksnį, apsnigtą sniego, 
pats Michiganas dar apiberdavo 
iš toliau bangų atneštu smėliu. 
Bet čia ir buvo „tas vylius 
smailas" — kito poeto žodžiais 
betariant. Kartą, nepatyręs 
Šedas, senajam Vygantui susto
jus kiek pakalbėti su ežero pa
krantėje gyvenančiu kaimynu, 
nužygiavo neva užšalusio ežero 
pakrante kiek toliau į ežerą. 
Senasis Vygantas atsisuka, o 
Šedo galva beplūduriuojanti 6-7 
pėdu gylio Michigane. O Jergu
tėliau! Kaip gelbėti? Dievulis 
nebuvo pagailėjęs senajam Vy
gantui nei ūgio, nei svorio. 
Pačiam eiti prie Šedo — aiški 
savižudybė. Paskutiniomis die
nomis Andrius kiek ir negalavo: 
lyg būtų peršalęs ar šiaip kokia 
„kvaraba", kaip namuose saky
davo, buvo įsimetusi. Taip kad 
pasinerti į ledinį Michigano 
ežerą — būtų fatališka. Susi
žvalgė dar Andrius su dar kran
te tebestovinčiu kaimynu, bet ir 
tas, atrodė, didelių gelbėjimo 
idėjų neturėjo. 

Laimei, Andriaus akis užkliu
vo į pakrantėje tvirtai išrastų 
pastatytą tiltelį, vasarotojams 
pasėdėti ir pasigėrėti ypatingo 
grožio saulėlydžiais vasarų 
vakarais. Atsitrenkus į lieptelio 
atramas, gulėjo didelė, plati, gal 
iš kokio sudužusio laivo atneš
tinė lenta. Čiupo abu su kaimy
nu ir šiaip taip užmetė jau 
sušalusio ir, atrodė, skęstančio 
Šedo link. Kaimynas, būdamas 
lengvesnis, pats pasisiūlė pa
silaužti lenta ir bandyti sugrieb
ti Sedą Andriaus pasivaikščio
jimų lazda už sprando ar diržo. 
Misija pavyko. Šlapias ir pas-
tyręs nuo Šalčio Sėdas, jau ir 
gerokai sušalusio Andriaus pa
dedamas, šiaip taip pasiekė 
netoli buvusią Vygantų sodybą. Į 
Ponia Felicija tuojau šoko Sedą 
šluostyti, džiovinti ir, suvynio
jusi į šiltą antklodę, ęegfŠM ne
toli besikūrenančio židinio. 

Gal nepatikėsite, bet Seda* 
po tokio nuotykio negavo net 
paprasčiausios slogos, tik se
nasis Andrius pradėjo dažniau 
kosėti ir skųstis skausmais 
krūtinėje. 

Taip ir slinko senųjų Vygantų 
ir Pono Šedo gyvenimas Michi
gano pakrantėse . Kar ta i s , 
meteliams vis dedantis, pagal
vodavo senieji Vygantai apie pa-
liksiančios po jų mirties naudos 
paskirstymą. Atrodė, kad be 
dviejų sūnų ir penkių vaikaičių 
atsirado ir dar vienas pre
tendentas į savo dalį, nes per 
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tiek laiko, kaip jau ir buvo „įsi
teisinęs" į gimines, tik vis dar 
neprisirengta sudaryti „oficia
lių popierių". 

Likimas tačiau jau taip lėmė, 
kad tų popierių jau ir nereikėjo. 
Išskirtinai snieguotą žiemą, 
kada pusnys buvo užvertusios 
Michianos kelius, didžiosios 
sniego valymo mašinos dar
bavosi be pertraukos. Ir atsitiko 
taip, kad vienos mašinos vairuo
tojas, turbūt gero norėdamas 
seniesiems Vygantams, pasuko 
nuo Michianos kaimelio „didžio
jo" kelio į Vygantų sodybos 
keliuką, savo didžiule gelda 
užkabindamas bene pustonį 
sniego. Savo likiminei nelaimei, 
Ponas Šedas buvo, iš žingei
dumo, išėjęs prie kelio pažiūrėti 
sniego valymo darbų. Sniego 
valymo mašinos operuotojas, 
kaip vėliau teisinosi, Šedo 
nepastebėjęs. Mirė Šedas kon
vulsijose, didžiosios mašinos 
partrenktas ir sumaigytas. 

Liūdnos buvo Šedo laidotuvės. 
Sniegą apvalius, atvažiavo ir 
jaunųjų Vygantų ir Milinių 
šeimos. Pats senasis Vygantas, 
geležine dalba kiek pralaužęs 
sušalusį žemės paviršių, palai
dojo Sedą po senuoju ąžuolu, 
kurio drevėje rakūnai perėjo 
rakūniukus iš kartos į kartą. 
Religinių apeigų, žinoma, 
nebuvo, nes, kaip skaitytojai jau 
būsite anksčiau atsekę, Ponas 
Šedas, nors ir turėjo daug žmo
giškų savybių, o kai kuriomis 
(regėjimu, klausa ir uosle) dar 
toli žmogų lenkė, žmogus ne
buvo. Šedas buvo kadai iš 
tolimos Azijos, nuo amžinai 
snieguotų Himalajų kalnų 
papėdžių į šį kontinentą atkly
dusios genties palikuonis — gry
nakraujis Tibeto Terjieras — la
bai malonus, sidabro kudlomis, 
lyg avelė, apžėlęs šuniukas, 
paslaugus ir ištikimas namų 
sargas ir senųjų Vygantų drau
gas. Atrodo, kad laidotuvėse 
dalyvavusiųjų jaunųjų Vygantų 
ir Milinių šeimų moterys, 
nekalbant jau apie senąją ponią 
Feliciją, bus paslapčiomis ir 
vieną kitą ašarą nubraukusios 
dėl tokios netikėtos Šedo 
mirties. 

Kernius, jau vėliau vasarą, 
gal kiek ir sąžinės griaužiamas 
dėl pirmykščio nesugyvenimo 
su Šedu, ant Šedo kapo, Vygan
to pušele papuošto, ir paminkli
nį akmenuką užrideno su užra
šu: „Nelaimingai kritusiam 
šeimos draugui prisiminti. 
Namiškiai". 

* * * 

V ladaa Sinkus skaito kontroles pranešima per Lietuvių rentrn I>»monte <uisi 
rinkimą, salia R Domanskis. 

Šiai Pono Šedo istorijai 
prisiminti gal dar priklausytų 
ir trumpas epilogas. Ponas An
drius jaunystėje buvo guvus 
vaikinas: mėgdavo pabūti 
linksmas, padainuoti, pašokti, 
padeklamuoti. Vieną eilėraštį, 
berods Petro Babicko, prisiminė 
ir senatvėje ir dažnai kartodavo 
dar Šedui ir gyvam esant. Eilė
raštis vadinosi, Jtex". apie šunį 
ir jo savininką — džiova 
serganti. Paskutiniame eilė
raščio posme Rexo savinin-' 
kas pasakė: „gyvenom Rex 
drauge, drauge ir mirsim. 
Drauge, jeigu leis (?) ir į dangų 
eisim... Aš — žmogus. Tu — 
kažkodėl — šuva. Na. niekis. 
Mes vardus sukeisim..." 

Nė metams nepraėjus po Šedo 
mirties, senasis Andrius pradėjo 
rimtai negaluoti: tai plaučiai, 
tai širdis, tai inkstai, tai artri-
tis — žodžiu, visas kūnas 
paseno, nelyginant kaip sena 
automašina. Nežiūrint didelės 
ponios Felicijos priežiūros, 
vaikų paslaugumo ir meilės, bei 
moderniškų ligoninių ir gydy
tojų pastangų, lygiai po metų 
nuėjo amžinybėn ir senojo An
driaus „dūšelė". 

Ar pavyks senajam Andriui 
Visatos beribėse erdvėse dar 
susitikti savo seną pasi
vaikščiojimų draugą Poną Sedą 
- vienas Dievas težino. 

* 
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AS BIJAU NUMIRTI 
LIETUVOJE 

GINTARAS ŽUKAUSKAS, M.D. 
Vieną vakarą išsikalbėjau su 

jauna miela lietuvaite iš Kali
fornijos. Ji man papasakojo, kad 
labai norėtų a tvykt i į 
Lietuvą, pabūti dainų šventėje, 
aplankyti tėvų kraštą. 

— Bet aš bijau numirti Lietu
voje! Jeigu jau ten susirgsi, nors 
ir sloga, tai būtinai numirsi. 
Man visi pažįstami pasakojo, 
kad, jeigu pakliūsi į ligoninę, tai 
gyvas iš ten neišeisi. Juk jūs net 
aspirino neturite! 

Man, kaip gydytojui daug 
metų dirbusiam Lietuvoje, 
keista tokia mūsų tautiečių 
nuomonė apie Lietuvos medici
ną. Kažin ar visi žino, kad 
Lietuvoje sėkmingai gydomos 
praktiškai visos ligos, atlie
kamos sudėtingiausios opera
cijos, net širdies transplan
tacijos. 

Bet vis tiktai tenka pripažin
ti, kad jos žodžiuose yra ir dalis 
tiesos. Šiuo metu stažuojuosi 
Chicagos ligoninėse, tad aiškiai 
matau skirtumus tarp medici
nos lygio Lietuvoje ir JAV. Pir
miausia daro įspūdį naujausia 
tobula medicininė aparatūra, 
įvairi naudojama technika, mil
žiniškas kiekis vienkartinio 
naudojimo įvairios paskirties 
daiktų. Reikia pažymėti ir labai 
aukštą gydytojų išsimokslinimo 
lygį, puikiai organizuotą ir 
vykdomą gydytojų paruošimo ir 
pastovaus jų 'obulinimosi prog
ramą. 

Žinoma, medicininės techni
kos ir aparatūros problemų šiuo 
metu Lietuvoje mes nesame 
pajėgūs išspręsti — tai galima 
bus padaryti tik kartu spren
džiant bendras Lietuvos ekono
mikos problemas. Tokios pramo
nės išvystymas mažoje šalyje 
nėra rentabilus, tad daug ką 
teks pirkti užsienyje. Tikimės, 
kad stiprėjant Lietuvos ekono
mikai, litui tampant laisvai 
konvertuojama valiuta, spręsis 
ir ši problema. 

Iš kitos pusės, jau šiandien 
galima būtų pasistengti, kad 
Lietuvos gydytojų išsimoksli
nimas būtų pakeltas iki pasau
linio lygio. Tai sunku pasiekti 
vien tik gerinant mokymą aukš
tosiose medicinos mokyklose 
Vilniuje ir Kaune. Tam reikia 
kuo platesnių kontaktų tarp 
mūsų gydytojų ir Vakarų 
pasaulio medicinos. 1989 metų 
gegužės mėnesį a tkur tos 
Lietuvių Gydytojų sąjungos 
-j važiavime buvo plačiai svars
tyti šie klausimai. Jame, beje, 
dalyvavo nemažai mūsų tau
tiečių gydytojų iš viso pasaulio, 
tame tarpe ir iš JAV. 

Nors ir nedidelį, bet savo 
indėlį į šios problemos spren
dimą norėjosi įnešti ir man. 
Liepos mėnesi, kai lankiausi 
JAV su Lietuvos buriuotojų ko
manda, po pirmojo transatlan
tinio plaukimo keletą dienų 
viešėjome ir Chicagoje. Mano 
laimei, iš visų sutiktų tautiečių. 
su kuriais teko kalbėti šia tema, 
Juozas Kulys labai susidomėjo 
šia idėja. Ilgokai pasvarstę, mes 

preliminariai numatėme šios 
problemos sprendimo galimy
bes. J. Kulys dirba Cook Coun-
ty ligoninėje. Tai didelė, turin
ti labai geras gydymo tradicijas 
ligoninė, kurioje gerai išvys
tytos visos medicinos sritys. Ten 
yra puiki bazė stažuotis kitų 
šalių gydytojams. 

Bene pagrindinę problemą 
sudaro tai, kad Amerikoje 
nepripažįstamas gydytojo 
diplomas, jeigu jis gautas ne 
JAV. Kad diplomas bū tų 
užskaitytas, reikia perlaikyti 
tikrai sudėtingus FMGEMS eg
zaminus. Jų neišlaikius, jokia 
medicininė veikla čia negalima. 

Tad pirmoji mūsų plano dalis 
liečia jaunus gydytojus, kad jie 
galėtų išlaikyti šiuos egzaminus 
ir praeiti rezidentūros programą 
— pilno gydytojų paruošimo 
JAV programą. Tam reikėtų 
jiems čia atvykus praei t i 
nemažai kainuojančius paruoši
mo egzaminams kursus, po to 
laikyti egzaminus ir tik po to 
pradėti rezidentūros programą. 
Jos metu iš tik ką baigusio 
medicinos mokyklą j auno 
gydytojo paruošiamas labai 
aukštos kvalifikacijos, plačios 
erudicijos daktaras. Optimalu 
būtų šiuos egzaminus laikyti 
Lietuvoje, bet dėl puikiai 
žinomų politinių motyvų iki šiol 
tai buvo neįmanoma. Mes tiki
mės, kad pasikeitus klimatui 
Europoje ir ypač Pabaltijo res
publikose, ateityje tai bus 
įmanoma organizuoti. O šiuo 
metu mes norėtume sudaryti 
sąlygas keletui jaunų gabių 
gydytojų atvykti į JA\5 ir 
išlaikyti "šiuos egzaminus.'* Jie 
galėtų grįžti į Lietuvą ir ruošti 
kitus jaunus daktarus šių 
egzaminų laikymui, kuriuos 
ateityje, galvojame, bus galima 
laikyti Vilniaus universitete. 
Taip ši programa turėtų įgauti 
pastovų pobūdį, kad kiekvie-
nerrais metais po keletą jaunų 
gydytojų galėtų įsijungti į re
zidentūros programą. Keletą 
metų pasimokę pagal šią 
programą, jie grįžtų į Lietuvą 
tikrai labai aukštos kvalifikaci
jos gydytojais. Tikiuosi, kad 
lėšas šios programos vykdymui 
galima būtų gauti kredito forma 
iš lietuviškų kredito organiza
cijų JAV, su kuriomis man dar 
teks vesti derybas. Net ir 
išsprendus lėšų klausimą, tektų 
spręst i šių jaunų žmonių 
apgyvendinmo ir išlaikymo 
klausimus, kol jie išlaikys 
egzaminus ir galės pradėti dirb
ti rezidentais, gaudami visai 
neblogą darbo užmokestį. 
Manau, kad šiuo klausimu 
galėtume kreiptis į tautiečius 
Chicagoje — gal atsiras norinčiu 
priimti pas save pagyventi 
jauną gydytoją iš Lietuvos 
keletui mėnesių. 

Antras ir ne mažiau svarbus 
programos punktas yra mėgini
mas sudaryti aukštos kvalifi
kacijos gydytojams iš Lietuvos 
galimybes trumpą laiką stažuo
tis JAV ligoninėse. Manau, kad 

tokios nuo 3 iki 6 mėnesių trun
kančios stažuotės duotų labai 
daug naudos geriausiems mūsų 
gydytojams, nuo kurių išsila
vinimo ir erudicijos daugiausia 
ir priklauso sveikatos apsaugos 
lygis Lietuvoje. 

Ši programos dalis yra paly
ginti reali ir nesunkiai įgy
vendinama. Tai įrodo ir tai, kad 
ji jau šiandien yra vykdoma. Aš 
esu pirmasis gydytojas iš 
Lietuvos, kuris pagal tiesioginį 
susitarimą su Cook County 
ligonine, be Maskvos tarpi
ninkavimo jau atlieku 6 
mėnesius trunkančią stažuotę 
Illinois universiteto sveikatos 
centre, kraujagyslių chirurgijos 
skyriuose. Čia man sudarytos 
labai geros sąlygos kelti savo 
kvalifikaciją, galiu labai daug 
pamatyti ir išmokti. 

Tačiau ir ši programa savaime 
nevyksta. Reikėtų sudaryti nors 
minimalias gyvenimo sąlygas 
atvykstantiems gydytojams, už
tikrinti pragyvenimo mini
mumą. Malonu pažymėti, kad 
jau preliminarinių derybų su 
Lietuvių Fondu metu St. Baras 
palankiai reagavo į šį projektą, 
pažadėjo, esant galimybėms, 
suteikti šiems gydytojams 
stipendijas. 

Tad tokie gan nelengvi šios 
programos vykdymo keliai. Šių 
problemų sprendimui ir sta
žuočių organizavimui Juozas 
Kulys įsteigė Lietuvių medi
cinos ir sveikatos apsaugos 
fundaciją. Kiekvienas norintis 
galėtų ją paremti pinigais ar 
kitais gerais pasiūlymais. 

Gaila tik, kad Amerikos lie
tuvių gydytojų sąjungos pir
mininkas dr. A. Vanagūnas 
gana abejingai sutiko šią 
programą. Iš gana ilgo pokalbio 
su juo tesupratau, kad jam 
žymiai svarbiau šiuo metu nu
samdyti sekretorę sąjungos 
reikalams, negu tiesiogiai 
prisidėti prieš šių problemų 
sprendimo. Ir tai turint minty 
aukštą šios sąjungos prestižą ir 
nemažas galimybes... 

Tuo pačiu norėčiau nuošir
džiai padėkoti visiems, padė
jusiems man šios programos 
vykdyme, ir ypač daktarui J. 
Adomavičiui, labai padėjusiam 
man tiek moraliai, tiek ir 
materialiai. 

Prieš išvykstant į JAV, Lie
tuvoje Sveikatos apsaugos 
ministerijoje kartu su Lietuvos 
gydytojų sąjunga rimtai ap-
svarstėme šios programos pro
jektą. Vieningai priėjome 
nuomonės, kad programa labai 
reikalinga, ir būtinos rimtos 
pastangos jos įvykdymui. Mane, 
kaip vykstantį į VI pasaulio 
lietuvių Mokslo ir kū
rybos simpoziumą skaityti 
pranešimą ir po to stažuotis 
Cook County ligoninėje, įgaliojo 
derinti šios programos įgyven
dinimo klausimus su suintere
suotais Lietuvių išeivijos ats
tovais. Pirmo mėnesio veiklos 
rezultatai kelia optimizmą. 
Tikiuosi, kad jau 1990 metų 
rudenį pirmieji gydytojai galės 
atvykti į Chicagą trumpalai
kėms stažuotėms ir ruoštis 
FMGEMS egzaminams. 

Baigiant tenorėčiau atsakyti 
į savo mielos geltonplaukės pa
šnekovės klausimą ,,Ar aš 
nenumirsiu Lietuvoje?'* — 
tiesiai ir aiškiai — „Gali drąsiai 
vykti Lietuvon. Medicina pas 
mus bus ne žemesnio lygio, ne
gu visame kultūringame pašau-
lyje!" 

P.S. Honorarą skiriu Lietuvių 
medicinos ir sveikatos apsaugos 
fundacijai. 

HAPPY NEW YEAR 

Best Wishes To Our Friends And Assoc ia tes For A Prosperous 
And Happy New Year 

Courtesy of 

EDWARD HINES LUMBER CO. 
Phona: 767-8300 

4 6 2 6 W a * t 63rd 8 t . , C h l c a g o , I l l ino is 

Happy New Year F r o m 

SOUTHWE8T FEDERAL SAVINGS * LOAN ASSOCIATION 
3 5 2 5 W. 6 3 r d St. , C h l c a g o , I l l i n o i s . 4 3 6 - 4 6 0 0 

4 0 6 2 S o u t t m a a t Hwy. . Homs* .own, I l l inois 6 3 6 - 2 7 0 0 
9 6 4 0 S. Pu lask l , Oftfc L a w n , I l l ino is . 4 2 4 - 6 4 0 0 

5 6 3 0 W. 3 5 t h St. , C lcs ro , I l l i no is . 6 5 6 - 0 8 0 0 

CLASSIFIED GUIDE 

DIVE4SKI ši Skis: 
Olin. Rossingnol. Burton Snow Boards 
Dynastar 
Boots: 
Solomon. Raichle. Caber 
Bindings: 
Sotomon. Marker. Tyrolia 
Clothing: 
Rofte. Demetre. Serlac Nite. 
Northface. Anoralp 
Ask About Our Rentals 
Standard & Preierred 
Pcwder Mountam — The Largest 
Indoor Revolving Ski Deck in The Midwest 
For Learning or Conditioning 
Going Into Our 6th Year 
425-0422 
2*40 W. 95th, Evarjraan Park 

Happy New Year 
RUBINO 8EA FOODS 

Fresh, Frozen & Smoked Fish 
Fresh Shrimp, Lobsters. Clams & Oysters 

1605 W. R o o u v t t t 
Broadvl«w, (H. 

(1-706) 344-2299 

Happy New Year 
From 

JAY DflUGS 
27S9 W. 71st St., Chlcago, III. 

476-2206 
Open Mon. thru Sat, 9 A.M to 9 P.M. 

Sunday 9 A M . to 5 P.M. 

Happy New Year 
7 1 «t * WESTERN 

CURRENCY EXCHANGE 
7056 S. Waatar Avo. , Ch lcago, III. 

476-2721 
Checks Cashed — Money Orders 

Western Union — License Renevval 

ŠLOVE S BAKERY 
6516 W. Carmak Rd., B«rwyn, III. 

Wedding & Party Cakes Our Specialty 
Baking The Best For Over 35 Years 

464-2474 
Open Monday thru Saturday 

6 A M . to 6 P.M. 

ALESSANDRO'S BANOUET HALL 
6 0 4 0 W. Carmak Rd. 

Clcaro , III. 
856-7599 

Banquets For VVeddings 
And Ail Occasions 

Package Plans Available 

K 6 S PHARMACY 
"A Family Drug Center" 

We Honor Ali Insurance & VValfare Plans 
Free Neighborhood Prescription 

Delivery Service 
476-6006 

2601 W. 591h 

EOENS OPTICIANS 
4143 W. 63rd St., Chlcago. III. 

565-7800 
5569 W. 95th St., Oak Lawn, IH. 

496-3656 
Prescriptions Filled 
Frames Repaired 

Happy New Yea r 

To Our Many rriends 
Courtes- * 

CRAWFORD SAUSAGE CO. 
— Daisy Brand Meat Products -

Phona: 277-3095 
2310 S. Pulaakl, Chlcago, III. 

Happy New Year 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
LAWNDALE AUTO BOOY 

Phona: 768-1133 
3101 S. RMgaJand 

Borwyn, IH. 

• 

Happy New Year 
From 

LAWN LANES 
6750 S. Pulaskl 

Chlcago, III. 
582-2525 

Open Bowling New Year Day 

Happy New Year 
DAINA RESTAURANT 

2656 W. 71at St., Chlcago, IH. 
434-9666 

Open Tuesday thru Sunday 
8 A M . to 8 P.M. 
Closed Monday 

TATRA INN 
6040 S. Pulaskl 

582-8313 
Polish S American Cuisine 
Open Tuesday thru Sunday 

For Lunch & Dinner 
Call For Reservations 

Happy New Year 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
LOYAL CASKET CO. 

Phone: 722-4065 
134 S. Callfornla Ava. 

Chlcago, III. 

Laimingų Naujų Metų! 
CRONIN CLEVER CLEANERS 

3357 W. 63rd St. 
Chlcago, III. 

778-4332 
VVedding Gowns & Drapes — 

Our Specialty 

Happy New Year 
DYNAMIC AUTO REBUILDERS INC. 

6020 S. Westarn 
Chlcago, III. 

476-6650 
Ouality Body Repairing and Painting 

Foreign & Domestic Cars 

Happy New Year To Our Many Friends 
Courtesy of 

SLUOGE REMOVAL 
AND SEWER SERVICE 

Pitono: 869-5175 
2315 Waat Moffat 

Chlcago, I I I . 60647 

Happy New Year 
To Our Many Friends And Patrons 

Courtesy of 
MIDWAY PHARMACY INC. 

Phone: 767-9155 
Dollar Off With Vitamins 

4324 W. 63rd St., Chlcogo, III. 

Laimingų Naujų Metų! 
IAMA STATIONERS 

6236 S. Kadžio 
776-9102 or 776-9341 

Viskas Įstaigoms. Raštines, braižybos ir 
mokyklų reikmenys. Sveikinimo kortelės 
įvairiomis kalbomis. 

OLD FASHIONEO CANDIES 
6210 Carmak 
Borvryn, M. 

788-6669 
Home of French Cream 

Chocolate Novelties 
Ali Types of Boxea Candies 

KENN'S FAMILY BOWUNG PRO SHOP 
3205 W. S9th, Chlcago. IH. 434-1800 
Columbia - AMF - Brunswick - Ebonite 

Shoes. Bags & Accessones 
Open Mon. 5 Fri 11 A.M to 6 P.M. 

Tues i T h u r s . 12 to 8 P.M 
Sat. 11 A.M. to 5 P.M 

Brmg m this Ad 
And Receive a Free G>* 

With the Purchase of a Bali 

Happy Nlevv Year 
From 

MT. GREENWOOD 
HARDWARE * SUPPLY 

3124 W. 111th 
Chlcago, IH. 

881-9770 

Happy New Year From 
PARK FOOD * LIOUOR MART 
2610 W. 71 st. St., Chlcogo. IH. 

776-1821 
Open Monday thru Saturday 

8 A M . to 9 P.M. 
Sunday 8 A M. to 6 P M. 

OĖMESIOI Nuo lapkričio 11 d . 
vartokite „aroa c o d a " (708). 

REAL ESTATE 

skambindami į Chicagos priemiesčius. 

REAL ESTATE 
\ " 

1 3 MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

ffljįįį 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai įkainuoja 
jūsų namus. 

Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
767-0600 arba 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaskl Rd. 
One stop Real Estate 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-61 69 

Norintieji P IRKTI ar PARDUOTI 
N A M U S per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba .norite būti 
Rln<o Stankaus klijentais Nuosa
vybės įkainavimas n e m o k a m a i . 

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

Viktoras Šimait is, R e g . Brokeris 

Nuosavybių pardavimas Income Tax 
5953 S. Kadžio Ava. 
Chlcago, IL 60629 

Tol. 436-7878 

FOR SALE Property on Lk Wlnnobago, 
Tn of Van Dyne. Fond du Lac City. Wi. 

100 Ft Lk Frontage on a 100 X 767lot. Lvg 
room, Kitchen, Lndry room, bath and 2 
bdrms. Approx 1.532 sq. ft. lvg area, 2 
enclsd additions. 1 cr garage. Yr. round 
home on a great lake Call 708-297-8437. 

Utvijos garbes konsulas Aivars Jarumanis (dešinėje' kalba- m 
atvykusiu Arvydu Juozaičiu 'kairėje) ir Antanu B Mažeika. 

iželes 

ATSARGIAI SU VAISTAIS 

Chicagoje leidžiamas gydytojų ' 
sąjungos AMA biuletenis 
skelbia, kad pravesti tyrimai 
irodė, jog tie žmonės, kurie 
naudoja nervus raminančius 
trankvilaizenus 70% daugiau 
susilaužo savo klubikaulį, kaip 
tie, kurie tokių vaistų nevar
toja. 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 

ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda, Taiso 

Virš 50 metų pat ik imas jums 

patarnavimas 

5610 S. P u i a s k i R d . . Chicago 

PHONE — 5 8 1 - 4 1 1 1 

Parduodame 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. Pulaskl, Chicago, IL 60629 
(312) 767-6655 

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas. 

Onlui£ KMIEC1K REALTORS 
roi 7922 s-PuUs<"Rd-
£A 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MA YER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
p ro fes iona l ia i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Houte for sala by owmr. 
St. Bedės, near 85 & Cicero; 3 bdrm., 1 v2 

bath, finished basement with kitchen and 
ceramic shower; side dnve, c/a; im-
maculate condition; newfy decorated mside 
and out 

Call (312)585-1076. 

Pigiai p a r d u o d a m a s „ c o n d o " ant 
vandenyno kranto; 2 mieg. kamb. , 2 
v o n i o s k a m b . , d i d e l i s s a l o n a s , 
ba lkonas, vir tuvė, maud. baseinas. 
Skambint i savaitgal iais nuo 8 v. ryto 
„ c o l l e c t " ; 1 -407 -860 -3555 . 

M 1 S C E L L A N E O U S 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

Nuolaidą pens in inkams duoda 

I E V A A S M Y T Ė 
C o m m u n i t y R e a l t y , M L S 
3 8 5 6 W . 6 3 S t . , C h i c a g o 

T e l . 5 8 1 - 9 1 8 0 , r e s . 4 3 4 - 4 3 2 3 
J o s patyrimas (antras dešimtmet is 
biznyje) j ums gali sutaupyt i daug 
keblumą. 

H E L P V V A N T E D 

IO0/0—20%—30% pigiau mokės i t už 
automobi l io ir ugnies draudimą pas 

mus. 
F R A N K Z A P O L I S 

3208V2 West 95th Street 
Tel. — GA 4-8654 

t : -^—i 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

At idaryta 7 d ienas savaitėje. Dide
lis pasi r ink imas įvairiausių kepinių 
ir namuose gamin to maisto — 

Cater ing 
6 2 1 6 S. A rchar Ava. 

C h i c a g o , IL 60638 
T a i . 5 8 1 - 8 5 0 0 

MOBILE MECHANICS 
Experienced mobile mechanics needed for 
SW Chicago trailer repair company Mušt have 
knowle<fge of area. Excellent benefits 
package 

Please call betvveen 9 am & 4 pm. 
708-7S0-9292 

Please respond m Engiish. 

"ATTENTION - H1RING! Govern
men t jobs — your a rea . Many im-
mediate openings w i thout waiting list 
or tęst. $17,840 - $69,435. Cal l 
1-602-838-8885. E X T R 7 7 6 5 . " 

" A T T E N T I O N : E A R N M O N E Y 
READING BOOKS! $32,000/year in
c o m e p o t e n t i a l . De ta i l s . ( 1 ) 
602 -838 -8885 Ext. B k 7 7 6 5 . " 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ninga* 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O M E 
S K A L B I M O IR DŽIOVINIMO 
M A Š I N A S IR Š A L D Y T U V U S 
K r o l p t l a i Ha rmis D a c k y s 

To l . 565-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviukai 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 

re ikmėms. Pasinaudokite patogiu 

planu at idedant pasirinktus reik

men is ypat inga i progai Pi lnai 

užbaigtų foto nuotraukų aptarna

v imas At idary ta p i rmad ien i ir 

ketvir tadieni vakarais iki 8 valan
dos Ant rad ir trectad susikalbesit 
l ietuviškai 

3314 VVest 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

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
telės Karšto vandens tankai, pom
p o s . I šva lome u ž s i k i m š u s i u s 
vamzdžius. 
BEN SERAPINAS 636 -2960 

VENCKAUSKAS, INC. 
Bulldcrs & Remodaling 

• Porches & Decks • Flooc & Wall Tile 
• Aluminum Siding S T'im • Kitchen & Baths 
• Masonry • R^C Rooms 
• Additions • Insurance Rjpairs 

P«t«r (312) 448-0113 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2 3 4 6 W 6 9 St 
T e l 7 7 6 - 1 4 8 6 

V . T. ELECTRIC C O . 
L icensed . Insured — Bonded 

4 3 6 - 6 0 3 7 
Elekt ros ir namų apši ldymo 

sistemų pataisymai 
V y t a u t a s Taras 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 
GRINDIS IR SIENAS 

J . BUBNYS 
737-5168 



• • • 

Jonas Mugevičius, Lietuvos Demokratų partijos tarybos prezidiumo narys, 
reiškia Vliko seime savo mintis. 

Nuotr. Br. Cikoto 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

binės bibliotekos Vilniuje 
užsienio rašytojų skyriaus 
vadovė, ir J . Tamošiūnas, 
išleidęs knygą apie lietuviškus 
periodinius leidinius ir ieškąs 
medžiagos kitiems leidiniams. 
Tarp daugelio Alkos lankytojų 
pažymėtini etnografas J. Milius, 
d r . J . Šidiškis, Vanda Zabors-
kaitė, Romas Šarmait is ir 
keletas kitų. 

Alka duoda lankytojams 
knygų vežtis į Lietuvą, kai 
kurie ima tik po kelias, kiti 
glebiais. Alka pati siunčia 
knygas pakais ir maišais (pašto) 
j Lietuvos bibliotekas, muziejus 
ir pavieniams asmenims. Gaila, 
kad Alka nepajėgi knygų siun
tas apmokėti. Būtų gera, kad 
atsirastų asmenų, kurie finan
suotų knygų siuntimą. Istori
nių, filosofinių ir religinių 
knygų taip trūksta Lietuvoje. 

Alkoje rado prieglaudą 
„Krikščionis gyvenime" lei-
dinių-knygų per tek l ius , 
netelpąs viename kambaryje. 
Prel. V. Balčiūnas ką tik grįžo 
iš kelionės Lietuvoje ir Vokieti
joje, kur tarėsi to knygų pertek
liaus persiuntimu į Lietuvą 
laivu ir geležinkeliu, finansuo
jant tą persiuntimą tarptau
tinėms religinėms organizaci
joms. 

Aukščiausias jiems amžiną 
ramybe. 

C H I C A G O S Ž I N I O S DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. gruodžio mėn. 30 d. 

REMIAMI BALFO DARBAI CHICAGOS PSICHIATRAI 

Putnam, Conn. 
ADVENTO SUSITELKIMAS 

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolijos seselės pastaraisiais 
metais didina veiklą tikėjimo gi
linimo ir stiprinimo lietuviuose. 
Gruodžio 10 d. vienuolyne Put-
name buvo suruošta dienos 
programa tokiam gilinimui ir 
stiprinimui. Buvo pakviesti ne 
tik Putnamo ir apylinkės lietu
viai, bet lietuvių ir iš netolimų 
lietuvių kolonijų. Dalyvavo bent 
šešiasdešimt žmonių. 

Dienos programa pradėta 10 
vai. ryto vienuolyno Matulaičio 
salėje seselės Onos Mikailaitės 
(teologiją studijavusios) kalba — 
aptarimu, pavadintu „Antrojo 
Kristaus atėjimo įvaizdžiai". Ji 
Šv. Rašto citatomis ir jų aiš
kinimu aptarė antrąjį Kristaus 
atėjimą. Seselė Ona yra gera 
kalbėtoja ir savo mintis iš
reiškia gyvai ir kiekvienam su
prantamai, tai jos pareikštos 
mintys lengvai pasiekia klausy
tojo sąmonę. 

11 vai. ryto atlaikytos šv. 
Mišios vienuolyno koplyčioje. 
Jas koncelebravo kunigai V. 
Cukuras, prel. V. Balčiūnas ir 
R. Krasauskas. Kun. Cukuras 
pamoksle skatino tikinčiuosius 
susikaupti ir pasiruošti antra
jam Kristaus atėjimui, kam 
ypač tinka advento laikotarpis. 
Tuoj po pamaldų visi dalyviai 
bendrai pietavo vienuolyno 
valgomajame, prieš valgymą su
giedoję adventinę — laukimo 
giesmę ir antro advento sekma
dienio maldas sukalbėję. 

Po pietų ir trumpos pertrau
kos vėl r inkosi dalyviai į 
Matulaičio salę. Kun. prof. A. 
Rubšyb savo kalba „Jau ir dar 
ne" aptarė jau buvusį Išgany
tojo atėjimą ir vėl laukiamą 
pasaulio pabaigoje. Jo kalboje 
pažymėtini: jau įvyko, nes 
Išganytojas atėjo, dabar vyksta 
kova tarp Dievo ir pikto, lei
džiant žmogui, turinčiam laisvą 
valią, pasireikšti, ir įvyks Kris
taus pergalė ir jo an t ras 
atėjimas. Kalbėtojas mintis 
rėmė Šv. Rašto ištraukomis. 

Paskaitai pasibaigus buvo 
klausimų, atsakymų ir diskusi
jų periodas, gana įvairus ir 
gyvas, abiejų paskaitų min
timis. 

Ačiū seselėms ir kalbėtojams 
už tikėjimo geresnio pažinimo ir 
pagilinimo dieną. 

ALKA REIKALINGA IR 
LIETUVOJE 

Daugeliui lietuvių Amerikoje 
ir amerikiečių mokslo žmonių 
yra žinoma Alka, Amerikos 
Lietuvių Kultūros archyvas 
Putname. Alka žinoma ir 
Lietuvoje. Iš Lietuvos atvykę 
lankytojai mielai užsuka į Alką, 
stebisi gausa lietuviškos kultū
ros pasireiškimų, daiktų, 
rinkinių, o mokslo ir kultūros 
darbuotojai atvyksta specialiai 
rinkti medžiagos savo mokslo ir 
kultūros darbams. Pastaraisiais 
pora mėnesių Alkoje po kelias 
dienas ieškojo spausdintos 
medžiagos keli asmenys iš 
Lietuvos, ypač pažymėtini P. 
Vitkauskienė, Lietuvos valsty-

VALANDĖLE SU 
MENININKAIS IŠ 

LIETUVOS 

Iš Lietuvos atvykę Amerikon 
solistas Vaclovas Daunoras, 
pianistas Robertas Bekionis ir 
aktorius Algirdas Grašys sve
čiavosi porą dienų, globojami 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno seselių. Gruodžio 21 
dienos vakare svečiai atliko 
Raudondvario salėje neilgą 
meninę programą, V. Daunoras 
dainomis, palydint R. Bekioniui 
pianinu, ir A. Grašys humores
komis. Gaila, kad tokio aukšto 
lygio meninį pasirodymą matė 
toks mažas asmenų skaičius: 
vienuolyno seselės ir pasku
bomis sukviesti vietos lietuviai. 
Ačiū svečiams menininkams už 
aukšto lygio meninį pasirodymų 
ir lietuviuose žadinantį tėvynės 
ilgesį. 

PASIGENDAME 
AMŽINYBĖN 

IŠKELIAVUSIŲ 

Aukščiausias pašaukė į amži
nybę porą Putnamo lietuvių 
kolonijai labai ver t ingų 
asmenų. Vienas jų — kun. 
Alfonsas Petraitis, kelerius 
metus gyvenęs vienuolyno 
seselių globoje, talkinęs Kunigų 
vienybės ir Krikščionis gyve
nime knygų ekspedijavimui ir 
už jas atsiskaitymui bei aktyvus 
bendruomenės narys, iškeliavo 
amžinybėn lapkričio 7 dieną. 
Antras — kun. Antanas Grigai
tis, jau keleri metai globojamas 
Matulaičio namuose, finansi
niai gausiai rėmęs lietuviškąją 
veiklą, baigė žemės kelionę 
gruodžio 18 dieną. Tesuteikia 

Balfo įgaliotinio dr. Juozo 
Kriaučiūno pravestas per visą 
lapkričio mėnesį Balfo darbams 
remti vajus buvo sėkmingas, 
nes Putnamo ir apylinkės lietu
viai suaukojo 635 dolerius. Tai 
t ik ra i pažymėtina suma iš 
tokios mažos lietuvių kolonijos. 
Buvo 22 aukotojai, vienas auko
jo 100 dol., trys po 50, kiti po 
mažiau. Ačiū rėmėjams, kad jie 
per Balfo centrinę įstaigą teikia 
pagelbą jos reikalingiems»Visa 
surinkta suma jau pasiųsta 
Balfo centrui Chicagoje. 

LAUKIAME 
PASVEIKSTANČIO 

Dr. Česlovas Masaitis, LKDS 
pirmininkas, centrinio Nekalto 
Prasidėjimo Marijos seserų 
rėmėjų valdybos pirmininkas ti
kėlių kitų organizacijų vadovy
bės narys, spaudos darbininkas, 
turėjo širdies smūgį ir operaciją. 
Gruodžio 8 d. jį ištiko ataka ir 
buvo paguldytas ligoninėn, kur 
buvo padaryta operacija — tri
gubas arterijų apvadžiojimas. 
Gruodžio 15 d. jau išleido iš li
goninės. Dabar pamažu sveiksta 
namuose,brolio dukters Lilianos 
iš Chicagos prižiūrimas. Linki
me jam greitai sustiprėti ir vėl 
įsijungti į visuomeninius ir 
kultūrinius darbus. Prašome 
Aukščiausiojo jam suteikt i 
sveikatą. 

J . Kr. 

f \^ midkind Padarai 
• • ^ ^ ^ Savinn.e; and t oan Assoriatinn Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

925-7400 
BRIDGEVIEVV 

8929 S HARLEM AVE 
598-9400 

BRIGHTON PARK 
\ 4040 ARCHER AVENUE 

įsnc 

254-4470 

t=! 

Chicagos apylinkė, apimanti 
šešias apskritis, kiekvienam 
100,000 gyventojų turi daugiau 
kaip 12 psichiatrų, tuo būdu 
užimant 14 vietą visose Jungti
nėse Amerikos Valstybėse. 

PERTAISYS UŽ 50 
MIL.DOL. 

Chicagos prekybos centras 
Merchandise Mart bus pir
muose dviejuose aukštuose pa
grindinai pertaisytas, įruošiant 
specialias krautuves — naują 
prekybos centrą, tam panau
dojant 50 mil. dol. 

SUSISIEKIMO NELAIMĖSE 
ŽUVO 10 

Kalėdų savaitgalį Chicagoje ir 
artimose apylinkėse susi
siekimo nelaimėse buvo užmuš
ta 10 žmonių, žymi dalis dėl 
girtų vairuotojų. Dar 14 žuvo Il
linois valstijoje. 

NAUJAS GREITKELIS 

Prie Chicagos atidarytas nau
jas, vadinamas North-South 
greitkelis, kuriuo pirmąją dieną 
pravažiavo 13,200 automobilių. 
Greitkelis bus apmokamas po 
25-50 et. Turi 17,4 mylių ilgio 
tarp 55 kelio ir ties Bolling-
brook ir Eisenhowerio greitkelio 
ties Addison. 

A.tA. 
RITAI GRINIENEI 

mirus, prisimindami anuos vaikų augimo metus, liū
dime i r širdingai užjaučiame jos vyrą ANTANĄ, 
sūnus JONĄ, TOMĄ, PETRĄ, MIKĄ ir visus 
artimuosius. 

Jadzė ir Jonas Mockaičiai • 
su Vytu ir Algiu 
Elena ir Juozas Zubrickai 
su Rita ir Edžiu 
Juozas Dėdinas su Vida ir Kęstučiu 

A.tA. 
RITAI GRINIENEI 

iškeliavus į Amžinybę, jos vyrui ANTANUI, sūnums 
JONin, TOMUI, PETRUI ir MIKUI ir jų šeimoms liū
desio valandoje reiškiame gilią užuojautą. 

Marytė, mama 
Rasa Rafferty 
ir Algis Macevičius 

A.tA. 
APOLONIJAI TIRVIENEI 

mirus, mūsų klubo nariui KAZIMIERUI, sūnui 
ALGIUI ir visiems giminaičiams bei artimiesiems 
reiškiame širdingiausią užuojautą. 

Daytona Beach Lietuvių klubo valdyba 

Florida. 

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 LAISVĖS IŽDĄ pagerbdami 
artimuosius, įamžindami jų atmintį ar tvarkydami savo 
palikimų reikalus. 

Aukos, dovanos atleidžiamos nuo federalinų mokesčių, 
EIS Cert. No. 51-0172223. 

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

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

•C 

BALTK 
TOURS 

(DUMI 
LEN0ER 

OftUODtS 
LIETUVA IR BELGUA Naujų Metų keik**, 14 dienų: 9 naktų Vilniuje. 1 Maskvoje. 

2 Briuselyje 
Kelione Nr. 1 M gruodžio 29-sausio 11 >1 ,5M i i Bostono ir Niujorko 

$1,7*2 i i Čikagos 

Ekskursijos į Palanga ir Klaipėdą su pemakvojimu kiekvienai grupei! 

Batttc Toure patarnauja sudarant jūsų artimiesiems dokumentus vieinagei pas jus 

Nuperkamos mašinos ir kitos dovanos užsienio valiutos parduotuvėse Vilniuje. Kaune 
ir Klaipėdoje. 

Platesnei informacijai ir kelionių lankstinukams kreiptis: 

MdR H M 
S**«4 

77 0 A K t m c r r 
NEWTON, MA 021*4 

Tai. I 1 7 N M O N 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5234440 ir (1-312) 523-9852 

4006-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 5234440 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas - (1-312) 476-2345 

1410 So. 50th Ave.. Cicero 
Telefonas (708) 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - (708) 652-1003 

SaUy Donald M., Jr. 

VANCE 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Te l . (708) 652-5245 



8 DRAUGAS, šeštadienis r-1989 m. gruodžio mėn. 30 d. 

x „ D r a u g o ' " a d m i n i s t r a c i j a 
š e š t a d i e n į , gruodžio 30 d., dirbs 
iki 12 vai . dienos. Pirmadienį , 
saus io 1 d., dėl Naujų Metų 
šven tės „ D r a u g a s " bus uždary
t a s . An t rad ien į , sausio 2 d., 
, ,Draugo" redakci ja , administ
raci ja i r spaus tuvė dirbs kaip 
pap ras tomis d ienomis ir išleis 
t reč iadienio , saus io 3 d., laidą. 

x A u d r a M . K u b i l i ū t ė 
p a r a š ė laišką, k u r i s buvo iš
spausd in tas „Chicago Tribūne" 
g r u o d ž i o 25 d. la idoje . J i 
p r i s imena , ka ip lapkričio 27 d. 
Zdanek Jan i cek kalbėjo Praho
je , Čekoslovakijoje, apie žmonių 
lygybe, laisvę, kur ią j am davė 
K ū r ė j a s . J i p a l y g i n a su 
A m e r i k o s kolegijų s tudentais , 
k u r i e nežino, kad Nepriklau
somybės deklaracijoje yra šie 
žodžiai. Ta ip pa t dalis viešųjų 
m o k y k l ų m o k i n i ų n e m o k a 
skai tyt i ir negali sužinoti, iš kur 
imt i šie žodžiai. 

x D a u m a n t o - D i e l i n i n k a i -
č i o j aun i a te i t in inkai švęs Trijų 
K a r a l i ų šventę sausio 7 dieną 
10:45 v. ryto Atei t in inkų na
m u o s e po v a i k ų šv. Mišių 
Lemon te . 

x L i e t u v i ų J a u n i m o sąjun
g o s C h i c a g o s skyr ius kviečia 
visą j a u n i m ą ir jų svečius į 
Naujų Metų sutikimą, kuris bus 
gruodžio 31 d., sekmadienio 
v a k a r e . Ba l t i j o s r e s t o r a n e 
Hickory Hills . 111. 

x T r i j ų m e n i n i n k ų iš Lie
t u v o s — so l i s to Vaclovo 
D a u n o r o , p i a n i s t o Rober to 
Bekionio ir ak to r i aus Algirdo 
Grašio — koncer tus organizuo
j a Lietuvių Fondas Čikagoje 
sausio 7 d., Detroite sausio 14 d. 
ir Los Angeles sausio 21 d. 

(ak) 
. x Č i k a g o s J a u n i m o sąjun
gos N. Metų su t ik imas įvyks 
Baltijos res torano patalpose, 
8100 S. Roberts Rd. Sut ik imas 
pras idės 9:00 v.v., sekmadienį, 
gruodžio 31 d. 
B (sk) 

x A m e r i c a n T r a v e l Servi 
ce B u r e a u parūpina lėktuvų bi-

' lietus a tvykusiems iš Lietuvos, 
kurie tu r i skris t i iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland. ar ki tus 
miestus. Taip pa t turi žmogų 
New Yorke, kur i s sutinKa at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi sk rendan t i ki tus mies
tus. Tą patį pa ta rnavimą atlie
ka ir g r įž tan t iems į Lietuvą. 
Kreipt is į A m e r i c a n Trave l 
S e r v i c e B u r e a u , 9727 S. Wes-
t e r n Ave. , C h i c a g o , UI. 60643. 
Tel . 1-312-238-9787. 

(sk) 

x K e l i o n ė l a ivu iš Los An
g e l e s j M e k s i k ą ! Lietuvių 
grupė organizuojama ateinan
t iems m e t a m s , kovo 3-10 d. 
Registracija vyksta šiuo metu. 
K e l i o n ę o r g a n i z u o j a V i d a 
J o n u š i e n ė , A m b e r T r a v e l 
S e r v i c e , 11745 S o u t h w e s t 
H w y . , P a l o s H e i g h t s , I I , 
60453. te l . 708-448-7420-

(sk) 

x G y d y t o j a i i r jų še imos 
n a H a i grales dalyvauti Gydytojų 
suvažiavime Lietuvoje Dainų ir 
Šokių šventės metu. Kelionė 
nuo iiepos 2 iki liepos 19 d 3tS 
suvažiavimas įvyksta pritariant 
Lie-iuvos Gydytojų sąjungai ir jį 
t;;cboja L i e t u v o s Sve ika tos 
minister i ja . R e g i s t r a c i j a p ra 
t ę s i a m a iki v a s a r i o 1 d. Ame
rican T r a v e l S e r v i c e B u r e a u , 
9727 S. W e s t e r n Ave . . Chica
g o , I I , 6 0 6 4 3 . t e l . (312) 
238-9787. 

(sk) 

x Naujų Metų dieną, sausio 
1, kadangi eina tuoj po sekma
dienio, nėra privaloma šventė 
katal ikams, nes Chicagos arki
vyskupas kard. J. Bernardin 
atleido nuo šv. Mišių klausymo. 
Bet parapijų bažnyčiose bus šv. 
Mišios kaip kitais sekmadie
niais. 

x Da inavos ansamblis Nau
jų Metų sutikimą rengia gruo
džio 31 d. Jaunimo centro ka
vinėje. Į šį sutikimą, kur is žada 
būti nuotaikingas, kviečia visus 
nar ius su šeimomis, svečius ir 
pavienius asmenis. 

x Šv. Kryžiaus l igon inė su-
sudarė sutartį su Alexian ligoni
ne Eik Grove, 111., prižiūrėti li
gonius, sergančius nepagydoma 
liga, kaip vėžiu. Tokių ligonių 
yra sunkus prižiūrėjimas, be t 
Šv. Kryžiaus ligoninė ryžtasi t a i 
a t l i k t i ir sudaro specia l ią 
komisiją. 

x Adv. Vytenis P . Kirvelai-
tis, veiklus Akademinio Skautų 
sąjūdžio ir „Lituanicos" tun to 
narys, siųsdamas 20 dol. auką 
„Draugui" už kalendorių i r 
kalėdines korteles,rašo: „Skau
t i škas ačiū už spausdinimą, 
nuotraukų bei straipsnių apie 
sk. akademikus i r s k a u t u s 
vyč ius . ,Draugu i ' , ir j o 
redakciniam ir administraci
n iam štabui linkiu sėkmės 
1990-tuose metuose". Ačiū! 

x R. G r i g a l i ū n a s , Fores t 
Park , 111., „Draugo" garbės 
p r e n u m e r a t o r i u s , r ė m ė j a s , 
pratęsė prenumeratą, pridėjo 30 
dol. dienraščio paramai ir 25 
dol. už kalėdines korteles i r 
kalendorių. Labai dėkojam už 
125 dol. čekį. 

x L i e tuvos t au t i nė s muz i 
kos ansambl io „Vilnius" kon
certai sausio 13-14 d. Jaun imo 
centre. Numeruoti bilietai gau
nami P a t r i a parduotuvėje a r 
b a p a š t u : New O p e r a C o . 
P .O. Box 438553, Chicago, DL, 
60643. Bilietų kainos 15 ir 10 
dol. 

(sk) 
x Su t ik i t e Naujus M e t u s 

p a s s a v u s P layhouse s v e 
t a i n ė j e ! Jauk i a t m o s f e r a , 
skanus maistas, upės šampano! 
Gros Hotel Carlos. Kaina 20 
dol., 25 dol. prie durų (5 dol. 
nuolaida svečiams iš Lietuvos) 
P l a y h o u s e 2515 V. 69 St . , 
Ch icago , te l . (312) 476-9763. 

(sk) 

x P a t r i a dovaninių p r e k i ų 
ir e lek t ron ikos p a r d u o t u v ė 
Chicagoje, sav. A. ir F. Siutai , 
a t idarė skyrių St. P e t e r s b u r g 
Beach , F L , 400-7Oth Ave. Šio 
skyriaus vedėjai Z. ir E. Rad
vilai. Abiejose parduotuvėse 
rasi te lietuvišku prekių bei 220 
voltų elektronikos ir kitų, Lie
tuvoje pageidaujamų reikmenų 
didelį pasirinkimą. Greitai ir 
saugiai siunčiame jūsų dovanas 
į Vilnių ka rgo — o r o l ini ja . 
Kviečiame apsilankyti. 

(sk) 

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

Telefonas (312) 778-G766. 
(sk) 

x Balt ic Monuments , I n c . , 
2621 W. 71 Street, Chicago, 111. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūš ių 
paminklai , žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlvgomis 

(sk) 

x Ligos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. ' 
Ashland Ave., Chicago, 111. 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk) 

x JUOZAS BACF,VIČIUS, 
namus parduoda greit. įkaino
j imas - veltui. S k a m b i a i Bell-
Bace RE, tel. (312) 778-2233. 

'sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Detroito lietuviai dalinasi įspūdžiais apie Lietuva. Iš kairės: Jūratė Pežiūrienė, Eleonora Gri
gaitienė, Jonas Urbonas, atvykęs iš Lietuvos Sąjūdžio tarybos narys Arvydas Juozaitis ir Liuda 
Rugienienė. Nuotr. A. Rugieniaus 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
SUVALKIEČIU 

D R A U G I J O S VEIKLA 

Užbaigti 51-uosius organiza
cinės veiklos metus buvo me
tinis susirinkimas. J a m e ap
tariama tolimesnė dr-jos veikla, 
renkama nauja valdyba arba ta 
pati patvirtinama. Nors ir blo
gam orui esant, kas t ik galėjo 
neliko namuose. Visi rinkosi į 
Z. Kojak saię. Gruodžio 15 
dieną, dalyvaujant visai valdy
bai ir 52 nariams, susirinkimą 
1 vai. p.p. atidarė pirmininkas 
Alex Navardauskas, dėkodamas 

x Nekal to Pras idėj imo Ma
rijos seserys , Putnam. Conn. 
už parduotas ,,Draugo" knygas 
a t s iun t ė čekį ir pa l inkė jo 
„Palaimingų Švenčių visiems". 
Ačiū už linkėjimus. 

x K a z y s B a l t r a m a i t i s , 
Toronto, Kanada, žinodamas 
dienraščio sunkumus, pratęs
damas prenumeratą atsiuntė 10 
dol. už kalėdines korteles, ka
lendorių ir 100 dol. apsigynimo 
fondui. Nuoširdus ir didelis ačiū 
mūsų mielam garbės prenume
ratoriui, rėmėjui. 

x Lietuvių Fondu i vajaus 
proga aukojo: $500 Vacys 
Simanas, po $200 Elena Jasai
tienė, Ona Miniatienė, Ona ir 
B i ru tė Miniata i tės , Juozas 
Steponaitis, po $100 Vincentas 
ir Sofija Klevai, Ona Nau-
manas, Adomas, Regina ir Algis 
Vaitkevičiai. Lietuvių Fondas 
visiems dėkoja ir prašo aukas 
siųsti - 3001 W. 59th St., 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x L ė k t u v o b i l i e ta i j ū s ų 
a r t imies iems: Maskva-Chica-
ga Maskva nuo 764 dol . iki 797 
dol . Maskva-New Yorkas -
Maskva nuo 638 dol. iki 670 I 
dol. Skambin t i G. T. In te rna 
t ional , (708)-430-7272. 

(sk) 

x Kr iš tanavič iaus F o n d a s 
padeda išlaikyti Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų centrą, kurio 
užmojis yra išsaugoti mūsų tau
tos kultūrines vertybes ateities 
kartoms. Mūsų darbai reikalaus 
mora l inės ir m a t e r i a l i n ė s 
paramos iš lietuvių visuomenės. 
Bendrai dirbant mūsų ateitis 
gali būti šviesi ir laiminga. 
Kviečiame visus j talką. Nuo 
mokesčių nurašomos aukos ar 
paskolos gali būti siųstos adre
su: 5620 South C l a r e m o n t 
Ave., Chicago, IL 60636 USA. 
Telefonas (312) 43M545. Pirmi
ninkas Robertas Vitas. 

(sk). 

x NAMAMS P I R K T I P A 
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais jmnkėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės i Mutual Feieral Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 

dalyviams už a ts i lankymą ir 
l inkėdamas da rb ingos nuo
ta ikos , sprendžiant draugijos 
reikalus. 

Užbaigė žemišką kel ionę 
Emilija Survilienė ir Marcela 
Tiškevičienė. Jos pagerbtos 
vienos minutės susikaupimu. 
Protokolą perskaitė sekretorius 
Victoras Utara. Pr i imtas kaip 
skaitytas. Sveikiname į drau
giją įstojusį Vytą Ramonį, 
linkime geriausios sėkmės orga
nizuotame gyvenime. 

x Inž . V y t a u t a s Vidug i r i s , 
Rancho Palos Verdes, CaL, 
v e i k l u s v i s u o m e n i n i n k a s , 
„Draugo" garbės prenumerato
rius, nuoš i rdus jo rėmėjas, 
pratęsė prenumera tą viene
riems metams su 250 dol. čekiu. 
Už mielą paramą savai spaudai 
tar iame nuoširdų ir didelį ačiū. 

x I g n a s M e d ž i u k a s , Los 
Angeles, CaL, „Draugo" garbės 
prenumeratorius, bendradarbis, 
pratęsė prenumertą su 120 dol. 
čekiu. Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x G.T. I n t e r n a t i o n a l , Inc. 
prašo atkreipti dėmesį, kad 
gydytojų suvažiavimas įvyksta 
gegužės mėn. 20-24 d. K a u n e . 
Dar y r a likę ribotas vie tų skai
čius G.T. I n t e rna t i ona l Kultū
ros K o n g r e s o - G y d y t o j u su
važiavimo t u r e gegužės 15 iki 
31 d. 1990 m . S k a m b i n k i t e 
(708) 430-7272. 

(sk) 

x A m e r i c a n T r a v e l Ser
vice B u r e a u p r a n e š a , 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. T a i p pa t gal ima 
užsakyti „Volgą" ir „Žigulius" 
bei ki tas prekes tiesiai per dole-

I r inę p a r d u o t u v ę Vi ln iu je . 
Informacijai kreiptis: ATSB, 
9727 S. Wes te rn Ave. , Chica
go, I L 60643, te l . 312-238-9787. 

(sk) 
x Dėmes io v ideo a p a r a t ų 

savininkai! Galbūt esate paste
bėję, kad užsieninių vaizdajuos
čių negalima naudoti amerikie
tiškos gamybos rekorderiuose ir 
atvirkščiai. Norint vaizdajuos
tes panaudoti , reikia j as „iš
versti" — pritaikyti . Už labai 
prieinamą kainą I H F P r o d u c -
tions pritaikys jūsų vaizdajuos
čių kasetes gre i t ir tiksliai, 
naudodami , ,state-of-the-art 
digital" aparatus. Kainoraštį 
galite gauti atsilankydami arba 
parašydami žemiau nurodytu 
adresu , a rba skambindami 
312-927-9091. Taip p a t čia 
galima pirkti arba išnuomoti 
lietuviškų dokumentinių filmų. 
IHF P r o d u c t i o n s patenkins 
v isus jūsų video p a r e i k a 
lavimus. Sav. Petras Bernotas. 
IHF P R O D U C T I O N S , 3533 S. 
A r c h e r Ave. , C h i c a g o , IL 

(sk) 

T u r ė j o m e v i e n ą r e n g i n į 
g e g u ž i n ę l iepos 9 d ieną . 
Valdybos rūpesčiu praėjo su 
pas i sek imu, padary ta pelno 
aukomis ir paskir tyta spaudai 
ir radijo valandėlėms paremti . 
Aukos paskirtos Draugui . Lie
tuvių Balsui, Sandarai , Lie
tuvos Aidams, Margučiui ir Siu
to radi jui . Iš viso aukomis 
i š m o k ė t a 235 do l e r i a i . 
Dėkojame visiems parengime 
dirbusiems, fantus aukojusiems 
na r i ams , svečiams už daly
vavimą, spaudai ir radijo valan
dėlėms. Padėka mūsų darbš
čioms še imin inkėms J e n n i e 
Chinston, Matilda Folis ir C. 
Navardauskienei už patarna
vimus susir inkimams. 

J. Skeiviui padėkojus už gerai 
nuveiktus darbus, valdyba vien
balsiai patvirtinta 1990 metams 
su išimtimi iždininko pareigoms 
Emma Petrai t is , kur i atsisakė. 
Kovo mėn. reikės išrinkti naują 
i žd in inką . V .Idybą s u d a r o 
penktai kadencijai Alex Navar
dauskas — pirm., Helen Vilkelis 
— vicepirm., Bernice Žemgulis 
— fin. sekr., Victor U ta r a — 
sekr., Vytas Abraitis — narys — 
Revizijos komisijon i š r ink t i 
Peggy Dovidauskas, Carrie Na
vardauskas ir Matilda Folis. 
Knygų revizija bus kovo 13 d. B. 
Žemgulio rezidencijoje. Pa-

x Gre i t p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apyl inkėse. Skambink i t e 
R E / M A X F I R S T , R i m a s 
S t ankus , tel. (706) 361-5950 ar
ba (708) 636-6169. 

(sk) 

x Chicagos KASOS sky r i a i 
l i nk i v i s iems t a u p y t o j a m s 
l inksmų Kalėdų Švenčių ir 
l a i m i n g ų Nau jų M e t ų ir 
praneša, kad KASOS įstaigos 
neveiks: pirmadienį, gruodžio 
25, Kalėdų dieną, šeštadienį, 
gruodžio 30 d. dėl metinių pro
centų apskaičiavimo ir sausio 1, 
Naujų Metų dieną. 

(sk) 

AUSTRALIJOJE 

— A. a. O n a P U o d ž i ū n i e n ė -
V a l a i t i e n ė mirė gruodžio 12 d. 
Perthe. Nul iūdime liko P e r t h e 
dukra Regina Pascekienė ir 
Jungt inėse Amerikos Valsty
bėse sūnūs Kęstutis ir J aunu t i s . 

[VOKIETIJOJE ^ j 
— A.a . O n a B e n d i k i e n ė 

*Anna Bendiks) mirė Bretz-
feld-Schwalbache ir pala idota 
Weinsbergo kapinėse, rel igines 
apeigas a t l iekant kun . F . Skė
riui ir kun. Bildstein. Buvo 
gimusi 1898 m. birželio 27 d. 
Juodikių km., Klaipėdos kraš te . 
Velionė ir jos vyras buvo siu
vėjai, išaugino ke tur i s va ikus , 
kurie liko su šeimomis. 

— A. a . E m a K e s l i ū t ė -
- D a m s k i e n ė , L i e t u v i ų 
Bendruomenės Krefeldo apy
linkės narė , mirė vėžiu. Palai
dota Huet tenfe ldo k a p i n ė s e 
šalia savo mirusio vyro. Velionė 
buvo gimusi 1924 m. balandžio 
16 d. Šilavote. Mokėsi Mari
jampolės gimnazijoje. Buvo iš
tekėjusi, bet vyras dingo karo 
metu, pa l ikdamas ją su mažu 
kūdikiu. Vėliau ištekėjo an t rą 
ka r t ą už Jono Damsk io ir 
susilaukė dviejų sūnų. Į Vokie
tiją repatrijavo 1960 m. ir dir
bo vyr. seserimi Šv. Juozapo 
ligoninėje. 

KANADOJE 
— Calgar io l i tuan i s t inė mo

k y k l a šiais mokslo meta i s tu r i 
vienuolika mokinių. Mokykloje 
dirba vedėja Nelė Astravienė, 
Rūta Šlekienė, Julija Vyšniaus
kienė ir Silvia Lay. 

— C a l g a r i o , Alb . , L i e t u v i ų 
B e n d r u o m e n ė s apyl inkė išsi
r inko naują valdybą: pirmi-
ninku i š r ink tas dr. A r ū n a s 
Š l e k y s , v i c e p i r m . P a u l i u s 

rengimų komisija i š r ink ta iš 
Viktoro Utaros ir B. Žemgulio. 
Nu ta r t a tu rė t i dvi gegužines 
laikas dar nenuma ty t a s komi
sijos, kur i tu rės ž iū rė t i , kad 
gautų patalpas , kai k i tos or
ganizacijos ne tur i jokių pa
r e n g i m ų . S u s i r g ę s n a r y s 
prašomas praneš t i bet k u r i a m 
va ldybos n a r i u i . N u t a r t a 
pakelti nar io mokestį iki 3 dol. 
metams. Nar ia i , kur ie jauč ias i 
nesumokėję mokesčio,prašomi 
užsimokėti kovo mėnesio susi
r inkime. Nesumokėję mokesčio 
daugiau kaip vienerius me tus 
bus suspenduojami. Nega lės 
g a u t i j o k i ų p a t a r n a v i m ų . 
A r t ė j a n č i ų švenč ių p r o g a 
sveikiname visus na r ius , jų 
šeimas, d raugus ir paž įs tamus . 
Daug laimės ir sveikatos Nau
juose Metuose. 

Dienotvarkei išsibaigus visi 
dalyviai pakviest i prie vaišių, 
M. Kupcikevičienės skania i pa
gamintais pat iekalais . K i t a s 
susir inkimas bus 1990 m. kovo 
23 d. Bus malonu vėl su visais 
susitikti. A . 

Algis Grigas pi-i'/.Kh-nt.H.-.. Marilyn ('aras. Amen 
ko* diahečio sąjungos programos vrdpja. ir Gražina Gudaityte Liautaud. 
keturių diarWiu s^r«an('iu jaunuoliu i* l i e t u v e atvykimo j amerikiečių 
diabecio stovykla globėja 

Nuotr J. Tamulai l io 

A l e k n a , sek r . Jul i ja Vyšniaus
k i e n ė , ižd. Aldona Dubauskai-
t ė - C o n d o n , n a r i a i — Elvyra 
K r a u s i e n ė , Ne lė Astravienė, 
K ę s t u t i s D u b a u s k a s , Yone 
Kvie ty tė -Young ir Tony Kasper. 
Naujoji va ldyba yra daugiausia 
i š naujosios ka r tos . 

— M a r i j o n a Grimalauskie-
n ė š i a i s m e t a i s rugsėjo 24 d. 
s u l a u k ė 99 m e t ų amžiaus. 
K i l u s i n u o Mar i jampolės 
K a n a d o j e gyvena nuo 1938 m. 
J i y r a A n e l ė s Aušrotienės 
m o t i n a . 

— M o n t r e a l i o komi te t a s , 
k u r i s buvo ats ikvietęs iš Lie
t u v o s „ A r m o n i k ą " ir Vilniaus 
u n i v e r s i t e t o da inų ir šokių 
a n s a m b l į , lapkričio 2 d. turėjo 
posėdį Reg inos ir Juozo Piečai-
čių n a m u o s e . Komitetas pa
v a r g o n u o rūpesčių, bet taip pat 
nor i p a g a l b o s iš kitur, nes 
sveč i a i į K a n a d ą atvyksta tik 
p e r Mont rea l į . Pvz. Montrealyje 
y r a a t v y k ę s profesorius paskai
t o m s , be t gavo t ik butą ir 50 
dol. J i s š iuo metu badauja. 
K o m i t e t a s sudėjo šimtą dol., bet 
t a i m a ž m o ž i s . Tuo turė tų 
r ū p i n t i s organizuota i ir padėti 
a t v y k s t a n t i e m s ar atvykusiems. 

— H a m i l t o n o A u š r o s Vartų 
p a r a p i j o s c h o r o 40 metų 
s u k a k t i s buvo paminėta koncer
t u ir šokiais . Chorui dirigavo da
b a r t i n ė vadovė Darija Deks-
n y t ė , e s t r a d i n e s dainas dainavo 
V i o l e t a R a k a u s k a i t ė , akompa
n u o j a n t m u z J . Govėdui. 
M i n ė j i m u i vadovavo Aldona 
Miku l i cz . B u v o svečių prel. J. 
T a d a r a u s k a s , V. Verikaitis, A. 
J u o z a p a v i č i u s . Sveikino Ha
m i l t o n o L B apylinkės pirm. 
A . K r i v i n c k a i t ė ir R. Paulionis. 
K a r e c k a s , i šbuvęs chore nuo 
p a t j o į s i s te ig imo, buvo pagerb
t a s , p a p u o š i a n t jį juosta. 

— A . a. R ū t a Kalvai tytė , 59 
m e t u a m ž i a u s , palaidota Mont
r ea ly j e gruodžio 1 d. Liūdi du 
b r o l i a i i r sesuo su šeima. 

— A . a. M a r i j a Lubienė , 69 
m e t u amž iaus , mirė lapkričio 30 
d. Mont rea ly je . Po pamaldų Šv. 
T o m o More bažnyčioje palai
do t a . N u l i ū d i m e liko vyras, 
d u k t ė i r s ū n u s su šeimomis ir 
s e s u o 

— L i e t u v i ų Ka ta l i k ių mo
t e r ų Mont rea l io skyrius su
r e n g ė m e t i n ę šventę su pamal
d o m i s A u š r o s Var tų bažnyčioje 
i r m i n ė j i m u . Seselių namuose 
p i r m i n i n k ė Genovaitė Kudž-
m i e n ė p a d a r ė platų veiklos pra
ne š imą . 

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

Tel. (1-312) 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

A d v o k a t a s Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenne 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 
Hinadale, IL 60621 
Tel. (706) 326-3157 

Valandos pagal susitarimą 

Advokatą* 
JONAS NAKAS 

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

Tel. (616) 963-4130 
Aptarnauja Union Pier, New Buffalo 
ir kt. pietvakariu M k- h įgano lietuvius 

I 


